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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Milletvekilleri Seçimi Kanununun baıı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının
maddeleri görüşüldükten sonra;
Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son
verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Trabzon Milletvekili
Mardin Milletvekili
R. Karadeniz
Dr. A. Vras
Kâtip
Kocaeli Milletvekili
8. Pek
İkinci Oturum
Milletvekilleri Seçimi Kanununda değişiklik
yapılmasına dair olan kanun tasarısının görü
şülmesine devam olundu. Komisyona verilen
maddeler henüz gelmediğinden gündeme ge
çildi.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri
arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan

Ekonomik İfl Birliği Anlaşması ve Eklerinin
onanması hakkındaki kanun tasarısı ile;
Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ile
eklerinin onanması hakkındaki kanun tasarısı
nın Geçici bir Komisyonda görüşülmesi kabul
olundu;
Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi
ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık
Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini
uzatan Protokollarm onanması hakkındaki Ka
nun kabul olundu;
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerinde de bir
müddet görüşüldükten sonra;
6 . VII. 1948 Sah günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Konya Milletvekili
Koeaeli Milletvekili
.4. F. Cebesoy
S. Pek
Kâtip
Mardin Milletvekili
Dr. A. Uras

HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR
Tezkere
1. — Kazanç Vergisi Kanununun 74ncü mad
desinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/253) (Tiearet, îçişleri, Adalet, Maliye
ve Bütçe Komisyonlarına);
Raporlar
2. — İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/371) (Gündeme);
3. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankası arasında 17 . VI . 1948 ta
rihinde akdedilen Sözleşmenin onanmasına ve
bazı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp
satılması ve muhafazasına dair kanun tasarısı
ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/361) (Gündeme) ;:
4. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1).
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/373) (Gündeme).

BÎRÎNOÎ

OTURUM

Açılma saati: 10
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta) r Dr. Aziz Uraz (Mardin).

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. — Samsun Milletvekili
Başkanlık Divanı Kâtipliğinden
önergesi (4/110)

Naşit
Fırat'ın
çekildiğine dair

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Sayın Milletvekili arkadaşlarımın gösterdik
leri teveccüh ve güven eseri olarak ifa etmekte

olduğum Divan Kâtipliğinden ayrılmak mecbu
riyetinde kaldığımı arzeder, derin saygılarımı
Büyük Kamutaya bildirilmesine delâletlerini di
lerim.
Samsun Milletvekili
Naşit Fırat

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü
1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A)
işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/372)
BAŞKAN — Dağıtım tarihine
me sırası gelmemiştir.

göre

görüş

2. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve
(L) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kurulu
nun, Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 1948 yılı
Bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/370,
2/113,115,117, 118)
BAŞKAN — Henüz matbaadan gelmemiştir.
3. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15
nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25,
27 ve 34 nen maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun tasansiyle Afyon Karahisar Milletvekili
ffazim Bozca ve iki arkadaşının^ Milletvekilleri
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad, delerinin değiştirilmesi ve İstanbul
Milletvekili
Fuad Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının, Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri
ve
İçişleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/318 ve 2/5, 96)

BAŞKAN — Bu tasarının bazı maddeleri he
nüz komisyondan gelmemiştir.
i. — Ankara Üniversitesi Kuruluş ve Kad
roları hakkında kanun tasarısı ve Millî
Eğitim
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/170)
BAŞKAN — Müzakeresine devam ediyoruz.
SÖz Yakup Kalgay'mdır.
YAKUP KALttAY (Samsun) — Sayın ar.
kadaş'lar, Ankara Üniversitesinin Teşkilât Ka
nunu konuşulurken bilhassa Fen Fakültesi ko
nusu üzerinde konuşmak istiyorum. Bildiğiniz
gibi Ankara'da başlı başına Fen Fakültesi ku
rulmuş, vaktiyle bir proje müsabakası yapıl
mıştı. Bundan sonra heyeti celileniz bu binanın
inşası için gerekli ödenek vermişti. Fakat za
man şartları bu binanın meydana gelmesine im
kân bırakmadı. Bu suretle Fen Fakültesi GaziTerbiye Enstitüsünün herhangi bir köşesine sı kıstırılmak zarureti hâsıl oldu. Aradan birkaç
yıl geçmiş olmasına rağmen Fen Fakültesinin
müsait şartlar altında yerleştirilmesi mümkün
olamadı. Bilhassa bu tasarıda Fen Fakültesine
daha iki sömestre ilâve ediliyor, Biyoloji, Bo
tanik, Jooloji, Minorolji bu sömestrenin içinde
bulunuyor. Şu halde binanın daha genişlemesi
zarureti vardır. Esasen Fen Fakültesi bugün
kü ihtiyacıda karşılamamaktadır, ders malze-
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mesi eksiktir. Sonra tam sıhhi ve teknik şart
ları ihtiva etmediği için öğrenciler bu yüzden
de bir hayli müşkülât çekiyorlar. Gazlarîn dışa
rıya dağılmaması, lâbarutuvarda tecrübe sıra
sında emniyetle çalışma imkânını zorlaştırıyor.
Bu fakültenin 200 e yakın öğrencisi var, bunun
yalnız 100 tanesi kimya kısmmdadır. Şuhalde
öğrenci miktarının ekseriyeti kimya şubesinde
olmasına binaen bu şubenin çalışma sahasının
da o nisbette geniş olması lâzım gelir. Ben, Sa
yın Millî Eğitim Bakanın bu noktanın açık
lanmasını ve bu genişleme lüzumu karşısında
Fen Fakültesi hakkında ne gibi hususlar dü
şünmekte olduğumu, öğrenmek istiyorum.

O : 1

bütün yüksek müesseseler üniversite olacak vazi
yete gelmişler ve üniversite hayatımızda bunlara
on senelik kadro kanunu getirmemiz icab ediyor
mu? Bu bir meseledir. Farzedelim ki, öyle olsun.
Millî Eğitim Hakanından öğrenmek istiyorum;
on yıllık kadro kanununu getirmiş, bunu hangi
esasa göre getirmiştir? Bu kadro ne için meselâ
beş yıllık değil de on yıllıktır.
Saym arkadaşlarım; komisyon müzakereleri
ni takip ettim. Fakat bu mesele hakkında esaslı
şekilde tenevvür edemedim. Niçin on senelik bir
plân ve böyle bir kadro gelmiştir. Buna dair
ne Millî Eğitim Bakanlığı, ne de üniversitenin
salâhiyettar nıüntesipleri bendenizi tatmin ede
memişlerdir. Gerçi böyle müesseselerimiz için
Ve bu noktanın kendileri tarafından açık
birkaç senelik bir plânın olması güzeldir, lâzım
lanmasını rica ediyorum.
dır. Çünki gelecek senelerde ne yapacağımızı,
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arka
nasıl bir istikmet takip edeceğimizi bilmemiz
daşlar; üniversitelerin muhtariyeti kanunları
bakımından, Millî Eğitim Bakanlığının, üniversi
düşünülürken bu müesseselerin memleket ve
tenin böyle bir program getirmesi yerindedir. Ama
dünya yönünden olan bir meselesi daima zih
bu program memleketin ihtiyaçlarını esaslı şe
nimi işgal eder: Aeba yeni bir ilim aristokra
kilde gözönünde tutularak yapılmış gibi gelmi
sisi mi tesis etmekteyiz ve bu ilim aristokrasi
yor, bendenize. Sebebi; Meselâ Türkiye'de üniver
sinin memleket için zararı var mıdır? Bu, in
sitelerimizin öğretmen yetiştiren kısımları nedir,
san zihnini hakikaten işgal eden ve etmesi lâ
bu öğretmen yetiştiren kısımlar esaslı şekilde
zım. olan bir keyfiyettir.
ayarlanmamıştır. Ne kadar lisemiz, ne kadar
Tarihte, çeşit çeşit kastlı zümreler teessüs
öğretmen okullarımız, ne kadar köy enstitülerimiz
etmiştir. Cemiyetimiz bunların çok zararını
vardır, bunların senede ne kadar öğretmen ihti
çekmiştir. Bu bakımdan Devleti idare eden ayacı vardır, ne tipte elemana ihtiyacımız var
damlarm, benim kanaatimce, şu noktayı göz ödır, bunlar hesaplanmış değildir. Bu, bir ihti
nünde tutmaları * lâzımdır. Modern devlet, ilme yaçtır, bu ihtiyacın tesbit edilerek, on senede
istinadeder. Fakat buna karşı da ulemanın ilmi
bu eleman ihtiyacını karşılayacağım denmesi lâ
ne bir vasıtai zevk, ne de bir vasıtai tahakküm
zım gelir.
olarak telâkki etmeleri lâzımdır. Bu telâkki bi
Bu ııoktdan Millî Eğitim Bakanlığının bizi
zim memlekette teessüs ederse iyi olur.
tenvir etmesi yerinde olur. Bu program, niçin
Saym Adnan Adıvar'uı üç öğretim üyesinin
beş, oııbeş senelik değil de 10 seneliktir. Bu,
(L) cetveline alınması meselesine muarız oldu
hangi esaslara göre yapılmıştır? Bugün Ankra
ğunu dünkü sözlerinden öğrendim. Bendenizce
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi ekseriyetle
bundan başka çare yoktur. Arkadaşlar eğer baş
öğretmen yetiştirmektedir. Dil, - Tarih ve Coğ
ka bir çare varsa gösterilsin. Evde bir hasta var;
rafya kısmından hattâ felsefe kısmından çıkan
sâri hastalığa tutulmuş, derhal hastaneye kaldırıl ı öğretmenleri Millî Eğitim Bakanlığı, kadro dol
ması lâzım geldiği halde, hayır, Amerika'dan ilâç
muş bulunduğundan bunları tâyin edememek du
gelsin ilâç lâboratuvarlarda yapılsın, icat edilsin
rumundadır. Bu vaziyet ne olacaktır? Bu da bir
tedavi edelim evden çıkmasın deniyor. Böyle ol
meseledir.
maz, sâri hastalığa tutulan hastayı hastaneye
Arkadaşlar; bir müesseseye muhtariyet vermek,
kaldıralım ondan sonra ilâç icat edilsin gelsin!
bir müessesenin bu muhtariyet içerisinde on se
Şimdi önümüzde ve elimizde bulunan kanun An
nelik programını tasdik edebilmek için o mües
kara Üniversitesi kadrosu kanunudur.
sesenin hiç olmazsa biraz bünyesini bilmek lâ
zımdır.
Bu kadro kanunu üzerinde düşünmek mecbu
Şimdi Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi beriyetindeyiz. Acaba Ankara'da kâmil mânasiyle
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nim kanaatimce henüz tam üniversite olarak va
ziyete gelmeden muhtariyet verilmiştir. Ve bu
gün de bu muhtariyet içinde bu müessese bocala
maktadır. Bir defa bu müesseseye ecnebi profe
sörler getirilmiştir. Sümeroloji, Hindoloji, Hiti
toloji vesaire gibi beş saha için ecnebi profesörler
getirilmiştir. Bu profesörler getirilirken bunla
rın ilmî karekterleri, vaziyetleri düşünülmeden
getirilmiş, bu müesseseye on beş senedenberi
bu beş profesöre 800 000 lira sarf edilmiştir. Bun
lar, bu on beş sene zarfında ne ilmî bir eser ver
mişler, ne asistan ve doçent yetiştirmişler ve ne
de talebe yetiştirmişlerdir. Ama, 800 000 lira
gitmiştir. Yalnız şahıslarına verilen 500 000 li
raya yakındır. Bu geçen seneler içinde, bu işin
takip edilmesi lâzımgelirken, mesul mevkiler bu
nun üzerinde durmamışlardır. Burada, mesuli
yet iki taraflıdır. Birincisi, profesörlere racidir.
Bunlar bizi ilimden anlamıyan, geri düşünceli in
sanlar telâkki ederek; iyi karakterde
olanları
başka, bizi istismar edilecek bir yer olarak gör
müşler ve bu şekilde hareket edenler olmuştur.
Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Bunlardan,
sonradan Avrupai'ye gidip şu veya bu çekilde
aleyhimize makaleler yazanlar vardır. Sanki
biz ilim düşmanıyız. Bunlarla yapılan mukave
lede faleks yetiştirecek, asistan yetiştirecek, do
çent yetiştirecek, ve nihayet ilmî eserler yazacakcaksm diye yazılı idi. Ben dinler miyim, bun
ları yapmazsan, mukaveleyi bozarım. Mesele
burada. Bu noktadaki mesuliyet hem profesör
lere ait, hem Üniversitenin idarecilerine ait, hem
de Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Beş yüz bin
lira arkadaşlar çocuk oyuncağı değil. Bunla
rın içinde meselâ bir Göterburg vardır ki, bu
zat asistanken buraya getiriliyor, Üniversitede
profesör yapılıyor. Bizim asistanlar senelerce
dirsek çürütüyorlar-, doçent olmadan profesörlü
ğe getirilmiyorlar. Garabetler diyari... Ecnebi
profesörler, diğer bir arkadaşımın buyurduğu
gibi, bu müessesede idare işlerine, siyaset işle
rine karıştırılmıştır. Rektör intihabına iştirak
ederler, Yönetim kuruluna âza olurlar, senatör
olurlar. Halbuki mukaveleleri bir yıl için yapı
lır. Bir yıllık vazife alan bir adam 3 - 4 yıllık
işlere rey vermek üzere iştirak ettirilir.
Kanuni bir tezat, ilim müessesesi içerisinde
dikkat buyurun. Millî Eğitim Bakanından bu
nun bilhassa izahını rica ederim ve bu bakım
dan Üniversitedeki bu kısımdaki intihapların bu

0:1

kadro kanunu çıktıktan sonra feshedip yeniden
yapılması lâzımdır.
Kılasik Fizyoloji profesörü var, gelen ecne
biler içinde bu da hiç eser vermemiştir. Süme
roloji profesörü öyle, bize göre bir doçent
ve ne de esaslı bir eleman yetiştirmiştir, eser
de vermemiştir. Bunlar memleketlerine gidebi
lirler. Millî Eğitim Bakanının nazarı dikkatini
celbederim bu naktaya. Hititoloji Profesörü bi
zim Eti eserleri tabletleri üzerindeki eserini ni
çin neşretmemiştir. Acaba tabletlerden aldıği
kopyaları gittiği yerde neşretmek ihtimali var
mıdır? Buna da nazarı dikkati celbederim, bil
diğim ve duyduklarım vardır.
Hindoloji bölümündeki profesör bir tek de
olsa Hind dili ve tarihi hakkında herhangi bir
eser vermeden, gitmiştir. Bir müsvedde bırak
mıştır, dikkat buyurun bir müsvedde halinde
yazı, onu da bizim profesörlerimiz müsvedde
dir diye neşretmemişlerdir. Ve bütün bunlara
arkadaşlar 500 bin lira vermişizdir. Pahalı idare.
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Felsefe
Şubesinin manzarası şöyledir: Burada Umumî
Felsefe, Mantık, Pedagoji, Pisikoloji gibi dersler
gösterilir. Şimdiye kadar bu kısımda birisi Fran
sız, diğer Amerikalı olmak üzere ve birisi Pisi
koloji, diğeri Felsefe Tarihi dersi okutmuş, sonra
bir eser vermeden bırakıp gitmiş, bugüne kadar
da bir tek felsefe profesörü bu fakültede vazife
almamıştır. Çok şükür ve memnuniyetle kayde
derim ki, bir Türk Felsefe profesörlüğüne terfi
etmiş ve vazifeye başlamıştır. Fakat bugüne ka
dar bir felsefe profesörü yoktu. Doçent ve asis
tanlar eliyle idare, ediliyordu.
Onun içindir ki, bu gördüğünüz manzaralar
bundandır. Bünyenin üzerinde durulmamış,
bünye ıslah edilmemiş, bünye tertip edilmemiş
tir ki, neticeler sağlam çıksın. Bu felsefe kıs
mında esaslı bir felsefe profesörü yoktur. Ders
leri doçent ve asistanlar okutmaktadır. Esasen
psikoloji dersi olmadan felsefe okutulabileceğine kaani değilim. Bu dersin niçin profesörü
yoktur ?
FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) —
Felsefenin ilk bahsi psikolojidir.
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Evet. Ahlâk
dersi yoktur, hocası da yoktur. Estetik dersi
nin profesörü yoktur.
REFİK AHMET SEVENGlL (Tokad) —
Estetiğin vardır,
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EMİN SOYSAL (Devamla)—Yoktur. Garip
olan şey, profesörü olmıyan dersleri vekâlet üc
reti verilmek suretiyle salahiyetli olsun olmasın
bazı şahıslara okutmaktadırlar. Dil - Tarih ve
Coğrafya Fakültesinde bir kısım Rusça okutul
maktadır. Bunlar ortaokul öğretmeni olacaklar
dır. Halbuki lise ve ortaokullarda Rusça diye
bir ders yoktur; Çocuklar boş kalırlar, kendiliklefinden geri giderler. Rusça dersinin garip olan
ta^afı, profesörü yoktur. Bir tarih hocası o der
si verir. Benim kanaatimce böyle dersler1 hoca
sı olunca konmalıdır, hocası olmazsa böyle lâalettayin ellere verilmemeli ve o kürsü kaldırıl
malıdır. Ehli olmayınca bu ciddî işler yarım ya
malak yaptırılmamalıdır.
Dil - Tarih Fakültesinde bir senedeırberi
mevzuubahis olan ârızanın sebebi bunlardan
ileri gelmektedir.
Arkadaşlar, bu müessesede Türk edebiyat
tarihi ve Türk tarihi dersleri esaslı olarak ele
alınmamıştır. Edebiyat profesörünün ne dokto
rası vardır, ne yazılı bir eseri vardır, ne de do
çentlik ve ne de asistanlık yapmıştır. Doğru
dan doğruya Muhtariyet Kanununun arefesin
de kaptıkaçtı şeklinde profesörlüğe tâyin edil
miştir.
Garip olan şey. Dil - Tarih Fakültesindeki
bugüne kadar bir Türk grameri yazmamışlar
dır. Bu müessese
kurulalı
on beş sene
oldu, on beş selledir yazmamışlardır. Hal
buki bizim memleketimizde Türk
grame
rine ihtiyaç vardır. Şayanı şükrandır ki, Türk
Dil Encümeninin bu sahada çıkardığı bir iki
eseri varsa da memlekette bu iş üzerinde çalı
şanları tatmin etmemektedir. Bununla beraber
orada çalışan arkadaşların hizmetlerini şükran
la kaydetmeyi yerinde bulurum. Fakat Üniver
sitede bu işlerle uğraşan profesör, doçent, ilim
adamlarının bir Türk grameri yazmamaları doğ
ru mudur? Mesele buradadır. Bir zat biraz yaz
maya teşebbüs etmişti, fakat o da oradan ay
rıldı.
Arkadaşlar, burada asıl ciddî işler bırakılır
da folklor diye birtakım dersler okutuluyor.
Folklor yani halk edebiyatı. Bu derste ne oku
tulur bilir misiniz? Dadaloğlunun; ferman pa
dişahın dağlar bizimdir, gibi şeyler, Köroğhınun destanı, Karacaoğlanın hikâyeleri, biraz
da kocakarı ve ninelerimizden kalma hikâyeler.
Fakat bunların bir kısmının üzerinde aylar-
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ca durulur ilim diye. Biz bunun için ayda ne
veririz bilir misiniz? 800 ilâ bin lira. Ciddî işler
şöyle durur, yalnız
Dadaloğlu'nun, Köroğlu'nun, Karacaoğlan'm türkü ve masalları için
ayda 800, bin lira verip ders ihdas etmek; ne
zengin Devletiz be. (Gülüşmeler)

Bununla beraber arkadaşlar, bu müessesede
j bir Türk - İslâm felsefesi ihdas edilmiyor ve
I düşünülmüyar.
Arkadaşlar, bu müessesenin idarî kısımları
vaziyettedir.
Meselâ
j da üzerinde durulacak
kütüphanesi. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi
kütüphanesinin Ankara'nın en zengin kütüp
hanelerinden olduğunu işitiriz. Ama satın alı
nan kitaplar o kadar darma dağınık ki, haki
katen üzerinde durulmaya değer. Tasnife muh
taç bir vaziyette, Millî Eğitini Bakanının bu
mesele üzerinde iyice durması lâzımdır- Sırf bu
işe bir- memur tâyin edilmeli. Başka işlerde o
memur çalıştırılmamalıdır ki, fişler doldurulsun, kataloglar yapılsın, demirbaşa kaydedil
sin, tassif edilsin ve nihayet bir kitap isteni
lince o kitap çarçabuk bulunsun. Bu nokta üze
rinde ehemmiyetle durması lâzımdır. Millî Eği
lim Bakanının. Kıymetli kitaplar var, bunlar
kaybolursa kim ödiyecek ve nereden buluna
cak?
üniversite kadrosu münasebetiyle kanuşuyoruz; kadro yeni geldiği zaman içinde çok
fuzulî masraf istiyen noktalar vardı; meselâ.
rektörlük dairesinde bir sürü memur, 27 me
mur, şu bu, falan, hademe, böyle şeyler vardı.
Niçin dedik, bu kadar teşkilât? Ayrıca bir
de, öğreniyoruz k i ; bu memurların bir kısmı
hem orada iş sahibi, hem de başka yerde iş
sahibi. Meselâ bir Fakülte genel sekreteri vnv;
genel sekreter hem orada genel sekreterlik yapıyor ve hem de Harp okulunda kendisi psiko
loji hocası olmadığı halde, psikoloji hocalığı
yapıyor. Ya hu iş az, veya bu zatın parası az.
Bunun ayarlanması lâzım. Ama genel sekreter
lâzım mı dediğimiz zaman, Komisyonda emin
olun ki, buna öyle bir yük izafe ediliyor ki, şöy
le böyle dağlar gibi iş. Bu noktaları da kay
detmek lâzımgeliyor. Arkadaşlar, Millî Eği
tim Komisyonunun ve Bütçe Komisyonunun haklı
olarak üzerinde durup beş ecnebi profesörü
çıkarması işi, ki, bunlar mukavelelerine riayet
ederek çalışmadıklarından dolayı çıkarılmak-
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tadırlar, Komisyonların verdikleri bu kurar
yerindedir. Ancak bunlardan kalan dersler ne
olacaktır. Sümeroloji, Hindoloji, Hititoloji ne
olacaktır? Arkadaşlar bunlar Türk kültürü ile
alâkalı derslerdir. Meselâ Hititoloji dersi, bu
nun beşiği bizim -vatanımız olduğu iyin, üzerin
de durmak mecburiyetindeyiz. Buraya aldığı
mız talebeler verimli olmıyor, bu şubelere ta
lebe gelmiyor. Sebebi şudur arkadaşlar; çocuk,
Sümerolojiye giriyor, liseye hoca olacak. Fakat
lisede bu ders yok- Bunun için o şubeye talebe
gitmiyor. Sonra dört senelik bir tahsil müd
deti konmuştur. Kanaatimce dört senede ne
Sümeroloji, ne Hindoloji öğrenilebilir. Halbuki
dört sene sonra talebe geçimle karşı karşıya
dır. Hayatını tanzim mecburiyetindedir. İşte
bu gibi âmiller bunların sakatlanmasına sebep
olmuştur.
Bendenizee böyle dört senelik bir
müessese olmaktan çıkarılmalı, bir araştırma
enstitüsü halinde işletilmelidir. Oraya giren ta
lebe ilânihaye o branşta -çalışsın, talebe olarak
girsin ilim adamı olarak devam etsin. Onun için
talebeyi fazla almamalı, bir araştırma mües
sesesi halinde çalıştırılmalıdır. Meselâ Elbistan 'da Eti kitabesi çıkıyor, buraya getiriliyor,
profesörlere para "veriyoruz, kimse okuyamıyor.
Tarih Kurumunun yapacağı bir araştırma ente
resan bir şey olacakken, tarihimizin bir saf
hasını aydınlatacakken iş haşarılanııyor. Onun
için burayı dört senelik bir Fakülte halinden
çıkarıp devamlı çalışacak ve araştırmalarda
bulunacak bir enstitü haline getirmek yerinde
olur kanaatindeyim.
Arkadaşlar, bizim üniversitelerimizde alelûmum, tabiî Ankara Üniversitemiz yeni olduğu
için ondan bunu isterim, yetişen gençler üzerin
de Üniversite İdaresinin kabiliyet fişleri tutması
lâzımdır. Bu kabiliyet fişleri çocuk çıktıktan
sonra onu tâyin edecek olan Devleti, o çocuğun
kabiliyeti üzerinde aydınlatacaktır. Biz memle
ketimizde bunu yapmıyoruz, halbuki Üniversite
yi bitiren gençlerimizin bir kabiliyet fişi olma
lıdır. Bir genç bir vazifeye tâyin edildiği zaman
bu fiş Devletin eline verilmelidir ve Devlet de
bu gencin kabiliyeti hakkında tenevvür etme
lidir.
Ders kitapları; meselesi Üniversitelerimizde,
bilhassa genç Ankara Üniversitemizde talebele
rin elinde hiç değilse ana ders kitaplarının bu
lunmasını istiyorum. İstanbul'da senelerce bek-
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ledik, olmadı. Hiç olmazsa bu genç Üniversite
miz profesörlerinden höyle bir ilerilik gösterme
sini rica etmek hakkımızdır. Zira çocuklar mü
temadiyen not tutmakla, birbirlerinden para ile
hatırla not satınalmakla meşguldürler. Halbuki
bir ana ders kitabı bulunur. Ama diyeceksiniz
ki, üniversite ilmî araştırma yeridir, onlara
bir kitap değil muhtelif kitaplar gösterilir. Ama
ana kitabın da bulunması lâzımdır. Ona muvazi
olarak profesörün kendi vereceği dersin hangi
kitaplardan daha iyi aydınlanabileceği ayrıca
profesör tarafından not ettirilir. Ama imti
hana girdiği zaman verdiği takrirden imtihan
ettiğine göre çocuğun elinde bir ana kitabın bu
lunması ister telif ister tercüme, profesörlerimiz
den, ilim adamlarmuzdan bunu istemek memle
ketin hakkıdır, Niçin yazmıyorlar? Hakikaten
üzerinde durmak lâzımdır. Sorduğumuz zaman
filânın kitabını okuttum diyor, niçin onun tale
bece meçhul olan kitabından okutuyorsun da
kendin bir kitap vermiyorsun? Bunlar üzerinde
durulacak meselelerdir. Ama kitap yazmak haki
katen zordur. Çünkü kitap ilim adamının hazan
foyasını meydana koyuverir.
Devrim Enstitüsü meselesi: Arkadaşlar, Dil
Tarih ve Coğrafya Fakültesinde bir de Devrim
Enstitümüz vardır, öğrendik ki, bu Devrim
Enstitümüzde Sivas ve Erzurum kongrelerine
ait dosya ve vesaik yokmuş. Düşünün, Devri
min başlangıcı olan Sivas ve Erzurum Kongre
lerine ait vesikalar ve dosya yoktur. Bunların
oraya getirilmesi lâzımdır. Hakikaten insan bazan muhtaç oluyor.
inkılâp Enstitüsünde almasını istediğimiz
ve bizde olmıyan ikinci şey de şudur: Bunun.
için bir misal arzedeeeğim: Sakarya Muharebe
sinin cereyan ettiği 90 kilometrelik sahada ku
mandanların, raportörlerin gözünden kaçan hâ
diseler vardır ki, bunları köylüler ve yerli halk
biliyor. Bu malûmatı toplamak üzere enstitüde
ki profesörlerin gezip, dolaşıp araştırmalar yap
maları lâzımdır. Polatlı'nın ilerisinde Sakarya
muharebesinin en civcivli bir merkezi olan köye
uğradım. Çeşmenin başında ihtiyar bir köylü
ile konuştum; baba, buralara Yunanlılar gelmiş,
muharebe olmuş, ne oldu, ne bitti, bana anlatırmısın dedim. Sorma oğlum, dedi. Bütün erkekler cenge gitti, biz gibi ihtiyarları da kadınlarla
beraber esir ettiler, şu gördüğün dağın üzerinde
topladılar, etrafımıza süngülüler diktiler, beni de
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ihtiyar olduğum için kadınların başında bıraktı
lar. Orada susuzluktan yanıyorduk. Bu çeşme
nin başına da bir nöbetçi dikmişlerdi, iki gün
susuz kaldıktan sonra kadınlar boğazıma satırı
takıyorlar, satır su getirilen kova demektir, ben
de sürüne sürüne çeşmeden bu satırı doldurup
boynumda getirerek kadınları suluyordum, dedi.
Bunu anlatırken gözü yaşarıyordu. Sonra ilâve
etti; gece sürünerek eve gidip ceplerimi buğdayla
dolduruyor ve gece getirip dağın üzerinde bulu
nan kadınlara dağıtıyordum ve onları açlıktan
kurtarıyordum, dedi. îşte arkadaşlar bunların
toplanması ve tarih arşivimizde bulunması lâ
zımdır. Bunlar, gelecek nesillere ibret verecek
hâdiselerdir ve bu hâdiseler orada doludur.
REFİK AHMET SEVENGlL
Beyenemediğimiz folklor budur.

(Tokad)

—

EMİN SOYSAL (Devamla) — Evet, beye
nemediğimiz, üzerinde durmadığımız folklor bu
dur yani.
Devrim inkilâp enstitüsü emniyetli ve sıh
hatli tertibatı ihtiva etmeli ki, herkes kendi elin
deki vesaikini güvenerek oraya versin. Millî
Eğitim Bakanlığından, Rektörlükten bu nokta
yı bilhassa nazarı dikkate almalarını rica ede
rim. Çünkü bu mesele çok mühimdir, herkes
elindeki vesikayı vermez, ya çalarlarsa, ya kay
bolursa ? İşitiyoruz ki Devlet arşivinden en mü
him vesikalar çalınmıştır. Olabilir ya, insan
oğlu.
Benim Dil - Tarih Fakültesinden bir isteğim
vardı, hâlâ bu isteğime kavuşamadım. Bu iste
ğimde samimiyim, bu müesseseye herhangi bir
siyasi töhmet atfetmek bakımından değil
dir. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, stratejik isti
lâcıların sahte âlimlerinin emirle yazdıkları düş
manca eserler vardır. Yani Kars, Ardahan ve
Boğazlar, bilhassa Kars ve Ardahan. Emirle
yazılan böyle eserler vardır, bu eserlere cevap
vermek lâzımdır. Yalnız bir doçent üç makale
yazdı, o da ozaman vekâlet emrine alınmıştı.
Ondan başka bu müessesemizden beklenilen cid
dî eser yazıp meydana getirmemiştir. Hakikaten
sahte âlimlerin neşriyatına bu müessesenin ciddî
ve ilmî eserlerle cevap vermesi lâzımdır. Ve bu
eserler sefirlerimiz vasıtasiyle bütün dünyaya
dağıtılmalıdır. İşte ozaman bu müessesenin ku
ruluş gayesi için verdiğimiz paraların helâl ol
duğunu söyliyebiliriz. Biz orayı, tarihimizi, şe-
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refimizi, millî şeref ve haysiyetimizi yükseltmek
için kurduk. Atatürk bu gaye ile bunu kurdu
ve bunun üzerinde ısrarla durdu. Bekliyoruz ve
güveniyoruz, genç âlimlerimize. Geç kalmasın
lar. Bu güvenimizdir ki oraya karşı bizi her
türlü fedakârlığı yapmaktan alıkoymıyacaktır.
Biliyorsunuz ki arkadaşlar müessese, yani Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi denilen müessese,
bünyesi itibariyle tam fakülte haline getirilme
miştir1? Niçin getirilmemiştir1? Bu işin bu
güne kadar Millî Eğitim Bakanlığı idare
kurulları, rektörlüğü, dekanlığı hattâ Millî
Talim ve Terbiye Dairesi diye bir baş
müessesemiz vardır, bunu niçin düşünme
mişlerdir? Bu kadar eksiği olan bir müesseseye
fakülte denilir mi? Bu kadar eksiği olan bir
müesseseye muhtariyet verilerek üniversite de
nilir mi? Biz diyoruz. Diyoruz; çünkü genç ve
kıymetli elemanlarımız var, onların hatırı için
diyoruz, ne yapalım.
Tıp Fakültemizden ricam:
100 tane kondansatörsüz mikroskopa kon
dansatör getirsinler ve taksınlar. Millî Eğitim
Bakanlığından ricam budur, bunları tamamla
sınlar.
İkinci bir ricam da; ilim adamlarımızın, bil
hassa müspet ilim adamlarımızın, tıp fakültesin
de daha çok laboratuvarlarmda ve darülmesailerinde çalışmalarını görmektir. Bu ne kadar
güzel bir şeydir. Bir ilim adamı bütün ömrünü
darülmesaisinde geçiriyor, bir keşifle, bir araş
tırma ile meşgul. Fakat o müesseseyi gezerken,
ders ssaatleri haricinde çalışma odaları görü
lüyor. Tabiî insan buna üzülüyor.
Fen fakültesi için bir şey diyemem, daha ye
nidir.
Hukuk fakültesine gelince; burada en kuv
vetli milliyetçi gençler yetişiyor. Bu ruhu ilmî
esaslara dayanarak kuvvetle ayakta tuttukla
rından dolayı ancak kendilerine şükranlarımı
sunmak isterim.
Muhterem arkadaşlarım şimdi başka bir me
seleye geçeceğim.
Bir gazetede bazı parçalar ve makaleler oku
dum. Şüphesiz gazetecinin bunda suçu yok. Bir
muharrir getirmiş yazı vermiştir.
Orada deniyor ki «İki yılı dolduran üniver
siteler eğer muvaffak olamamışlarsa, muhtar
üniversitelerimiz, yani muvaffak olamamışlarsa
bunun sebebini merkezin müdahale ve mukave-
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met istidadını muhafazası neticesinde istenen
imkânları vermeyişinde aramak lâzımdır.»
Dikkat buyurulursa üniversite karcısında
Hükümet ve Büyük Meclis nasıl bir töhmet al
tında bırakılıyor. Yani üniversitenin iyilik ha
nesine yazılacak herşey ulemaya ait, kötülükler de
Hükümet ve Meclisindir. Cümle sarih, gazetede
buna cevap verildiğini de görmedik. Bu kana
atte olanlar Meclisin, üniversite ile olan müna
sebeti yönünden üniversite bütçelerindeki Mec
lis murakabesini, muhtariyete müdahale şeklin
de telâkki buyuruyorlar ve diyorlar ki «Üniver
sitelerin bütçelerinde görülmüş olan herşeyi
noksan ve tamamlanmaya muhtaç olan bu mü
esseselerin birinci bütçelerine »tasarruf mülâhazasiyle büyük bir tırpan atılmıştır.
İkinci yıl bütçesinde merkezi ikna çareleri
aranmış aman bu gibi müdahaleye meydan vermiyelim diye mevcudu, idare yoluna gitmekten baş
ka bir çare bulunamamıştır» buyuruyorlar.
Takdir buyururdunuz ki, tırpanı atan üni
versitenin ihtiyaçlarını düşünmiyen, bu ifadeye
göre, Büyük Millet Meclisi oluyor.
Diğer bir nokta; diyor k i ; «Aradan iki sene
geçtiği halde üniversitelerin mutlak plân dâhilin
de yürütecek kadro kanunu da politik düşünce
lerle çıkarılmamıştır. Ankara Üniversitesinde
ki sol temayüllü birkaç hoca yüzünden yüzlerce
ilim kudreti ve binlerce genci ve üniversitenin
muhtaç olduğu adamı zaıfa uğratmıştır, müdaha
le kapısı güvensizlik yaratmıştır» buyuruyorlar.
REFİK AHMET SEVENGÎL (Tokad) —
Bunu kim yazıyor?
EMİN SOYSAL (Devamla) — Hayri Alpak
yazıyor, Vatan Gazetesinde.
Nihayet arkadaşlar, bu sahadaki âciz ve ha
taların mesuliyeti de üniversitede olmayıpta
Meclis ve Hükümette olduğunu kapalı olarak
ileri sürüyor. îstiyen tetkik edebilir.
Arkadaşlar, hem tatbikatta hem umumi ef
kârda hem matbuatta görüp karşılaştığımız mü
talâalar kanaatimce çok ağırdır. Bu ağır töh
metleri, bu nevi yanlış kanaatleri memleket
menfaati namına aydınlatmak için zannederim
projektörün kullanılmasının zamanı gelmiştir.
Bu telâkki ve bu nevi yanlış hüküm ve ic
raat, muhtariyet mefhumunun yanlış anlaşıl
masından ileri gelmektedir. Bunlar ve bu zih
niyette olan şahıslar muhtariyet denilince;
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1. — Üniversite Meclisten ne kadar para
isterse verilmelidir;
2. — Üniversiteler ne kıratta profesöz kul
lanırsa kullansın karışmamalıdır;
3. — Üniversitelerde ilim adamı namı altın
da nasıl. çalışırsa çalışsın, nasıl çalışmazsa çalış
masın sorulmamalıdır, - çünkü haftada bir saat
ders verip ayda 800 lira alan vardır;
4. — Üniversitede gençler nasıl yetiştirilirse
yetiştirilsin Millet, Devlet ve Meclis olarak kim
se karışmamalıdır, düşünmemelidir;
5. — O derecede ki üniversitenin rektör, de
kan ve senatörleri de Devlet Reisinden daha
gayrimesul olsunlar.
Arkadaşlar; muhtariyeti yanlış anlamış olan
lar; hattâ neşrettikleri mekalelere göre böyle
demek istiyorlar.
Şimdi bendeniz de sormak istiyorum, Dün
yanın neresinde bir müessesenin sandalya ve
anahtar parasına kadar Devlet verir ve mües
sese de Devlete karşı bu kadar muhtardır?
Soruyorum. Yalnız bir sefir tâyin etmek iste
miyorlar, bu kadarına da şükür.
Arkadaşlar; bizim anladığımıza göre bir üni
versitenin muhtariyetinde anlaşılacak mâna,
malik olacağı şu yetkilere göre düşünülmek lâ
zımdır. Muhtariyet
yetkilerinden birincisi,
üniversitedeki hocanın ne okutacağını kendisi
nin tâyin etmesidir ve dışardan hiç kimsenin
buna karışmamasıdır. Ancak, ilk öğretimden
üniversiteye kadar okutulacak şeylerin tâyini
hocaya ait olmayıp onun salahiyetli ve mesul
organına aittir ve bu dünyanın her yerinde
katileşmiş bir durumdur. Reslite bu, müspet
düşünmek lâzım. Fakat üniversitede hocanın
daha müspet, daha olgun düşünmesi lâzımdır.
Bunlar memleket ve millet ihtiyaçlarını daha
iyi takdir edebilirler. Devletin, memleketin ka
nunlarını mahiyet ve hududunu daha iyi tâyin
edebilirler. Bu hususta üniversite öğretmenleri
serbest bırakılmıştır. Meselenin iç yüzü budur.
Yine dünyanın her yerinde misallerini görüyo
ruz. Bu noktada sapıtan ve fena duruma dü
şenler olursa müdahale edilir. Bu müdahaleler
bazı memleketlerde Devlet tarafından bazı
memleketlerde de üniversitenin kendi idari organları tarafından olur. Fakat bu nevi müdahale bizim memlekette bu güne kadar bu mahiyette asla olmamıştır. Bir tek profesör iddia
edemez ki, Millî Eğitim Bakam, yahut Hükümet
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gelsin de su konuyu okutacaksın dedi, desin.
Muhtariyetin asıl temel yetkisi buradadır. Bu
yetkiye dokunulmuş değildir, dokunulmuş ol
masını da istemeyiz. Ancak şu şartla ki, profesözler konularını seçerken ve anlatırken mille
tin ihtiyaçlarını kanunlarımızı, geleneklerimi
zi ve içtimai telâkki ve temayüllerimizi nazarı
dikkate alsın. Bunları nazarı dikkate alma
dan rasgele konuyu, meselâ Kari Mark'sın Manifeslisini okutmuş, okuttum diyor. Hem ne
rede? Mahkemede söylüyor, Manifesti okuttum
diyor. Müddeiumumi soruyor, niçin okuttun,
başka eseri yok muydu diyor, En müessir eseri
bu idi de onun için okuttum diyor. Elbette biz
böyle şeye müdahale ederiz arkadaşlar.
Hocanın ilk mektepten en yüksek kürsüye
kadar millet çocuğuna okutacağı şey hakikat
tir. Hakikat olmıyan ve şüpheli, hatalı olan
şeyleri okutmaktan kaçınmaları lâzımdır. İlim
adamının bilhassa üzerinde duracağı şey budur.
ötedenberi bu alandaki kontrol, değil üni
versite hattâ yüksek mekteplerin bir kısmı ken
di bünyeleri içinde idari mekanizmaya bağlıdır.
Gazi Terbiye Enstitüsü hocaları konuları kendi
leri tâyin eder, Millî Eğitim Bakanlığı oradaki
işleri teftiş ettirmez. Biraz insanda Allah kor
kusu lâzım, hocalar, âlimler müdahale ediliyor
diyorlar, bu nasıl müdahaledir?
ikinci yetki cephesi, hocalarını kendilerinin
seçmesi, yetiştirmesi, ödevlendirnıesi, sorumlu
kılması. Muhtariyet, yetki, yetki; bunlar zümrüdüanka kuşu değil, başka mevhum birşey
de değil, işte bu gibi şeylerdir; hocalarını ken
dilerinin seçmesi, yetiştirmesi, Ödevlendirnıesi
ve sorumlu kılması Başka nedir?
Şimdi soruyorum; iki yıldanberi, hocalarıııL seçmek, yetiştirmek, ödevlendirmek işleri
ne Meclis. Hükümet, Devlet olarak kim karış
mıştır? Bütün hocalarını kendileri seçmişler
dir. Ödevlendirmişlerdir. Fakat sorumlu yap
mak işine gelince asla yanaşmıyorlar. Hele işe
okadar arkadaşlık karıştırılmıştır ki, haııiya
ilini? Sorumluluk; bir müessesede ciddiyet kal
karsa sorumluluk kalkar. .Sorumluluk kalktığı
gibi iş temelinden sarsılır. Hattâ bu alanda
henüz yardıma, direktife, korunmaya, iyi mü
dahaleye muhtaç durumda olau bir kısmı üni
versitelerimiz için de yapılmamıştır, diyeceğim.
Çünkü kanun o yetkiyi kimseye \ ermemiştir.
Ama şimdi sürüyoruz, muhtariyet babında haki-
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kalen böyle olması lâzımgelen üniversitelerimiz
sorumluluk vazifelerini hakkı ile yapmışlar mı
dır, yapabilmişler inidir? Daha geçen gün burada misalini gördüğümüz bir birine şahadet ederek 17 kişiyi hemen kanunun çıkması arifesin
de birden ordinaryüs profesörlüğe yükseltilmesindeki üniversitede yasıyaıı telâkkiye ne bııyıırur arkadaşlar? Meseledir bunlar. Bu hususta
daha birçok misaller de verebilir. Sorumluluk
vazifelerini yapmak yönünden ne dereceye kadar çalıştıklarını meşhur üç öğretmen misali
açıkça göstermektedir.
Arkadaşlar; Meclis bu meseleyi ele aldığı
zaman Millî Eğitim Bakanına, Millî Eğitim Komisyonunda dedik ki; biz bu kadroyu tasdik
etmeyiz; siz bunu alın, bu kanunu alın, gidin
üuiversiteye tebligat yapın, kendi mekanizması.
jiii göre, kendi organlarına göre işi muhtariyet
çerçevesi içimle sorumluluğu dâhilinde halletsin, ondan sonra tasdik edelim dedik. Aradan
bir sene geçti, hemen akabinde bunu Millî Eğitim-Bakanı meselesi yapılarak matbuat da şurada burada başka cephe aJarak güya Millî Eğitim Bakam değişirse bu işi Meclis ve millet inrakırmış gibi vorıımlara saptılar, (üniversitenin

j
!
I
i
| bu hususta yetkili mekanizması harekete geçinI ciye kadar hakikaten Millî Eğitim Bakam çok
müşkülât çekmiştir. Millî Eğitim Bakanının
üniversiteye bu işi halledin diye, kanuni salâhi
yetinizi kullanın diye yazdığı mektup, tarihi de
ğerde yüksek bir nezaket ve ölçülü üslup taşır.
Bu hakikatler böyle bir tarafta dururken diğer
taraftan yaygara koparmanın mânası nedir?
Ondan sonra, da ne yapmışlardır. Güç hal ile
I senato üç öğretim üyesini çıkarmaya karar ver
miş. Aradan beş altı ay geçtikten sonra üniver
sitelerarası kurula gidiyor. Açıkça söyliyeyim,
Maliye Bakanı ile aralarındaki ihtilâftan ve
sair şeylerden muğber olarak, gidelim Anka
ra'ela gösterelim diyorlar, ve kendi idarecileri
nin verdiği kararın mahiyetini tetkik etmeden
o karar aleyhine karar veriyorlar.
;\c garip şeydir, benim evimde yangın çıkı
yor, Fahri Kurtuluş uzaklardan senin evin yanmıyor diyor; garip bir şeydir, ijunu mille! efkai'ina, müstakil bir milletvekili sıfatiyle arzetmek
vazifemdir: Millî Eğitim Komisyonunda bu me
sele bahis konusu olurken üniversite rektörleri
çağırıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörüne sora
İ da ki odada soruldu. Raporlar getirildi. (V öğ-
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retim üyesi hakkında hatipler mütalâalarını
bildirdiler. İzahat verildikten sonra rektörün
birine bu işe.ne dersin diye soruldu Sanki şah
sı hakkında bir sual sormuşuz gibi ben fâniyim
bir şey söyliyemenı dedi. Onu geçtik, ötekine
sorduk; İstanbul üniversitesi Rektörüne ne bu
yurursunuz dedik, bizi tenvir edin dedik. Bu
raporlara göre bu hâdise bizde olsaydı bu hale
getirmeden çoktan hallederdik dedi. Aynı rek
tör gitti Üniversitelerarası Kurulda aleyhte ka
rara iştirak etti. Ben hayret ediyorum. Bunu
hangi ilim adamı, hangi ilim kahramanı, hangi
ilim karakteri yapabilir. Sonra da hürriyet kah
ramanı oluyorlar. Aynı adam yukarda diğer
bir Encümen içtimamda şöyle cinaslı bir ifade
de bulundu: Londra Üniversitesinde iki ilân gör
düm. İlânın birisi, falan yerde içtima var diye
komünist talebeyi oraya çağırıyordu. Diğeri de
muhafazakâr talebeyi başka bir yere çağırıyor
du, dedi ve pas geçti. Yani üniversitede komü
nist talebe de muhafazakâr talebe de milliyetçi
talebe de olur. Orası ilim müessesesidir. Yani
üniversitede komünist hoca muhafazakâr milli
yetçi hoca da bulunur demek istiyor. Ama dü
şünmüyor ki, burası ingiltere değildir,, düşün
müyor ki, henüz verilen noktalar geri alınma
mış t. ir. Ama ilim adamı böyle mi olmalıdır.'
Memleketin bütün ihtiyaçlarını geçmişinden
halinden geleceğine kadar hepsini düşünmesi
ve bunlardan hükümler çıkarması lâzımdır.
Hangi ilim, matıifesti okumakta ilini mi1.' Biz de
okuduk biliyoruz. Eğer mani festi aylarca ve
tek taraflı okutmak ilimse hayret ed<>rim. O
halde leblebicilik t e bir ilimdir.
Arkadaşlar; üniversitenin diğer bir muhta
riyet yetkisi de şudur: idarecilerini hocalarını
kendi aralarından kendisi seçmesi. Rektör de
kan gibi iki senedenberi bu noktaya da müda
hale edilmemiştir. Ne insafsızlıktır ki, makale
yazılıyor müdahale edilmiştir diye niye müda
hale.
Dördüncü muhtariyet yetkisi meselesi; türlü
kaynaklardan sağladıkları bütçesini üniversitenin
kendisi yapmasıdır. İki senedenberi bütçesini ken
disi yapar, muhtariyet babında. Bu nokta, üzerin
de durulmaya değer. Arkadaşlar, bir de burada
gelir kaynaklarını temin keyfi) eti vardır, dikkat
buyurun. Diğer memleketlerde Devlet Bütçesine
yük olmadan, muhtar üniversiteler, sarfedecekleri parayı ekseriyetle kendileri temin ederler.
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! Buraya hiç kimsenin yanaştığı yoktur. Ama
| anahtar parasına kadar Devletten alır. Onun içinj d ir ki, muhtardır, ona rağmen yine Devlet kont
rolünden uzak değildir. Bizim üniversitemiz
; böyle mi? En küçük masrafına kadar Devletten
! alan üniversite, Devletten alır, aldığı yere he; sap vermez, insan hayret ediyor. Nasıl makale ya! zıyorlar nasıl adam devirmek için, hava yarat! inak için yazıyorlar. Ve nasıl olur da ne isteri sem verin, ne harcarsam sormayın deri.. Şimdi
j biz, milyonlarca paranın yanlış yer intihabından
i ötürü çukur kazmaya ve binalar yıkmaya israf
; edildiğini sormamalı mıyız arkadaşlar?
!
Adamların mektepçiliği bildikleri yok, ilim
| deyip gidiyorlar. Mektebi mahiyette olmıyan lüks
; binalara, muhteşem apartmanlara yanlış telâkki
\e düşüncelerle etekler dolusu israf edilen mil
letin parası üzerinde durmamalı mıyız arkadaş
lar? Meselâ gelen kadroda rektörün yanma mü; tercim konmuş, Rektör yüksek ilim adamıdır.
i Buna niçin denmemek mi lâzımdır? Bu müterj cim neye yarar diye sormamak mı lâzım? Maka; leye göre, yayınlan fikirlere göre sormıyacaksıI nız. îki hademe yerine 20 hademe alınırsa sormı; yacaksımz. Millete 800 bin liraya mal olan ciddî
• bîr is üzerinde durnlmamahdır? Bu nasıl şeydir?
; Alın. alın efendiler, ne isterseniz alın mı diye; lim.

:
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Hayır arkadaşlar, bu mânada bir muhtariyet
telâkkisine, bu Meclis ve bu Millet namına müsa
ade etmemek yerinde olur. Bendeniz bu kanaattayım. Muhtariyeti bu anlamda düşünenlerin dü
şünce selâbetinden ve ilmî hüviyet ve seviyelerin
den ve hattâ üniversitelik seviyelerinden, müsta
kil bir Milletvekili srfatiyle şüphe edersem beni
mazur görünüz. Bu benim hakkımdır. Üniversite
babında, üniversitenin dördüncü yetkisi milliyet
çi, çalışkan, bilgili, sağlam karekterli idealist ve
idareli adam yetiştirme meselesidir. Kendilerine
bu yetki de verilmiştir. İster ilim müntesibi olsun, ister memur ve serbest meslek için olusn.
Şimdi soruyorum, bu evsafta yetişen gençler
ve onları yetiştirenlere im Meclis, bu Devlet, bu
Hükümet şimdiye kadar ne demiştir? Yetkisi bu
dur, muhtariyeti budur, şu evsafta, bu şekilde
yetiştirmiş de, hangi meclis, hangi Hükümet
adaraı bir şey söylemiştir? Meseleyi müsbet tarafından düşünmek, mütalâa etmek lâzımdır.
Bu istikamette çalışan hangi hoca vardır ki, bana müdahale etti desin, iki senedenberi. Ama,
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bu muhtariyet içerisinde Üniversite düpedüz
Millet ve Hükümet kaırşısırıda daima bir sorum
luluk hissi içinde çalışması, icraatta bulunması
zorunda değil midir? Buna hayır diyebilirler
ini? Eğer Üniversite yanlış bir istikamet takip
ederse ona istikametini düzelt diyemez miyiz?
Dünyanın her tarafında bu böyle değil midir? Ingilirler, harbi mütaakip bir âlimi niçin astılar?
Amerikalıların, atomu keşfeden âlimleri mahre
miyetleri içinde âdeta hürriyetlerini talıdid eder
derecede çalıştırdıkların] bilmiyor muyuz?
Bir kısım komünist profesörlerin bazı diyar
da âlimlerin nasıl çalıştırıldığı bizce meçhul
müdür? Kamyona bindiriliyor, on köy dolaşa
caksın, şu şu konferansları vereceksin deniyor.
Eğer tanı tamına gezer ve konferans verirse ye
meğini tam olarak yiyor, eğer eksik çalışırsa
eksik yiyor. Böyle yerler vardır.
Biz böyle şeyleri düşünmeyiz bile. Çünkü
böyle bir şeyi dünyaya bu Milletin asaleti ve
tarihi müsaade etmez.
Elbette iyi niyeti elden bırakarak içtimai
bünyeyi sarsacak, ilmi bırakarak propaganda
yapacak kimselere dur demek evvelâ üniversite
idarecilerine, onlar yapmazsa Hükümete, o da
yapmazsa Meclise düşmez mi? Arkadaşlar mese
le budur.
Medeni ve modern Devlet telâkkisi ile bu
nun tezat teşkil edecek neresi vardır? Ve böyle
bir hal bizatihi ilim muhtariyetine /arar vere
cek bir hal değil midir?
Arkadaşlar: biz üç öğretim görevlisi üzerin
de durmuşsak, bunu ilim hürriyetini, Üniversi
te muhtariyetini baltalamak için yapmış değiliz,
onların tuttu k l a n yol, varmak istedikleri gaye
itibariyle bizzat bu vatanda ilim hürriyeti ve
Üniversite muhtariyeti namına, yapmışızdır.
Bunu bilnıiyen varsa, bilmesi lâzımdır.
Muhtariyet babında bizim de söyliyeeeklerimiz vardır. Çünkü iki yıl evvelisine kadar
Üniversite ilim adamları ilim müesseseleri üze
rinde senelerce istedikleri gibi at oynatmak istiyenlerin ilim hürriyeti ve hürriyet kahramanı
kesilerek bu kutsal müessesede zarar verecek
propagandalarına ve hattâ faaliyetlerine set
çekmek ihtiyacını duymaktayız.
Muhtariyet ilmî araştırmaların, hertürlü ta
arruzdan masun kalması, ilmî hüviyetiyle, şah
siyetlerin fikirlerinde ve vicdanlarında, istiklâl
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! ve hürriyetlerini muhafaza etmelidir. Avrupa'
nın senelerce mânevi sefalet ve karanlıklar içe
risinde kalmasının sebebi, yüksek kültür mües! şoselerinin hakiki araştırmalarının bir ilmî hü; viyetin bir türlü gelisememesidir. Bu hakikati
i herkes bilir. O derecede bilir ki, bu Devletin kuj rucusu o ihtiyacı duymuştur ki « hayatta en ha!
kikî mürşit ilimdir », demiş. Bizim istediğimiz,
i yürekten istediğimiz şudur; Kapısına, bu cüm| leyi yazan müessesenin içini de ilimle dolu görI mek. Mesele budur. Hayatta hakiki mürşit
I ilimdir, diyen bir müessesenin içini de ilinde doi hı görmek isliyoruz.
\h: FAİIIJİ KTÜTUBL'Ş (Rize) - - Doğru,
politikası/ olmasını istiyoruz.
BMİN SOYSAL (Devamla) — İçi başka, dı
şı başka bir müessese istemiyoruz. Kim bu SÖK ün
doğruluğunu inkâr edebilir ve azıcık düşünenler
bilirler ki, modern Devlet İlme istinadeden Dev
lettir. Bu mülearifeyi bildikten sonra bu sözü
takdir etmemenin imkânı yoktur. Türk efkârı
umümiyesi ve Türk Milleti tarihinde olduğu gibi
Cumhuriyet rejiminde de ilmî araştırmaların
hakikat bulması için fedakâraııe çalışmış yeni ve
orjinal fikirlere daima saygı böstermiştir. Bu
millet, tarihînde, ulemaya daima hürmek etmiş
tir. Bu yönden şu veya bu şahsın kötü ve hatalı
harekeli ne millete ve ne de Meclise atfedilemez.
Bu atıl' bir nankörlük olur. Bu millet ve bu Mec
lis, en güze! binalarını, en haşmetli binalarını
fakirliğine, yoksulluğuna baknıad.an millî eğitime
vermiyor mu?
Arkadaşlar; son yıllarda Üniversitelerimize
muhtariyet veril meşinin gerçek sebebi, mem leke
li m izde ilini sahasında çalışma hevesinde olanları
çalıştıkları sahalara daha sıkı bağlamak onların,
sempati veya antipati gibi his motifleriyle yer
lerinden oynatılmalarına mâni olmak için. Hepsi
budur, iş buradan çıkmıştır. Bu havayı, huzur
suzluğu yaratan kahramanları da biliriz. Onlar,
şimdi hürriyet, ve muhtariyet kahramanı gibi
kendilerini tarih karşısına çıkartmak istiyorlar.
Pakat müverrih unutmaz, bilir. Bunlar muhta
riyet namı altında hem Üniversiteleri hem de
memleketi şu üç yolda hayata sevketmişlerdir.
Birinci hata: Muhtariyet Kanununun müsta
celiyet kararı ile Meclise sevkedilmesi ve kanu
nun iyice incelenmesine vakit kalmadan çıkarı!
ması; bu, birinci hatadır.
İkinci hala: Ankara Cniversitesine, bilhassa
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ilmî tasfiyeye tâbi tutulmadan alelacele ve topyekûn muhtariyet verilmesidir. Uzun müddet
çalıştıkları halde hiçbir ilmî faaliyet göstermiyen, hiçbir eser vermiyen ve binnetiee ilmî şah
siyet olamıyaeakları sabit olan bazı şahsiyetlerin
akademik kariyer içinde bırakılmalarıdır. Keza,
Muhtariyet Kanununun Meclise sunulması arefesinde gümrükten mal kaçırır gibi hiç değer ve
kıymet aranmaksızın, ilmî hüviyeti olmıyan ve
hiç eser vermemiş veya tercüme gayretiyle okul
kitabı tercüme etmiş ve bunlarda doğru yanlış,
şahsi sempati ve dostluk gayretiyle Üniversiteye
hoca olarak tâyin edilmesidir.
Dördüncüsü, gençleri ilim gayretiyle yetiş
tirmekten ziyade taassuba ve kardeş düşmanlı
ğına sürükleyen vatanın temelini bombalamaya
çalışan, haklarında tahkikat raporu olmasına
rağmen, kariyer içerisinde bırakılmasıdır, işte,
bu hatalardır ki, Muhtariyet Kanunundan son
ra Hükümet ve bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı
son derece müşkül duruma düşürülmüş ve hattâ
mevcut olan suçlar da ona yükletilıneye çalışıl
mıştır. Bunlar ayıptır ve günahtır. Şüphesiz
ki, böyle bir durumda Meclisin yetkisini kullan
ması lâzımgelirdi. insaflı ilim adamlarının bunu
böyle düşünmeleri lâzımgelir.
Bir diğer hata, değerli ilmî eserleriyle şöh
ret kazanmış olan ve milletimizin iftihar edeceği
ilim adamlarına bu kanunun neşrinden sonra
kapılarını sıkı sıkıya kapatmış olması ve bunlar
dan dışardan içeriye kimsenin girmemiş olması
dır. Üniversitenin bu değerli şahsiyetlerin fikir
lerinden istifade etmemesi, yukarda arzettiğim
bu kadar eksikleri zor hulâsa, bu, acınacak bir
haldir. Millî Eğitim Bakanının, komisyonların
bu husustaki kararını gözeterek ilmî hüviyet çerçivesi içinde bu gibi hatalardan müesseseleri kur
tarması için kanunu revizyona tâbi tutarak Mec
lise getirmesi yerinde olur ve komisyonların bu
bakımdan verdiği karar doğrudur, yerindedir.
Hakikatleri karşılamaktan korkmıyan inkılâpçı
Meclisin bu nevi hataları tashih edeceğine ve ona
yeni bir şekil vererek Millet ve Dünya karşısına
açık alınla çıkacağına inanım vardır.
Sayın arkadaşlar, muhtariyet yönünde şu
noktayı son olarak tebarüz ettirmeme müsaadenizi
rica ederim. Memleket işlerinde ve Millet mü
esseseleri babında düşünmek, tenkit etmek ve
takdir etmek yalnız üniversite mensup]arma mı
aittir? Böyle zannetmek bizzat hürriyeti inhi-

0:1

sar altına almak demektir. Elbette Meclis de
düşünür, elbette Hükümet de düşünür. Hürri
yet üniversitenin şahsi malı değildir. Hani te
fekkür hürriyeti? Nerede kaldı ki, Üniversite
mensupları işlerinde tam ve sağlam, memleke
tin yüksek menfaatlerini de düşünerek hareket
ederlerse onları takdir etmekten başka ne eme
limiz olabilir?
Arzedeceğim şimdilik buka'dardır. Sizi yor
dum, affmızı dilerim. (Alkışlar)
FAZİL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır;
Arkadaşlar, mademki gayet parlak bir istikbal
projesinin tetkiki ile meşgulüz. Geçmişde, ay
nı mevzua mütaâllik meseleler hususunda ha
kikaten bize bütün hatalarımızı tahlil, ettir
mek ve gelecekte yenilerini yapmamak ihti
malini sağlıyacak münakaşalar yapmak çok ye
rinde olur.
O sebepledir ki, benden evvel bu kürsüde
söz alan ve pek acı bir dil ile konuşan ve en
büyük samimiyeti izharda hiçbir tereddüt gös
termemiş olan arkadaşlarımı, alkışlarım. Ben
de aynı vadide ve istikamette onları takip
edeceğim.
Aziz arkadaşlarını, bizde ötedenberi garip
bir hal vardır. Bir adamın aleyhinde bulunmak
istersek, kurnazlık yaparak iptida dostmuşuz
gibi görünerek onun ilminden, eserlerinden
zekâsından bahsederek söze girişiriz. Ben bu
nun tam tersini yapacağım, evvelâ burada mev
zuu müzakere olan konu hakkındaki menfi
fikirlerimi huzurunuzda arzetmekle söze bağlı
yacağım ve müspet düşüncelerimi, yine o ko
nuya ait takdir hislerimi de nihayette tebarüz
ettireceğim.

\
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iptida soruyorum: Üniversite ne demektir?
Acaba Üniversite bir takını ilim esnafının
toplandığı bir lonca mıdır? XI nci asırda öyle
idi, X I I nci. asırda da öyle idi. Fakat o asırlardanberi tekâmül ederek, ilimle beraber o ilimin
dünyadaki, en kıymetli kaynağı olan Üniversite mefhumu da inkişaf etti, tekâmül etti. Binaenaleyh bugün böyle bir lonca değildir.
O halde nedir? Sizin huzurunuzda ve münevver zekânız karşısında adeta malûmu ilâm
eder mahiyette bir ukalalık yapmaktan, bir
konferans vermekten çekmiyorum, çünkü bunu
hadnaşinsanlık telakki ederim. Bununla beraber yine hiçbirimizin meçhulü olmıyan bazı ha-
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kikatlere işaret edeceğim.
Bir üniversite sureti umumiyede dehai beşerin
şimdiye kadar dünyadaki her türlü bilgi şubesi
üzerindeki fütuhatını cemeden bir hazinei malûmattır. Bu fütuhatı beşeri müstakbel nesillerine
nakleden bir vatandır. Bu bir!

j
;
j
i
{
!
i
fkinci karekter; yine geniş bilgi aletleri ile I
mücehhez olarak beşeriyete yeni irfan ve ilim
hazineleri temin etmek için yollar hazırlıyan bir
zekâ lâboratuvarıdır.
Bir üçüncü vasfı daha var. Bu vasıf ki bizim
için üstün hususiyeti müsellemdir. Çok teessüf
ederim ki Millî Eğitim Bakanı arkadaşım ben
konuşmaya başladığım zaman dışarıya çıktı,
çünkü salısını mevzuubahsedecektirArkadaşlar: üniversitenin bilhassa bu Türki
ye camiasında arzetmiş olduğu hususi vaziyetle
rin üstüne çıkan bir ödevini görüyo**«ra. Çünki
bizim memleketimizde işte bugün, pek muhabbetle
mesaisini takip etmekte olduğumuz aziz arkadaşım
Tahsin Banguoğlu'ııu alıyorum. Sempatik, genç,
biraz ilimle iştigal eden mutavassıt bilgide bir
arkadaştır. Binaenaleyh kendi kafasında bir mem
leketin bilûmum cismani sahada, fikri zeminlerde,
ahlâkı, iktisadi, bediî, medeni terbiyede, çocuk
için kadın için, köy için teknik için, malûmatı
umumiye için, şu için, bu için, cihanın bütün
üniversite denilen teşekkülleri arasında hususi mevkiimizi tâyin eden. tarihimizi, lisanımızı zekâmızı
tetkik ederek yeni bir plân yapacak kudrette bir
baş henüz omuzlarda gezmemektedir. Onun için
kendisinin dahi işinde en muhtaç olduğu şeyler
den bîr tanesi üniversitedir. Çünki üniversite,
zaten arzettiğim sahalarda maalesef kâfi teçhi
zatı olmıyan Millî Eğitim Bakanlığının bu eksik
liği karşısında memleket gençliğine müfit ola
bilecek müstakbel bir terbiye alanını düşünebile
cek tek kurul geliyor. Şu halde teessüfle ve te
essürle söylemekiiğim lâzımgelir ki, 20 senedenberi biz bu kürsüden aynı sözleri söyleriz, ma
lûmu ilân ederiz. Sebebi çünki 20 sene evvelki
vaziyetten pek ileri gidilmiş değildir. Prensip iti
bariyle biz bunları söylediğimiz zaman ekseri
yetle maarifimizi, üniversitemizi, irfanımızı tem
sil eden arkadaşlar onların başında bulunanlar
gayet azametli bir eda ile bize gülerler, bir müd
det sonra da kendileri gülünç olarak ayrılırlar.
Şu hakle demek oluyor ki, üniversite dediği
miz mevzun hakikaten üniversitenin kadroları
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dâhilindi; görmek ve mütalâa «itmek mecburiyeti
vardırilim ihtisası bahsine gelince: Arkadaşlar;
ihtisas denilen şey bîr bodrum değildir, İnsanla
rın zekâsına hiçbir hava, hiçbir ışık hiçbir nefes
alma imkânını vermiyen, zihinlerimizi körü kö
rüne dolap beygiri gibi dolaştıran bir mefhum
değildir. İhtisas, ilmî. cbebi, felsefi, her türlü
inkişafta kapalı bir İnat zindanı içine hapsolmak
demek değildir. fhUsas, hakikaten bu kelimenin
mevcut olduğu, bu mefhumun hürmet gördüğü,
muhitlerde bîr şahika üzerine kurulmuş bir- sa
ray demektir. Mütahassıs üstat bir defa malû
matı ıımumiy esiyle, irfanîyb', içinde bulunduğu
cemiyetin arı;; ilıi iyaçlarmı, kavrıyarak. çıktı
ğı şahikanın üstünden bütün âleme bakacak,
alelade adamların i'fkuna girıuiyen, menzil
lere nazarını uzatacaktır.
Arkadaşlar, demin birtakım hoca, profesör
dostlarımızın vaziyeti lisan iyesinden bahsettiler.
Isım tasrihine bile mecbur oldular. Çok teessüf
ederim ki hakları vardır. Arkadaşlar dil hocası,
edebiyat hocası diye tanıdığımız zevat içinden
şu milletin 50 sene önceki lisanını tamamen an
lıyaeak kabiliyette olanlar bile pek azaldı. Fran
sızca bilmezl'M-, İngilizce bilmezler, Arapça bil
nıezler, Acemce bilmezler, hadlerini ise hiç bil
mezler!.. Çünkü bunlardan biraz nasipleri. olsay
di hadlerini bilmeleri İçin mesut, bir vesile t es
kil ederdi. Bununla beraber hepsi lisan inkılâp
çısulır. (Seçeri ulumun') hepsi züra.fa gibî en
üst yapraklarını yerler, yerdeki ot i ara. tenezzül
etmezler.
Bunun yanında bir kalabalık daha vardır;
Siinepe. cılız, hareketten âciz, uçamıyan tay
yare, kal kına miyarı bir kabiliyet halindedirler-.
Bunların da en. büyük marifeti, marifet sahibi
olan, iktidar sahibi bulunan enerjili ve yarat
ma kudretli inşa ulara kin ve haset beslemektir.
Çok acı şyeler. fakat mademki istikbale ait çok
esaslı bir dâvanın halli için Heyeti muhteremenİz toplanmış bulunuyor, mazinin hazin kısmını
bilmemiz lâzımdır. Bu kafalardan, bu istediği
miz mahsulleri almak, tıpkı iğdiç beygirden da
mızlık almaya., harem ağasından döl beklemeye
benzer. (Gülüşmeler) Böyle bir şey yoklur. Bu
zekâ meskeneti içinde arzettiğim gibi, ;> alnız
bir kelime kalabalığı devanı etmektedir. Bu ke
lime kalabalığı da hakikatte terbiyei vicdani
yemiz ve terbiyei ahlâk iyemiz üzerinde bir şîu
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teşkil edecek mahiyet almıştır. Çok teessüf ederim, huzurunuzda şimdi tekrarlamakta olduğum
bu kelimeleri 20 nei defadır, bu kürsüden söy
lüyorum. Arzettiğim gibi, birçok Kültür Ba
kanı, Maarif Vekilleri, Millî Eğitim Bakanları
gelip geçmişler ve gülünç olarak gitmişlerdir.
Çok temenni ederim ki, aynı vaziyet tekerrür
etmesin.
Gelelim, gençliğimizin irfanına ve vicdanına
bir kanser halinde musallat olduğundau müşte
ki ve muztarip bulunduğumuz komünizm, marksizm dâvasına:
Arkadaşlarım, birkaç gün evvel de bir vesi
le ile bunu söylemeye fırsat buldum, eğer biz
bu meseleyi yalnız millî kadromuz dâhilinde
mütalâa edersek, meselenin cihanşümul ehemmiyetinden zühul etmiş bir vaziyete düşmüş oluruz. Dâva, tahayyül ettiğimizden çok dalın geniş ve şümullüdür.
Bugün bütün dünyada bu mevzu etrafında,
profesör, âlim, diplomat, romancı, hikayeci, şa
ir, edip, fabrikacı, endüstriyel, bankacı ve ün iversitelere devam eden yeni zekâ unsurları
pervane gibi uçuşuyor. Binaenaleyh dâvayı yi
ne dar bir kadro içinde mütalâa etmek gülünç
olur.
Geri kafalarında ileri fikir, tıpkı kömürlük
duvarına Pikaso tabloyu asmaya benzer, Gülünç
olmanın da bundan feci manzara arzetmesine
tesadüf edilemez. Bu da sık sık tesadüf edilen
bir vaziyeti zihniyye ve bir vaziyeti elimedir.
Hakikaten özlediğimiz «Espri üniversiter» de
nilen şeyi husule getirmeye çalışırsak belki bu
hal yavaş yavaş ortadan kalkar.
Her üniversite aynı zamanda bir fikir damgasıdır. Bir nevi mizacı tefekkür imzasıdır. Oksfort'tan çıkan bir adamın bir kıyafeti zihniyesi
vardır ki, Kambriç'ten çıkanmkine benzemez.
Niçin bu böyledir? Üniversite âza ve eczası olan
fakültelerin, faaliyetleri, muayyen gayeler için
bir orkestra şefinin nezareti altında çalışan un
surlar gibidir de ondan! Bir üniversite memle
ket içinde bir nevi anarşi dâvasına kalkmış ca
mia değildir. (Bravo sesleri) Bir üniversite o
memleket içinde bulunan şeraiti hayatiyeden
şeraiti siyasiyeden, gafil ise kendisi üniversite
ismini gasbetmiş demektir! (Bravo sesleri) Bu
nu bilmiyor muyuz zannediyorlar? Biliyoruz.
Binaenaleyh memleketin kendilerine bir ati-
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| yei hurine!, bir atiyei necabet, bir atiyei is
tikbal olmak üzere takdim ettiği
şeyleri
vergi gibi, haraç gibi tahsil etmeye kalk
maya kimsenin hakkı yoktur. Haklarından
bahsedildiği
zaman
avazları çıktığı
ka
dar bağıran bazı arkadaşlar, vazifeleri mevzuubahis olduğu zaman niçin bu kadar kekeme ka
lıyorlar, bilmiyorum ki!
Şimdiye kadar arzettiğim noktalarda şu ne
ticeye vardım: Bütün dünya ilim âlemi, fikir
âlemi ilmin vatanı yoktur neticesine varmış.
Varmış ama herkes yine anlamıştır ki, âlimin
vatanı vardır. Âlimler vatanlarda yaşıyor, o mı\hit içinde ilimlerini inkişaf ettiriyor ve o vata
t
nın himayesinden müstefit oluyorlar.
|
O âlimleri himaye eden vatandaş mevcut ol
|
madan
o ilim yapılamaz. Âlim o muhitin içinde
,
ilmî
sermayesini
inkişaf ettirir. Binaenaleyh bi
j
j zim de bu hakikati umumiyeden tegafül ederek
çalışmaklığımız, demin de arzettiğim gibi bir bü
j
yük gafleti mücrimane olur. Bu hususları unut
mamak lâzımdır.
Şimdi şu menfi işlrei belirttikten sonra diğer
bir noktaya geçeceğini. Maarifin içinde, üniver
sitelerin çevresinde ömrümüzün sonuna kadar
feragatlerini, itidallerini, bin. türlü zahmet için
deki gayretlerini en derin hürmetle anmamız lâzımgelen, saygı değer birçok arkadaşlarımız var
dır. Kendilerine borçlu olduğumuz derin şük
ranı ödememek dünyanın en âdi haksızlığı olur.
Binaenaleyh kendilerine bu vaziyeti ifa ettik
ten sonra huzurunuzdan ayrılıyorum. Ve muhte
rem arkadaşımıza gelecek mesaisi için benim an
ladığım ve cihanın da anlamış olduğunu gördü
ğüm kadro dâhilinde muvaffakiyetler diliyorum,
(Alkışlar).
REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) - • Ar
kadaşlar; benden evvel kürsüde Ankara Üni
versitesi çalışmaları üzerinde konuşan arkadaş
larım acı acı feryada benzer şikâyetlerde bulun
dular. Sağlığını bir doktorun koruyuculuğuna tes
lim etmiş bir kimsenin o doktorun kullandığı şı
rıngaları iyi kullanmadığından, pis tuttuğunda 1 !
mütevellit hastalığa düşen bir adamın feryadına
benzer bir feryat yaptılar. Mürşidinin hatasından
feryat eden bir zat gibi feryat ettiler. Ter dö
kerek, sermaye koyarak çalıştığı bağından meyva
alamıyan bir bahçıvan gibi feryat ettiler, sızlan
dılar, haklıdırlar, dikkat ettim arkadaşlarım bil
hassa iki nokta üzerinde şikâyetlerini belirttiler,
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Bunlardan birisi, Üniversiteye tevdi edilen mem
leket gençlerinin olgun karakterde yetiştirilmediğinden şikâyet ettiler. Ankara Üniversitesinin
ilmî çalışmalarının dolgun olmadığından şikâyet
eltiler. Bu noktalarda haklıdırlar, çünkü arka
daşlar, karakter meselesi bizim üzerinde durma
mız lâzmıgelen mühim bir meseledir. Türk cami
asının malî vaziyeti zayıf olabilir, ekonomik du
rumu masraflarını karşılıyamıyacak derecede
yetersiz olabilir, ne bileyim yolları, servet membaları şöyle., böyle olabilir. Ama onun tek daya
nağı olan bir kıymeti vardır ve onu ayakta tu
tan bu kıymettir, bu da Türk karakteridir. Bu
karakterdeki zaıf diğer servetlerin ve kuvvetlerin
hiçbirisindeki eksiklik ile kıyas kabul etmiyecek
bir ehemmiyettedir. Bu bakımdan arkadaşlarımı
haklı görürüm.
Arkadaşlar, Türk karakteri denildiği zaman
bütün Dünyanın şunu bilmesi lâzımdır: islâm
olmadan evvel Türk, ırzına, namusuna bağlı idi,
aile ve yurt bağları kuvvetli idi, cesur ve yiğit
idi, yoksulların elinden tutardı. Disiplinli idi,
halkçı idi, dini vardı ve başka milletlerin dinine
hürmet ederdi. Çalışkandı, doğru idi, sade ya
şardı, istiklâl halinde yaşamayı nimetlerin en
büyüğü bilirdi. îslâm olduktan sonra bu mezi
yetler daha çok cilalandı ve daha çok kuvvetlen
di. O şekilde ki, islâmiyetin ortaya attığı 12
dâva tamamiyle Türk karakterine uygun olduğu
içindir ki Küteybe orduları büyük müşkülât
gömleksizin Türkistan'ı işgal etmişlerdi. İslâm
lığı Türk karakteriyle birleştirerek yepyeni bir
kudret halinde dünyayı hidayete ve dünyaya me
deniyet getirmeye vasıta olmuştur.
Abbasî Halifesi Mutesim zamanında yaşamış
olan Cahiz, Türkleri anlatırken der ki; Türk ha
yata rağbet etmez, ölümden kaçma/.
Binaenaleyh, düşman içine varır, işini bitir
dikten sonra, döneceğini bilir, bekler ve hem de'
muvaffak olur. Türkler' savaş esnasında firara
katiyen teşebbüs etmedikleri gibi, ya zafer, ya
ölüm diye ve elden gelen hiçbir şeyi bırakmıyan
tek bir vücut gibi hareket ederler.
. Divanı Lügati Türk'ün birinci cildinde; Türk
için şöyle der : Türkler, sevimlilik, tatlılık, edep,
büyüklerini ağırlama, sözünü ' yerine getirme,
dostluk, öğünmemek, yiğitlik vasıflarını .sayar.
Arkadaşlarım, 1200 yıl evvel, karakteri zayıf
lamış olan Türkün başına ne felâketler geldiğini,
yine büyük bir Türk kahramanı olan Gültekin'-
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den öğreniyoruz. Orhon âbidelerinde, karakter
zaıfmdan dolayı Türkler na'sıl Çinlilerin istilâsına
uğradıklarından şikâyet edilmekledir,
Ve denilir ki, « Türklerin başına gayretli
kumandanlar, hükümdarlar geldi. Daim sonra
lan ardı arası geliniydi faydasız harbiere giri
şildi, Türk kanı su gibi akıtıldı. Türk kemikleri
dağ gibi yığıldı, ve Türk çocukları köle ve temiz
kızları cariye oldu ve bu faciaların ise Çin'in
altını ve gümüşü ile ipekli kumaşlarına ve seri
içkilerine Türk Milleti kendini kaptırarak sefa
hete ve tembelliğe düşmesinden ileri geldi »,
Kahraman Gültekin'in işte şikâyeti budur.
Arkadaşlar, Üniversiteden başlıca iki şey bek
lenir: Bunun başında, karakter gelir; sonra
ilim gelir. Şimdi biz bilhassa karakter denilen
ve insanın bulunduğu cemaat için faydalı, çalış
kan izzeli nefis sahibi ve, herhangi hâdise karşı
sn ula mutlaka en iyi kararı almak vasfını ifade
eden bir ruh kuvveti tanıyoruz.
Birinci Dünya, Harbî son unda bir avuç. mağ
lûp Anadolu Türkü ancak karakterlerinin rehber
liği ile ve karakterlerinin sağlamlığı İle yepyeni
bir Devlet kuruluştur. Dikkat olunursa bilgisi
derin olanlardan değil; bilhassa karakteri üstün
olanlardan bu millet faydalanmıştır.
Ama bu mevzuda ilme a/ ehemmiyet vermek
veya ilmi kıymetten düşürmek asla haiırıından
geçmez.
Şunu da belirtmek isterini ki; kafası parçala
nan ve ağzı yırtılarak öldürülen Ali Kemal cahil
değildi ve âlim olarak geçinirdi, gazete sütun
larında memleket gençlerine- ve fikir adamlarına
rehberlik yapmaya yelten^a bir adamdı. Lâkin
ondan Türk Millini zarar gördü, onun varlığın
dan büyük musibetler gördü. Onun için canına
kıydı.
Arkadaşlarını; bu mühim noktayı Üniversi
teler kanunu nazarı dikkate a imiş olacak ki, 'i ne/ü
maddesinin (A) fıkrasında; (Türk devriminin
ülkülerine bağlı ve millî karakter sahibi vatan
daşlar yetiştirmek; diyor). Vazifelerinin en başta
ta geleni budur.
Arkadaşlar, karakter mevzuu üzerinde böy
lece durduktan sonra şunu söyliyeyiın ki, bu pe
çeli kış tatilinde seçim bölgeme gitmiştim. Anka
ra'da iken komisyonlarda Üniversite içinde çı
kan komünist hastalığı üzerinde ileri gen ko
nuşmuştum, Bana bir köylü kafilesi dedi ki, valin
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Ankara'da bir büyük okul, mektep varmış ve
orada itoğluitlikler türemiş. Bunlar nedir?
Birden anlamadım. Bu büyük mektep Ankara'
da Üniversite olacak dedim, itoğluitlikler de
yince bir lâhza düşündüm. Yabancı ideoloji keli
mesi Türk'ün ağzında itoğluitlik olmuş. Bunu
kendilerine anlattım.
Pekâlâ nedir bunlar tutun kolundan atın
dışarı dediler. Biz aklı yerinde, ahlâkı kuvvet
li, sapasağlam evlâtlarımızı gönderiyoruz, böyle
itoğlu itliklerle onların fikirleri değişiyor. Bi
zim için ve kendileri için fena oluyorlar. Anka
ra'ya geldiğim zaman hâdiseyi birkaç arkada
şıma anlattım, gülüştük.Ama tasavvur edin, halk
dayanamıyor bu itoğlu itlikleri toplamak istiyor.
Bu itolitler üniversitede mi, Hükümet binasın
da mı, bağda mı, sokakta mı, her nerede ise ku
lağından tutun dışarı atın diyorlar. Onun için
arkadaşlarımın şikâyetleri yerindedir, yerden
göğe kadar hakları vardır. Karekter, Türk
gencinde aradığımız birinci vasıf, birinci mezi
yettir.
Arkadaşlar; ilim işlerine gelince : Üniver
site ilim zevkini ve ilim araştırma itiyadını ver
mesi lâzım gelen bir müessese olmalıdır. Türk
Milleti bütün dünyanın tanıdığı ilim adamları
yetiştiren bir millettir. Arkadaşlarım ben îbnisina'dan, Farabi'den bahsedecek değilim. Ama
yakın- tarihimizde eski medreselerimizinki o za
manlar için her biri birer fakülte idi, onların
yetiştirdiği mâruf bazı Türk âlimlerinin adını
saymak isterim :
Eşref oğlu Abdullah; içtimaiyatta, ruhiyatta
ve ahlâk bahislerinde nâdir yetişmiş kimseler
dendi.
Ya bizim Kınalızade Ali Çelebimiz; içtimai
yat ve ahlâk sahasında her milletin yetiştiremediği insanlardandır. Birgili Mehmet Efendi;
hukukta inkılâp yapmıştır; irade bahsindeki
ilmî keşifleri hâlâ kuvvetle yaşamaktadır. Abdüllâtif Durmuşoğlu içtimaiyat sahasında bir
varlıktı. Sosyal her ilimde bilhassa ahlâkta
yüksek varlık olan Süruri Çelebi gibi âlimle
rimiz eşi az yetişmiştir. Arkadaşlarım eski med
reseler yani bizim eski üniversitelerimizin ye
tiştirdiği adamlardan çok yükseklerini görmek
istiyoruz. Üniversitemizi ilmî araştırmalara
zevke katılmış görmek istiyoruz. Ancak şu ci
heti de gözden kaçırmamak lâzımdırki Ankara
Üniversitesi 20 yaşında çok genç bir müessese-
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dir. Yaşları 4 - 5 asırlık olan başka üniversite
lerdeki olgunluğu Ankara Üniversitesinden bek
lemeye de hakkımız yoktur. Pek genç olan üni
versitemiz hatâ yapmamaya ve bize ümit verme
ye nasıl mecbursalar, biz de biraz insaf, biraz
tolerans göstermeliyiz.
Arkadaşlarım, ben şu hâdiseyi mühim bulu
yor ve kıymet veriyorum. Biliyorsunuz ki, içinT
de 4 800 genç bulunan Ankara Üniversitesinde
birkaç öğrenci komünisliğin şontajmı gösterin
ce evvelâ bu talebe kültesi isyan etmişti. Bu,
şayanı dikkattir. Benim gönül bağladığım ve
kıymet verdiğim kuvvet işte gevıçliğin tam za
manında gösterdiği bu hassasiyettir. Bu hassa
siyet onları Ulus Meydanına kadar getirdi, «Ey
ahali, ey Türk Milleti bizi baştan çıkaran bir
kaç öğretmen var» diye feryat ettiler, seslerinin
aksini kâfi derecede bulamayınca bunun reak
siyonu bizzat üniversitenin içinde oldu. Bu fi
kirler belki bu kütleyi tahrik ve teşvik eden söz
lerdir, ama şu hâdise muhakkak gençliğin kuv
vet ve kudretini gösteren mühim bir delildir.
Eski bir öğretmen, hayatım bu işe vakfet
miş bir insan sıfatiyle millî duyguları inciten
fikir ve hareketlere karşı gelen bu hessasiyetin
önünde eğilirim. 150 küsur profesör, doçent ve
asistandan teşekkül eden heyet içinde üç tane
mariz insan çıkabilir. Ama bunlar çıkabilir di
ye tedbirsiz kalamayız. Derhal el koruz ve on
ları o müesseseden uzaklaştırırız. Nitekim biz
den evvel Ankara Üniversitesi işe el koymuş
ve bunların üzerinde baskı yapmıştır. Lâkin hâ
diseyi bizim kadar yakından incelememiş olan
istanbul Üniversitesinin müdahelesi vaziyeti
kurtarmaya çalışmıştır. Bu kurtarış ne efkârı
umumiyeyi, ne de Ankara Üniversitesini tatmin
etmiştir.
Arkadaşlar; Ankara Üniversitesinden ümit
liyiz. Kendi kendini tasfiye etmektedir. Şimdiye
kadar ki kısa hayatı içerisinde yüzlerce eser ver
miştir. Bunlarıda inkâr etmemeliyiz.
Arkadaşlarım; biz öyle bir profesör zümresi
istiyoruz ki genç Türk nesli necip milletinin bü
tün karakterlerini onlardan alsın ve millet me
selesi mevzuubahis olduğunda gençliği tepesin
den tırnağına kadar heyacana getirebilsinler.
Ama bu zümre, öyle on senede yetişmez.
Bu, biraz zaman ister. Fakat elverir ki, bize em
niyet verecek unsurların yetişme yolunda oldu-
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ğtmrazu anlıyalım. Ben anlıyorum ki Türk ef
kâr! ümüm iyesi, münevver kitle ve bizzat üniver
site muhiti ilim yapan âlimleri üniversitede gör
mek ister. Bemin arzettiğim gibi, ortaçağ yük
sek ilim adamları gibi, modern ilim sahibi adam
ların, üniversitede bulunan âlimlerin bütün
dünyaca mâruf olmalarını ister. Ama arzetti
ğim gibi, bu böyle kısa zamanda olacak şeyler
değildir. Bunun için eehit ister, gayret ister,
müstemirren uğraşmak ister, zaman ister.
Ancak her şeyi feda edebiliriz amma, içti
mai nizamımızı bozabilecek, asîl Türk milletinin
karakterini zaıfa uğratmaya müteveccih olan
cereyanlara asla asla meydan vermiyeceğiz. Ve
onların ilim müesseselerinde yaşamalarına mey
dan'vermiyeceğiz. İlim, bilgi fırtına istemiyen
sulh içinde yaşryan br nebata benzer, öyle fır
tınalar, ruhi kasırgalar onu mahveder. Biz bun
lara meydan venniyeceğiz. Bizim Üniversitemiz
den beklediğimiz işte tamamiyle Türk karakte
rini haiz gençler yetiştirmek ve ilim sahasında
zamanımızın metotlarını bilen, ilim araştırma
sından zevk alan insanları, gençleri bu memle
kete vermesidir. Üniversitenin istediği kadar is
tiklâli olabilir, tstiklâl, evet; Arkadaşlar eski
müderrisler de ilim işlerinde müstakildiler. Fa
kat ilmî istiklâlin üniversite bahsinde tanılan
tarafı budur. Elbette ki biz üniversitemizi ilim
sahasında serbestçe yürüsün diye müstakil yap
tık ve ona hürmet ediyoruz. Üniversite de bize
Türk varlığına faydalı olmakla vazifeli olduğu
nu bilsin ve o sahada yürüsün.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Arkadaşlarım; herşeyden önce Millî Eğitim ve
Bütçe Komisyonlarının bulduğu tedbirleri teb
cil ederek sözüme başlamak isterim. (Bravo ses
leri).
Senatonun, sair tahkik makamlarının tered
dütleri yanında, millî iradenin Millet Meclisinde
müspet şahlanışını şükranla karşıladığımı kay
detmeliyim ve bunu şükranla karşılamak her
milliyetçi Türkün borcudur.
ilini muhtariyeti evet; fakat herşeyden ev
vel; millet muhtariyeti.
İlmî istiklâl, evet; fakat herşeyden evvel
millî istiklâl. İlim bizim gündelik siyasetimize
katiyen alet edilmesin, evet; fakat başkalarının
düşmanlarımızın gündelik siyasetine de bilir
bilmez alet olmasın... Dışarda siyaset yapmıyan,

O:1

millij'-etçilik cereyanına düşman kesilmiyen
her ilim adamı bizce azizdir. Üniversite muhta
riyeti, sevdiğimiz, saydığımız ve üzerine tit
reyeceğimiz bir şeydir. Sapitmışların mahdut
olduğunu, ihmalcilerin az olduğunu, buna mu
kabil ilim endişesi kadar vatan severlik gayre
ti ve milliyetçi ateşi ile de hareket eden değ*erli elemanlarımızın mevcut ve bekçi olduğunu
belirterek bu bahsi geçiyorum. Sayısı binleri
geçen öğretim ve ondan pek çok fazla olan öğre
nim zümreleri millî terbiye ve heyecanla bes
lenmiş ve zaman zaman şahlanmıştır. Ben, asıl,
Emin Soysal arkadaşımın folklor - halkiyat halk bilgisi için söylediği alaya alıcı sözlere ce
vap vermek için söz aldım.
Bir fakültede, folkloru yani halk bilgisini
okutan kimse, şu veya bu şekilde sapıtmıştır
diye o bilginin lüzumsuzluğuna o zatın bilgisiz
liğine hükmetmek hiç de yerinde değildir. Folk
lor (Halkiyat) Anadolu insanının bütün gizli,
saklı kabiliyetini, iç varlığını, Türk ruhun
daki sayısız medeniyet birikintilerini ve hazi
nelerini meydana koyan ilim şubesidir. İlim her
şeyden evvel kendimizi bilmekle başlar. Türk ne
dir ve kimdir; bunu bize halkiyat öğretir. Folklörsöz Türk sanatı kaynaksız kalır, kurur, dumura
uğrar. Folklor bir bakıma herşeydir ve hiçbir
bakımdan fantazi değildir.
Arkadaşım folklorun, mevzuuna şöylece te
mas etmiş olmak için, dudak bükerek sesinin
tonunu istihfafla doldurarak, Karacaoğlanlardan, Köroğlulardan bahsetti. Türk Milleti tabibat
ve kadm güzelliğine karşı ne duymuşsa, karacaoğlanlara malederek terennüm etmiştir. Türk
Milleti, hamaset ve kahramanlık namına ne his
setmiş ise, onu KÖroğlunun ağzından dile getir
miş, destanlara koymuştur. Türk Milleti,
Tanrıya karşı ne hayranlık, ne isyan duymuş
sa, onu Yunus Emrelerin adına ilâhilere koy
muştur. Türk Milleti, nükte namına ne ibda et
mişse, Nasreddin Hocalara malederek dünyaya
yaymıştır. Denebilir ki; Yunus Emre i Nasred
din Hoca + Karacaoğlan + Köroğlu -=- 4 =
Türktür. (Bravo sesleri, alkışlar).
Millî kıymetler üzerine samimiyetle titre
diğini bildiğim aziz arkadaşıma, bir daha, söz
arasında bir iki cümle ile de olsa, Karacaoğlan lar, Köroğlular diye dudak bükmek suretiyle
dalâlete düşmemelerini tavsiye ve rica ederim.
(Alkışlar).
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NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Arka
daşlar; hürriyeti ifade eden her mefhum mu
kaddestir. Muhtariyet de. bunlardan biridir.
Fakat Millî Eğitim Komisyonu kılıcı çekmiş
bir vuruşta 3 kürsüyü (L) cetveline almış.
Görünüşe göre muhtariyeti zedelemiş. Fakat
arkadaşlar; istiklâl kelimesinin daha geniş
mânada, hürriyet ifade ettiği unutulmuştur. El
bet bir muhtariyet uğrunda bir istiklâl feda
edilemez. Yalnız ben .Komisyonun bu kararı- i
aı zamanı hale göre verilmiş muvakkat bir ted
bir . olarak telâkki ederim. Ve bu mülâhaza ile
o karara imza ettim. Bu karar zecri ve zecri bir
tedbir, sayılamaz.
Senato,, üniversitelerarası kurul bu işi halledememiş, mitingler yapılmış, Danıştaya baş
vurulmuş mesele kangren olunca Komisyonumuz
neşterini vurmak zorunda kalmış. Bu üniver
site muhtariyetine tecavüz değildir. Çünkü bu
muhtariyet her şarta bağlıdır. O da üniversite
nin görevlerini belirten üçüncü maddedir. 1 >u
maddeye aykırı hareket eden 3 profesör mese
lesi Meclise kadar gelmemeli idi. Asıl teessüf
edilecek mesele budur. Muhtariyeti Mecliste
temsil eden Millî Eğitim Bakanlığı ve adlî
cihaz müdahale edebilirdi. O binada bir cina
yet işlense idi polis girmiyeeekmi idi. tşelnen,
bir cinayetten daha büyük bir şeydir. Her mil
letin hayatına kastedilmek istenir de Hükümet
ve Adalet cihazı nasıl el koymaz. Bu müdahale
değil bilâkis muhtariyeti korumaktır. Temenni
ederim, bu gibi hâdiseler Meclise gelmesin.
Kanun sarihtir. Bilhassa Devletin istiklâl ve
emniyeti bahis konusu olunca Hükümet el koy
makla mükelleftir. Bu işler Meclise gelmeme
lidir. Yarın da bir tarih hocası faşistlik telkin
edebilir. Cezayı gene kürsiye mi vereceğiz? Ka
nun tefsire muhtaç ise Bakanlık bir tasarı ge
tirmelidir. Uzun ve politik dedikodulardan ko
runmalıyız. Aksi takdirde millî iradeyi temsil
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman
bü gibi tedbirlere başvurmaktan müsteğni kalamıyâcaktır.
îlim kürsü erine hürmet borcumuzdur. Fakat
hudutsuz bir hürmetin mevcudiyetine inanan
bir kürside ilmin bulunmadığını da bilmeliyiz.
Benim- istiklâlime hürmet etmiyenin kendi
muhtarlığına saygı beklemesine hukuk prensip
lerimize ne de vicdana uygundur. Türkiye'de
sovyetizm propagandası bir, suçtur. Her suç gibi
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bunun da cezası vardır. Bu cihet üçüncü madde
ile tasrih edilmemiş bile olsa millî bJ3İerimjzin
tahammülü yoktur ve asla olmıyacaktır.
Hükümetten ricam, bundan sonrası için vâki
olacak hâdiseler karşısında bocalamadan karaca
varabilmek için çok esaslı hükümlerde karşırnıza
gelsin.
İkinci mâruzâtım; bir sorudan ibarettir.
Sporun gençlik, bilhassa on sekiz yaşını bi
tiren üniversite gençliği üzerindeki yapıcı te
sirini Yüksek Meclisinize arza lüzum gömmüyo
rum. Hal böyle iken .Üniversitelerimizde., spor
öğretmenliği yoktur.
Tasarruf gibi maddi düşünceler dışında ne
gibi sebeplerle buna lüzum görülmemektedir.
Bu noktanın izahını Komisyonlardan ve Hü
kümetten rica ederim.
Sadece 19 Mayısa hazırlayan bir spor için
verilecek ödeneği ben de israf sayarım. Fakat
bu böyle diye teşkilâtı lağvetmek değil, ıslah ve
takviye etmek lâzımdır. Bu, bir adanı boğuldu
diye yüzme havuzunu boşaltmaya benzer.
Gençliği ders dışında sporla meşgul edersek
yalnız malûm olan bedeni ve ruhi ve ahlâki geliş
meleri değil, daha terbiyevi bir netİGe alırız
ki, buna içtimai tesanüt denir. Talebeyi melan
koliden ve kusurlu itiyatlardan kurtarmak için
doktorun yazacağı en tesirli reçete spordur. Bu
suretle yetişen gençliğin sağ ve sol temayülleri
daha salim kafa ile muhakeme edebileceğine
kailim. Acaba Hükümet ve Komisyonlarımız bu
görüşüme iştirak lûtfunda bulunacaklar mıdır?
R E F İ K AHMET SEVENĞİL (Tokad) —
Muhterem arkadaşlarım, Ankara Üniversitesinin
teşkilât kanunu ve buna bağlı kadrolar Millî Eği
tim Komisyonunda incelenirken bu üniversitede
halen, ders okutmakta olan beş yabancı profesörrün tahsisatı indirilmiş bulunuyor. Bu mevzu
Bütçç Komisyonunda da müzakere edilmiştir ve
Bütçe Komisyonu Millî Eğitim Komisyonunun
kararına iştirak etmiştir.
Münhasıran bu nokta üzerinde mâruzâtta bu
lunmak ve bir noktanın açıklanmasına vesij,e ver
mek istiyorum.
Bendeniz Bütçe Komisyonunda bu mevzuun
müzakeresi esnasında bir, tereddüdümü, ifade et
tim, tahsisatı indirilmiş olan, bu. yabancı profe
sörler Hint dili ve tarihi bilgisi, Çin diü ye ta
rihi bilgisi, Sümer dili ve tarihi bilgisi,; Macar
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dili ve tarihi bilgisi ve Hitit tarih ve dil bilgisini
okutan hocalardır. Bu beş bilgi kolu, dünyanın
birçok yerlerindeki üniversitelerde okutulmıyan
bilgilerdir; bazı üniversitelerde mevcuttu. Bizim
memleketimizde İstanbul Üniversitesinde bu bil
giler mevcut değildir, yalnız Ankara Üniversite
sinde okutulur.
Bu bilgilerin memleketimizin ve milletimizin
geçmişi ile sıkı alâkası vardır. Türk tarih tezinin
kaynakları, Türk tarih tezinin temelleri bakımın
dan bu bilgiler üzerinde durulmakta fayda gö
rülmüştür. Ankara Üniversitesi kurulurken, Dil,
Tarih ve Coğrafya Fakültesinde ihdas edilmiştir.
Bunlar isimlerinden de anlaşılacağı veçhile
talip ve ragıbı çok olacak dersler değildir, mah
dut müntesibi bulunan ilim zümreleridir; fakat
Türk tarihinin mazisini ve Türk tarihinin temel
lerini aydınlatma bakımından bu bilgilerin bilhas
sa bizim için büyük ehemmiyeti vardır. Bu husus
ta muhterem heyetinizi yormamak için ayrıca
maruzatta bulunmıyacağım. Şunu ifade etmek is
terim: Bu tahsisatın indirilmiş olmasını bu ders
lerin kaldırılması şeklinde telâkki etmiyorum.
vazife, salâhiyet ve mesuliyet makamında bulu
nan sayın arkadaşlarımın da bu şekildeki anlayış
larını ifade etmelerinde Türk ilminin istikbali
bakımından lüzum ve zaruret görüyorum.
Yabancı profesörlerin şahısları ile ilgili de
ğildir maruzatım. Mâruzâtım doğrudan doğruya
bu derslerin üniversitelerimizde devamı hususu
nun temini maksadı iledir.
Memleketimizde bu dersleri okutacak ehil
Türk ilim adamlarının şimdiye kadar yetişmiş
olmasını yürekten temenni ederim. Memleketi
mizde bu dersleri okutmak liyakatinde kimseler
yetişmişse bunu öğrenmekte fayda vardır, fahir
vardır, ögünürüz. Vazife, mesuliyet ve salâhi
yet makamında bulunan muhterem arkadaşları
mın bu derslerin Türk Millî tarihi bakımından
devamındaki zarureti ifade etmek suretiyle mu
tabakatlarını bildirmeleri bizim için teselli ola
caktır ve istikbal için de ilim namına bir temi
nat olacaktır.
Eğer memleketimzide bu ilim zümrelerini
okutacak liyaktte kimseler yetişmemişse ileride
tekrar bu mevzua dönmek hususunda üniversite
heyetinin teşebbüs ve karar almasında da fayda
mülâhaza ediyorum.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Reşat Şemsettin.
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BAŞKAN — Suut Kemal Yetkin.
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
SUUT KEMAL YEKİN (Urla) — Birçok hatip
arkadaş millî duyguyu İi'ade eden derin bir heye
canla konuştu. Bu heyecanı Milletvekili olarak,
vatandaş olarak paylaşmamaya imkân yoktur.
Bu arada sert tenkitler de yapıldı. Bu tenkitlere
kadroları (L) cetveline alman üç öğretim üyesi
nin sebep olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bir
çoğunu yakından tanıdığım millî şuura sahip
kürsüleri başında çalışan profesörler elbetteki
bu tenkitlerden uzaktırlar. Ben bu kürsüden on
ların çalışmalarında daima ileri gitmelerini te
menni ederim. Onların memlekette gerek ilim,
gerek gençlere millî karakter vermeleri bakı
nı nidan çok faydalı ve verimli olduklarına kani
im. Bir arkadaş Ankara Üniversitesi, Dil . Tarih
ve Coğrafya Fakültesi kurulduğu zamandanberi
hiçbir ilmî yayında bulunmadıklarını ifade etti.
Halbuki şimdiye kadar bu müessese, Türkçe neş
riyat olarak 88 kitap yayınlamıştır. 317 kadar
da kitap, broşür, etüd; ayrıca yabancı dilde de
27 eser neşretmiştir. Bu eserlerin, dün de arzettiğim gibi birçoğu dünya fikir âleminde yankı
lar uyandırmıştır. Ayrıca Dil Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinin dergisinde yayınlanmış bir
çok kıymetli etüdler de vardır.
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Ders ki
tabı var mı ders kitabı?
SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) —
Ders kitabına gelince arkadaşlar, bunu samimi
yetle ifade etmeliyim ki, bir profesörün veya öğ
retim üyesinin ders kitabı yazma mecburiyeti
yoktur. Dünyanın her yerinde profesörler neş
riyat yaparlar. Esas olan öğrenciyi bir ders ki
tabına bağlamaktan ziyade tetebbua alıştırmak
tır. Profesörler, isterlerse ders kitabı da yayın
larlar. Buna bir engel yoktur ve ders kitabı ya
yınlanmış olan hocalarımız da çoktur. Ama on
lardan ille ders kitabı yazmaları istenemez. Bir
arkadaş dedi ki neden Ankara Üniversitesi kadro
su yapılırken 10 yıllık plân dikkate alınmıştır,
bu plân neden beş veya 15 yıl değildir de 10 yıl
dır? Arkadaşlar bu 10 yıllık süre itibari olarak
alınmamıştır.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Yuvarlak rakam
olduğu için; beş parmak hesabı..
SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) - - Ha
yır arkadaşlar, bir öğrenci bir fakülteden mezun
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olup da ilmî kariyere intisap etmek isterse asis i değerli bir doçenti vardır, bu arkadaş salâhi
yetle bu dersi okutabilir, Sümeroloji dersinin
tan olur, asistanlık devresi - doktora müddeti de
pek yakında doçent olacak bir asistanı vardır,
katılırsa - 4 yıldır. Binaenaleyh 4 yıl sonra bir
Hindoloji dersinin salahiyetli bir doçenti bulun
asistan doçent olur. 5 yıl da doçentlik müddeti
maktadır. Sinoroloji için burada tahsilini yap
etti 9 yıl. Bir yıl da, doçentlik veya asistanlık
tıktan sonra Çine giden ve üç senedir orada ça
belki zamanında yapılamaz diye konulmuştur.
lışan bir mütahassısı vardır. Bunlardan başka,
Bu suretle 10 yıl hesaplanmış bulunmaktadır.
lüzum gördüğü takdirde, Türk milletinin dile
Böylece bir fakültede ilmin ilk kademesinden
diği şekilde fakülte kürsülerinde verimli olacak
başlıyan bir. ferdin profesör olması için 10 yıllık
ve Türk tarihinden alacağı malzemelerle tari
bir zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor, görülüyor
himizi zenginleştirmeye yardım edecek yabancı
ki, 10 yıl, gelişigüzel alınmış bir rakam değildir.
profesörleri görevlendirmeye Dil - Tarih ve Coğ
Emin Soysal'm Folklor hakkındaki görüşüne
rafya Fakültesi her zaman yetkilidir.
Behçet Kemal arkadaşımız çok güzel cevap ver
di; düşüncelerine ben de aynen iştirak ederim.
Hulâsa olarak arzetmek istiyorum ki bu beş
Folklorda bir milletin karakteri, yaşayışı, sevin
profesörün - ki birisi zaten kendiliğinden ayrıl
ci, hayat hamlesi yaşamaktadır. Folklorla arkeo
mış ve Amerika'ya gitmiştir - ayrılmasiyle bu
lojik eserleri bir arada mütalâa etmezsek bir mil
dersler bir tarafa bırakılmış değildir, bu
letin medeniyetinin mesnedini teşkil eden şeyleri
dersleri okutacak yetişmiş, salahiyetli doçentler
ihmal etmiş oluruz. Bu dersi okutan kimsenin
de vardır.
ödevini kötüye kullanması folklor gibi esaslı bir
Mâruzâtım bundan ibarettir.
ilim kolunu ihmal etmemize asla bir sebep teşkil
NAÎM HAZİM ONAT (Konya) — Müsaade
etmez.
buyurulursa bir sual soracağım. Millî Eğitim
Beş ders meselesine geçiyorum. Bunu hem
komisyonu sözcüsünden.
Emin Soysal arkadaşım, hem de Refik Ahmet
Efendim; Dil, Tarih Fakültesinde 50 kadar
Sevengil arkadaşım sordular.
profesör olduğunu biliyoruz. Bunların içinden
Bu derslerin, tarihimiz bakımından ehemmi
edebiyatla iştigal edenler, ikinci derecede ka
yetleri aşikârdır. Zaten vaktiyle bu dersler ta
lır, bilhassa Türk dili ve filolojisi için halen
rih araştırmalarımıza malzeme vermek üzere
orada kaç profesör çalışıyor?
tesis edilmişti. Ama bu derslerin başında bulu
Bunu rica ediyorum. ,
nan profesörler, aradan 13 sene geçtiği halde,
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Efeniki tanesi müstesna, kendilerine doçent dahi
«
dim;
müsaade buyurursanız bu suale de Bakan
yetiştirmemişlerdir. Meselâ okutulduğu tarih
arkadaşım
cevap versin (Doğru sesleri).
ten beri Sümeroloji dersi 7 mezun vermiştir. HinEMİN SOYSAL (Maraş)—Efendim; Folklor
dolojiden 4, Hitotojiden 6, Sinolojiden 5, Ungomeselesine
Behçet Kemal ve S aut Kemal arka
rolojiden 11 mezun vardır ki yekûnu 33 eder.
daşlarım
temas
buyurdular. Bendeniz Folklo
Bu mezunların birçokları katiyen okumuş ol
run
kıymetini
bilirim.
Bu memlekette ilk defa
dukları ilim kollariyle alâkası olmıyan hizmet
millî oyunları jimnastik arasına koyan arkada
lere girmişlerdir. 13 sene zarfında sarfedilen
şınızım. Fakat meselenin mahiyati başka sakil
emeklere karşılık ümit edilen verim görülme
de alınmıştır. Onun için niçin şu şekilde yü
diği içindir ki bu dersleri öğreten şahısların
rütülmüyor
diye işin üzerine Millî Eğitim Ba
vazifelerine Millî Eğitim Komisyonu nihayet
kanının dikkat nazarını çekmek için bunun
vermek istemiştir. Yoksa bu dersler tamamen
üzerinde durdum.
lüzumsuzdur, bu derslerin faydası yoktur, mü
lâhazası hâkim olmamıştır.
Sonra da tedrisi mahiyeti ele aldım. Meselâ
3,4,5 ay sadece koeaoğlan veya Dadaloğlu üze
İkinci noktaya geliyorum; o da bu profe
rinde durmak folklor yapmak değildir. Folklor
sörler gittiği takdirde bu dersler ne olacaktır?
mahdut bir kaç kişinin türkülerini öğretmek
Belki bu dersler ayrı birer enstitü olarak değil
değil; folklor geniş mânada mühim bir mese
de, bir kısmı tarih, bir kısmı da Şarkiyat kıs
ledir. Metotlu ve ilmî bir meseledir. Bunu temına bağlanmak suretiyle, daha esaslı bir su
reti halle bağlanmış olur. Hititoloji dersinin çok I barüz ettirmek istedim arkadaşlar.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGmuhtaç olduğu bir miktar kadrolar da ilâve
OĞ-LU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, 3 da
edilmiştir. Düşünülen sistem bir piramit, eh
kika için yüksek huzurunuuzdan ayrılmıştım.
ram sistemidir. Yüksek malûmunuzdur ki ilim
Fazıl Ahmed arkadaşımız konuşuyordu. Arada
yolunda savaşa çıkmış olan her delikanlı mu
benden ve Millî Eğitim Bakanlarından bahset
vaffak olmaz. Bu bir yarıştır ki kuvvetli olan
miş. Bir cümle ile kendisine cevap arzedeeeğim.
geçer. Kuvvetli olmıyan yarıda bırakır- Bu-ya
Demiş k i ; bu, Millî Eğitim Bakanları mu
rıda bırakma keyfiyeti bu gençlerin ziyaı de
tavassıt adamlardır gülerek gelirler, gülünç
mek değildir. Bunlar asistanlıkta senelerce ça
olup giderler.
lışırlar, ihtisas kazanır, mütahassıs ölür ve mem
leket bunlardan istifade eder. Fakat geçen gü
Ben kendimden bahsetnüyeceğim. Belki,
nün birinde, doçent olur, profesör olur ve mem
mukadderat, belli olmaz, günün birinde gülünç
lekete hizmet eder.
olup giderim. Yalnız şimdiden ifadelerini şu
noktada tekzip edebilirim: Bana yerini terk
Hulâsa her yarışa çıkan bu yarışı kazana
eden arkadaşım gülünç olup gitmemiştir.
nla/. profesör olan bunların içinde mahduttur.
(Bravo sesler, alkışlar) Türk maarifine hiz
esasen kadrolar da buna göre hesap edilmiştir.
metler etmiştir (Alkışlar).
yani aşağıdan yukarı doğru daralır. Her sene
Sayın arkadaşlar, huzurunuza gelen Ankara
bu asistanlar elekten geçer. Bir profesör için
Üniversitesi kadroları bir müddet Mecliste
iki doçent ve dört asistan düşünülmüştür. Bu
kalmış, Encümenlerde uzun boylu görüşülmüş,
dört asistandan ikisi - nazari olarak - doçent
incelenmiş ve benim de kanaatime göre en mü
olacak, bu iki doçentten de birisi profesör ola
kemmel şeklini bulmuştur ve o şekilde huzurunu
caktır. Bu. sistem üzerine yapılmıştır kadrolar.
za gelmiştir. Arkadaşlarım, bu kadroların ya
Hulâsa gençliği yetiştirmek için çok miktarda
pılışı hakkında malûmat istediler. İlk önce onu
asistan kadrosu konmuştur. Ümidimiz ve te
arz edeyim:
mennimiz odur ki, hocalarımız çok miktarda
Ankara Üniversitesi 23 senedir kuruluş ha
genç yetiştireceklerdir. Onların içlerinde de
lindedir. Büyük ilim müesseseleri böyle uzun
temayüz edenler yarının hocalarını teşkil edecek
bir kuruluş tarihi geçirirler. İlk önce Hukuk
lerdir (İnşallah sesleri) Esas itibariyle kadro
Fakültesiyle işe başlanmış, sora Dil ve Tarihbu ölçüdedir. Müesseselerimizin hacmine göre
Coğrafya, sonra Tıp ve nihayet Fen Fakültesi
nizamlanmiıştır. Meselâ on sene sonra, inkişaf
açılmıştır. Bunların bazıları henüz kadrolarını
halinde olan bu müesseselerimizden Tıp Fakül
tamamlamış dağildir. Tıp Fakültesinin sınıfları
tesi için 50, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
henüz tamamlanmaktadır.
için 35, Fen ve Hukuk fakülteleri için yirmi
beşer profesör düşünülmüştürBu huzurunuza gelen kadro yalınız dört
. fakülte hakkındadır. Geçen hafta kabul bu
MİTAT AYDIN (Aydın) — Teknik Üniver
yurduğunuz bir kanunla yeni Üniversitemize
site?
ilhak ettiğiniz Ziraat ve Veteriner fakülteleri
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANOkadrolarını insaallah sonbaharda bu kanuna
OĞLU
(Devamla) — O, bu kanunda değildir.
ek olarak yüksek huzurunuza
getireceğim.
Sırası
gelince ayrıca arzedeceğiın.
Bu suretle altı fakültelik geniş bir üniver
Bizim görüşümüze ve Komisyonların da musitemiz oluyor ki bugünden beş altı bin talebesi
tabakatine
göre, temasta bulunduğumuz de
vardır.
kan ve rektör arkadaşlarımızın görüşlerine gö
Kadrolar inkişaflı olarak hazırlanmıştır.
re bu kadrolar üniversitenin on senelik in
Bu müessesemizin 10 yıl içinde inkişaf imkân
kişafı için kâfidir. Böyle bir sistem içinde ku
ları ve ihtimalleri düşünülerek hazırlanmıştır.
rulduğuna
göre de verimli olacaktır, ümidimiz
Her sene artacağı tahmin olunan profesör,
budur.
doçent ve asistanların sayıları tesbit edilmiş,
kadroları konmuş fakat her sene ihtiyaç nis
Bazı arkadaşlar ihtiyaç üzerinde durdular.
petinde kullanılmak üzere (L) cetveline alın
Memleketin ihtiyacına göre talebe yetiştirilme
mıştır.
si, adam yetiştirilmesi tabiîdir. Adamı yetiştirip
ona yer bulamamak, onu ilim sahasında veya
Bu arada Üniversitemizin bu yıl âcil olarak
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başka bir sahada, müstahsil kılamamak acı bir
şeydir. Entellektüel sürprodüksiyon, yani mü
nevverlerin hudutsuz şekilde artması memle
kette içtimai gaileler, içtimai sıkıntılar tevlit
edecek bir haldir.
Ancak şunu da arzetmek isterim ki, Cum
huriyetin başından bugüne kadar bizde bu in
kişaf hudutsuzdu ve tanzim edilmemişti. Çünkü
tanzime ihtiyaç yoktu. Aşağı yukarı her sahada
bol adama ihtiyacımız vardı. Çok adam yetiş
tirmek için her türlü kolaylık gösterilmiştir.
Hattâ Ankara Hukuk Fakültesi açıldığı zaman
lise tahsili aranmamış, dokuzuncu sınıftan tale
be alınmıştır. Sonra Devlet talebe yetiştirmek
içhii'çok burs verdi. Çünkü ihtisas adamları ye
tiştirmek büyük bir zaruretti.
Şimdi yavaş yavaş bazı sahalarda kâfi de
recede adam yetiştirmiş bulunuyoruz. Bazı sa
halar, h^nüz çok açıktır.
RASİH KAPLAN (Antalya) — Yalnız bü
yük şehirleri düşünmiyelim, ilçelerde daha çok
ihtiyaç vardır.
MİLLÎ EĞİTİM B A K İ N İ TAHSİN BAN6U0ĞLU ( D e v a m l a ) — Evet,, çok ihtiyaç var
dır. Meselâ doktor gibi, mühendis gibi, ihtisas
adamlarına daha çok zaman ve alabildiğine ih
tiyaç vardır. Buna mukabil bazı sahalar daral
mıştır. Bunun içindir ki, bu işi tanzim etmek
lâzımdır. Madem ki, biz devlet parasiyle adam
okutuyoruz, ona mezun olduğu zaman iş verebilmeliyiz. Bazı sahalarda iş verebiliyorsak da,
bazı sahalarda, burs verdiğimiz halde, iş vere
miyoruz. Bunun için bu işlerin tanzimi ile meş
gul olacağım. (Doğru sesleri).
Yalnız bu, şimdiden söyliyeyim ki, bu, şu
demek değildir: üniversitelere kontenjan vere
cek, filân sınıfa şu kadar, filân sınıfa şu kadar
talebe girer-şeklinde bir tahdide gidecek deği
liz. Fakat hiç olmazsa kendi parasiyle okuya
cak çocuğun eline bir kâğıt vereceğim, diyece
ğim ki, coğrafya hocalığının istikbali şudur.
Bu kâğıdı oku, dört sene sonra mezun olacak
sın o vakit gelip benim yakama yapışma. Düşün
taşın ona göre meslek seç. (Bravo sesleri) Bu
şekilde bir ikaz yapmayı düşünüyorum.
Takdir buyurursunuz ki, tıkanmış sahalarda
Devletin burs verip talebe okutmasına imkân
kalmıjraeaktır,
Fen Fakültesinin vaziyetini sordu, bir arka
daşım. Fen Fakültesi dar bir vaziyettedir, An-
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kara'da, fakat bir yandan Teknik Üniversitenin
binaları meydana çıkmaktadır. İlk tamamlana
cak binaya yerleştirmek suretiyle Fen Fakülte
sini rahata kavuşturacağız ve daha verimli bir
hale koyacağız.
Bir arkadaşım Türkoloji zümresinde kaç
hoca olduğunu sordu, Sayın Naim Hazım Onat.
Elan Türkoloji zümresinde iki profesör vardır.
Biri mahkemededir. Biri Türk Edebiyat tarihi
okutur. Türk dili ve filolojisinde bir doçent
ve birkaç asistan vardır. Fakat kaç tane oldu
ğunu kati olarak hatırlamıyorum.
Üniversitede, tahsisatları encümenlerce ke
silen beş profesörün yeri ne olacak, diyor bazı
arkadaşlarım. Eğer bu madde yüksek heyetiniz
ce kabul edilirse ne olacaktır halimiz, diye fa
külte dekanı arkadaşımla görüştüm. Bu kürsü
lerden bazılarının doçentleri yetişmiştir, oku
tacaklardır bu dersleri.
Şunu da arzetmek isterim ki, enstitü kapa
mak veyahut kürsü kaldırmak mevzuubahis de
ğildir. Komisyonların noktai nazarı şudur:
Bu i§ bize pahalıya mal oluyor, daha ucuza
yapılamaz mı? Yetişmiş gençlerimiz vardır. Bu
tahsisat kesildiği takdirde bu gençler bu kür
süleri yavaş yavaş dolduracaklardır.
Tahsilleri yarım kalmış talebeler de- vardır.
Bunları da üniversite rektörü arkadaşımdan ri
ca ettim, imkân bulup tahsillerini ikmal için ya
bancı memleketlere göndersinler. Durum budur.
Arkadaşlar , görüşmeler bu maddeler hari
cinde başlıca üniversitenin bugünkü durumu
ve verimi hakkında oldu. Onun için bu husus
larda kısaca cevap arzetmeme müsaadelerinizi
rica ederim.
Bir kere yanlış anlayışların ortadan kalk
ması lâzımdır. Bu üniversite muhtariyeti şek
li bizde çok yenidir. Bunun için bazı yanlış an
layışlar ortaya çıkmıştır. Ben bunları tabiî gör
mem. Fakat bunun ortadan kalkması lâzımdır.
üniversitelerimiz milletin malıdır ve dolayısiyle sizin malmızdır. Üniversitelerimiz, millet adı
na hesap soran Yüksek Heyetinize her an hesap
vermeye amade olacaktır. (Alkışlar). Bunda
tereddüdü yoktur. Üniversiteli arkadaşlarım ara
sında da bu cihetten bir tereddüt yoktur, zanne
derim. Yine ümit ederim ki, huzurunuzda üniver
siteleri temsil eden arkadaşınız sıfatiyle ben
ve Üniversite rektörü ve dekanları heran Yüksek
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Meclis huzurunda hesap vermek durumunda ola
cağız.
Bu böyle anlaşıldıktan sonra zannediyorum
ki anlayış farklarını büyülterek âdeta bir ihtilâf
varmış gibi beyanda bulunmak yersiz kalır. Yük
sek Meclisle Üniversiteler arasında ihtilâf ola
maz. Arkadaşlarım üniversitenin işleri, idare
tarzı, tedrisatı ve bilhassa mânevi havası üzerin
de çok hassasiyetle durdular. Evvelâ söylieyim
ki, bu hassasiyet üniversitelilerimizin selim ve
milletin arzu ettiği şekilde inkişafının bir müeyyidesidir. Elbette bu hassasiyet hepinizin hak
kıdır. Ben şahsan şunu da ilâve edeyim: Üniver
sitede bir mânevi bozukluk olduğu haberi geldiği
zaman arkadaşlarım benim komisyonlarda bu ba
his üzerinde ne kadar hırçın bir titizlikle durdu
ğumu da hatırlatırlar.
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bravo, şa
hidiyiz onun.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Devamla) — Binaenaleyh, bu hassa
siyetin ben devamını arzu ederim. (Bravo ses
leri). Elbette büyük Meclis bütün istikbaldeki
ümitlerini bağladığı bir müessesenin selâmeti hak
kında hasas olacaktır. (Alkışlar), ama, Yüksek
Heyetinizden Üniversitelerimiz hakkında biraz
müsamahalı hareket etmenizi rica edeceğim. Me
selâ Ankara Üniversitemiz kurulş halinde bir mü
essesedir. Kuruluş halinde olan bir müessesede
hatalar olur.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — 15 sene oluyor.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANKUOĞLU (Devamla) — 15 sene değil, 23 sene
oldu. Fakat büyük bir Üniversitenin kuruluşu
- çünkü umarım yakın şarkın en büyük Üniver
sitesi olacaktır - Uzun sürer. Henüz kuruluş devrindedir. Parça parça kurulmuştur. Fakülteler
birbirine eklenmiştir. Bazan çift hizmet hâsıl ol
muş, bazan hatalı işler yapılmıştır, tashih edil
miştir. Evet kuruluşundan bugüne kadar 23 se
ne geçmiş, büyük hatalar da yapılmış, fakat dü
zeltilmiştir. Bu teşekkül hali ümit kırıcı değil,
bilâkis ümit vericidir.
Bunun gibi mânevi sakatlıklar da olabilir.
Arkadaşların üzerinde hassasiyetle durduğu cid
dî nokta budur. Ama;, bu demek değildir ki, bu
Üniversite fesat haline düşmüştür. Üzerinde
hassasiyetle duracağız. Arzettiğim gibi şahsi
hassasiyetimi bu işin başına getirilmiş olmakla
kaybetmiş değilim. Bilâkis teşdit ettim. Üç misli,
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beş misli artırdım. Beş misline çıkardım. Çün
kü size karşı mesulüm. Bu sakatlıklar, kuruluş
ta, idarede, programda ve arzettiğim mânevi ha
vada meydana gelen bu sakatlıklar adım adım.
düzeltilmekte, adım adım Üniversite daha müteazzi bir hale gelmektedir. Şimdi, idari sakatlık
lardan hareket ederek bu müessesemizi kara bir
levha halinde tasvir etmek, kanaatimce, insaflı bir
şey olmaz. Bu gün 5 - 6 bin genç adam, evlât
larınız, sabahın erken saatlerinde kliniklere, lâboratuvarlara, kütüphanelere koşuyorlar. İnançla,
ciddiyetle, gayretle çalışıyorlar ve yetişiyorlar.
Arkadaşlar işin reel safhası budur.
Yine aynı vaziyette olarak hocalarımız, haki
katen vazifelerine sahip olarak çalışmaktadırlar.
Bir uçaktaki bir sakatlığı büyülterek onun bu
günkü reel manzarasını gözden kaçırmak doğru
olmaz.
Ankara üniversitesi şimdiye kadar verimli
olmuştur ve verimi artmaktadır. Ankara Üni
versitesi Hukuk Fakültesi 23 senedenberi bu
memleketin kadrolarına değerli adamlar yetiş
tirmiştir. Birçok kimselerimiz bu fakülteden
yetişmiştir. İçimizde bu müesseseden feyiz almı,ş
arkadaşlarımız mevcuttur. Bu vaziyette bu fa
külteyi bugün biz nasıl itham edebiliriz.
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültemizden çok
iyi tarih ve coğrafya hocaları yetişmiştir, lisan
hocaları yetişmiştir. Tıp Fakültesinden yarın
için çok şeyler ümit etmekteyiz. Fakat yeniden
bir üniversite kurmak güç bir iştir. İnşaallah
bu fakültemiz de inkişaf eder. Binalarının ve
kliniklerinin inşası tamamlanır ve ozaman bu
fakültemiz de istanbul Tıp Fakültesiyle boy öl
çüşecek bir hale gelir.
Fen Fakültesi çalışmaya başlamıştır, bir ta
kım genç arkadaşlar bu fakültenin temelini tah
kim etmektedir. O da talebe yetiştirmektedir.
İşte Ankara Üniversitemizin manzarası bu
dur. Ama içinde fesat, şurada, burada çürüklük,
sakatlık olabilir. Bunları düzeltmeye çalışaca
ğız. Fakat bunlar hiçbir zaman müessesenin as
lında verimsiz, faydasız olması demek değildir.
Bu vesile ile arkadaşlarınızın konuştukları
şeylerden yer, yer ben de istifade ettim. Eminim
ki, rektör ve dekan arkadaşlarımız da istifade
etmişlerdir. Ama benim teessüfümü mucip olan
iki nokta var. Biri, manzaranın çok ümitsiz,
kara gösterilmesidir. Bu, vâki değildir. Eğer öy-
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le olsaydı, ben o müesseseyi temsilen huzuru
nuza çıkamazdım, utanırdım ve onun kadro ka
nununu getiremezdim, öyle değildir, arkadaşlar.
İkincisi, münakaşaların şahsiyata kadar uza
tılmasıdır, ona da müteessifim.
Muhtariyet meselesine gelince, dediğim gibi,
bununn anlaşılışmdaki tereddütlerin zail olması
lâzımdır. Zaman bunları, kanaatim şudur ki, tamamiyle izale edecektir.
Muhtariyeti, şahsan tekrar ifade etmek iste
rim ki, ilim müesseselerinin inkişafı için, ilmî
ve idari muhtariyeti zaruri görenlerdenim, ilim bir
serbesti havası içinde inkişaf eder. Biz şimdiye
kadar üniversitelerimizi böyle bir rejime sokamamış olmaktan çok ziyan görmüşüzdür. Ben,
üniversite içinden gelen bir arkadaşınızım. Acı
sını nefsimde duymuş ve kanaat getirmiş ve
iman etmişimdir ki üniversiteler idari ve ilmî
bir muhtariyete muhtaçtır, inkişafları için.
EMlN SOYSAL (Maraş) — Ama hudutlandırmalı muhtariyeti, hudutlandırmalı.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BANGrUOĞLU (Devamla) — Bu itibarla üniversite
lerimizin, yüksek tahsil müesseselerimizin muh
tariyetini, bütün dünya memleketlerinde mevcut
olduğu ölçüler dâhilinde muhtariyeti daima mü
dafaa edeceğim. Yaruı aksine bir teklif gelirse,
onu getirecek Millî Eğitim Bakanınız ben olmıyacağım. (Bravo sesleri).
Arkadaşlarım Üniversiteler Kanununun bir
revizyonu lüzumundan da bahsettiler. Filhakika
bu kanun biraz acele hazırlanmıştır. Bazı nok
sanları olabilir. Fakat bu revizyonu ne mânada
anladığımı da burada tasrih etmek isterim. Üni
versiteler Kanunu tekrar gözden geçirilirse bu
gözden geçirme üniversite muhtariyeti meselesi
ni tekrar masa üstüne koymak demek olmıyacaktır. Ancak üniversitenin işleri, hizmetleri ve
Devletle münasebetlerini kolaylaştıracak hüküm
leri araştırmak için' ben düşüneceğim, çalışaca
ğım ve üniversiteli arkadaşlarımla da konuşaca
ğım.
Bir tarize de cevap vermek isterim. Bugün
huzurunuzda kadrosu konuşulan Ankara Üniver
sitesi vazifesini yapmış mıdır, yapmamış mıdır?
Kasdedilen mânada bu, malûm öğretim üyeleri,
halen mahkemede bulunan öğretim üyeleri bahsindedir. Tasrih etmek isterim, Ankara Üniversi
tesi, bu işin son safhasında vazifesini yapmış
tır. Senato bu öğretim üyelerinin çıkarılmasını
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kararlaştırmış ve bu karar, Üniversitelerarası Ku
rul tarafından bozulunca bu öğretim üyeleri iş
ten uzaklaştırmıştır. Bu mesele hakkında ben bir
Hükümet noktai nazarı arzetmeye imkân gör
müyorum. Çünki iş adlî kazaya intikal etmiştir.
Beni bu hususta mazur göreceğinizi umarım.
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Umumiyetle üniversitelerimizde, gençlik ara
sında, mekteplerimizde komünizm gibi muzir,
yıkıcı cereyanlar meselesine gelince, arkadaşla
rım benim hüviyetimi tanırlar. Ama yüksek huzu
runuzda bunu tebarüz ettirmek, tekrar tebarüz
ettirmek isterim ki, millî duygularımızı sarsacak
millî birliğimizi haleldar edecek, yahut belki de
millî emniyetimizi tehlikeye sokacak muzir cere
yanların bu müesseselerimizde yayılması husu
suna karşı çok hassas olacağım. Bunları dikkatle
ve şiddetle takip edeceğim. Eğer birgün bana
verdiğiniz mevzuatın kâfi gelmediğini görürsem
vakit geçirmeden yüksek huzurunuza gelip bunu
söyliyeceğim.
NAÎM HAZİM ONAT (Konya) — Efendim,
cevabımızdan anladım ki Türk dilini okutacak fa
kültede bir tek profesör yoktur. Atatürk bu mü
esseseyi Türk dilinin, Türk tarihinin inkişafı
için kurdu. Biz onun etrafında şevkle ve heyecanla birleştik. Böyle bir müessesede Türk dili
ni okutacak bir kürsünün bulunmayışı hakikaten
hazindir.
Avrupa'da Türk dilciliği tahsil etmiş olan
Sayın Bakanımız bu hüznü, bu acıyı içinde duymuyorlar mı? Çok kurak ve çok çorak olan bu
sahada, dil sahamızda ne zaman inkişaf görecegiz? Bunu kendilerinden rica ediyorum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSlN BAN(İUOĞLU (Devamla) — Efendim onun hocası
bendim, altı yedi sene çalıştım.

NAÎM HAZÎM ONAT (Konya) — Beraber; dik.
|
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANj ĞUOĞLU (Devamla) — Sonra buraya geldim.
Yetişmekte olan gençler vardır. Benim talebem
den iki üç kişi yetişmektedir. Fakat harb yılları
bu sahada yabancı memleketlerde adam yetişj tirme imkânını vermemiştir. Cünki Türkoloji| nin münkeşif bulunduğu memleketler harb sahaj sı olmuştur. Almanya Polonya Fransa gibi.
Arkadaşımızın bu temennisi yerindedir. Bu hu| susta Üniversiteli arkadaşlarımla görüşeceğim.
Ne tedbir düşünüyorlar, ben onlara ne gibi bir
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yardımda bulunabilirini, bunu tezekkür edece
ğini.
Dr. FAHRİ KUKTULUŞ (Kize) — Atatürk
tarafından profesör yapılmış olan Abdülkadir
İnan (L) cetveline alınmıştır. Bu arkadaşın
orada yine eskisi gibi çalışmasının yerinde ola
cağı kanaatindeyim: Tarafınızdan ne düşünülü
yor?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANUUOÖ-LU (Devamla) — Abdülkadir İnan Dil
ve Tarih Fakültesinde lektör olarak çalışıyor ve
bazı Türk lehçelerini okutuyor. Kadrosunun (L)
cetveline alınması bir yanlışlık eseridir. Sayın
Bütçe Encümeni Sözcüsü arkadaşımla konuştum.
Maddesi geldiği zaman oradaki iki kadronun ve
rilmesini kendilerinden rica edeceğim. (Çok gü
zel sesleri).
EMİN SOYSAL (Maraş) — Bir sual.
BAŞKAN — Sözünüzden vaz geçtiniz mi?
EMİN SOYSAL (Maras) — O, bahsi diğer.
Efendim, Sayın Bakan Üniversitede yapılacak
işlere dair beyanatta bulundular. Mevcut Üni
versite Kanununa göre va'dettikleri bu hususları

İKİNCİ
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yapabilmeye salâhiyetleri var mıdır, yok mudur?
MİLLÎ LÛİTÎM BAKANI TAHSİN BAN(.'UOGLU (Bingöl) -— Üniversiteler
Kanunu
malûmu âlinizdir.
üniversiteler Kanununun
Millî Eğitim Bakanına verdiği bazı salâhiyetler
vardır. O salâhiyetler ölçüsü içerisinde çalışa
cağıma. emin olabilirsiniz. Bu salâhiyetlerin
ölçüsü içinde kalmak suretiyle yapamıyacağım
ve yapılması lüzumuna kaani olduğum hususlar
için size gelip salâhiyet istiyeceğim (Oüzel ses
leri).
BAŞKAN —- üç arkadaşımız daha söz isti
yor. Müzakerenin yeterliği hakkında önerge
yoktur. (Kâfi kâfi sesleri).
Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize)
Ufak
noktai nazarlarımız var, söyliyeceğiz, kâfi de
meyin.
BAŞKAN —- Bu üç arkadaş sözlerinden vaz
geçmediklerine göre ve bir arkadaş söze başladık
tan sonra onun sözünü kesmek te münasip oimıyacağmdan öğleden sonra saat 15 te toplanılmak
üzere Oturuma son veriyorum.
Kapanma saati : 13

OTUEUM

Açılma saati : 15,10
BAŞKAN — Baskanvekili Cevdet Kerim İncedayı
KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa), Dr. Aziz üras (Mardin).

5. — Y
BAŞKAN — Çoğunlukta tereddüt vardır,
yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı).
BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl olmuştur. Otu
rum açılmıştır.
Ankara Üniversitesi kuruluş ve kadroları
hakkındaki tasarının görüşülmesine devam ediyo
ruz. Söz Sadık Aldoğan'mdır.
(41. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar)
— Muhterem arkadaşlar; Ankara Üniversite
sinin teşkilât kadroları hakkında bir kanun ta
sarısı görüşülüyor. Bu tasarı üzerinde birçok
arkadaşlar uzun uzadıya konuştular. Fakat dik
kat ettim, bu konuşan arkadaşlarım çok temiz

ve asil duygularla ve bilhassa milliyetçilik hcyecatıiariylc dolu çok güzel ifadelerde bulundu
lar. Uakat nazarı dikkatimi celbeden bir şey
var: Bu mesele üzerinde ko'nuşau arkadaşların
hepsi aynı istikamette hemen, hemen ayın fikir
sistemi üzerinde konuştular. İnsan bunu görün
ce diyor ki, bu Meclisteki bütün arkadaşların
sanki hepsi aynı fikirdedirler! Fakat acaba öy
le mi? Yoksa fikirlerimizi cesaretle ifadeden mi
çekiniyoruz? (Asla sesleri) Hayır, bana öyle ge
liyor efendim! Neden? diyorum, birisi çıkıp da,
bu söylenenlerin hilâfına hiçbir fikirde bulun
muyor? Olur mu böyle şey? Niçin düşündükle
rimi serbestçe, kemali hürriyetle söylemiyece-
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giz? Bana: Şunu derler, bana solcuları tutuyor
derlermiş! Yok, şunu derlermiş, yok bunu der
lermiş! içimden gelen şeyleri niçin söyliyemiyeceğim? Hayır arkadaşlar, söyliyeceğiz. Hiç şüp
he etmiyorum ki, Aldoğan da hepiniz gibi, tam
milliyetçi bir arkadaşmızdır. Hiçbir ideolojiden
korkmuyorum, komünistlikten de korkmuyo
rum. Bence her vatandaş içtihadım açıkça söy
lesin ! Samimiyetle ortaya koysun. Hiçbir fikir
den korkmamalıyız.
Sakın, bununla bazı aşırı solcu fikirli insanla
rı müdafaa edeceğim manasına asla alınmasın!
(Korkma sesleri) Aldoğan korkmaz, korkması
na imkân yoktur. Her şeyi samimî olarak söy
ler.
Şimdi arkadaşlar, vaziyet şu: Ankara üni
versitesi kadro teşkilâtı tasarısı içerisinde üç
esaslı nokta var. Onlar üzerinde arkadaşlar ko
nuştular. Birincisi: üniversitenin muhtariyeti
meselesi evvelâ bunu anlıyahm; bu muhtariyet
ne demektir? Bu bir. İkincisi; Ecnebi profesör
lerden birkaç tanesine yol verilmiş! Bu iki!
Üçüncüsü; solcu profesörler denilen ve maatte
essüf ne yüzlerini ve ne de yazılarını görmedi
ğim ve okumadığım üç vatandaşın kürsülerinin
kaldırılması meselesi.
Bu üç mesele üzerinde konuşmak lâzım.
Burada konuşurken tamamen tarafsız olma
mız lâzımgelir. Efkârı umumiye, bütün üniver
siteler muhiti, bütün gençlik, bütün münevver
kitle herkes bu Mecliste konuşulan şeylerin, ta
rafsız olarak karşılıklı münakaşa ile ortaya ko
nulmasını bekliyor. Bu hususta hiçbir tereddü
de hiçbir şüpheye mahal kalmamasını nazari
dikkate almamız lâzımgelir.
Bazı arkadaşlarımız, üniversitenin bizim is
tediğimiz veyahut istenildiği şekilde, sarfettiğimiz paralarla mütenasip derecede verimli olma
dığını ve çok noksanlarımız olduğunu çok acı
bir surette ve hattâ, Üniversite heyetlerimizi ren
cide edecek şekilde beyanatta bulundular. Bun
lar kendi millî his ve heyecanlarına kapılarak on
ları rencide edecek şekilde konuştular. Tabu bu
konuşmalariyle bu arkadaşlarımız samimiyetle
istiyorlar ki, Üniversitelerimiz ruhi ve mânevi
tarafiyle iyi olsun! Milliyetçilik esaslarına göre,
Üniversitedeki öğrencilerimiz bu esaslar dâhilin
de fikren ve ruhan yükselsinler ve bu milliyet
çilik bütün Üniversitemizi sarsın! Gayet asîl ve
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samimî bir duygu tezahürü olan bu konuşmalar
hepimizde iyi bir tesir bıraktı.
Arkadaşlar; bir Üniversite, teşbih etmek lâzımgelirse, bir ağaç gibidir. Biyolojik bir şeydir.
Biz istediğimiz gibi bir üniversite yapamayız.
Ünversite kendi kendine vücuda gelir. Üniversi
teyi böyle sistematik, bir şekilde kuramayız. Esa
sen tarihe bakacak olursak, Üniversitelerin kü
çükten neşvünema bulmuş asırlarca gelişe gelişe
âdeta namütenahilere doğru giden bir tefekkür
kaynağı olmuştur. Eğer Üniversitemizin bün
yesinde bazı noksanlıklar görüyorsak iyiden iyi
ye bilelim ki, bu noksanlık bizim Üniversiteyi
Hükümet eliyle kurmuş olmamızdan ileri geli
yor! Bundan dolayı da bu işin içine siyaset tafoiatiyle politika giriyor. Bakınız bugün, meselâ:
Milliyetçilik diyoruz; milliyetçilik bir ideolojidir,
milliyetçilik politik bir şeydir. Bu Meclis siyasi,
teşriî bir Meclistir. Burada ideolojiler çarpışır.
Bu Mecliste pekâlâ Milliyetçi de bulunabilir, mil
liyetçiliğe o kadar çok ehemmiyet vermeyip de
başka bir ideolojiye sahip bir grup da olabilir,
biraz daha sola mütemayil fikirlerde olanlar da
olabilir. Bunlar tamamen siyasi mahiyette bir
şeylerdir. Biz Üniversitenin içinde, milliyetçilik
ideolojisini elimize alarak, Üniversitenin içinde
bu cereyanı, bu ideolojiyi hâkim bir ideoloji diye
tatbika kalkacak olursak, Üniversitenin içine si
yaseti biz kendimiz sokmuş oluruz.
KEMAL TURAN (İsparta) — Öyle değil.
(il. SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Mâru
zâtıma başlarken söylediğim gibi fikirlerimi açık
ça, samimî olarak soyuyorum. Ben, mutlaka söy
lediklerim doğrudur diye iddia etmiyorum. Aldo
ğan ne düşünüyorsa huzurunuzda o düşündüğü
nü hiç birimizin kalbini kırmadan, hiç bir kimse
nin içtihadına ve düşüncesine zerre kadar dokun
madan, hepinizin içtihatlarına hürmetle eğilerek,
ııoktai nazarımı arzediyorum. (Bravo sesleri).
Bu itibarla prensip bakımından Üniversite
ler içindeki tedris tarzına, oradaki filân profe
sör şunu söylemiş, falan profesör, bunu söylemiş,
diye bunları ele alarak bizim kendi « ideolojimize
uygun bir ideoloji değildir » diye Üniversite için
deki fikir hürriyetine ve oradaki içtihat hürriye
tine karışmamız doğru değildir.
Yine bununla alâkadar bir mesele karşısın
da kalıyoruz, Malûm uâl iniz buradaki senato bu üç
öğretici vatandaşın vazifesine nihayet verilmesi*ne karar veriyor.
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Sonra, Üniversitelerarası Kurul bunu nakze
diyor. Şimdi öyle bir vaziyet karşısındayız ki,
Üniversitelerarası Kuruluş olan Heyetin bir
kararı var ortada; bu karar doğru mudur, eğri
midir, çatlak mıdır, çarpık mıdır, değil midir bu
nun için bir şey diyemem. Ancak bildiğim bir
şey varsa, mademki Üniversitenin muhtariyetini
kabul etmişiz ve bu işte kanun da yerini bulmuş
tur, yani; hüküm vermeye salahiyetli kurul hük
münü vermiştir.
Şimdi Hükümetin tasarısının içerisinde bu
üç hocanın kürsüsü kaldırılıyor. Ben bunu
niye teşbih edeyim bilmem ki! İşte arkadaşlarım;
bu mesele hakkında düşündüklerim
topluca
bundan ibarettir. Şahsan, bu üç kürsünün kal
dırılmasını doğru bulmuyorum!
Sonra diğer arkadaşlarımızın güzel duygu
larına iştirak etmekle beraber, üniversitelerimi
zin kıymeti hakkında üzülecek bir vaziyette de
değiliz, Bilâkis üniversitemizin iftahar edilecek
çok tara Harı vardı t*. Ankara ve İstanbul Üniver
siteleri içerisinde beynelmilel kabiliyette insan
lar vardır. Bunların ortaya koydukları eserlerin
varlıklarım dünyaya bağırdıkları da olmakta
dır. Esasen hiçbir fikir müeyyidesi ve hele ke
mal mertebesine varamaz. Noksanımız olabilir.
Arzettiğim gibi, üniversite bir ağaçtır; bu ağa
cın şurasını, burasını kesip düzeltemeyiz. Bu
acağın en küçük bir dalına, dokunanlayız. «Üni
versiteler şöyle veya böyle olmalıdır» diye de
konuşamayız; Bu düşünceden vazgeçelim. Çün
kü : Bizim isteğimiz gibi üniversite olmaz. Bu
neye benzer bilir misiniz» Benim bir oğlum
olacak, boyu 180 olacak ve dünyanın en kıymet
li , en yüksek adamı olacak diyebilir miyiz?
Buna imkân var mı"? Onun için, Üniversite şöy
le olmalı, böyle olmasını biz istiyoruz diyeme
yiz. Üniversite kendi kendini meydana getire
cektir. Yoksa Devlet eliyle kürsüler kurmak,
kürsüler kaldırmakla üniversite olmaz. Üniver
site kendi kendine doğar-, kendi kendine büyür,
kendi kendine yaşar ve kendi kendine kemala
ta doğru gider. Vaziyet bundan ibarettir.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sayın
Millî Eğitim Bakanının güzel konuşmasının ara
sında bir nokta vardır; bu müesseseleri kara
görmek meselesi. Böyle bir mesele yoktur. Ben
deniz şahsan bir fakülteyi ele alarak bu fakül
tedeki eksikleri birer, birer arzettim, eğer bun-
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lar yok diyen varsa, buyursun bir heyet kura
lım, gidelim tetkik edelim.
Bendeniz diyorum ki, bu eksikler gitsin, fa
külte tam ve kâmil bir vaziyete gelsin. Meselâ di
yoruz ki, "15 senedenberi Türk grameri yazıl
mamıştır. Halbuki Atatürk bu müesseseyi Türk
tarihini ve Türk dilini tekvin için kurmuştur,
diyorum, bunun karası nerededir. Bu nokta
dan sayın Millî Eğitim Bakanının kullandığı
kelimeyi bir sürcü lisan olarak kabul etmek
mecburiyetindeyim.
Bir noktayı da arzetmek isterini, Sayın
Aldoğan'da bu noktadaki sözleri; belki parti
mülâhazasiyle veya bilmiyorum başka bir fikir
ve mülâhaza ile mi söylediler! Biz ünivertiselerimizde âlimlerin, bilginlerimizin kıymetli
ahlâklı, şahsiyetli ve bu memlekete hakikaten
sere I! verenlerin çok olduğunu bilmiyor- değiliz.
Öyle ilim adamı biliyorum, üniversitelerimizde,
ailesinin bütün servetini bırakarak kendisini
ilme vermiştir ve beynelmilel şöhreti haizdir,
memleketimize fahir ve gurur getirecek mahi
yet ve evsafladır. Bunlarla daima övünürüz.
Bizini söylediğimiz mesel bu müesseselerdeki
memleketin isteği, ve istikbali bakımından mev
cut olan eksikliklerin, hataların düzeltilmesi
zaviyesindendir.
Sadık Aldoğan serbest konuşacağız dedi ve
bir hududa getirdi durdu. Orada niçin serbest
konuşmuyor? f!ç öğretim üyesinin kadrodan
çıkarılmasına, taraftar değilim diyor.
Y"a ne yapacaksınız.' Bir müessesede talebe
birbirine girer, rektörün karşısına geçer, sen
komünistleri buradan çıkarmazsan okumayız
der, rektörü sıkıştırırlar, rektörü ağlatırlar,
camlar kırılır, diğer talebe mukabil harekete
geçer, ondan sonra biz deriz ki, bu üç öğretim
üyesini bırakırız, nerede bırakalım arkadaşlar?
Biz mekteplerde hocalık .vaptık, mektepte her
hangi bir arıza olduğu zaman buna müessir
olan illet ne ise aranır, bulunur, halledilir.
Bunu halletmek çaresini aramaz ve bulmaz
sak memleket evlâtları birbirine girsin de
mi, birbirini gırtlaklasınlar da mı, birbirleri
ni kessinler de mi? Bunun çaresini düşüne
lim?.
Şimdi biz bu vatandaşların fikir hürriyetle
rine mâni oluyoruz, yalnız diyoruz ki; bu mil
letin, bu devletin parası ile millet çocuklarını,
memleket, evlâtlarını birbirine düşürecek ve
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yanlış istikametlerde yetiştirecek şekilde tedri
sat yapılmasına taraftar değiliz.
Çıkarsınız, ayrılırsınız buradan istediğiniz
gibi eser yazarsınız, isterseniz Sadık Aldoğan
arkadaşımıza iltihak eder açık nutuklar irat
edersiniz buna mâni olmuyoruz.
Fikir hürriyeti ne demektir arkadaşlar; fi
kir hürriyetinin de nihayet bir hududu vardır,
herkes alabildiğine her şeyi bir memlekette söy
lerse, herkes alabildiğine, memleketin yüksek
menfaatlerini düşünmeden, fikir hürriyeti var
dır diye her türlü zırva, saçma sözler söylerse,
bu memleketin hali ne olur? Arkadaşlar, fikir
hürriyeti dediğimiz zaman, mevzuubahis olan
şey fikirdir, fikir. Bir fikir ki; milletin hayatı
na hayat ve teminat vermez, fikir, fikir değildir.
Fikir budur. Bunun için size ciltlerle kitap gös
terebilirim. Fikir meselesi, herkesin önüne ge
len her şeyi söylemesi değildir. Bunlar saçma
şeylerdir. Fikir demek, memleketin cemiyetin bu
günkü hayatını müstakbel hayatının, teminatı
na mesnet teşkil eden fikridir. Bahusus ki, bu
üç profesörün ortaya attıkları fikir, fikir ol
maktan çok uzaktır. Kaldı ki, bu fikir yeni de
değildir. Meselâ 3 - 5 bin sene evvel mevcut olan
yahudilerin bundan üç bin sene evvelki hayat
larında fikir cari olmuştur. Keza mazdahizm.
Sonra bizde birtakım meslekler cari olmuştur,
keza Yunanı kadimde de bu kabil meselelere te
sadüf edilmektedir. Bu yeni bir fikir değildir.
Birçok âlimler tarafından, dünyanın şöhretli
kuvvetli âlimleri tarafından sakatlığı, çürüklü
ğü, fikirle, tecrübelerle ispat edilmiştir. Saçma
şeyleri memleket çocuklarına fikir diye nasıl
aşılarsınız, mesele buradadır. Sonra fikir hürri
yetinden bahsediyorlar. Fikir ne demek bunu
bilmek lâzımdır. Biz üniversite âlimlerinin fi
kirlerine hangi ciddî makale yazdılar da, eser
ler yazdılar da mâni olduk, karşılarına çıktık
bunu yazma dedik. Fikir hürriyetini bakkallar,
çakkallar mı müdafaa edecektir, çobanlar mı
müdafaa edecektir. Bu memlekette fikir hürri
yetiyle meşgul olacak üniversite âlimleri değil
midir? Hepsi susuyorlar memleket meseleleri
olduğu zaman; hangi fikirde, hangi kitaptan
bahsediyorsunuz, Sayın Aldoğan hepsini biliriz.
Seninle samimiyette bareberiz, fakat görüş ay
rılığımız vardır. Eğer bir hafta yakinen konuş
sak senin bu samimiyetine inanarak söyliyebi-
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lirim ki birer birer anlatacağım şeyin doğrulu
ğuna hükmedeceksiniz.
Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Efendim,
bu mevzua tekrar dönmek istemezdim, fakat Sa
yın Tahsin Banguoğlu'nun sabahki ifadesinde
karatablo diye tasvir ettiği bir noktaya üniver
siteyi tenkit etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle te
mas etmek istiyorum.
Arkadaşlar; dün huzurunuzu fazlasiyle ra
hatsız ettim. Üniversitenin umumi mânası için
deki millî değeri üzerinde görüşlerimi açıkla
dım. Ve memleket noktayı nazarından bu görüş
lerimde samimî olduğumu belirttim. Sonra yi
ne yüksek hazarlarınızdan kaçmamıştır ki, bir
kaç Ankara Üniversitesinin Dil - Tarih Coğraf
ya Fakültesinin Felsefe Enstitüsü diye tasrih
etmişimdir. 7 - 8 senedenberi bir ihmal var
dır, bu ihmalin sebebi üzerinde durmaya mec
buruz. Dertlere parmağımızı basmak zorunda
yız. Bunlar mânevi meselelerdir, biz bu mânevi
meselelerin içyüzünü aramazsak cemiyetin emni
yeti sarsılır. Türk Cemiyetinin emniyetle yaşama
sının tanzimi ise Büyük Millet Meclisinin vazife
ler indendir, Büyük Millet Meclisi bunların sebep
lerini de araştırmak mecburiyetindedir. Bu iti
barla ben Bankuoğlu arkadaşımın bu noktayı na
zarını şahsım itibariyle kabul etmiyorum.
Ben bir talebe iken dahi üniversiteye muh
tariyet verildiğinin sevincini duymuş içinde ya
şatmış bir arkadaşınız sıfatiyle muhtariyetin ne
olduğunu bilirim, muhtariyet verilirken cemiyet
nizamı içinde verilmesine, cemiyet kanunu
içinde sizinle beraberim, sizden ayrı düşüne
mem. Binaenaleyh üniversitedeki fikii* hürriye
tine gem vurulmak istendiği zaman; Tahsin
Banguoğlu belki sizden ziyade beni bu âciz ar
kadaşınızı arkasında bulacaktır. Yalnız ben
halis bir fikir, vatanı yükseltecek ve Türk genç
liğini saıih milliyetçilik ideolojisi etrafında
toplayacak fikir istiyorum. Yoksa şu ve bu
nokta üzerinde tahalüf gösterip, ceplerine taş
koyarak birbirine cephe almaya götüren, mü
cadele ve boğuşmaya götüren bir fikri ne ben,
ne de siz müdafaa edemeyiz, edemezsiniz.
Sonra, Sözcü arkadaşımın, bir profesör kitap
yazmaya mecbur değildir dediler. Mütalâasına
iştirak etmiyorum. Şurada, Dil ve Tarih Fa
kültesindeki bir profesöre ne verildiğini dü
şünmemiz bu fikri cerhetmeye kâfidir. Ayda
1 500 lira maaş verdiğimiz bir yabancı adamın
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Türk çocuğu üzerinde ne şekilde çalışması icabettiğini bizzat bilmesi şarttır. Sistematik ça
lışma nasıl olur, tarihî metodlar üzerinde nasıl
çalışılır, bunun usulünü, yollarını vermeye ve
göstermeye o profesör mecburdur.
Bu da ancak kitapla olur. Arkadaşlar; not
tuta, tuta Türk gençliği bıkmıştır. Profesörü ki
tap yazmıyor. Farzedelirn ki, bir profesör bu
»sene bir kitap yazacaktır, 1948 senesine kadar
<»lan bütün literatürü gözden geçirmeye mec
burdur. Üç, dört senede bir kitap yazılacağına
göre bu profesör tekrar bir kitap yazmak is
tese 1948 den sonra dört seneki bütün dünya
mesaisini tekrar gözden geçirip kendisini te
kâmül ettirip kitabına ilâve etmeye mecburdur.
ilimde gelişme bunu emreder. Bunlar ise zor
dur. Onun için kitap yazmaya gitmiyorlar. Hal
buki gençliğin kitaba ihtiyacı vardır. Gençlik
kitapsızdır.
Sonra, tekrar mevzua dönmek istemiyor
dum fakat Aldoğan arkadaşımız ortaya bir me
sele attı. Onun samimiyetinden şüphe etmiyo
rum, fakat bana 03de geliyor ki; hâdiselere dı
şardan bakıyor. Hâdiselere dışardan bakılınca
İm meselelerin iç yüzü anlaşılmaz. Üniversite
miz hakikaten zor günler geçirmiştir. Oradaki
birçok Türk elemanları bu duruma mâni olmak
için elden geleni yapmıştır, fakat bir türlü
muvaffak olamamıştır. Gönül isterdiki, Yüksek
Heyetiniz İm konu ile burada katiyen alâkadar
edilmesin. Eğer üniversite senatosu vazifesini
yapsaydı, bu mesele Yüksek Huzurunuza gelmiyeeekti. Hakikaten, samimî olarak söylüyorum
arkadaşla]-Meclis Komisyonlarında, hattâ Yüksek
Huzurunuzda bunların yani üniversitenin hırpa
lanmasından azap duyuyorum ve azap duya
duya vazifemi yapıyorum.
Çünkü evvelâ
memleketimi, vatanımı seviyorum. Üniversite
vazifesini yapmıyan bir müessese olduğu zaman
buna çareyi kim bulacak? Elbette Yüksek Heye
tiniz bulacaktır.
Dün de söylediğim gibi, bir kaç defa üniver
siteye kendi kendine ıslah etmek fırsatı
verilmiştir. Fakat Senato, isim tasrih ediyorum,
mesuliyetini ve münakaşasını her zaman takabbiil ederek isim tasrih ediyorum, profesör HirşTe
profesör Arsebük Senato kararlarını sabote et
mişlerdir. Vakta ki, Meclise 3 ncü ve 46 ncı
maddelerin yorumlanması geldikten sonra o gü
nün akşamı ikisi de istifa etmişlerdir. îşte rek-
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lör buradadır. Demek ki, Meclis işe hâkim ola
rak tır, bizim adlî otoritemiz ne olacaktır demiş
ler ve istifa etmişlerdir. Yine onların verine
profesör Hüseyin Avni Göktürk ile Profesör
Nüzhct Şakir Senatoya geldikten sonra Senato
kuvvetlenui'iştir ve müşterek bir karar çıkararak
bu üç öğretim üyesi çıkarılmış ve atılmıştır.
Arkadaşlar, sabotajlar karşısında meselelere
hâkim olacak; Millî iradenin tecelli ettiği Yük
sek Heyetiniz olacaktır. Herhangi bir şekilde
fikirler münakaşa edilebilir. Ben Yüksek Huzu
runuzu rahatsız etmemek için detaya girmek is
temiyorum. Fakat ıstırabını çektiğimiz hâdiseler
çoktur. \ e Millî Eğitim Hakanı ve ne de rek
tör ve diğer arkadaşlarımla bu ıstırabı hep bera
ber duymuş, yaşamış arkadaşınızım. Dâva bir
bütçe münakaşası değildir cereyan eden acı bir
hâdisenin önüne geçme davasıdır. Bu şekilde bir
madde çıkması ile bu hâdise önlenebilir mi.' Bel
ki bir fikir ve prensip olarak bu şekilde bir for
mül ve solüsyon bulunabilirdi. Fakat elimizdeki
üniversite Kanunu eksiktir, elimizdeki kanun
üniversiteye muhtariyet vermek üzere çıktığı
/aman tatmin edici bir şekilde değildir.
Aldoğan Üniversitelerarası kuruldan bahsetti.
Arkadaşlar, bizzat Üniversite muhtariyetinin ru
hunu. yaşatmak istiyorsak, size temin ederim ki,
Üniversiteler arası kurul bizim Üniversite muh
tariyeti telâkkisine muhaliftir. Nasıl takdir bu
yurursunuz, An.kara Üniversitesinin bir kara
rını, başka Üniversite heyetleri gelip bozsunlar.
Kembiriç Üniversitesi kararını Oksfort Üniver
sitesi kurulu nasıl bozabilir? Ankara Üniversi
tesindeki profesörler düşünmüşler, doğruluğuna
kanaat getirdikleri bu kararı vermişler; bu üç
üye bize yaramaz demişler, istanbul Üniversi
tesi heyeli bu kararı gelip bozmuştur. Arkadaş
lar istanbul Üniversitesi kararlı gelmişlerdir.
Bunları da ispat ederiz. Vay efendim; fikir
hürriyetine cephe alınmış demişler ve ondan
sonra bildiğiniz kararlar çıkmış. Burada çok şey
ler var. Bunlar hakkında malûmattarsımz. Tek
rar ederek rahatsız etmek istemem. Aldoğan
müsterih olsun. Yaptığımız iş çok doğrudur ve
memleket menfaatinedir. Millî Eğitim ve Bütçe
Komisyonlarının noktai nazarlarına samimiyetle
iştirak ediyorum. Biz bütün bu acı tenkitleri
mizi Üniversitedeki arkadaşlarımızın, bundan
sonrası için ne şekilde hareket etmeleri lâznııgeldiğini izhar noktasından tebarüz -ettirmiş otuyo-
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ruz. Ama Aldoğan'ın dediği gibi; Devlet elinde
kurduğumuz için böyle oluyor, bu yanlıştır, böy
le şey yoktur. Biz Üniversiteye para verdiğimiz
iein böyle konuşmuyoruz. Biz para vermesek,
kendisi parasını temin etse dahi, vatan ve mem
leket meselesi tehlikeye uğradığı zaman üniver
site vazifesini yapmadığı gün yine Üniversiteyi
konuşacağız.
Arkadaşlar; hürriyetin hududu, Anayasamı
zın maddelerinde yazılı olan kanunun tâyin et
tiği huduttur.
Arkadaşlar, milletin varlığı tehlikeye uğra
dığı zaman kendi başına çalışıp giden bir üni
versite hiçbir yerde yoktur. Onun için Aldoğan
müsterih olsun. Devlet tarafından hürriyete
gem vurulmuş değildir, profesörlere gem vurul
muş değildir. Onların ilmî inkişaflarına bu
memleketin sarfettiği parayı sayıp dökmeye ha
zırız. Yeterki, ilim bitaraf olsun, Üniversite bi
taraf olsun, yeterki, Türk gençliği memleket yo
lunda ne şekilde yetişmesi lâzımgeldiğini hoca
larından öğrensin. Maruzatım bundan ibarettir.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan)—
Aziz arkadaşlarım, Muhterem Aldogan'a sade
ce soğuk kanlı ve bitaraf fikir hürriyetini mü
dafaa ettiği için, bütün zevki ve mesleği yaz
anak ve konuşmak olan fikrin hürriyetine ezel
den aşık ve muhtaç olan bir insan sıfatıyla
teşekkür etmek isterdim. Ben de Sayın Aldo
ğan gibi vaktiyle işin içyüzüne girmeden geniş
ilim zihniyeti, dar görüşlülükle acele damgaeıJıkla tazyik ediliyor zaımmda idim. Fakat işin
içinde öğretim unsurlarını, öğrencileri dinle
dim ve ondan sonra öğleden evelki konuşmanı
gibi konuşuyor ve düşünüyorum.
Eğer biz Cenubi Amerika da bir devlet ol
saydık komünistçe fikirler yayanlara fikir
hürriyeti namına katlanabilirdik. Fakat biz ko
münizmin bu gün mümessili geçinen bir dev
letin komşusuyuz.
Bu devlet bizim topraklarımıza göz dikmiş
haldedir. Ye cihanın bugünkü, şartlar içinde
bugünkü emperiyalist hırslarıyla komünizm
artık bir fikir değil bir aksiyondur. Türkiyede
komünist olmak demek, Türkiyenin ikinci azerbaycan olmak demektir. Bu da ya hainliktir, ya
budalalıktır. Biz üniversitedeki körpe dimağla
ra komünizmi sinsi ve usta telkinlerle aşılamak
için derslerini alet edenleri bu suretle ilmin
muhtariyetinin iffet ve istikametini lekeleyen-
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leri, Üniversite dışındaki yazıları telkinler ile
mııatep tutarak tevbih ediyoruz.
İlimlerini ve kürsülerini kendilerine Türk
talebesince başlangıçta duyulan hürmeti bize
düşman kahrolası, bir ideoloji namına sömürmek
isteyenlere karşı çıkıyoruz.
Benim vatanperver, aziz Generalim;
Güney Amerika da bir Devletin sakin ve so
ğuk kanlı, emin ve rahat tebaları olmadığımızı
size hatırlatmaya lüzum yok. Kızıl emperyaliz
min göz diktiği, bir memleketteyiz. Biz sizin her
nevi köpürmenize, taşmanıza razıyız ;amıan bir
daha böyle soğuk kanlı olmayınız!
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Arka
daşlar; ehemmiyetli bir konuya temas ediliyor.
Üniversite, fikir hürriyeti, üniversite muhtari
yeti, çok güzel şeyler, her zaman medeni mem
leketlerde gidilecek başlıca yoldur.. Fakat her
şey bu Türkiye için olmalıdır. Türkiye'nin beka
ve istikrarı birinci hedefimizdir. Eğer üniver
site hürriyeti kisvesi altına bürünerek ekonomik,
sosyal vesair ilmî yollardan giderek, Bolşevik ce
hennemi dünya cenneti diye gösterilmek istenirse
ve gençler arasında bu yüzden fikir ihtilâfı ve
fiili hareketler çıkarsa artık o hüriyet ve muh
tariyet kisvesinin altında çalışmamak icabeder.
Aldoğan'ın buyurduğu güzel bir nazariyedir,
bütün medeni memleketler bu yoldan gitmişler
dir. Fakat işi içinden görmek lâzımdır. Daima
afaki nazariyeler peşinden, münhasıran nazari
ye olsun, ilim olsun diye hürriyeti ve muhtariye
ti müdafaat etmek bizim için doğru değildir.
Kısa söyliyeceğim, benim söyliyeceklerimin bir
kısmını Behçet. Kemâl Çağlar söyledi.
Eğer Rusya'nın eşiği önünde olmıyaydık
memlekette her türlü nazariyeler yayılsın, her
gün bir hükümet değişsin katiyen aldırmaz
dım, telâşe mahal görmem. Fakat o vaziyette de
ğiliz. Bilhassa durmak istediğim nokta şudur:
onlar çok kurnazca çalışıyorlar, mahirane hare
ket ediyorlar, kanunlarımızdan istifade ediyor
lar. Muhtariyet namına, matbuat hürriyeti na
mına, söz hürriyeti namına bu hürriyetleri suistimal edecek kadar ileri gidiyorlar. Bu memle
ket gençliği tereddiye sevkedilirse netice felâ
kete müncer olur. Fırsat bekliyenler çoktur. Bol
şevik cehennemini bir cennet göstermek sure
tiyle propoganda yapılıyor.
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doğru değildir. Bunlar olmuş, vâki şeylerdir,
işittiklerimi söylüyorum, bunlar doğru ise, doğ
rudan doğruya hıyanettir bu. Benim bunu ilini
hüriyeti veyahut üniversitenin muhtariyeti mü
talâası içine alıp affedemem, affetmeme imkân
yoktur. Eğer profesörler samimî iseler, hakikati
anlatsınlar, Marksizmi, Komünizmi, Sosyalizmi
anlatsınlar hattâ Rusya'yı anlatsınlar, ama
doğru olarak anlatsınlar, işin iç yüzünü olduğu
gibi anlatsınlar, bizim ihtiyaçlarımızla beraber
nazara alarak anlatsınlar. Ona kimse bir şey di
yemez. Sadık Akdoğan'm buyurduğu gibi üni
versiteler kendi kendini yetiştirir, fakat böyle
baltalayıcı, bu çeşit profesörler elinde yetişmez.
Bunlar bir memleketi izmihlale götürürler.
Arkadaşlar, çok ehemmiyet vermemiz ve, çok
titiz olmamız gereken beka ve istiklâlimiz dâva
sında ruh ve fikir birliği şarttır. Böyle baltala
yıcı nazariye ilim diye ortaya atılırsa ben o
muhtariyete asla razı olamam.
Kısaca sözlerimi hulâsa edeyim: En çok muh
taç olduğumuz şey, vatan ve memleket istiklâli
üzerinde fikir birliği halinde bulunmaktır. Bu
en kuvvetli kaynağımızdır, bu kaynağımızı kendi
elimizle, kendi profesörlerimizin eliyle körletirsek gençler birbirine düşer. Ve bunda bizim için
felâket muhakkaktır.
Bu bakmıdan, - arkadaşlarımın samimî olarak
düşündüklerine, çok samimî olduklarına tama
men keniim - bu arzettiğim noktaları gözden ka
çırmamak lâzımdır. Ye esaslı bir hedef olarak
bunu gözönünde tutmak lâzımdır. Buna muvazi
ol tırak bunu ayarlıya eak şekilde üniversite muh
tariyetini fikir mücadelesini, ve üniversite fikir
hürriyetini elbette devam ettirmek lâzımdır.
Buyurdular ki bu memlekette üniversiteye
Milliyetçilik girerse siyaset girer- Arkadaşlar,
bunların hepsi aktif siyaset demek değildir. Bir
memlekette rejimin temeli milliyetçilik esası üze
rinde...
EMİN SOYSAL (Maraş) — Milliyetçilik, ka
nununda var.
HÜSAMETTİN TUOAÇ (Devamla) — Ku
rulmuşsa, bütün teşkilâtı, kanunları, Büyük Mil
let Meclisi o bünyeyi taşıyorsa, ben bunu üni
versitede nasıl telkin etmem, o genç hangi yola
gidecektir? Demiyorum ki mütemadiyen söven
bir nasyonalizm telkin edilsin, asla buna taraf
lar değilim. Bütün fikri kanaatlere üniversite
acıktır fakat hainane olmamalıdır. Sonra Maksi-
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zim budur, ama bizim ihtiyacımız da. budur
diyecek insanlara, ihtiyacımız vardır, arkadaşımın
buna taraftar olmamasını anlamadım, buna taraf
tar olmadığına ihtimal vermiyorum.
(II. SADİK ALDOOAN (Afyon Karahisar)
Muhterem arkadaşlar, Emin Soysal arkadaşımız
fikir hürriyeti üzerinde bana ders verdi.
EMlN SOYSAL (Maraş)
Estağfurullah,
aydınlatmak istedim.
(il. SADIK ALl'KMLVN (Devamla) --Bilini
yordum, öğrendim. Üniversitelerde fikir hürriyeti
demek ne öğrencinin, ne öğreticinin tePeküratma
hudut, konamaz demektir-. Yani: fikir hürriye
tinden istediğimiz gibi faydalanabiliriz. Ortaya
attığımız fikir, fikir olmak lâzımgelir. Emin Soy
sal ne demek istiyorlar? Aldoğan'nm fikirleri
zırva demekmi istiyorlar? Hangi fikrimin yanlış
olduğunu arkadaşım bana söylesin-, anlatsın!
Ondan sonra ortaya atılan fikre zırva denir. Zır
va tevil götürmez arkadaşlar. Ne korkuyorsunuz
fikirden?
KİMİN SOYSAL (Maraş) - - Evet; zırva tevil
götürmez.
(İl. SADİK ALDOOAN (Devamla) — Onun
için fikir hürriyeti demek; insanın her aklına
geleni uluorta söylemesi demek değildir. Uluorta
konuştun hiç kimse dinlemez. Ortaya atılan fikir
daima fikirdir.
Ondan sonra. Kalıri Kurtuluş ve Behçet Ke
mal arkadaşlarla aynı duygudayız, kıl kadar
farkımız yoktur. (Biz de öyle biliyoruz ve öyle
arzu ediyoruz sesleri). Sonra milliyetçilik yolun
da biri birimizden kıl kadar ne aşağı ne de yu
karıyız.
Ama prosedelere gelince: Meselâ bir hastaya
bakıyoruz, diyoruz ki, hastalık buradadır. Sonra
şu da mühim bir meseledir. Bolşevikliği istemek
vatan hainliğidir. Bu artık ideoloji olmaktan
çıkmıştır. Bu, Milletlerin doğrudan doğruya istik
lâl ve hürriyetine tecavüz eden mütecaviz birşey
olmuştur. (Doğrudur, biz de seninle biriz sesleri ,
Bunu ideoloji diye ortaya atmaya lüzum yok
tur. Bunun adına vatan hainliği diyelim.
Dr. F A H R Î KLKTTIliNS (Rize) — Kanun
la da sÖyliyeceğîz.
Dr. F A H R İ EOKVÎT (Kastamonu) — Tas
vip ettik sizi Paşam.
(Jl. SADIK ALDOĞAN (Devamla)
İsti
lâcı bir rejimin taraftarı olan, dünyaya yayıl-
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mak sevdasında bulunan bir tehlike görüyoruz;
vatandaşın hürriyeti, istiklâli, mülkiyet hakkı,
siyasi haklariyle söz hakkını gasbeden bir idaolojiye bütün demokrasi dünyası hasmıdır.
Bu rejime taraftar olmak suretiyle hareket
etmek, onun bilmem nesini beğenmek hiyanettir
hıyanet. Bu hususta bütün vatandaşlar birdir.
Dr. F A H R İ KURTULUŞ (Rize) — İşte paşa
onlar böyle yaptıkları için aleyhlerindeyiz, sen
de bizimle berabersin.
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Benim
bütün ilk arzettiğim şeyler, bu şimdi konuştuğu
muzdan tamamiyle ayrı şeylerdir. Meselâ, millî
duyguları aleddevam ateşlemek, bunu yapacağız:
ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde bu vadide,
her şey yapabiliriz. îşte bunlar politiktir. Millî
Eğitim Bakanlığının, yani: takip ettiğimiz siya
setin icaibatmdadır. Hangi parti olursa olsun, bu
milliyetçilik duygularını alevlemek için program
larımıza istediğimiz herşeyi koyabiliriz. Fakat
Üniversiteye gelince bu iş burada biter. Üniver
siteye gelmiş bir talebe, öyle hocasının her de
diğine kafa sallıyacak bir vaziyette ise, acınacak
bir durumdayız demektir. Üniversitedeki talebe,
hocasiyle münakaşa eden adamdır.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Propaganda us
talıklı olursa dediğin olmaz paşam.
öl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) —
Ustalıklı propagandaya da, her şeye de Türkün
alışması lâzımgelir. Asıl kuvvetli silâh budur.
Vatandaşın tefekkür hürriyeti geniş, hudutsuz
olmalıdır. Her söylenen şeye kafa sallıyan, ho
canın gözüne girip not almak için, kafa salhyau
bu gibi insanlardan, bizim istediğimiz münevver
Türk çıkmaz; bÖylelerinden fikir alanında hayır
da gelmez. (O da başka bir iştir sesleri) Herhalde
ben, bütün söylediklerimden anlaşıldığı gibi Fahri
•Kurtuluş, Behçet Kemal Çağlar, Hüsamettin
Tugaç ve daha ne kadar arkadaş konuşmuşsa
ben de onlarla vatani ve millî duygular bakımın
dan ayni his ve fikirdeyim.
(Anlaştık, mesele yok sesleri).
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Kıymetli arkadaşlar;
mevzu üzerinde oldukça geniş görüşmeler, müna
kaşalar yapıldı. Yalnız izin verirseniz Bütçe Ko
misyonunun yüksek huzurunuza arzetmiş oldu
ğu formülün teferruatını arzedeyim:
Evvelâ kanun tasarısının konuşulması başla-
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dığı sırada Sayın Dr. Adnan Adıvar, Bütçe Ko
misyonunun raporunun altında imzasının bulun
duğundan, Fakat kürsünün ilgasına taraftar bu
lunmadığından bahis buyurdular. Filhakika Büt
çe Komisyonunda Sayın Dr. Adnan Adıvar, kür
sü ilgasına taraftar olmadıklarını ifade etmişler
di. Fakat, muhalefet şerhlerini vazıh bir suret
te bildirmedikleri için rapora kaydedilememişt ; r.
Efendim; ne Millî Eğitim Komisyonu ve ne
de Bütçe Komisyonu, kürsü ilga etmiş değildir.
Millî Eğitim Komisyonu, üç öğretim üyeliği kad
rosunu ilga etmiştir. Bütçe Komisyonumuz bu
öğretim üyeliği kadrolarını (L) cetveline almış
tır. Binaenaleyh, kadroları mahfuzdur ve kürsü
leri de vardır. Binaenaleyh, arkadaşlarımın bu
mesele üzerinde tereddüt gösterdiklerini hissetti
ğini. için açıklamak mecburiyetindeyim. Yüksek
Heyetiniz kadrolarda ve bütçelerde yegâne hâ
kim, en yetkili bir heyettir. Kadrolar üzerinde
herhangi bir tasarruf maksadiyle veya diğer mak
satlarla kadroları ilga veya (L) cetveline alın
masına yegâne yetkili makam yüksek heyetiniz
dir. Onun için Bütçe Komisyonunun teklifi veç
hile maddenin ve heyeti umum iyesinin kabulünü
rica ederken, raporumuzda da izah ettiğimiz veç
hile tasarının ivedilikle görüşülmesine müsaade
buyurmanızı rica ederim.
BAŞKAN —• Tümü hakkında başka söz istiyen kalmamıştır.
Bütçe Komisyonunun bu tasarının ivedilikle
görüşülmesi hakkında teklifi vardır. Bu tekli
fi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... E tiniyenler ... Tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul
edilmiştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir.
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları
Kanunu
MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş
kadroları, bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiş
tir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin ek gö
rev tazminatı kadroları, bağlı (2) sayılı cetvelde
gösterilmiştir.
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BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul
edenler ... Etmiyeııler ... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri
hakkındaki 10 . VI . 1933 tarihli ve 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına; dair olan 10.VI.
1946 tarihli ve 4926 saylı Kanuna bağlı (1) ve
(2) sayılı cetvellerde Ankara Üniversitesi baş
lığı altındaki kadrolarla 13 . VI . 1946 tarihli ve
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa bağlı (1) ve
(2) sayılı cetveller kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul
edenler ... Etmiyeııler ... Madde kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe
girdiği tarihte Ankara Üniversitesi kadroların
da görevli bulunanlardan kadro, aylık ve un
vanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâ
yinlerine lüzum olmayıp müktesep aylıklarının
verilmesine devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Ankara Üniversitesi
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) ve (L)
işaretli cetveller kaldırılmış ve yerlerine, bu ka
nuna ekli 3 ve 4 sayılı cetveller konulmuştur.
(L) işaretli cetvele alınan kadrolardan bi
ri Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki altıncı
derecede (70) lira aylıklı Halk Edebiyatı Folk
lor profesörlüğüne, diğer ikisi aynı Fakülte
deki yedinci dereceden (60) lira ve sekizinci
dereceden (50) lira aylıklı Sosyoloji doçentlik
lerine aittir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Arkadaşlar, cetvelde bir
yanlışlık olmuştur.
3 numaralı cetvelde 9 ncu dereceden 40 lira
aylıklı 2 okutmanın 1 numaralı cetvele alınması
lâzım gelmektedir, bir de öğretim yardımcıları
kısmında 8 nci dereceden 15 asistan 13 olacaktır.
BAŞKAN — Cetvel düzelmiştir efendim,
maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir.
GEÇİCİ MADDE 3. —Ankara Üniversitesi
1948 yılı bütçesinin bu kanuna bağlı 5 sayılı cetvel
de gösterilen bölüm ve maddeleri arasında
(105 460) lira aktarılmıştır.
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[5] SAYILI CETVEL

Lira
B.
105
460
I Memurlar aylığı
BAŞKAN— Kabul edilmiştir,
5 Hizmetliler ücreti
63 480
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
8 4644 sayılı Kanun gereğince verile
cek ek görev tazminatı
31 730
BAŞKAN' — Kabul edilmiştir.
38 Yabancı profesörler ve uzmanlar üc
reti
10 250
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir.
Maddeyi bu cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 4.
Iîıı kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN •-- Maddeyi kabul edenler... Elnıiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5.
I'.u kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyeııler...
Madde kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum.
5. — Aydın
Milletvekili
Dr. Mazhar der
men ve Mü at Ay din'in, ({ötürü olarak alınan
nebatî yağ Muamele Yergileri eczalarından tah
sil edihniyen kısmının alınması hakkında kanun
teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rı raporları (2/ti!)) \\\
BAŞKAN

Tümü hakkında söz istiyen var

mı
Maddelere geçilmesini oya arzediyurum. Ka
bul edenler... Etmiyeııler... Maddelere; geçilme
si kabul edilmiştir.
Komisyon tasarının ivedilikle görüşülmesi
ni teklif ediyor. Teklifi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyeııler... Tasarının ivedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir.
Götürü olarak alman nebatî yağ Muamele Ver
gileri cezalarından tahsil edilmiyen kısmının
alınmaması hakkında Kanun
MADDE 1. - - 4307 sayılı Kanunla 493!) s.ı_1J 1H.9 sayılı hasmayazı tutanağın son unda
dır.
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yılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi gereğince
nebati yağ istihsal müesseselerinden aynen ve
ya nakden götürü olarak alınmakta olan Mua
mele Vergisi cezalarının 5124 sayılı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce tahakkuk ettiril
miş ve henüz tahsil edilmemiş olan kısımları
alınmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Bi
rinci madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 5124 sayılı Kanunun geçici
birinci maddesinin bu kanuna aykırı hükümle
ri kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... İkinci madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN - ^ Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
6'. — İnebolu ve Amasra Limanları
yapımı
için gelecek yulara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun
birinci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (1/359) [1]
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz
istiyen var mı1? Kanunun ivedilikle görüşülme
si teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kanunun ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir.
înebolu ve Amasra Limanları yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin
değiştirilmesine dair Kanun
MADDE 1. — înebalu ve Amasra Limanla
rı yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 13 . I I . 1946 tarih
l i ] 187 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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li ve 4870 sayılı Kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
İnebolu ve Amasra Limanlarındaki dalga
kıranların onarılma ve uzatılmaları ve bu li
manlarda yanaşma yerleri, tarama ve limanla
ilgili diğer işlerin yapılması için yıllık ödeme
miktarı Hükümetçe tesbit olunmak üzere yedi
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve fa
izleriyle birlikte bu miktara kadar bono çıkar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunu açık oyunuza sunuyorum.
7. — Zonguldak Milletvekili Naim
Kromer
ve Orhan S ey fi Orhon'un, Eti Bank Kanununun
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında
kanun teklifi ve Ekonomi Komisyonu
rap&ru
(2/116) [1]
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz
istiyen var mı?
Hasan Polatkan.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; İktisadi Teşekküller teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkında 3460 sa
yılı bir kanun vardır. Bu kanunda İktisadi Dev
let Teşekküllerinin idare sistemi birhiyararşiye
göre tesbit edilmiştir. Bu teşekküllerin idare
organları idare meclisi ile umum müdürlükten
ibarettir. Bu teşekküller tarafından meydana
getirilen müesseselerin idare organları da mü
dürlükten ve idare komitesinden ibarettir. Te
şekküllere, kurmuş oldukları müesseseleri teftiş
ve murakabe hakkı verilmiştir. Umum müdürlük

sonunda-

[1]İ88 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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bu müesseseler üzerinde k a n u n e n teftiş ve mu
r a k a b e h a k k ı n ı haizdir. T e ş e k k ü l l e r i n i d a r e mec
lisi de u m u m m ü d ü r l ü k üzerinde n e z a r e t ve mu
r a k a b e h a k k ı n ı haizdir. B u g ü n o r t a d a b u l u n a n
İ k t i s a d i Devlet T e ş e k k ü l l e r i bu 3460 sayılı Ka
n u n d a ve b u k a n u n d a n sonra m e y d a n a k o n a n
İ k t i s a d i Devlet Teşekküllerinin k u r d u k l a r ı mü
esseselerle m ü n a s e b e t l e r i n i b u g ü n İ k t i s a d i Dev
let T e ş e k k ü l l e r i n i n teşkilâtiyle i d a r e ve m u r a 
k a b e l e r i , müesseselerle olan m ü n a s e b e t l e r i 3460
sayılı K a n u n l a (Bu k a n u n u n t a t b i k s u r e t i n i gös
teren.) nizamname ve (İktisadi Devlet Teşekkül
l e r i n i n k u r d u k l a r ı müesseselerle m ü n a s e b e t l e r i
ve b u müesseselerin a l â k a l ı t e ş e k k ü l l e r t a r a f ı n 
d a n teftiş ve m u r a k a b e s i ) h a k k ı n d a k i nizamna
me ile tesbit edilmiştir.
Şimdi teklif edilen bu k a n u n t a s a r ı s ı 3460
sayılı K a n u n l a k o n u l a n sisteme t a m a m e n aykırı
b u l u n m a k t a d ı r . B u a y k ı r ı l ı k t e ş e k k ü l ve mü
essese o r g a n l a r ı n ı n iş başına getirilmesinde de
t e z a h ü r e t m e k t e d i r . İ d a r e meclisi, üyeleri ve ge
nel m ü d ü r bu t e ş e k k ü l ü n bağlı olduğu B a k a n 
lığın teklifi ve B a k a n l a r K u r u l u n u n t a s d i k i ile
iş başına gelirler. H a l b u k i müesseseler m ü d ü r 
leri bu t e ş e k k ü l ü n u m u m m ü d ü r ü t a r a f ı n d a n
inha edilmek suretiyle t â y i n olunur. Şimdi
u m u m m ü d ü r t a r a f ı n d a n inha edilen ve aynı
z a m a n d a u m u m m ü d ü r ü n , üzerinde m u r a k a b e
h a k k ı olan müessese m ü d ü r ü d o ğ r u d a n doğru
y a u m u m m ü d ü r ü n faaliyetine n e z a r e t ve u m u m
m ü d ü r l ü ğ ü denetleme ile mükellef olan i d a r e
meclisi üyesi m e y a n m a dâhil o l m a k t a d ı r .
Bu, 34.60 sayılı K a n u n l a k u r u l a n sistemi baş
t a n başa d e ğ i ş t i r e n bir k a n u n tasarısıdır. E ğ e r
f a y d a l ı ve y e r i n d e bir k a n u n t a s a r ı s ı ise bu
sistemin diğer İ k t i s a d i Devlet Teşekküllerine de
teşmil edilmesi lâzımdır. ( D o ğ r u sesleri) Yalnız
E t i B a n k ı n ele a l ı n a r a k diğer t e ş e k k ü l l e r i n bu
esastan m a h r u m bırakılması d o ğ r u değildir. Ciaiiba bu k a n u n t a s a r ı s ı biraz sıkışık bir z a m a n d a
h a z ı r l a n m ı ş t ı r . B u k a n u n tasarısı, bir b u ç u k mil
y a r d a n fazla Devlet sermayesi y a t ı r ı l m ı ş olan
İ k t i s a d i Devlet T e ş e k k ü l l e r i n i n i d a r e ve m u r a 
k a b e s i n e t a a l l û k e t m e k t e d i r . Üzerinde esaslı su
r e t t e d u r u l m a s ı n ı rica ediyor ve t a s a r ı n ı n Ko
misyona geri çevrilmesi, h u s u s u n d a bir önerge
t a k d i m ediyorum.
A L İ R I Z A E S E N (Siird) — S a y ı n a r k a d a ş 
l a r ; Z o n g u l d a k k ö m ü r havzası diğer teşekkül
l e r i n işlerine ben zem iyen y ü k s e k bir i d a r e d i r .
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Hükümetin bunun üzerinde 400 milyon liralık
bir projesi vardır. Bu k a n u n , işin b a ş ı n d a bu
lunan m ü d ü r ü n , gereken a m e n a j m a n ı y a p t ı r 
ması ve mevcut t e ç h i z a t t a n gerektiği şekilde
istifade etmesi iein gelmiştir. B u n u n 3460 sayılı
Kanunla alâkası y o k t u r . Ihı tasarı faidelidir,
y e r i n d e d i r , meni lekelin menfaatine u y g u n d u r .
eğer, memleketin menfaatine ait her meseleye
itiraz edersek doğru olmaz. Onun için kabulü
nü rica tiderim.
HASAN B O L A T K A N (Eskişehir)
Arka
daşlar; işi fayda, bakımından almıyorum. Bu
kanun, 3460 sayılı K a n u n l a k u r u l m u ş oları bir
sistemi baştan, aşağı değiştirmektedir. Hakikaten
bir değişiklik yapmak ieabediyorsa v<) b u d a fayda lı ise, bu değişikliğin yalnız 101 i Bank üzerinde ya
pılması doğru olamaz. Diğer İktisadi Devlet Te
şekküllerine de teşmil edilmesi ieabeder.
.Arkadaşlar, meseleyi İtiraz daha geniş bir
surette izah etmek istiyorum. 3460 sayılı Ka
nunla k u r u l m u ş olan Devlet İktisadi Teşekkül
lerinin meydana getirdikleri müesseseler başlı
başına malî ve hukuki birer bünyeyi ihtiva et
mektedirler Bu malî ve hukuki bünyenin kendi
sine mahsus bir karakteri vardır, idare organ
ları vardır. Bu idare organları onun başında
bulunan m ü d ü r l e idare komitesinden
ibarettir,
l'mıım M ü d ü r l ü ğ ü n bu malî ve hukuki
bünye
üzerinde murakabe ve teftiş hakkı mevcuttur.
.Müessesenin yapmış olduğu yıllık iş programları
o müessesenin bağlı olduğu Umum
Müdürlüğe
verilir ve Dimim Müdürlüğün tasvibi üzerine
idare meclisinin tasdiki ile tekemmül eder. Şim
di biz bu tasarı ile, Umum M ü d ü r l ü ğ ü n
idare
sinde olan bir müessesenin başındaki m ü d ü r ü ,
l'mısm Müdürlüğün faaliyetine nezaret
vazife
siyle mükellef olan bir organın içine idare mec
lisine dâhil ediyoruz, müessese m ü d ü r ü n ü idare
meclisi üyesi olarak kaimi ediyoruz. E ğ e r bu
kanun kabul edilecek olursa- teşekkül Umum Mü
dürlüğün. ve idare meclisinin kanuni murakabe,
teftiş ve nezaret salâhiyetleri m u a t t a l bir hale
gelecektir. Şayet' sislemde bir değişiklik y a p m a k
istiyorsak bu, Bti Banka alt olan k a n u n u tadil
ile mümkün olamaz, 3460 sayılı K a n u n u ele al
inak ve tadil etmekle m ü m k ü n olabilir. Şimdi ise
bu kanun tasarısı 3460 sayılı K a n u n l a k u r u l m u ş
olan bir sistemi baştan aşağı
değiştirmektedir.
Sonra işi böylece geniş bir mânada, alacak olur
sak bu tasarının İktisadi Devlet Teşekküllerinin
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bağlı olduğu diğer Bakanlıklara taallûk eden ko
misyonlardan Bütçe ve Maliye Komisyonların
dan da geçmesi lâzımdır. Halbuki bu tasarı
yalnız Ekonomi Komisyonundan geçmiştir. Onun
için kanunu baştan aşağı değiştirecek olan bu i
tasarının Komisyona iadesini rica ederim.
KOMİSYON ADINA ABDİ AĞABEYOĞLU (Balıkesir) — Efendim, bu tasarı Komisyo
numuzda Ekonomi Bakanının huzuriyle ince
lendi.
Komisyonumuz birkaç bakımdan bu tasarıda
i'ay da mülâhaza etmiştir:
Bir defa Ereğli Kömür Havzası müessesesi
etibarikm diğer müesseselerine nazaran farklı
durumdadır. 150 milyonluk Eti Bank camiasının
52 milyon lirasını bu müessese kullanmaktadır.
Sonra yine bu müessesenin senelik iş hacmi
150 milyon lira raddesindedir. Hemen hemen Eti
Bank Meclisi İdaresinin
işlerinin % 85 sini
Ei'eğli Kömür havzası işleri teşkil etmektedir.
Diğer taraftan Ereğli Kömür
havzasında
amenajman işlerine de başlanmıştır. Bu mühim
iş 15 sene zarfında bitirilecektir. Kömürün di
ğer iktisadi işlerimiz üzerindeki ehemmiyeti
büyüktür. Binaenaleyh Eti Bank Meclisi İdare
sinde böyle mütahassıs bir müdürün üye ola
rak bulunması çok faydalıdır.
Onun için Komisyonumuz bunu faydalı
mülâhaza ederek yüksek meclisinize sunmuştur,
ma am afıh takdir yüksek heyetinizindir.
01. ALİ KIZA ARTUNKAN (Manisa) —
Bu; ana prensipleri bozmuyor mu?
ABDİ
AĞABEYOĞLU (Devamla) — Bu,
2805 numaralı Eti Bank Kanununun 12 nci
maddesine bir fıkra ekliyor. Eti Bank Meclisi
İdaresi beş kişiden mürekkeptir. Biri Eti Bank
İdare Meclisi beş kişiliktir. Umum Müdürü ta
biî âzadır bunlardan Reisle bir azayı Ekonomi
Bakanı tâyin eder, üyeden birisini heyeti umu
miye seçer ve birisini de Maliye Bakanı seçer.
Şimdi bu müessese müdürü de bu heyetin tabiî
âzası oluyor. Burada bir nokta daha vardır.
Hasan Polatkan arkadaşımız Meclisi İdare mu
rakabe ile mükelleftir diyor. Eti Bank Umum
Müdürü, Eti Bank Meclisi İdaresinin emrinde
dir. Bunda bir mahzur olmadığına göre mües
sese müdürünün de üye olmasında bir mah
zur yoktur, aksine fayda vardır. Bu suretle
İdare daha çok geniş imkânlara sahip olacaktır.
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Şimdilik bu müessesenin sermayesinin artırıl
masına maddeten imkân yoktur. Bu, ileride
başlıbaşına bir teşekkül olmalıdır. Onun için
müdürün Meclisi İdarede üye bulunmasında
fayda mülâhaza ediyoruz.
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Kendi işini kendi murakabe edecek demektir.
KOMİSYON ADINA ABDİ AĞABEYOĞLU
(Devamla) — Hayır kendi işini murakabe de
ğil, müdafaa edecektir. Amenajman puanlarını
tetkikında sık sık idare meclisinde bulunarak
çabuk intacını temin edecektir.
Gl. ALİ A1ZA ARTUNKAL (Manisa) —
Buna benzer bir şey var mıdır ?
AHMET EYMİR (Amasya) — Bir sual soraeağim. Genel Müdür Meclisi İdareye karsı
mesul mudur, değil midir?
ABDİ AĞABEYOĞLU (Devamla) — Mes
uldür.
AHMET EYMİR (Amasya) — Hem Meclisi
İdareye karşı mesuldür, hem de Meclisi İdare
de üye olmasını nasıl telif ediyorsunuz ?
ABDİ AĞABEYOĞLU
(Devamla) —• hu
şekliyle müessesenin işlerini Eti Batık Meclisi
İdaresine daha yakından inikasım temin ede
cektir.
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bir
sual. Bu istisnanın sebebi nedir?
Vazifesinden ayrılacak mıdır?
ABDİ AĞABEYOĞLU (Devamla) — Genel
Müdür Meclisi idareye karşı mesul vaziyette
dir. O da bir mahzur teşkil etmemektedir. Va
zifeden ayrılmıyacaktır esasen bütün ana te
şekküllerde umum müdürler idare meclisine
karşı mesul ve onun idaresinde ve emrinde
oldukları halde yine idare meclislerinde tabiî
âza ve rey sahibi bulunmaktadır,
AHMET OĞUZ; (Eskişehir) — Muhterem
arkadaşlar, verilen izahattan anlaşılıyor ki ; Etibank teşekkülü kendisinin bir müessesesi olan
Zonguldak İşletmesi Umum Müdürünü İdare
Meclisinde âza olarak bulundurmakta fayda
mülâhaza ediyor. 3460 sayılı Kanım Devlet İk
tisadi Teşekküllerinin idaresine mütaallik bir
sistem kurmuştur. Bu sistemde icraat yapan,
iş başında bulunan arkadaşlar kendisini bu yap
tıkları işlerden dolayı İdare Meclisine karşı
mesul bir mevkide bırakıyor, yani Zonguldak
İşletmesi, bütün faaliyetlerinin neticesini İdare
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Meclisine karşı hesap vermekle karşılar. Şimdi
öyle anlagılıyorki bu arkadaşın ihtisasından ida
re Meclisinde de istifade edilmek isteniyor.
Mademki böyle bir arzu var iş başında bulu
nan Umum Müdür her zaman davet cdilüp ve
İdare Meclisinde izahatı dinlenebilir ve bu su
retle kurulmuş bir idare sistemini dejenere
etmek yoluna gidilemez. Eğer biz Zonguldak
için bunu kabul edersek, memlekette yegâne
Ağır Sanayi Umum Müdürünü de Sümerbank
İdare Meclisine tâyin etmek lâzımdır. Aynı
mülâhaza ile Seliloz Sanayii Umum Müdürünü
de İdare Meclisine âza kaydetmek lâzımdır. İc
ra ve murakabe işlerini aynı şahıslar da, ve
lev ki kısmen olsun, birleştirmiş oluruz. Bende
niz bu teklifi 3460 numaralı Kanunun ruhuna
uygun bulmuyorum. Eeddini rica ederim.
ŞEVKET TORGUT (Kırşehir) — Bu kanun
için murakabe heyetinin noktai nazarı alındı
mı acaba?
AHDİ AÖAOĞLU (Balıkesir) — Hayır alın
madı.
EMİNİTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, ben uzun birşey söylemiyeceğim. Geçen sene oraya gidip bütün havzayı
dolaştığımız için biliyorum. Birçok işliyen
ocaklar var. Bunların başında ayrı ayrı bakıcı
müdürler bulunmaktadır.
Bu müessesenin
Ereğli Kömürleri İşletmeleri Müdürü bunların
Umum Müdürü vaziyetindedir. Çalışma esna
sında uğradıkları birçok zorluklarını gördük.
Bunların bu zat tarafından idare heyetinde tem
sil edilmesi çok güzel birşeydir. Bendeniz bu
sebeple müessesenin müdürünün Meclisi İda
rede bulunmasını kendi işini kontrol etmesine
mâni değildir. Nitekim Eti Bank Umum Mü
dürünün İdare Meclisinde bulunması, Etbi Ban
kın murakabe ve kontrolüne mâni olmamakta
dır. Onun için kanunun aynen teklif edildiği
şekilde kabulünde çok fayda görmekteyim
bendeniz.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Efen
dim, bu tasarı iyidir, Eti Bankın bünyesinde
böyle bir değişiklik yapmak faydalı olacaktır
diyorlar. İşi bir de faydası bakımından mütalâa
ediyorum. Eğer faydası bakımından mülâhaza
edecek olursak demin arzettiğim gibi, bütün
İktisadi Devlet Teşekküllerine bunun teşmil
edilmesi lâzımdır. Niçin yalnız Eti bank Köjnür İşletmesi Müessesesinde bu değişikliği
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yapmakla iktifa ediyoruz? (Doğru doğru ses
leri) .
Ondan sonra biraz önce arzettim, işin en sa
kat tarafı bu müessesenin idare uzvu olan ida
re komitesinin başında bulunan müdürü teşek
külün başında olan İdare Meclisine sokmakla
İdare Meclisinin kanuni salâhiyetlerini muattal
bir hale getirmekteyiz. İşin sakat olan cephesi
budur. Onun için, kömürün fevkalâde ehemmi
yeti vardır, esasen müdür adını taşıyan mü
essese müdürü haddi zatında umum müdür vazi
fesini görmektedir gibi zahirî birtakım sebep
lerle bir kanunu ve bir sistemi altüst etmek
doğru olamaz. Önergemin kabulünü ve bu ta
sarının Komisyona iadesini tekrar rica ediyo
rum.
REŞİD ÖZSOY (Kayseri) — Efendim; bu
kanun teklifi Zonguldak Milletvekillerinden iki
arkadaşımız tarafından teklif edilmiş bulunmak
tadır. Acaba Hükümetin noktai nazarı nedir?
Arkadaşlarımızın ileri sürdükleri diğer sistem
den ayrılarak bir genel müdürün meclisi idareye
üye olarak sokul ması ndaki maksat nedir; bunun
Hükümetçe izah edilmesini rica ederdim.
NAİM KROMER (Zonguldak) — Efendim;
bu işin biraz hususiyeti vardır. Arkadaşım Or
han Seyfi ile beraber bu teklifi şu maksatla yap
tık. Kısaca izah edeyim:
Ereğli Kömürleri İşletmesi, koskoca bir hav
zadır. Alelade bir işletme değildir. Bu havza
nın uzunluğu 75 kilometre, derinliği 15 kilomet
redir.
Onun için bu işin hacmi çok büyüktür efen
dim. Etibank iş mevzuunun belki, belki % 90
mı teşkil etmektedir.
01. ALÎ RTZA ARTUNKAL (Manisa) —
Soma'daki Linyit madenleri vardır, işletilmekte
dir
NAİM KROMER (Devamla) — Ama diğer
madenlerin hepsinin işçi miktarı 7 500 ü geç
memektedir. Halbuki bu havzanın işçi miktarı
30 000 i aşmaktadır. Bu, beş bölgeden mürekkep
tir, beş tane Grup müdürlüğü vardır, muazzam
bir iştir. Bu muazzam işin başında bulunan mü
essese müdürü sade idare bakımından değil, aynı
zamanda teknik, istihsal ve işletmecilik bakımın
dan tam bir mutahassıstır .
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Sümerbank'm aynı şekilde büyük işletmeleri
vardır.
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NAÎM KROMER (Devamla) — Ne maden
mevzuunda, ne do sanayi sahasında bu kadar bü
yük bir işletme Türkiye'de mevcut değildi)-.
Malûmu âliniz olduğu gibi havzanın çok eski
olan şimdiki tesisatı artık yıpranmış ve kifayet
siz bir dereceye gelmiştir. Bu tesisatı yenileştir
mek ve ocakları modern teçhiz etmek, zamanı gel
miştir. Hattâ geçmektedir, işletmenin kendi bün
yesindeki teknik etüd ve tesis gurupu müdürlü
ğü bir amenajman projesi hazırlamıştır. Bu ame
najman projesi 400 milyon liralık bir projedir.
Yani yeraltı ve yerüstü tesisat ve teçhizat proje
sidir. Bu projeyi tatbik edecek olan, tatbikatın
da başında bulunacak olan, havzanın müdürüdür.
Bizim maksadımız bu işlerin başındaki olan mü
dürün meclisi idarede âza bulunmasiyle karar
ların süratli ve esaslı olmasını temin etmektir.
Bu işin süratle yürütülebilmesi için uzun uzun
yazıp çizmelerden korunmak için bizim kanaatimi
ze göre havzada yaptığımız tetkiklerde müdü
rün meclisi idare âzası olarak bulunmasını çok
faydalı gördük, bunun için bu teklifi verdik, ka
bulünü riea ediyoruz.
Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Böyle bir sistem göremiyoruz'
BAŞKAN — Müsaade buyurun.
Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Efendim arkadaşımız teklif sahibi olduğu için
soruyorum.
NAlM KROM ER (Zonguldak) — Beyefendiciğim
mesele yalnız gelip izahat ver
mesi ile olamaz. Meclisi idarede rey sahibi olarak
konuşması lâzımdır. Meclisi idareden çıkan ka
rarlar hem çabuk çıkmıyor, hem de isabetli ol
muyor. Halbuki büyük bir işin arifesindeyiz ve
bu işi başarmıya mecburuz.
Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Hayır böyle bir iş görmediğimiz için aklımız
yatmadı. Mademki Murakabe Heyetine de sorul
mamıştır, o halde bir kere daha tetkik edilme
sini faydalı buluyoruz.
NAÎM KOROMER (Zonguldak) — Meclisi
"İdare bir murakabe organı değildir. (Direktif
verir, mesuldür sesleri). Meclisi idare müesse
senin işletilmesinden mesuldür. Sonra Eti Bank
Genel Müdürlüğü hiçbir vakit işletmenin işle
rine böyle sellemehüsselâm müdahale edemez.
Muhakkak müdahale etmek istediği zaman Mec
lisi idareden bir karar çıkarması lâzımdır.
Böyle müdahale edemediğine göre, iş program-
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larına müdahale edemediğine göre, Eti Bank
Genel Müdürü Meclisi idarede tabiî âza oluyor
da, niçin Havza Müdürü Meclisi idarede âza ol
masın? (O da sakat bir usuldür sesleri).
Efendim, şüphesiz takdir Yüksek Hej'etinizindir. Ben bu işin çabuk yürümesi bakımın
dan bunu çok lüzumlu telâkki ediyorum.
KOMİSYON ADINA ABDI AĞABEYOĞLU
(Balıkesir) — Komisyona geri istiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon tasarıyı geri alıyor.
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ko
misyonun tasarıyı geri alması kâfi değildir.
Sahibi teklif vaz geçiyorsa, biz de söylemekten
vaz geçeriz.
ABDI AĞABEYOĞLU (Balıkesir) — Hayır,
yeni tekliflere göre yeni bir incelemeye tâbi tut
mak için Komisyona iadesini rica ediyoruz.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Başka bir temenni izhar etmek istiyorum.
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ko
misyondan rica ediyorum; katî ve zaruret olma
dıkça iktisadi ve ana kaideleri bozacak şekilde
tâli sebepleri ileri sürerek böyle bir kanun getirm esinler.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Efendim, arkadaşların çok iyi izah ettiği bu me
sele, işlerinin uzamasına rağmen müstakil bir
genel müdürlük olarak teşekkül etmemiş ve
müstakil bir idare Meclisine mâlik olmıyan bir
müessese vâki olduğu için, tabiatiyle 3460 sa
yılı Kanuna mugayirdir. Bu işler, arkadaşların
izah ettiği şekilde büyük bir iştir. Bir müstakil
umum müdürlük işidir. Vaktiyle Vekâletçe de
düşünüldüğü şekilde kömür satışında diğer Lin
yit işlerini de içine alarak bir müstakil mües
sese kurulur ve onun da müstakil bir idare
meclisi olursa ozaman Umum Müdür orada bü
tün fikirlerini tatbika daha fazla imkân bulur.
Komisyonun bu temenniye doğru gitmesini
rica ederim.
BAŞKAN — Arkadaşlar; daha bir iki arka
daşımız söz istedi, fakat Komisyona gönderilip
yeniden incelenmesini istiyen iki de önerge var.
Zaten Komisyon da tasarıyı geri istiyor bina
enaleyh önergeleri oya koymadan tasarıyı, gö
rüşülen esas üzerinde bir daha incelemesi için
Komisyona veriyoruz.
Açık oya sunulan üç tasarıya oy vermiyen
var mı? Oy toplama işi bitti.
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<9. — Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz ve üç arkadaşının, İlkokul
öğretmenleri
aylıklarının
öğrenim durumlarına
ve hizmet
sürelerine göre ayarlanmam hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/43) [1]
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Arkadaş
ların isimlerini kaydettim. îlk sözü Millî Eği
lim Bakanına veriyorum.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BANKOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar; Yüksek
Huzurunuza selen bu kanun teklifi arkadaşları
mızdan Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz ve arkadaşları tarafından Meclise tevdi olun
muş bit- tekliftir. Bu itibarla, müzakereyi ko
laylaştırmak ümidiyle, Yüksek Huzurunuzda
müzakereye başlamadan bazı malûmat vermeyi
faydalı buldum. Bu teklif gerek bizleri, maa
rif çi olarak, gerekse bütün arkadaşlarımızı, ho
calarımızı, memnun etmiştir. Ancak bu türlü
tekliflerin bütçe imkâ idariyle kayıtlı bulundu
ğunu her zaman gözöııünde bulun dur maklığımız lâzımdır. Bu kayıt haricinde Hükümet elde
edilen bütçe imkânlarını bu iş için ortaya koy
muştur. Komisyonlarda geçen uzun müzakere
lerden sonra bu teklif huzurunuza gelen şeklini
almıştır. Meseleyi bir parça etraflıca arzetmeiiıe müsaadenizi rica ederim.
Bizim ilk öğretim hocalarımız, bildiğiniz
gibi, özel İdarelere bağlı idiler. 1926 yılma
kadar ücretleri pek cüzi idi. Meselâ sekiz lira
asli maaşla işe başlamış hocalarımız vardır. 1926
yılında maaş başlangıcı 15 liraya çıkarılmıştır
ve bununla birlikte küçük maaşlarla işe başla
mış olan hocaların vaziyetleri bir intibaka tâbi
1 ütülmüştür.
Ancak 1926 dan bu yana da ilkokul öğret
menlerimizin maaş mebdeleri değişerek gelmiş
tir. 15 liradan 16 liraya, 16 liradan da 1939 se
nesinde 20 liraya çıkarılmıştır. Fakat 15 lira
başlangıç ile, 20 lira maaş arasında dereceler
çoktur. 15 lira ile başlıyan 16 liraya çıkmış, 16
liradan da 17,5 liraya ve ancak bundan sonra
20 liraya çıkmıştır. Yani 15 liradan başlıyan
bir öğretmen ancak dokuz sene, eğer muntaza-

1] 191 sayılı basmayazı-tutanağın
dır,

sonunda-
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man terfi edebilnıişse, dokuz sene sonunda 20
liraya, varmıştır.
Daha yeni devrelerde hizmete girmiş olan
mesLekdaşlarımız ise 1939 dan sonra 20 lira ile
işe başlamışlardır. Öyle olmuştur ki, on, on iki
sene hizmet etmiş bir öğretmen yavaş yavaş 15
liradan yirmi liraya çıkıncıya kadar onun ta
lebesi yetişmiş, gelmiş yirmi lira maaş almış
ve yaslı hocası ile aynı maaş seviyesinde bulun
muştur. Bu, tabiî eski hizmet sahibi öğretmen
lerimizde kırgınlık ve mağduriyet duygusu mey
dana getirmiştir.
1939 dan bu yana bu maaş vaziyeti düzeltilememiştir. Bu suretle, meselâ 20 lira maaş
mebdeine göre 40 Jira maaş alması ieabeden
hizmet sahibi bir öğretmen ancak 25 liraya eri
şebilmiş. Ondan on yahut on iki sene sonra işe
başlamış bir Öğretmen de yine 25 lira maaş al
makla bulunmuştur. Buna şu ciheti de ilâve
etmek isterim. Özel İdarelerin öğretmen ma
aşlarını Ödeme hususunda daima güçlüklere mâ
ruz bulundukları gibi, kadro darlığı dolayısiyie 1 erlileri yerine getirmek hususunda da birçok
güçlüklere uğradıkları vakidir.
Öğretmenler 15 liradan 16 liraya geçmek için
üç sene beklerler. İyi çalışmışlardır, fakat kad
ro yoktur, terfi edemezler. Bu suretle genişçe bir
kitle halinde öğretmenler maaş itibariyle geri
kalmış bulunuyorlar. Vaziyeti böylece arzettikten sonra bir kaç esas noktaya da işaret etmeme
müsaadenizi rica ederim.
Yapılan teklifi Hüküm el bir intibak teklifi
şeklinde kabul etmemiştir. Yani senesi senesi
ne bir intibak, daha doğrusu geriye doğru bir
hesaplaşma balı is mevzuu değildir. (Jünkü öğ
retmenlerimiz İçin vâki olan bu vaziyet, diğer sa
halarda çalışan memurlarımız için de vâkıdır.
Hele otomatik bir hesaplaşma ve terfi asla müm
kün değildir.
Takdir buyurursunuz ki, terfiler otomatik
olsaydı, 25 sene sonunda bütün memurlarımız 150
lira maaşı asliye kavuşmuş olurlardı. Bu terfi
ler bir ta.raf 1 an ehliyetle, diğer taraftan da kad
ro ve bağlı bulundukları vekâlet bütçesiyle mu
kayyettir. Onun için ne intibak, ne de otomatik
bir terfi bahis mevzuu olamaz.
Bunun gibi ne intibak şeklinde ve ne de oto
matik terfi şeklinde bir hak iddiası mevcut değil
dir. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim.
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Çünkü bu maaşlar zamanında mer'i kanunlara
göre bağlanmış maaşlardır. Terfiler de o mer'i
kanunlara göre, yürürlükte bulunan kanunlarla
yapılmış terfilerdir.
Binaenaleyh, biz meseleyi böyle bir hak id
diası şeklinde almadık. Fakat Milletimizin ço
cuklarını yetiştiren, maneviyatını yaratan ve bil
hassa arzettiğim sebeplerle dar geçim vaziyetin
de bulunan hocalarımızın vaziyetini ıslah yo
lunda yapılan bir teklifi hüsnü telâkki ettik.
Arkadaşlarımıza bunu ortaya koyduklarından
dolayı teşekkür borçluyuz.
Ancak şu vardır: bu güzel fikir bizim Bütçe
imkânlarımızla ne dereceye kadar kabili teliftir?
Bütçe imkânları, bu işe tahsis edeceğimiz para
nedir? Bütçemizin bugünkü durumu yüksek he
yetinizin malûmudur. Bilhassa kadro maaşları
nı tezyit etmek hususunda çok dikkatli olmamız
lâzımgelmektedir. Çünkü Hükümet beyanname
sinde arzettiğimiz gibi kadro maaşları Devlet va
ridatımızın çok mühipm bir kısmını almıştır. Bu
na göre bu mağduriyet manzarasını elimizdeki ve
sait ile ve hakkaniyete uygun bir şekilde hallet
mek için çok çalıştık. Teklif sahibi arkadaşları
mızla encümenlerde uzun boylu çalıştık.
Vaziyet şöyledir, arkadaşlar : 1926 yılından
1939 yılına kadar hizmete girmiş ve halen hiz
mette devam etmekte olan öğretmenlerimizin sa
yısı 9 800 - 10 000 içerisindedir. Bunlar arasın
da 15 lira ve 16 lira ile işe başlamış olanlar da
vardır. Ancak bu 10 bin kadar öğretmenden
1 700 ü en gençleridir. 1939 yılından 1939 yı
lma kadar hizmete girmiş olanlardır. Bunlar
bu maaş mebdeinin küçüklüğünden dolayı, yal
nız bir derece kaybetmiş olan öğretmenlerdir.
Elimizdeki maddi imkânlara göre, düşündük,
ki, yalnız bir derece kaybetmiş ve genç. olan bu
arkadaşlar, ilk öğretim maaşlarının Umumi Mu
vazeneye alınmış olması dolayısiyle zaten bun
dan sonra daha geniş terfi imkânlarına malik
olacaklar ve bu geriliği çalışmalariyle telâfi ede
ceklerdir. Yaşlan ilerlediği zaman kendi ağa
beyleri kadar geri derecelerde kalmıyacaklardır.
Devletin öğretmen maaşlarını Umumi Muvazene
ye alması oldukça ağır bir yük olmuştur. Bunu
bilmiyorsunuz. Fakat bununla bu maaşla bir
yandan intizama girmiş, biryandan da iyi çalışan
meslektaşlara, iyi çalışan öğretmenlere daha mun
tazam terfi imkânlaırı bahşedilmiştir. Hususi
idarelerde olduğu gibi paramız yok, bu sene kad-
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ro artırmayalım, endişesi Umumî Muvazenede o
ölçüde vâki olmıyaeaktır. Onun için 1700 kadar
öğretmenin bir terfi görmesine katî bir ihtiyaç
olmadığını, bunların genç olmak itibariyle bu
açığı mesaileri ile telâfi edeceklerini düşündük.
9 800 den 1 700 rakamı çıkarıldığı zaman
8 100 kaliyor. Bu rakamlar takribidir. 8'100
öğretmen 1926 ve daha evvelinden beri 1933 yı
lına kadar olan devirde hizmete girmiş olanlar
dır. Bunlar en az iki derece kaybetmiş olan öğ
retmenlerdir. Başka sebeplerle kaybettilerse o
zaman derecelerinden çok geri kalmışlardır. Fa
kat maaş kaybı itibariyle böyle bir terfie müsta1hak olan kısımdır. Biz bunlara alesseviye birer
derece zam vermeyi kabul ettik.
Ancak bunların içerisinde
öğretmenlikten
memuriyete geçmiş veya başka sebeplerle kadro
imkânları bulmuş, bu sebeple maaşı ilerliyebilmiş
olanları, hakkaniyet ölçüsü bulmak için ayırma
mız lâzımdır. Bunlardan 1900 küsurunun, me
muriyete geçme dolayısiyle veya kadro bulma do
layısiyle, vâki zararlarının yalnız bir dereceden
ibaret olduğunu tesbit ettik.
Bunlar da, yalnız bir derece geri kalmış olan
ve 1933 ile 1939 arasında hizmete girmiş bu
lunan diğer öğretmen arkadaşlar gibi. bu terfiden hariç tutuldular.
Neticede 6200 öğretmen kaldı. Bu 6200 öğ
retmene birer derece maaş farkı vermeyi kabul
ettik. Emin olabilirsiniz ki arkadaşlar, bu 6200
kişi hakikaten maaş mebdei dolayisiyle iki ve
daha fazla derece geri kalmış olanlardır. Bunun
haricinde kalanlar ise, maaş mebdei dolayisiyle
ancak bir derece geri kalmış olanlardır. Bu iti
barla formül hakkaniyete uygundur.
Yalnız, bazı arkadaşlar ileri sürmüşlerdir, bir
kısım öğretmenler vardır ki farklı hizmetlerde
kullanılmışlardır. Onlar hakkında da kısaca ma
lûmat arzedeceğim. Fakat evvelâ şunu tebarüz
ettirmek isterim ki, bu maaş farkını Yüksek
Meclisimizin, dolayisiyle Türk milletinin uzun
hizmet görmüş öğretmenlere has bir ikramiyesi
olacaktır. Ve mesleke has olacaktır. Bu düşün
ce iledir ki diğer memur vaziyetinde çalışan
maarif memurlariyle müdürleri, öğretim mesleki
dışında çalışan memurlar telâkkisiyle bunun dı
şında tuttuk.
Ancak bazı küçük zümreler vardır ki, bunlar
öğretmenlikten ayrılmış olmamakla beraber ilk
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okuldan ayrılmışlardır. Meselâ ilkokul müfet
tişleri. Bunlar aslında muallimdir. Fakat biz
1)unları alır, iki sene müfettişlik yaptırdıktan
sonra tekrar muallimliğe iade ederiz. Bunların
miktarı 66 dır. Sonra köy enstitülerine öğret
men olarak verdiğimiz bazı hoealar vardır. Bun
lar muvakkaten verilmişlerdir. Bunlarm miktarı
da 44 dür. öbürleri G6 idi, yekûn 110 dur.
Bir de imtihan vermek suretiyle ilk öğretim
den orta öğretime geçmiş hocalarımız vardır.
Bunlar ehliyet imtihanı vermişler, muvaffak ol
muşlar, ve orta okullara hoca olmuşlardır. Sa
yıları 700 kadardır, Fakat bu 700 kişiden 300
kişisi kadro imkânı bularak aradaki farkı te
lâfi etmişlerdir. 400 kişi de ilk öğretimden aldığı
maaşı devam ettirmektedir. Komisyonda bun
lar hakkında da bir formül aradık, ancak arzetmek isterim ki, bizim malî imkânlarımız bu
rada dayandı. Kanunun son şekli 6200 öğretmeni
içine almaktadır. İşin geniş ve büyük kütlesi
bunlardır. Diğerleri de nazarı itibare alınmak
mümkündü. Fakat malî imkânlar dolayisiyle
bunu komisyon nazarı itibara almamıştır.
Vaziyet budur, arkadaşlar. Dediğim gibi bu
bir hak mevzuu değil, hakkaniyet mevzuudur.
Bu vaziyet muvacehesinde meslekdaşlarımıza
yapılacak zam, Yüksek heyetinizin, dolayisiyle
Türk milletinin bir hediyesi olacaktır. Bu ölçü
ler dâhilinde teklif sahipleriyle mutabakat ha
linde bulunuyoruz.
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Bir sual efen
dim.
Ayni menşeden olup da müfettişlik, maarif
müdürlüğü veya orta öğretimde bulunan me
murların adedi 810 oluyor?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — 810 değil efendim, bun
dan 300 ü çıkıyor, 510 oluyor.
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Bu 510 mu
allimi ayni hakkaniyetten istifade ettirmek için
bir şey düşünülüyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Düşüncemi arzedeyim
efendim...
Eskiden ilkokul öğretmeni olup da sonradan
Ort^ı öğretim kadrosuna geçmiş olanlar artık
ilkokul öğretim kadrosundan çıkmışlar ve başka
bir statüye girmişlerdir. Binaenaleyh bunlarm
ilk öğretim kadrosunda mütalâa edilmesine im
kân yoktur.

O:2

Ancak ilk öğretim müfettişleriyle koy ensti
tüsü öğretmenleri yani 110 kişi ilk öğretim kad
rolarında görülmektedir, Arzettiğim gibi para
meselesidir.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde;
Maarif
memurluğu İle öğretmeni ayırmağa imkâ yok
tur. O da Mektepte çalışmakta ve bütün kaza
nın maarif işlerini -yapmaktadır, nasıl ayrılabi
lir?
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) Bilfiil öğretmense zaten buraya girer.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ (Devamla) —
Bilfiil öğretmenlik yapanlar nazarı dikkate
alınmıştır.
AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur)
Ben de
aynı noktaya temas edeceğim.
Maarif memuru aynı zamanda başöğretmen
dir. Yani tedris yapmıyor ama mektebin baş
öğretmenidir ve maarif memurudur. Bunlar
hakkında ne düşünmektedir? Ders okutnuyanlarm durumu nedir?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN
GUOĞLU (Bingöl) Memur ise Arzettiğim gibi
biz öğretmenlik meslekine has olarak tahdit et
mek mecburiyetinde idik. Maarif memurlarımız
ekseriya başka kadro imkânlarından
istifade
ederek daha ileri dereceler almışlardır.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Bunlar
arasında mağdur olanlar da vardır. Bu dutum
da tanıdıklarmı vardır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAİs
GUOĞLU (Devamla) Başöğretmen ders okutu
yorsa alacak. Bilfiil öğretmenlikle mukayyettir.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) ilk öğret
men vasfım alan ve enstitüden gecelerin duru
mu nasıldır?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Projede dâhil değildir.
beyefendi. Arzettim, bunlar ilk öğretim kadro
ları içerisindedir, fakat Bütçe Komisyonunca
kabul olunan tahsisat içinde bunları derpiş et
mek mümkün olamamıştır.
Daha teferruatlı arzedeyim: Biz bu 3 milyon
400 bin liraya baliğ olacak olan bu zamları Millî
Eğitim Bakanlığı hizmetlerinden keserek aldık.
Kadro ödenekleri ile bütçeyi yükseltecek bir du
rumda değiliz. Bazı hizmetlerden kesmek suretllye bu farkları temin ettik ve ancak bu kadar
yapabildik.
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MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Bu
yurdunuz ki; ders okutmıyan başöğretmenler istifede edemez.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Efendim, işi başöğret
menliktir de biz ona şu veya bu işi yaptırıyoruz,
istifade edecektir. Yalnız diğer maarif memur
ları ile maarif müdürleri istifade etmiyecektir.
Başöğretmenler dâhildir.
KEMAL
ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) —
Efendim; biliyorsunuz 1932 - 1933 ders senesin
de muallim mektepleri altı sınıfa iblâğ edilmiş,
1933 senesinde mezun vermemiştir. Şimdi bu
arkadaşların hizmeti 14 sene mi itibar edilecek,
15 sene mi? Çünkü 14 sene itibar edildiği tak
dirde istifade edemiyorlar.
MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — İtibar hizmetedir. Mek
tepte bir sene fazla kalmaları hizmete mahsup
edilemez. Bilfiil hocalıkta kaç sene kalmışsa
müddet olur. Yani mektepte altı sene kaldı di
ye, altı senenin bir senesinin hizmette sayılması
kabul değildir. Devlet memuru olduğu andan
itibaren kıdem başlar.
KEMAL ZEYTlNOĞLU
(Eskişehir) —
Ama bunlar 1932 de çıkacaklardı. Sınıfta kalma
mışlardır.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — B e n i m de böyle oldu.
Sonradan liselerin tahsil süresi azaltıldı, ben de
bir yıl geri kaldım. Bu sınıfta kalmaktan müte
vellit değil, tahsil süresinin artırılmasından do
layıdır.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Ankara) — Söz
isterim.
BAŞKAN — Usul hakkında mı konuşacak' «iniz?

H I F Z I OĞUZ BEKATA (Ankara) — Evet.
Muhterem arkadaşlar, bu teklifi Yüksek hu
zurunuza getiren dört arkadaştan birisi de bendenizim. Gerek Millî Eğitim Komisyonu, gerek
se Bütçe Komisyonu ve bu Komisyondan ayrılan
Su Komisyonu üyelerinin, eski Millî Eğitim Ba
kanı Reşat. Şemsettin Sirer'in yeni Bakan Tah
sin Banguoğlu'nun ve Maliye Bakanı Şevket
Adalaıı'ın bütün bu Komisyon müzakerelerinde
Türk . öğretmeninin haklarının tahakkuku ve
şimdiye kadar aylıklarının ayarlanmamasından
.nııitevellit mağduriyetlerinin devamına meydan
verilmemesi için ne kadar hassasiyet ve alâka
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gösterdiklerinin yakînen şahidiyim. Bu itibar
la herbirine ayrı ayrı teşekkür etmek vazifemiz
dir.
Şu kadar var ki, bu tasarının gazetelere ve
radyoya aksi ânından itibaren, asıl bizlerin bü
yük arzumuz olan ilkokul öğretmenlerinin öğre
nim durumlarına Ve hizmet sürelerine göre ayar
lanması maksadımızın son aldığı şekilde tam tahak
kuk edemediğini memleketin her tarafından alın
makta olan mektuplar, telgraflar ve sair müracaatlerden anlamaktayız. Diğer taraftan, bü
tün bu komisyonları teşkil eden arkadaşların bü
yük yardım ve alâkalarının ise bu maksadı te
min için gösterildiğini biliyoruz. Halbuki bütün
bu çalışmaların bu maksadı
istihdaf etmesine
rağmen bunu hâsıl edemediğini görüyoruz. Böyle
olunca, şu düşünceye vardım:
Kanunun üçüncü maddesinde deniliyor ki:
«Birinci ve ikinci maddelere göre yapılacak inti
bak dolayısiyle olacak zamlar bir Ocak 1949 ta
rihinden itibaren verilir.»
Yani bu kanundan faydalanacak öğretmenler,
ancak altı ay sonra, 1949 senesinin başlangıcın
dan itibaren faydalanacaklardır.
Birinci maddenin son bendinde de:
«Kadroları üstünde sözü geçen kanunun 4
ncü maddesine göre esasen iki üst derece aylık al
makta olanlar hakkında da bu madde hüküm
leri uygulanabilmek üzere bunların bulundukla
rı kadroların birer derece yükseltilmesine dair
hazırlanacak kanun tasarısı en geç üç ay içinde
Büyük Millet Meclisine sunulur.»
Demek ki, kanun bir taraftan 1949 başında
tatbik edilecek; diğer taraftan da -noksan kalan
kısımların tamamlanması için, üç aylık müddet
içinde Hükümet icabeden ikmal tasarısını geti
recektir.
Bu vaziyet karşısında bir ayarlamaya gider
ken; bir adalesizliği gidermek endişesiyle hareket
ederken yeni bir adaletsizliğe meydan vermek
endişesini taşıyorum. Bu tasarı çok âcil bir ma
hiyet taşımadığına göre, şöyle bir düşünceye
varmaktayım: Heyeti umumiyesinin müzake
resine geçilmeden evvel önergemin Kamutayın
yüksek tasvibine sunulmasını rica edeceğim. Bu
metin üzerinde müzakereye geçmektense, önü
müzdeki kış devresinin başmda bütün derinliğiyle esaslı şekilde tetkik edilerek, daha tat
min edici bir tasarı getirilsin.
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Türk öğretmeni, bizini üzerimizden çok hak
kı olan fedakâr adamdır. Ona karşı kadirşinas
lığımızı tam gösterebilmek ve yeniden hiçbir
adaletsizliğe meydan vermemek için daha mü
kemmel bir hale getirildikten sonra müzakere
edilmesini teklif etmekteyim. Zaten kanun 1940
tarihinden itibaren tatbik edilecektir, bu itibar
la teklifimin kabulünü rica ediyorum, kabulü
çok isabetli olacaktır. (Çok doğru, muvafık ses
leri).
BAŞKAN — Komisyon ne diyor?
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) •-- Teklif sahiplerinden olan
sayın arkadaşını Hıfzı Oğuz Bekata, bu komis
yonlardan geçtikten sonra huzurunuza gelen
şekil içerisinde adaletsizlikler bulunduğunu söy
lediler. Ben vicdanen şuna kaniim ki, Devletin
bu iş için dispoze ettiği, ortaya koyduğu para
bu tasariyle en adilâne bir şekilde tevzi edil
mektedir. Prensi]) olarak, hasta arzetıııiştim,
tekrar etmeme müsaade buyurunuz, bu mesele
yi asla Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımın anlattı
ğı şekilde bir intibak meselesi olarak kabul et
miyoruz. Hükümetin noktai nazarı budur.
Mevzuubahis olan bir intibak değildir, oto
matik bir terfi de değildir. Fakat yaşlı bir öğ
retmen arkadaşım aklından her üç senede bir
terfi diye hesap ederek 90 lirayı geçirin işse, bu
nu benim temin etmeme imkân yoktur. Ne oto
matik terfi, ne intibak, bütçe ve malî durumu
muza göre sonbaharda da, malî senebaşında da
mevzuubahis olamaz, öğretmenlerin, bilhassa
geri kalmış öğretmenlerin bir derece terfii için,
15 sene hizmeti bitirmiş olanlara toptan birer
derece terfi vermeyi düşündük. Bunu iki dere
ce yapmamıza imkân yoktur.
Bir kısmı iki derece olsun, bir kısmı bir de
rece olsun, daha eskisi vardır, o da üç derece
olsun. Arkadaşlar, 47 sene hizmet etmiş öğret
menlerimiz vardır. Bunlarla 4 derece, 5 derece
gibi geriye doğru bir hesaplaşma yapmak im
kânsızdır. Esasen biz bunun hesaplarını da yap
mışızdır. Eğer Hıfzı Oğuz arkadaşımızın düşün
düğü gibi «biraz daha adilâne» dedik mi, yüzde
yüz intibaka doğru gittik mi bunun portesi J0
milyon liradır.
Bunun yükünü kaldırmaya maliyemiz mü
sait değildir. En geniş bir hüsnüniyetle Devle
tin maarife tahsis ettiği paralardan, başka hiz
metleri tenkis etmek suretiyle ortaya koyabil
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diğimiz bu parayı en adilâne bir şekilde dağıt
mak istiyoruz. Bu itibarla ben kanunun gecik
mesi suretiyle bundan daha fazla adilâne bir şe
kilde netice alınacağını zannetmiyorum. Arka
daşımın kastı şudur ki, imkân biraz daha ge
nişletilsin. Fakat buna asla imkân göremiyorum.
Bu noktayı arzetmek için huzurunuza çıktım.
K M İ N İ T T I N ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
EMÎNlTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Efen
dim, bu teklif bendenizle beraber üç arkadaşın
teklifidir. Hıfzı Oğuz da bir arkadaştır. Ama
ben onun fikrine iştirak etmem. Zira tam 14 ay
olmuştur ki biz bunun üzerinde konuşmaktayız.
Bütçe Komisyonu bir buçuk ay çırpınmıştır,
Hükümetle
beraber
çalışmıştır.
Hattâ Sa
yın Başbakanımı/da
muhtelif
zamanlarda
gelmiş ve konuşmalarda hazır bulunmuştur.
Hakikaten birçok formüller aranmıştır- ilkokul
öğretmenleri, ilkokuldan ayrılmış olup da köy ens
titülerinde bulunanlar, ilkokuldan ayrılmış, yük
sek tahsil görmüş, orta okulda hocalık edenlere
hakikaten bu şekilde kaybetmiş olanlara verilebil
mek için çok çalışılmıştır. Ve bu kanun, teklifin
üzerinde yazıldığı gibi bu haliyle ne ayarlamadır,
ne de denkleştirmedir. Bence doğrudan doğruya
hakîkaten çok kaybetmiş olan;... meselâ kısaca
fikir verebilmek için arzedeyim:
S liradan başlamış olan bir hoca sıra ile tam
30 sene içinde ancak 30 veya 35 lira maaşı bul
muştur. Halbuki 3656 sayılı Barem Kanununun
çıktığı zaman bu intibakı nazarı itibara alınma
mış hiç.
1938 senesinde başlıyan bir öğretmen vazife
ye 20 lira ile başlamış, üç sene sonra 25, üç sene
sonra 30, üç sene sonra 35 almış, dokuz yıl
içinde 35 lirayı almıştır.
Halbuki 30, 32 35 senelik hocalar bugün
35 lirada kalmıştır. Bunları ayarlamanın imkânı
yoktur ve bulunamadı da. Bu sıkıntılı bir de
virde bütçeye 6189 tane, belki ben yanılıyorum
Sayın Millî Eğitim Bakanımız 6200 tane dedi
bu kadar öğretmene birer derece veriliyor. Saym
arkadaşlarım, eğer kendisinin de terfi zamanı
gelmiş ise bir derece de Öyle alacaktır, 35 lira
maaş alan bir öğretmen bir hamlede 50 lira ala
caktır. Bu pek iyi bir şeydir. Yine bu kanunun
içinde birinci maddede bir işaret var ki iki de
rece birden kazanacak olanlara iki üst dereceyi
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verebilmek için Hükümet üç ay içinde yeni bir
tasarı getirmeye mecburdur.
Onun için Bütçe Komisyonunun dediği ivedi
likle bu İşin konuşulması çok yerinde olur.
Arkadaşlar; pek çok müracaat v#r, hiç birini
kaybetmedim, öğretmenlerden gelen mektuplar
eğer katırın bir tarafına vurulacak olsa denk
olacak kadar çoktur- Hepsini de okudum, çok ıs
tırap içindedirler. Onun için arzediyorum ki ben
Hıfzı Oğuz arkadaşunın fikrine iştirak edemiyo
rum. Teklifimin geri gitmesine taraftar değilim.
BAŞKAN — önergenizin durmasını istiyor
musunuz?
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankaıa) — Tabiî,
tabiî.
BAŞKAN —• Bu kanun tasarısı üzerinde bir
çok arkadaşlar söz aldı.
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Teklif sahibi sıfatiyle bu önerge aley
hinde konuşacağım.
Arkadaşlar; şu anda kulaklarını ve gönül
lerini buraya dikmiş on beş bin öğretmenimiz
vardır, alacağımız bu kararı beklemektedirler.
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verilir. Bu bakımdan ilkokul öğretmenleri bü
tün medeni memleketlerde olduğu gibi bizde
de meslek ve zümre itibariyle diğer memur
lardan ayrı telakki edildi ve talebesiyle birlik
te öğretmen maaşı arasında bir fark hâsıl ve
talebesi olan bir öğretmenin maaşı arasında bir
fark hâsıl edilmek istendi. Bunun için • de eski
öğretmenler maaşlarına birer
derece yukarı
çıkarmış olmakla yeni öğretmenlerden tefrik
edilmiş oldular ama bizim teklifimizdeki ada
let tamamiyle teessüs etmiş değildir. Bununla
beraber geriye doğru bir hesaplaşmayı da mutazammm olmadıktan ve demin Millî Eğitim
.Bakanının açıkladığı gibi öğretmenler muhte
lif sebeplerden dolayı maaşlarında olan adalet
sizliği bir derece hafifletmek için birer derece
ileriye götürmekle bir hizmet edilmiş oldu.
Şimdi büyük bir kütlenin heyeti umumiyesinin
efradının her birinin menfaatlerini kılı kılına
ihtiva etmiyor diye 6108 yaşlı, yıpranmış öğ
retmenin bir derece ileriye yükselmesi sure
tiyle kazançlarını yok etmek acaba adalete uy
gun bir şey midir? Ve nihayet biz bu inisiyatifi
hangi öğretmen birliğinden almış bulunuyo
ruz? Esasen mesleğin ihtiyacını biliyoruz. Bu
sebepten kanunun teklifinin yerinde olduğuna
kaniim. Bütün bu meslek saliki olan 15 bin
kişiye gözünü yumarak para dağıtır gibi cep
lerine bir miktar para koymak değildir. Yaş
lanmış öğretmenlere Büyük Millet Meclisinin
bir yardımıdır. Başınızı ağrıtmaktan korkmasam size Fransız kanununun hükümlerini okur
dum. Müsaade ederseniz arkadaşlar 3, 5 mu
harrikin
karıştırıcılıklarına kapılmıyarak 6
bin küsur arkadaşın haklarını ayak altına almıyalım. Bana da gelmiş birçok teşekkür mek
tupları vardır- Onun için teklifin müzakeresini
rica •ediyorum.

Biz bu teklifi şunun için yaptık. 192(3, 1929,
1939 .-yıllarında çıkan kanunlar Öğretmenlerin
başlangıç maaşlarını farklı olarak koymuştur.
Bu farktan ötürü yıpranmış eski öğretanenlerle meseke yeni girenler arasında pek yakın
lık ve hattâ ayniyet hâsıl olmuştur. Şimdi aynı
vaziyeti tetkik ettik. Aşağı yukarı Devlet me
murları içinde 30 - 35 bin kişilik bir kitleye
de şâmil olmak lâzımgelir. Bunun tesbiti de
mde, geriye doğru bir hesaplaşma vaziyetine
gitmek demektir. Haklı olarak diğer memurlaîınajzm da bütçeye bugün için yüklenmesi
pek müşkül olan bir yük teklif edeeeğiz ki ar
tık bu işin içinden çıkmanın imkân ve ihtimali
yoktör. Yalnız arkadaşlarım dünyanın her ye
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
rinde ilkokul öğretmenliği.-..
MER E R l Ş (Ankara) — Kıymetli arkadaş
larım; Hıfsı Oğuz arkadaşımız teklif sahibi ola
BAŞKAN — Müsaade eder misini? Esas üze
rak bu teklifin Bütçe Komisyonuna gitmesi için
rinde söz vermedim, zati âinize.
önergenin
bir önerge vermiş bulunuyor. Diğer teklif sahi
aleyhinde konuşun diye.
bi arkadaşlarımız Bütçe Komisyonunda hazır
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De
lanmış olan tasarının müzakeresini istediler.
vamla) — Bir hususiyet arzediyor ilkokul öğ
retmenliği. Her medeni memlekette bunlar
Yüksek malûmunuz, ilk öğretmenlerin vazi
için yıpranma payı olarak senede bir kaç bin
yetini Yüksek Meclis evvelâ bütçe dâhiline ailira verilir. Devletin elinde bulunan ılıcalardan | nıakla bir adam atmıştı. Bu defaki teklifle de
bedava istifade ederler tatil zamanlarında is j eski kanunlarla uzun müddet ufak maaşlarda
tedikleri gibi
gezmeleri için 40 gün ücret \ kalmış olan yaşlı öğretmenlerin vaziyetini tehvin
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inin bugünkü bütçe imkânları dâhilinde ve Millî
Eğitim Bakanının burada ifade buyurdukları
gibi, kendi bütçesinden de tasarruflar yapmak
suretiyle böyle bir imkânı sağlamış bulunuyor.
Eğer Yüksek Heyetiniz önerge sahibinin teklifi
veçhile önergenin iadesini kabul buyurursanız
yapılacak bir şey yoktur. Esasen hazırlanmış olan
bu tasarı ötedenberi maaş itibariyle geri kalmış
öğretmenlere hak diye verilecek olan bir şey de
ğildir, Yüksek Meclisin bir atıfetidir. Teklifin
taşandaki şekliyle kabulünü rica ederim. (Doğ
ru sesleri)
BAŞKAN — iki önerge vardır. Biri tekli
fin Bütçe Komisyonuna gitmesi hakkındadır.
diğer bir arkadaş da Karma Komisyona gitmesi
için bir önerge vermiştir.
Bu iki önergeyi okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Şifahen izah ettiğim sebeplere binaen, bu ta
salının Meclisin kış devresi başına yetiştirilmek
üzere, Bütçe Komisyonuna geri verilmesinin
Kamutayın tasvibine arzedilmesini rica ederim.
Anarak Milletvekili
Hıfzı Oğuz Beketa
Yüksek Başkanlığa
Şifahen ar/eylediğim sebeplerden dolayı bu
tasarının, tekrar tetkik olunarak hakkaniyete
uygun bir şekle konmak üzere, Millî Eğitim ve
Bütçe Komisyonlarından seçilecek bir karma ko
misyona havale buyurulmasmı arz ve teklif ede
rim..
ürfa Miletvekili
Razı Soyer

.

BAŞKAN — Bütçe Komisyonuna gitmesini
teklif eden önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler.... Elmiyenler.... Kabul edilmemiştir.
Karma Komisyona gitmesini teklif eden öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde görüşmeye devam
ediyoruz.
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Sayın arka
daşlarım, hayâtlarını ilkokul öğretmenliği gi
bi, şerefli olduğu kadar yorucu ve yıpratıcı bir
mesleğe vakfederek feragatle çalışan ilkokul öğ
retmenlerimizin bir çoğunun bugün almakta
oldukları maaşların, kıdemleriyle, meslekî, iç
timai durumlariyle mütenasip bulunmadığı he-
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pimizce bilinen bir vakıadır.
Yıllardır Büyük Meclisin dikkatini, ilgisini
üzerine çeken bu üzüntülü hal, bugün konuşul
masına başladığımız kanun teklifi ile bir hal
yoluna girmiş bulunuyor.
İlkokul öğretmenlerimizin maaşlarını hiz
met süreleriyle ayarlamayı istihdaf eden bu
kanun teklifi bir hakkaniyetin yerine getirilme
si kadar meslekte sebat ederek her türlü mad
di sıkıntıya rağmen, feragatle çalışmanın hak
lı bir mükâfatı olarak da yüksek tasvibinize
mazhar olacağından eminim.
öğretmenlerimizin huzurlu ve verimli bir
hayata kavuşmaları için alınan her tedbirin Bü
yük Meclisin daima sempatisi ile ve memnun
luğu ile karşılanacağına hiç şüphe yoktur.
Bu noktayı böylece belirttikten sonra kanun
teklifinin Bütçe Komisyonunda almış olduğu
şeklin noksanları üzerinde maruzatta bulunmak
isterim.
Sayın arkadaşlarım; mevzuatımızın verdiği
imkânlardan faydalanarak ilkokul öğretmenli
ğinden ilk öğretim müfettişliğine, köy enstitü
lerine ve orta öğretim öğretmenliğine geçmiş
öğretmenlerimiz vardır. Bu Öğretmenleri ma
aş bakımından iki grupta, iki katagoride mü
talâa etmek mümkündür.
Bunlardan bir kısmı, ilk öğretimden müfet
tişliğe ve orta öğretim öğretmenliğine geçerler
ken kendi bulundukları maaş derecelerinden da
ha üstün bir derece maaşı almışlardır. Bunlar
için ileri sürülecek bir talep ve iddiamız yok
tur.
Bir kısmı ise; o öğretmenlerden bir kısmı ise
ilkokul Öğretmenliğinden orta okul Öğretmenli
ğine, müfettişliğe ve köy enstitüsü öğretmenliğiğine geçerlerken kendi maaşlarını, almakta ol
dukları maaşı muhafaza etmişlerdir. Bir üst de
receye terfi etmişlerdir. İşte bu ikinci katagoriye dâhil olan öğretmenlerin bu kanun tekli
finin ihtiva ettiği hükümlerden faydalanma
maları adalet ve hakkaniyete uygun düşmaz.
Bu kanun teklifi Bütçe Komisyonunda aldı
ğı şekil ile Yüksek Meclisinizce aynen kabul
edilirse ozaman şöyle bir fiili durum hâsıl ola
caktır ki; bu fiili durumu muhalefet şerhinde
aynen yazmış ve izah etmiştim. Ozaman ne ola
caktır arkadaşlar?
Aynı menşe ve aynı kıdeme sahip olan öğ
retmenlerden bir kısmı ilkokulda vazifeli ol-
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dukları için bu kanunun hükümlerinden fayda
lanarak bir üst derece maaşa çıkacaklardır. Fa
kat orta öğretime veya müfettişliğe geçmiş olan
öğretmenlerden bir kısmı ise ilk öğretimde va
zife alan arkadaşlarından daha dun bir maaş
derecesinde kalacaklardır.
Görülüyor ki, arkadaşlarını, kanun hüküm
lerini hakkaniyetle yerine getirmek için, aynı
menşe ve aynı kıdeme sahip olan insanların
terfi haklarını da beraber mütalâa edilmelidir.
İlk öğretimden ortaokul öğretmenliğine geçen
öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığının teş
vik ve tergibiyle ve aynı zamanda ortaokul kadrolarmdaki açıkları kapamak maksadıyle, Ba
kanlığın açtığı ehliyet imtihanlarına girerek
veyahut çoluk çocuğunu evinde bırakarak yük
sek bir meslek okulunda tahsil etmek suretiyle
ilk öğretimden orta öğretime geçmişlerdir. Bi
naenaleyh arkadaşlarım bu katagoriye dâhil
olan insanlar için ilkten ortaya geçmek bir gü
nah sayılmamalıdır ve ceza mahiyeti almamalı
dır. Bizim Meclisimize yıllardanberi bu nevi şi
kâyetler tevali edegelmiştir. Büyük Meclise
izafeten vazife gören Dilekçe Komisyonunuzun
bu gibi öğretmenler hakkında vermiş olduğu bir
karar var ki, onu size aynen okuyacağım.
«Bakınız Dilekçe Komisyonunun 20. I I . 1947
tarih ve 256 sayılı Kararında öğretmenlerin
maaş durumları hakkındaki şikâyetler üzerine
verilen kararda ne diyor : Dilekçiler yıllarca ilk
okul öğretmenliğinde hizmet ettikten sonra yük
sek tahsillerini yaparak orta öğretim okullarına
tâyin edildikleri ve 3656 sayılı Kanuna göre
eski hizmetleri nazara almmıyarak evvelce hiç
hizmet görmemiş öğretmenler gibi 30 lira ile
tâyin edilmenin mağduriyetlerini mucip oldu
ğunu Maaş Kanununun yorumlanarak maaş sü
relerine geçmiş müddetlerin de eklenmesini is
temektedirler. Millî Eğitim Bakanlığının 3 0 . 1 .
1947 gün ve 141 sayılı cevabı ve yaptığı açıkla
mada : öğretmenler hakkındaki Maaş Kanunla
rının uygulanması sonunda bu durumun meyda
na geldiğini ve maaş kanunları yorumlanarak
bunların maaşlarının artırılmasına imkân olmayup bunun ancak yeni bir kanun konusu ol
duğunu beyan etmekte ve Komisyonumuzca ge
reği düşünüldü. Yeni bir kanun yapılma siyle
dilekçilerin maaşlarının düzeltilmesine imkân
olacağından bu konu hakkında Komisyonumuz-
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ca bir işlemde bulunulmasına mahal olmadığına
karar verildi» diyor.
Sayın arkadaşlarım; bu karardan anlaşılı
yor ki, Dilekçe Komisyonu esas itibariyle ilko
kuldan ortaokula geçmiş olan öğretmenlerin
maaş durumları hakkındaki şikâyetlerini haklı
bulmaktadır. Ancak bu bir kanun ve bir te
sis mevzuu olduğu için Hükümetin dikkatini celbediyor, kendisinin yapacağı bir iş olmadığın
dan ancak Hükümetin nazarı dikkatini celbetmekle iktifa e'diyor. Şimdi arkadaşlarım tam
bu işle ilgili bir kanun teklifi Yüksek Meclise
gelmişken bu katagoriye dâhil olan ilk öğretim
müfettişleri ile orta öğretmenleri hariç tutmak
bilmem ne dereceye kadar insaf ve hakkaniyetle
kabili teliftir.
Bunu yüksek takdirinize arzediyorum ve bu
hususta bir önerge takdim ediyorum.
EMİNİTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Sayın
Milletvekilleri, ilkokul öğretmenlerinin öğretim
durumlarına ve hizmet sürelerine göre aylıkları
nın ayarlanmasını istiyen teklifimizi yaptığı
mızdan tam 14 ay gibi uzun bir zaman geçmiş
tir. Bu müddet zarfında hepiniz de bu konu
üzerinde yüzlerce müracaat mektupları aldığınız
gibi birçok kimseleri de yüz yüze dinlediniz.
Ondan ötürü bu hususta uzun konuşmıyacağım.
Çünkü öğretmenin memleketimizdeki durumunu
benden ziyade bildiğinize kaniim. Şu var ki, bir
haksızlığın telâfisine gidilirken yeni bir takım
mağdurlar yaratmamak iyi niyetiyle huzurunuza
geldim.
Bu kanun teklifini hazırlayıp sunduğumuz
dan bugüne kadar feryat halini alan yazılı müra
caatlar, tomar halinde odamın köşesinde yarım
katır yükü teşkil ediyor ve beni mütemadiyen zor
luyor. Aman yeni bir adaletsizliğe yol açılmasın
endişesiyle içim titriyor. Bunun için huzuru
nuza geldim. Konuşmak istemem bu ihtiyaçtan
dır. Yoksa gerekçemiz, komisyonların gerekçesi
maksadı ziyadesiyle açıklamaktadır. Bir kıs
mı memnun ederken diğer bir kısmı teessüre sü
rüklemek ve mağdur olmalarına veya öyle zannet. ol erine meydan vermek düşünce ve korkusu
var içimde.. Çünkü teklifimizi Millî Eğitim Ko
misyonu daha etraflıca mütalâa ile çok iyi şe
kilde getirdi- Bütçe Komisyonunun da uzun za
man uğraşarak meydana getirdiği şekil, elbetteki
bu sıkıntılı zamanda hakikaten kabule şayandır.

— 827 —

B: : 83

6 . ">.
i 1948

O : 2

H ü k ü m ^ için fedakârlık sayılır. Ama bizim mak* : la ilkokul öğretmenlerinin başlangıç maaşını
şadımızdan uzaklaşmış olmakla beraber 6189 öğ
20 olarak tespit etmişti. Bu kanunun çıkması
retmeni, bir derece vererek taltif etmektedir. Bu
ile o yıl mesleğe giren bir öğretmenle birçok uzun
nun ayarlamadan intibaktan zerre nasibi yok
yıllar meslekte bulunan ve birçok kıdem zam
tur. Bu, öğretmenin feragat ve fedakârlığına
mı alan 10 - 18 yıllık bir öğretmen de aynı de
B, M,, M. nin bir atıfeti olacaktır.
recede ve aynı maaşta birleşmişlerdir. Eskiler
bu suretle hudutsuz bir kadre uğradıklarına kaOlacaktır ama, bilfiil» kanunun yaymamda
ani olmaktadırlar.
ilkokulda öğretmenlik edenlerin kıdemlerine göre
aldıkları, maaşları beş merhalede bulunduklarına
Sayın Millet vekilleri Türk inkilâbının ve
nazaran birer derece vererek bütçeye epey hir ye
mücadelesinin her safhasında canla, başla, ça
kûn yüklüyor. Bu,.31 Aralık 1948- aynıda yürür»
lışan didinen öğretmenlerin de yıllar boyu sü
lüğ$ girecek ve Ocak ayında aylıkları bu kanuna
ren emekleri böylece hiçe indi. 3656 sayılı Ka
göre verilecek. Her şeyden önce şunu belirteyim.
nun da kıdemlerine göre barem cetvelini işle
kii bu uğurda Hükümet, Maliye Bakaniyle, Millî
mek gerekirdi. Yapılmamış.
Eğitim Bakaniyle, Bütçe Encümenimizle birlikte
Nitekim 4091 sayılı Kanun Hatay İli öğret
günlerce, haftalarca çalışmış ve oluru sağlamak
menlerini düşünmüştür. Onlar bu suretle Hatay
için çırpınmıştır. Başbakanımız da bazı müzake
İli dışındaki öğretmenlerden birkaç derece yük
relere iştirak etmiştir.
sek maaş almaktadırlar.
Bu, öğretmen ordusuna karşı Hükümetimizin
Aziz arkadaşlarım, öğretmen uzun harb yıl
sempatisini ve bu zümreye itimadını ve güvenini
ları içinde cidden çok sıkıntı çekmiştir. Çok
göstermesi itibariyle teşekküre ve hakkaten zikre
elim şerait içinde bile yılmadan vazifesini yap
şayandır. Bu tesahüplerinden ötürü kıvanç duy
mıştır. Bugün de tükenmez bir vakar ve sarsıl
maktayım.
maz bir imanla çalışmakladır. Burada yüksek
Arkadaşlarım; öğretmenler omuzlarında en
dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim, Bugün
ağır bir yük taşıyan bir varlıktır. O, yalnız okul
20 lira maaşla görev alan bir öğretmen 25 yıl.
ve meslek sınırları içinde kalmaz. înkilâbımızm
sonunda 70 liraya yükselir. Halbuki 25 veya 30
gerçekleşmesinde, inkılâbımızın yayılmasında, her
yıla yaklaşan bir hizmete karşı 35 liralık maaş
türlü millî dâvanın tahakkukunda sapmadan ve
lı öğretmen pek çoktur. 25 - 30 yıl insan ömrü
sapıtmadan çalışır, didinir. Üzerine aldığı ödevi
nün enerjik çağını meslekine vakfederek içle
feragatla yapar, başarırrinden nice büyükler eriştiren ve Türk mücade
Hangi memleket dâvası vardır ki ilkokul öğ
lesine ve inkılâbına harcadığı alın teri ve göz
retmeni ona öncülük etmesin. Memleketimizin
nuruna karşı başka bir şey istemek iddiasında
bugünkü seviyeye ulaşmasında, bilginin ve fazi
buhınmıyaıı öğretmenleri İni acı durumdan kur
letin türlü ışıklarını, yurdun en ücra köşelerine
tarmak lâzımdır.
kadar yayılmasında en birinci âmil, bu aziz- mes
1452 sayılı Kanunla 1929 yılında ilkokul öğ
lekin fedakâr hadimleri değil midir?
retmeni barem derecelerine alınmıştır. 1922 yı
Arkadaşlarım, Türlü idare ve teftiş kademele
lında öğretmen olanların bugünkü maaş du
rinin kusurlarından çok geri derecelerde kalımş
rumları şöyledir:
ilkokul öğretmenlerinin bir kısmı Birinci Ci
1922 de 8. 1925 te 10, 1926 da 15, 1929 da 16,
han harbi ve İstiklâl savaşı sırasında, bir kısmı
1932
de 17,5, 1935 te 20, 193S de 22. 1941 de 25,
da Cumhuriyetin ilk yıllarında 2 - 4 - 6 - 8 lira
1944 t e 30, 1947 de 35.
maaşla işe başladılar. Sırasiyle 7 - 8 - 10 - 15 ilkokul öğretmeni tam 30 yıl çalışına sonun
16 - 17,25 - 17,50 - 20 - 22 - 25 - 30 ve niha
da buna kavuşmuştur. 30 Haziran 1939 da çıkan
yet 35 liraya yükseldiler. Almakta oldukları 35
3656 sayılı Kanunla 16, 17,5, 22 dereceleri kal
lira, en az 24 yrifrk ve hattâ 30 yılhk bir emek
dırıldı, öğretmen maaş başlangıcı 20 lira yapıl
mahsulüdür ki, bu 9 başarılı kıdem yıllarının
dı.
verdiği sonuçtur.
Şu hale göre 1452 sayılı Kanunun hükümle
Daha iyi: izah için bugünkü durumu yüksek
riyle öğretmen olanlar 16, 17,5, 22 liralık dere
huzurunuzda belirteyim izin verirseniz.
celerinde geçirdikleri 9 yıllık müddeti 1939 yi1989! yılında, kabul edilen 3656 sayılı Kanun-
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lmdan sonra öğretmen olanlar geçirmemiş de
mektir.
1938 yılında öğretmen olanın maaş durumu
şudur:
1938 - 20, 1941 - 25, 1944 - 30, 1947 - 35.
1938 de ve sonra öğretmen olanlar, eskileri
25 veya 30 yılda eriştiği maaş derecesiyle birdir.
Arkadaşlarım, bu yıllardanberi öğretmenin
bir iç sızısı vardır. Biz bugün onlara bir derece
vermekle çok bir şey yapmıyoruz. Ama öğret
men müdriktir, insandır, Devletin bütçesini bi
lir. Ö, Büyük Millet Meclisinin bu tesahubunu,
büyük yüksek milletinin bu verişini en büyük
bir nimet olarak karşılıyacaktır.
Bu maruzatım özel Muhasebeden maaş alan
lar hakkındadır.
Muvazenei Umumiyeden alanlara da şöyle
bir göz atalım:
A) Tatbikat okulları öğretmenleri,
B) Şehir yatı okulları öğretmenleri,
C) Ortaokulların ilk kısımlarında çalışan
öğretmenler. Bugün 60 veya 70 lira maaş alır
lar.
Devletin genel bütçesinden önce yıllarda ma
aş alma bahtiyarlığına kavuşanların ulaştığı ma
aş derecelerini alan öğretmenin sınıf arkadaş
ları arasında özel bütçeden maaş alarak öğret
menlik hayatını idame edenler onların yarı de
recesine bile ulaşmış değillerdir. Türlü sebepler
le il bütçelerine bağlı bırakılan öğretmenler
kendi iktidarlarında olmaksızın bu bütçelerin
tevali eden darlığı yüzünden cidden geri ve sı
kıntılı bir durumda bulunuyorlar.
Türk inkılâbına, Türk öğretmeni çok hizmet
etmiştir. O zümre bu uğurda aralarından bir
Kubilây, bir Zeki Dündar vermiştir. Bu yarın
da öbür gün de yine böyle olacaktır.
Bizde bir kimse çıkıp da Hükümetin ilkokul
öğretmenlerini ihmal etmesi yüzünden Fransa
yıkılmıştır. Misalini ileri sürmeyi aklına getiremiyecektir.
inkılâbın en Kuvvetli müdafii olan bir züm
renin böyle yıllarca ihmal edilmesi elbette doğ
ru olamazdı.
Yüce Türk Milletinin hür ve ülkülü ve hare
ketli işlerinde en kuvvetli mesnet öğretmenler
olmamış mıdır? Ve olmakta devam üzeredirler.
Sayın Milletvekilleri; Bütçe Komisyonunun
değiştirip formüle ettiği bu kanun, bilfiil ilkookullarda hizmet edenleri ele almakla, yine ilko-
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kul öğretmeni sınıfından olan ve başka yerlerde
vazife görenleri endişe içine salmış bulunmakta
dır. Köy enstitülerinde vazife gördürülen ve
sıfatları da öğretmen olan, sayıları çokaz olan
öğretmenlerle ilk tedrisat müfettişleri de - ki,
bunların sayıları çok azdır, bu kanunun şümulü
içine girmelidir. Maddesinde bu hususta daha
tafsil ederim.
İlkokul öğretmeni iken yüksek tahsil yaparak
orta öğretimde vazife görenlerden bugün 19, 20
yıl kıdemleri olup 35 lira maaş alanlar vardır.
Bunun da sebebi 15, 16, 17, 5, 20 ve 22 lira maaş
derecesini kazandıktan sonra, okuyup ortaokul
lara geçenler vardır.
Bu kıdemleri nazara alınmadan 30 lira ile
tâyin edilmişlerdir. Böyleleri 19 yıl içinde an
cak 35 lira maaşı bulabilmişlerdir. 18 - 20 yıl
kıdemi olup da 35 lira ve daha aşağı maaş alan
lara bir derece verileceğine göre, kanunun bu
zümreyi nazara almadığına göre, ilkokuldaki 40
liraya çıkacak, ortaya geçmiş ilkokul hocası 35
lirada kalacak.
Tahsil yapması, bu suretle, onun kabahati nü
olacak? Sırasında bu hususta yine' sözüm olacak
ve takririm bulunacaktır, mamafih takririmi
sunuyorum.
Aziz arkadaşlarım, bu suretle hayatlarını
yurt çocuklarını eriştirme,
inkılâbı tahakkuk
ettirme yolunda yıpranan öğretmenleri madde
ten, manen kuvvetlendirmeyi her şey pahasına
borç bilmeliyiz.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; bir kutsiyet taşıyan meslekler
çoktur. Fakat öğretmenlik mesleki kutsiyetinin
yanında bir de hususiyet taşır, öğretmenlik in
san ruhunu ve zekâsını karanlıklardan kurtaran
meydana çıkaran, onu işleten ve parlatan bir
meslektir, öğretmenlik bir insan yaratma mes
lekidir. Bu kutsi meslekin ilk kademesinde bulu
nan ilkokul öğretmenleri feragatin timsali olan
insanlardır. Köyde, kasabada, şehirde ihtirazsız
garezsiz, mütemadiyen çalışırlar. Onlar kıskanç
insan değillerdir, onlar yetiştirdikleri kimselerin
hayatta muvaffak olmalarından, büyük, mevki
lere erişmelerinden ancak ve ancak gurur ve
iftihar duyarlar. Onlar için en büyük mükâfat
cemiyete iyi bir insan, millete faydalı bir adam
yetiştirmiş olmanın ruhlarında yarattığı mânevi
hazdır, mânevi gururdur.
Bir öğretmenin mesleğine bağlı olması, iyi
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çalışması onun muvaffak almasını temin eder.
"Bir öğretmenin muvaffak olması hayat için iyi
•-hazırlanmış, bilgili ve iyi yetişmiş insanları daha
eök miktarda yetiştirmesi demektir ki, bu vaziyet
•cemiyetin temel yapısına tesir eder. Onun için
bir öğretmenin muvaffak olmasını temin edecek
ve -kolaylaştıracak şartları hazırlamak zorunda
yız.
Bu şartlardan birini, öğretmenleri maddi ha
yatın sıkıntısından kurtaracak, kendilerinin ve
ailelerinin sıkıntısızca geçimlerini ve yaşamaları
nı-temin edecek bir aylığa, bir paraya onları ka
vuşturmaktan ibarettir. Kafasının içi ve ruhu,
geçim endişeleriyle dobdolu olan bir öğretmenin,
'kendisini vazifesine tam mânasiyle verebilmesi
güçtöir. Zira meslek bağlılığının da, feragatinin
de bir hududu -vardır.
'F&kârt maalesef ilkokul öğretmenleri, aylık
ları ve terfi durumları itibariyle büyük haksız
lıklara uğramışlardır. Bu haksızlıkların bir
kısmı, aylıklarının 5166 sayılı Kanunla umumi
muvazeneye alınmadan önce, kadro darlığı, tah
sisat yokluğu gibi sebeplerle öğretmenlerin, özel
idarelerle valilerin elinde perişan olmalarından
doğmuş bulunmaktadır.
Bu haksızlıkların meydana gelmesinin diğer
bir sebebi de, mazide muhtelif tarihlerde, ilkokul
Öğretmenleri için bu mesleke girerken aylık baş
langıcı olarak evvelce 800, 400, 500, 600, 800 ku
ruş, 10 i lira, daha sonra 15 lira, 16 lira, 20 lira
gibi muhtelif derecelerin esas alınması olıııuş"1989 yılında, 3656 sayılı kanunla 15, 16,17,5
liralık dereceler ortadan kaldırıldığı ve aylık
•başlangıcı 20 lira olarak kabul olunduğu zaman
ilkökıil öğreteıeıileğine yıllarca önce intisap et
miş ve 15, 16, 17,5 liralık maaş derecelerinde
yıllar yılı a*lım adım ilerlemiş ve ilerlemekte
öl&n öğretmenlerin gözömine alınmamış olması,
yeni intisap «den ve edecek olanlarla yıllarca
•önce h*tisap etmiş olanlar arasında tam bir muadelet sağlanmamış bulunması, kanun çıktıktan
sonra-da kadro ve malî imkan yokluğu ileri sü
rülmek suretiyle intibakın bazı vilâyetlerde yıl
larca sonra yapılmış olması, binlerce öğretme•nin haksızlığa uğramasına-sebep olmuştur.
Bu vaziyete göre, 789 sayılı Kampı çıktıktan
•sonra -1930 yılı başında 15 lira aylıkla mesleke
intisap eden bir öğretmen, kadroların müsait bu
lunması, vazife görmekte olduğu vilâyeteki özel
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idare bütçesinin zengin olması gibi bir şansa
kavuşur, iyi sicil alır ve her üç yıl da bir de
muntazaman terfi edecek olursa 15, 16, 17,5 li
ralık dereceleri !) yılda katederek .1938 yılı so
nunda 20 lira aslî aylığa kavuşmuş olacaktı.
Fakat 1939 yılında, aylık başlangıcı olarak 20
lirayı kabul eden 3656 sayılı kanun çıkmış, o
yıl okuldan çıkarak öğrenmenliğe intisap eden
ler 20 lira asli aylıkla vazifeye haşlamışlar, bu
suretle eski öğretmenin 9 yıllık kıdem emeğin
den iki terfi devresine tekabül eden 6 yıllık kıs
ım liiçe sayılmıştır.
Bu hal müsamaha ile karşılanmasına imkân
olmıyan bir hatadır. Bu hatalar yüzünden, bu
gün vazife başında olan on beş bin küsur ilkokul
öğretmeninden binlercesiniıı, bazısının bir, bazı
sının iki, bazısının üç, bazısının dört derece ter
fi kaybetmiş olduklarını görmekteyiz.
Şahsan hiçbir kusurları olmadığı halde sırf
3656 sayılı kanun çıkarılırken düşünülmemiş, ih
mal edilmiş olmalarından dolayı iki, üç, dört de
rece terfi müddeti kaybeden bu binlerce -öğret
men kendilerine yapılan bu haksızlığın tashih
edilmesini, durumların m ıslah edilmesini bekle
mekte idiler. IVıkal bu gün huzurunuza getiri
len bu kanun tasarısının Bütçe Komisyonunda
aldığı şekil haksızlıkları tashih ve mağdur olan
öğretmenlerin durumunu ıslah etmekten çok
uzak bulunmaktadır. Bu tasarıda, 1933 yılın
dan Önce •öğretmenliğe intisap etmiş olanlar göz
önüne alınmıştır.
1933 yılından sonra mesleke girmiş olan,
yani hizmet müddeti ,15 yıldan az olup da birkaç
terfi kaybetmiş olan öğretmenler bulunduğu
halde bunların bu kanundan faydalan mamalar»,
öğretmenlerin kaybettikleri terfi haklarının ve de
recelerinin sayısına bakılmadan şimdi kendile
rine yalnız birer üst derece verilmekle iktifa
edilmesi, ilköğretim müfettişleriyle köy ensti
üilerinde vazife gören, ortaokulların öğretim
kadrolarına geçmiş bulunan ve Millî Bğitimin
diğer idari şubelerinde vazife alan ilkokul öğ
retmenlerinin kaybettikleri terfilerin göz önüne
alınmamış olması kanun tasarısına Bütçe Ko
misyonunda verilen son şeklin noksan ve sakat
taraflarını teşkil etmektedir. Kanun eğer hak
sızlıkları izale nıaksadiyle çıkarılıyorsa dört ter
fi derecesi kaybetmiş olan bir öğretmene, şimdi
yalnız bir üst derece vermek suretiyle idarei
maslâihat yoluna sapmak doğru olamaz,
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V ^ i t o e s i düftiaıülen >bit* b i r üst derece Sayın
MİM Spttaıi' Bakanının Bütçe Kornişonunda
söylediği? gibi,! Yüksek Meclisin, bir lûtfüı olarak
k"aiiul;edilecekse öğretmenler lütuf değil, kaybo
lanı haklarını;^ istemektedirler.
Kanumı bu şekilde: noksan; ve^ sakat olarakçıka*ntak r mağdur olan* binlerce öğretmeni tettmto ettoiyeeeği; için tasarıya* haksizlakları orta
dan kaldıraeakî yeni bir sekili verilmesi? lüzumlu
y«fi zaînM bulüttataktajdır.
MRMuâıYı AKAN* (Urfa), — Efendim; ben*
dö*B evvel konuşan; arkadaşlarım* bazı esaslaratiKaas* ettüeı*» Bendeniz yalnız iki nokraya* işa>
reti edeşBeğâınv Mrâsi Bütçe Komisyonu raporun*
daıdiyo«B kış «Büı kanonun? yayımı tarihhie'kadar
resmî itkükttMarda» ena» 16- yiln öğretmen* olarafc
Mametiedipıde halen» resmî ilkokullfeiidaifiilenv..»;
fiilen diyor; Biitçe; Komisyonu bir tasarruf ya
payım >derteeö 789 nura aımiiı kanunun en esaslı
Mırîprensipmt s zedelemiş bukUamafeia^liK. Malûm*!
âliniz 7#$ <nam arak kanunun 14 i neü maddesine
g&ref «meslekte asili olan? öğretlnıenliktir»' tâbiri
vardır. Bir öğretmen iki,sen% için merkez teffet*
latanda J çalıştırılmış ise mağduriyetleri cihetine
miigidfeeeğâzf
fiil* defb buradan < «fiilen» kelimesinin kaldınlmasinıt teklifi ediyorumt' Maddesi gelince arzedeeejğam.
îfciî&cisi; bu kanunla- zannederim ilköğretim*
de geçen hizmetleri i ve- ondan* mütevellit mağdmıdyetleri izale etmek istiyoıvuz. Buna mukabil
Millî) Eğitim i Bakanı > if adelerintie buyurdular ki,.
biz.' ilköğretim, müfettişlerini de köy enstitüleri
G#retmen4erina de- bu ilköğretiLm-* öğretmelileri
gibi mağduriyetlerinin izalesini -.- yerinde- bıvfoı*
mm. Efendim' burada^ gerek' ilköğretim? mü
fettişleri ve gerekse köy enstitülerinin kadfco*
laıtt> meselesi -değil,- doğrudan doğruya hizmet
ler»İHİnv nazarı itibara alınması ve mağduriyetlerfettin^ izalesi meseiesidhv Gerek, köy enstitü*
leri olsum, gerek ilköğretim müfettişleri' ölsün
ve* ortaokul öğretmenleri olsun -bunların mecrattgk esasen 510 kişiyi geçmemektedir. Bunlara
birer dereoe verilse- tabiîj bu şartları haiz<• olduk
la**! takdirde, bu mağduriyetlerinin izalesi ye
rinde olur. Bunun aksi tenakuza- düşmek gibi
geliyor bendenize.' Bunların heyeti umıımiyesini
bendeniz''tatbikatta^bulunmuş bir arkadaş sıfatiyle,j- diyıebilirim' ki asıl. mağdur olmalarına se
bep idarei hıısusiyelerin vaziyeti olmuştur. Asıl
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mağduriyetlerine sebep, olan* buııİarın özel ida
relere* tâbi olmalarındandır. Maarif Vekâleti tâ
yin eder, terfi ettirir kadro olmadığı için maaş*lannı alamazlar. Hattâ bir zamanlar Konya öğr
retmenleri tazminat dâvası açtılar ve kazandı
lar. Millî Eğitim Bakanlığı bunların? maaşlarını
vermeye razmoldu fakat kadro olmayınca bun
ları terfi ettirmek imkânını bulamadı. Mâru
zâtım bundan ibarettir.
BASAN — Mitat Şakir Altan.
MÎTAT Ş A K t l t ALTAN (Konya) — Ben
deniz vafcgeçtimı
MUSTAFA BEŞtT 1 T A K A K Ç I O t a f (Trab
zon) — Bemdfen evvel söz almış otel- arkadftşl&v
rım öğretmenlerin' maaş* dunmılâ^iton ne şekil*
de, hangi' sebep ve şartlar altında'birbirindenayrı kadiklârı yani bîr ahenksizlik hüsUle^gel*diğitti anlattılar. Ama şu*ciheti' belirttaıek zOruiiv
dâymv ki, maaş- dereceleri arasındaki: ahenk
sizlik, bir kanunsuzluk- değildir.
Türkiye "de Devlet' memurlarına mebde' ma
aşı tâyin ederek ve tahsil dereeesifıi; göstere
rek ilki defa öğretmenler hafckırtda tatbik
edilmiş; olan* 7891 sayth Maarif' Teşkilâtlı Kanuuu 41e; başlâri 0zaraanavkadarilkofcuiu0ğ*et*n«nv
leri;30ü kuruştan 1000 baruşa 1 kadau maaşşalır*
lardü Mfenşe ve ^kıdeme g&re maaş >alnı ayı temin
eden arzettiğim 78$' sayılı kanundur.
Btı kanundan sonra çıkan 14S2'sayrli»-vel 92# tarihlî > birinci Barem Kaıranıt illd öğröfa
menin maaşını 16 lira- olarak tespit etm^ştiı?;
Fak^at asıl' 10 yıl'sonra çıkan' 3656 sayılı ve
1939 tarihlî Kanun ilkokul öğretmenine 2&dira
başlaıtg^ç maaşı' vermiştir. öğretmenlerin o! an
da^ hiz^ıet sureleerine göre asıl maaşlara'- yüz^
de v biı* nispet dâhilinde zam kabul : etmek ieabediyordü: İhtimal ki, aynı nispet* bütün : Devlet
memurlarına zam etmek ieabediyordtu İStİ*
mal* ki; aynı* nispeti bütün Devlet memurlarına
teşmil etmek zarureti karşısında? Hükümet böy
le^ bir - hakkaniyete^ yanaşmamış ve bundan' do
layı yıpranmış yaşlanmış eski öğretmenlerle
yeni i öğretmenler ayni' derecede maaş almıya
mecbur kalmışlardır. 12 sene lO^seaıe 8 yıl ev
vel'mezun olup hizmete giren ilkokul öğr et
meni de 12 yıl sonra aynı tahsili görerek çık
mış» olanlar aynı; derecede maaş almışlar; hw
Arâkıadırj bir hakkaniyetsizlik görül&yor ama
arzedeyim ki r kanunsuzluk değildir. Bu böyiç

— 88i

-!

B : 83

6 . 1 1948

olunca biz düşündük ne yapalım. Yıpranmış
yaşlanmış olan öğretmenlere bir miktar bir şey
verelim. Şunu şükranla kaydedeyim ki, gerek
Millî Eğitim Bakanlığı ve gereek Bütçe Ko
misyonu ve bilhassa Başbakanımız da dâhil ol
mak üzere bütün Hükümet, ilkokul öğretmen
lerine ait olan bu kanun teklifini büyük feda
kârlık yaparak ve bütçenin en dar zamanında
ele alarak bir usule bağlamışlardır.
Belki Barem Kanununun maaşa taallûk
eden derecelerinin terfi esaslarını göze alarak
ayarlanmamıştır. Ama buna esasen imkân yok
tur. Şu kadar ki, yıllanmış, eskimiş, yıpranmış
öğretmenlerden 6168 ini birer derece yukarı
getirmiş olmakla epeyce büyük bir hizmet gö
rülmüş olmaktadır. Bundan dolayı kanunu tek
lif edenler memnun olduğu gibi, her birerleri
miz ayrı, ayrı temaslarınızda memnuniyetle
rinizd göstermiştiniz- Şimdi eğer yüksek tas
vibinize iktiran ederse Hükümet 3 400 000 lira
kadar bir fedakârlık yaparak ilkokul öğretmen
lerini bir dereceye kadar terfi etmiş olacaktır.
Arkadaşlarım; burada konuşan Esat Altan
arkadaşım ve ondan sonra konuşan Hasan Polatkan arkadaşım, bazı haksızlıklardan bahsettiler.
Tekrar, tekrar arzediyorum ki, muamele kanuni
dir. Eğer ilkokul öğretmenleri hususi bir şefkat
ve iltifata mazhar olmasaydı yüksek heyetiniz
tarafından bunu diğer muallimlere teşmil ettik
ten sonra kabulüne maddeten imkân kalmazdı.
İlkokul öğretmeni iken daha yüksek tahsil göre
rek orta öğretim müesseselerinde hizmet alan
arkadaşlarımıza gelince: 1702 sayılı Kanunun
15 nci maddesinin son fıkrası mebuslukta ve hu
susi okullarda geçen hizmet sürelerini kabul ede
rek o müddetleri asıl maaşa zammetmektedir.
Ama böyle bir hesaplaşmaya bugün gitmenin im
kân ve ihtimali yoktur.
Arkadaşlarım eğer bu hususta harekete geçer
lerse aynı şekilde daha müsait bir zamanda bir
kanun teklif etmek veya Hükümetten böyle bir
kanunun gelmesini beklemek imkânı mevcuttur.
Yalnız köy enstitülerinde ilkokul hocası olarak
çalışan adedleri az bir kısım vardır. Bunları şim
di müzakeresini yaptığımız kanun teklifinden
ayırmanın adalete ve mantığa uygun olmıyacağına kaniim. Çünki bu arkadaşlar, köylerde en iyi
bir şekilde muvaffak oldukları için köy enstitü
lerinde yine ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta-
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dırlar. Adedleri 44 kadardır. Bir de tamamiyle
ilkokul öğretmenleriyle haşrü neşrolan ilk tedri
sat müfettişleri vardır. Bu ilkokul müfettişleri
nin bir çoğu normal bir şekilde terfi görmüşler
dir. Ama kadro darlığından, tahsisat yokluğun
dan mağdur planları da vardır. Böyle ilkokul öğ
retmenleriyle o çerçeve içinde bulunan bu züm
renin de kanuna ithal edilmesini maddesi geldiği
vakit yüksek heyetinizden rica edeceğim.
Arkadaşlarım, ilkokul öğretmeninin haklarını
müdafaa etmek kadar, onun hakkını aramak ka
dar bize, Yüksek Meclise zevk veren ne mesele
vardır? Biz yıllardanberi bu hakkaniyetsizliğin
birer dalga halinde Yüksek Meclisimizden vata
nın ufuklarına çarptığına şehit olanlardanız, ilk
okul öğretmenlerimiz millî heyecanlarımızın, millî
karekterlerimizin birer zembereği, birer çarhlarıdır. Yüksek iradelerinizi öncü olarak vatanın en
hücra köşelerinde tatbik eden ve fedakârlıkla ve
feragatle çalışan vatan yapıcılarıdır. Bununla
faziletli, feragatli vatandaşlardır. Onları mem
nun etmek için aldığımız tedbire, fedakârlığa el
bette teşekkür edeceklerdir.
Arkadaşlar; ilkokul öğretmeni faziletli, fera
gatli ve her an ümitli olarak köylerimizde fikir
bekçisidirler, millî duygularımızın realize edilme
sini emniyet altına alan en büyük unsurlarımızdır. Bunlar hakkmda eminim ki daha ölçüsü ge
niş fedakârlıkta bulunacaktık, ne yapalım ki
Devletin malî varlığı bugün için bu kadarına
elveriyor. «Az veren candan verir, çok veren
maldan verir» biz en dar zamanımızda canımı
za yakın varlığımızdan verdik, onları memnun
etmek için. Memleketin millî gelirlerinin artması
zamanı da uzun değildir,
Bununla sözlerime nihayet veriyorum. (Bravo
sesleri).
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar; biz yeni bir hak ihdas etmiyoruz. Mev
cut bir hakkın sahiplerine iadesini istiyoruz.
Yani bir adaletsizliğin düzenlenmesini istiyo
ruz. Bu maksatla bu tasarı buraya gelmiştir.
Millî Eğitim Komisyonunun, ba vaziyeti daha
adilâne bir şekilde tedvin ettiğini gördüğüm için
o teklifin konuşmaya esas ittihaz edilmesini is
temek için söz almıştım. Fakat Sayın Millî Eği
tim Bakanının verdiği izahat karşısında bu tek
lifimin bir netice vermiyeceğini anladığım için
vaz geçiyorum. Maddelerde bazı mâruzâtım ola
caktır.
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BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; iki yeterlik
önergesi var. Daha da on bir arkadaşımız söz
istemiştir.
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Önergemi
izah etmek isterim.
BAŞKAN — önergeniz hakkında söz vere
ceğim.
Yeterlik önergelerini oyunuza sunacağım.
Kabul edilmezse görüşmeye devam ederiz.
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
Kifayeti müzakere aleyhinde konuşacağım.
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum.
Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır.
Müzakere kâfidir.
Maddelere geçilmesini teklif ederim.
Erzincan Milletvekili
Z. Ağca
Yüksek Başkanlığa
Gerek Millî Eğitim Bakanının beyanları, ge
rekse usul ve esas hakkındaki muhtelif hatip
lerin beyanlarından konu aydınlatılmıştır. Gö
rüşme yeter. Maddelere geçilmesini teklif ede
rim.
Malatya Milletvekili
M. Karaköylü
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
Sayın arkadaşlarım, seçim yerimden geldim,
öğretmenlerle temas ettim. Onların şikâyetleri
vardır, vaktinde maaşlarını alamamışlar, hattâ
Mayıs maaşını dahi ayın 7 sinden sonra almış
lardır. Vesikalar getirdim, müsaade ederse
niz okuyacağım. (Onlar başka hâdise sesleri).
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (İz
mir) — Böyle bir hâdise vardı da neden söylemediniz? Bizim haberimiz yoktur.
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik kabul edilmiştir.
Tasarının ivedilikle görüşülmesi için Komis
yonun teklifi var, ivedilikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
görüşülmesi için Komisyonun teklifi var, İvedi
likle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — öner-

0:2

geler var. önergelerden bir tanesi şöyledir. Bütçe Komisyonunun metni mi, Millî Eğitim Komis
yonunun metni mi müzakereye esas olsun?
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
İlkokul öğretmenleri aylıklarının öğrenim
durumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlan
ması tasarısının Kamutayca, daha çok tatmin
kâr olan Millî Eğitim Komisyonu değiştirişi met
ni üzerinden görüşülmesini arze ve teklif ede
riz.
Ankara Milletvekili
Burdur Milletvekili
H. O. Bekata
A. Ali Çınar
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim önergemi izah edeceğim.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere bit
tiği için ona temas etmiyeceğim. Sayın Millî Eği
tim Bakanı, bu kürsüden cevap verirken buyur
dular k i : Bu teklif intibak mevzundan çıkmış
Büyük Millet Meclisinin atıfeti olmuştur. Bu
sözü bendeniz tashih etmek isterim. İşte 3 ncü
madde : « Birinci ve ikinci maddelere göre ya
pılacak intibak dolayısiyle olacak zamlar... »
Demek ki, kanunun mevzuu bir atifet değil;
bir intibak ve bir haktır. Bunu tasarı metniyle
tevsik ve nazarı dikkatinize arzederim.
Ayrıca görüyoruz ki, bir milletvekili olarak
konuşmakla bir bakan olarak konuşmak arasın
da birçok mesuliyet farkları oluyor. Nitekim
Bankuoğlu benim görüşüme uygun bulunan Mil
lî Eğitim Komisyonu mazbatası altına bu ko
misyonun üyesi olarak imzasını atmış bulunu
yor.
Eğer Bakan olarak da kabili tahakkuk gö
rürlerse Millî Eğitim Komisyonu metninin mü
zakeresini istesinler. Bakan olmaları; şimdi me
suliyet mevkiine geçmiş olmaları itibariyle, ben
bir teklif sahibi olarak, bu kolaylığı kendilerine
göstermek istiyorum. Ümit ederim ki, takdir
buyururlar.
Millî Eğitim Komisyonunun metni, Bütçe
Komisyonunun metnine nazaran hakikaten çok
daha tatminkârdır ve Türk öğretim ordusu,
vefali öğretim ailesi için çok daha şayanı arzu
dur. Bu noktada Büyük Meclisin takdirini ve
her arkadaşın hassasiyetini umuyorum. Millî
Eğitim Bakanı arkadaşımızın hissî temayülüne
de zannederim tercüman olarak Millî Eğitim
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Komisyonu; metninin müzakeresinin çok daha
yerinde olacağı kanaatindeyim. Bu hususta' bir
önerge' verdim. Kabulünü dilerim.
MUHSÎN AlOtîli BtNAL (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda ilkokul
öğretmenleri maaşlarının az çok hakkaniyete
uygun bir şekle sokulması mevzuu görüşülür
ken en evvel hatırımıza acaba ilkokul öğret
menleri, diğer Devlet memurları yanında bir
adaletsizliğe mi mâruz kalmışlardır da onlardan
daha az maaş alıyorlar suali geldi. Bu sual üze
rine gayet esask tetkikler yaptık, mebdelere
kadar işi götürdük. Bir ilkokul öğretmeninin
mesleke girdiği tarihte aldığı maaş derecesiyle
onun aynı ayarı telâkki edilebilecek diğer Dev
let memurlarının ilk Devlet hizmetine girdikle
ri aylık miktarlarını tetkik ettik.
Fakat 3656 sayılı Kanunun tatbik senesi o-laıı 1939'senesine kadar arada hiç bir kıstasın
mevcut olmadığı neticesine vardık. Yegane kıs
tas, yegâne ölçü 3656 sayılı Barom Kanunu ile
ortaya atılmış bulunmaktadır.
3656- sayılı Kanunda ilkokul öğretmenliğine
geçeceklerle diğer devlet memuriyetine geçecek
Jerin maaşları mebdede tevhit edilmiş* bulunmak
tadır; Ondan evvelki maaşlardaki farklar her
hangi bir memurun diğer bir memura nazaran
daha tercihli, daha imtiyazlı bir vaziyette ol
madığını göstermektedir. Mebdei hareket bu-ol
duğuna göre, ortada bir adaletsizlik, yeni Maaş
Kanunu, yeni Barem1 Kanunu dolayisiyle, zahir
bir müsavatsızlık olmadığı kanaatine vardık.
Binaenaleyh dâva her hangi bir zümrenin
kendi emsaline nazaran maaş bakımından geri
kaldığını ortaya atarak bunların daha yüksek
maaş- almalarını temin dâvası» değildir.
î ş böylece halledildikten sonra geriye kalan
mesele şu olur:
Biz ilkokul öğretmenlerini özel idarelerden
lîmumi Bütçeye maaş bakımından almış bulunu
yoruz. Özel ibarelerin vaziyetleri ise malûmdur.
Yani, malî sıkıntı içinde kalmışlardır. Bunlar
dan; bir kîinıı vaktinde terfi edenlere maaş ver
miş iken diğer bir kısmı bu imkândan mahrum
kalmıştır: O halde muhtelif vilâyetlerde çalışan
ilkokul öğretmenlerinin almakta* oldukları ma
aşlar arasında bir fark tahassul etmiştir. Bu dü
şünceden hareket ederek işi tetkik ettik, gördük
ki .muhtelif vilâyetlere göre• muhtelif gerilemeler
ve ilerlemeler vardır, ö ' h a l d e dedik, yapılacak
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iş, mademki ilkokul öğretmenlerinin maaşlarını
umumi muvazeneye intikâl ettirmiş bulunuyoruz;
tam hu sırada vâki ayrılıkları bir dereceye'kadar
bertaraf edelim. tUirıki arkadaşlar bir devlet
idaresi içinde her hangi bir memur sımfanm şu~
veya- bu sebeple yine kanuni olarak maaş alma
bakımından biraz gerilemsi adaletsizlik veyahut
kanunsuzluk şeklinde no tarif edilebilir, ne de
tasvir edilebilir. Bunun her sahada, her meslek
te binlerce misali mevcuttur.
Ama ilkokul öğretmeni diğer memurlardan;
farklıdır. $u bakımdan farklıdır ki; bir defa
kendisi cemiyet içinde ilkokul öğretmeni olarak
yetişmiştir, yani onun vazifesi fevkalâde bir se
bep çıkmadıkça yavrularımızın terbiyesi ile, ma
lûmatları ile alâkadar olmak olacaktır.
Demek oluyor ki; ilkokul öğretmeni, cemi
yet içinde muayyen bir vazifeye angaje olmuş
bir adamdır. O halde muayyen bir vazifenin
angaje olmuş insanlarını, Devletin ayrı bir za
viyeden gözetmesini düşünmek lüzumu aşikâr
dır. Bütçe Komisyonum uzda hâsıl. olan* zihniyet
bu olmuştur, işte-bu.zihniyetten lıaröket ede
rek bunların maaşları arasındaki farkı bir dere
ceye kadar yekdiğerine muadil bir şekle sokmak
için tedbirler aradık. Hükümetle yakın temas
larımız oldu. Malî imkânları gözönüne döktük
ve nihayet bulduğumuz formül, Yüksek Huzu
runuza sunulmuş olan formüldür. Yani, 6100
küsur öğretmene bugün almakta oldukları maaş
lardan bir derece üst maaşı verme formülüdür.
ilkokul, öğretmenlerinin tvı şekilde birer derece
üst maaş almalarını temin ederken arzediyorum.
İlkokul öğretmenlerinin özel idarelerden, umumi
muvazeneye maaş bakımından geçmeleri bizim
esas nokta i 'hareketimiz olmuştur.
îş böyle olunca 1935 tenberi umumi'muvaze
neden maaş alan müfettişleri daha eskidenberi
keza Devlet Bütçesinden muvazenei um ilmiyeden
maaş alan ortaöğretim elemanlarının ve nihayet
yine Devlet Bütçesinden maaş almakta1'olan köy
enstitüsü öğretmenlerinin bu kadronun dışııda
bırakmayı bir zaruret ve hattâ adalet şekli telâkki
ettik. Çünkü umumi muvazeneden maaş alanlar
ilkokul öğretmenlerine nazaran kıdem müddetleri
dolduğu vakit terli etmek imkânına daha geniş
nispette ınazhar olmuşlardır. Bu yüzden sıra
ları gelince otomatik olarak terfi etmişlerdir.
G halde onun yanında ilkokul öğretmeni daima
mahrumiyete katlanmış ve daima maaş .bakımın-
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•da^geri îkalmıştır. Bu itibarla önümüzdeki tasarı
ile sadece ilkokul öğretmenlerini düşünmüş olu
yoruz.
Bir sayın arkadaşını burada dediler ki: Ma
arifte asıl .olan şey öğretmenliktir. Binaenaleyh
<öğretmeülik dışına çıkmış olan öğretmenler dö
nüp dolaşıp yine öğretmenliğe geleceklerdir. Bi
naenaleyh onlar da ilkokul öğretmenleri gibi bu
tasarı içinde mütalâa edilmiştir.
Hayır arkadaşlar, ilkokul dışına çıkmış olan
ve başka bir memuriyet almış olan insanlar artık
kendilerini bu meslekten uzaklaştı muşlardır.
Bumın sebebi ilkokul öğretmenliğinde temin ede
cekleri menfaatten daha ileri menfaat sağlamış
olmalarıdır. 'Hakikaten vaziyet de böyledir. Ni
tekim Maarif Bakanlığı içinde çalışmakta olan
memurlar arasında ben öylelerini bilirim ki, ilk
okul öğretmenliğinden geldikleri halde ilkokul öğ
retmenliği yapmakta olan kendi arkadaşlarına
uasaFan 4 hattâ 5 derece üst maaş almaktadırlar.
Demek oluyor ki, bunlar, ilkokul öğretmenine
nazaran daima zamanında terfi etmek imkânını
.bulmuşlardır. Onun için Bütçe Komisyonunuz
sunduğu basarı ile arzettiği zihniyet dairesinde
hakkaniyete uygun bir tarzda ilkokul öğret menrlerkn tatmin ettireceği kanaatindedir. Bu ciheti
yüksek ıttılaınıza ar^ederim.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BANKOĞLI T OBingöl) — Hıfzı Oğıjz Bekata arka
daşımız;, Millî Eiğitim Komisyonunun teklifi
nin müzakeresini arzu ettiler ve benim ifadele
rimde bir tezat tesbit ettiler.
Beji iüilen Millî Eğitim Komisyonu üyesi olaımk Oiraporun alıtna İmza ettim. Bizim orada,
Millî Eğitim -Komisyonunda bulduğumuz şekil
de âdilâne bir şekildir. Ama nasıl âdilâne?
fi-ö anilyon liralık âdilâne. Bütçe Encümeni Dev
letin siasmı ölçen Encümendir. Bu Encümen
3,5 milyon liralık âdilâne bir sekil bulmuştur.
Şimdi bu ikisi arasındaki tezadı tesbit ediyorlar.
Bir bakmıa tezattır, ama biz realite ile Bütçe
Komisyonunda ^karşılaşıyoruz. Binaenaleyh ka
bili istihsal olanı ;kabul etmek, benim Millî Eği
tim -Bakanı--olarak vazifemdir.
(Hıfzı Oğuz Bekata'nm önergesi tekrar
okundu).
•BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmiyeuler... Önerge; kabul edilmemiştir.
Bütçe rKoşmisyonu metinlerinden maddeleri
okuyoruz.
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ilkokul «ğr^fcnealeıânin almakta oldukları ay
lık dereceleri hakkında Kanun
MADDE 1. -— Bu kanunun yayımı tarihine
kadar resmî ilkokullarda enaz 15 yıl öğret
men olarak hizmet edip de halen resmî ilkokul
larda fiilen öğretmenlik yapmakta bulunanlar
dan ;
A) Öğretmenlikteki hizmet süreleri 15 - 17
yıl (On yedi dâhil) olup da almakta oldukları
aylık dereceleri 30 lira ve daha aşağı olanla
rın ;
:.B) Hizmet süreleri 18 - 20 yıl (Yirmi dâhil)
olup da almakta oldukları aylık dereceleri 35
lira ve daha aşağı olanların;
•Cî) Hizmet süreleri 21 - 25 yıl (Yirmi beş
dâhil) olup da almakta oldukları aylık derece
leri 40 lira ve daha aşağı olanların;
D) 'Hazmet süreleri 26 - 35 yıl (Otuz beş
dâhil) olup da almakta oldukları aylık dereceleri
50 lira ve daha aşağı olanların;
>E) ' I Mzmet süreleri 35 yıldan fazla olup da
almakta oldukları aylık dereceleri (>0 lira ve
da ha aşağı olanların;
.Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte almakta
oldukları aylık dereceleri, 4598 sayılı Kanu
nun 4 neü maddesine göre kadro aylıklarının
iki üst derecesini geçmemek üzere birer derece
yükseltilmiştir.
Bunların bu kanunun yürürlüğü tarihindeki
aylık derecelerinde .geçen hizmet süreleri yeni
derecelerinde geçmiş sayılır.
Kadroları üstünde, sözü geçen kanunun 4
ncü maddesine göre esasen -iki üst derece aylık
almakta olanlar hakkında da bu madde hüküm
leri uygulanabilmek üzere bunların bulunduk
ları kadroların birer derece yükseltilmesine dair
hazırlanacak kanun tasarısı en geç üç ay içinde
Büyük Millet Meclisine sunulur.
liEŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim,
bendeniz iki önerge sundum. Niçin bu önergeyi
verdiğimi müsaadenizle arzedeyim. Zaten bu
kanunun özünü bu birinci madde teşkil etmek
tedir.
Bir defa birinci madde, 7 000 öğretmeni tat
min etmek iddiasındadır.
HaJhuki bu öğretmenlerden en az üete biri
1948 Haziranında terfi etmişlerdir. Çünkü bu
tasarının u y a n d ı ğ ı liste 1947 yılında hazırlannıaştır. Onun için bu tasarının (A) fıkrasına;

B : 83

6.7 1948

«1 Haziran 1947 tarihinden» diye bir fıkra ilâve
edersek bu takdirde büyük bir muvazenesizlik
ortadan kalkmış olaeaktır. Zannediyorum ki;
Bütçe Komisyonunun Sayın Başkanının hayır
işaretine dikkat edilecek olursa fazla bir malî
külfet yüklemiş olacağız. Fakat bunu Yüksek
Meclis kabul bu vurmazsa büyük haksızlık ola
caktır. Çünkü 1947 yılında tasarı hazırlanıyor,
1948 yılı içinde hâlâ müzakeredeyiz. Birinci
önergem bu hususa aittir. Kabul buyurmanızı
rica ediyorum.
Sonra arkadaşlar; şu ciheti de arzetmek is
lerim ki; bu tasarının ortaya çıkardığı adalet
sizlik ve muvazenesizlik mahdut fertlere doku
nuyor. Her öğretmen için ayrı bir kanun çıkar
mak doğru değildir mütalâasına bendeniz işti
rak etmiyorum. Çünkü bu tasarıda bahsedilmiyen ve 3656 sayılı Kanundan da evvelce fayda
lanamamış bulunan, bilhassa 1931 - 1932 mezun
ları bu tasarıdan da faydalanmamışlardır. Bu
nu telâfi etmek zarureti vardır. Bu gibilerse
f>, 10 kişiden ibaret olmayıp sayıları bine yakın
dır. Ayrıca bu tasarı birer, ikişer yıl ara ile
aynı derecelerde terfi eden öğretmen arkadaş
larımız arasında, birisinin maaş derecesini yük
seltmek, diğerini olduğu yerde bırakmak sure
tiyle aralarında 3 - 4 yıl fark varmış gibi bir
maaş farkı ihdas edecektir. Keza bunu önleme
ye çalışmamız lâzımdır.
Bundan başka köy enstitülerinde öğretmen
lik yapmakta bulunan ilkokul öğretmeni arka
daşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımız köy ens
titülerinde muvaffak olamazlarsa tekrar ilkoku
la döneceklerdir. Hâlen ifa ettikleri vazife ilk
okul öğretmenliğidir.
Şimdi bu tasarının birinci maddesi Sayın
Bütçe Komisyonunun tedvin ettiği gibi, tertip
lediği gibi çıkacak olursa bu arkadaşlar istifade
edemiyorlar. Binaenaleyh bu metnin değiştiril
mesi zaruridir. Yine bu tasarı Bütçe Komisyonu
nun tertiplediği birinci madde peklinde çıkar
sa kezalik ilkokul müfettişi arkadaşlarımız da
istifade edemiyeceklerdir. Şu halde Bütçe Ko
misyonunun hazırlamış bulunduğu birinci mad
deyi başka şekilde tertiplemek ve köy enstitüle
rinde muallimlik yapmakta olan ilkokul öğret
menleriyle ilkokul müfettişlerini de bu kanun
dan istifade ettirmek istediğimizi anlıyorum, bu
itibarla birinci maddenin başka şekilde tedvini-
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ııi başka şekilde tertiplenmesini arzetmiş bulu
nuyorum.
önergemin ikincisi de budur. Bunu kabul
edecek olursanız zannediyorum ki, biraz daha
kanunu maksadına doğru yürütmüş oluruz.
Tabiî ilkokulda, çalışıp da ortaokula geçmiş
bulunan arkadaşlarımız vardır, bunlar muallim
lik yapmaktadırlar. Çokları yüksek tahsil yap
tıktan sonra orta öğretime geçmişlerdir. Bugün
bunlar bu tasarıda yer alamamış, ben de bunun
üzerinde şu dakikada ısrar edemiyorum. Çün
kü : Malî imkânlarımızın hududunu söyliyeıı ar
kadaşlar maliyemize fazla külfet tahmil ettiğin
den bahsettiler, bu itibarla imkânla mukayyediz. Ama bu imkânlar bugün için yok, fakat bel
ki yarın bu imkâna sahip oluruz, bu itibarla Hü
kümetin ve bilhassa Maliye Bakanımızın bunun
göz önünde tutarak ve şu tasarı çıkarken ilko
kul öğretmeni olupta yüksek tahsil yapmış ve
orta öğretime geçmiş ve halen de öğretmenlik
mesleğinin içinde yuvarlanmakta olan arkadaş
larımızın da işbu mağduriyetlerini unutmama
larını ve önümüzdeki yıl içinde telâfisi imkân
larına tevessül buyurmalarını temenni ediyo
rum.
Önergelerimin mucip sebeplerini arzederken
bu temenniyi yerinde buluyorum.
Mâruzâtım bu kadardır.
SALİH İNANKUR (İçel) — Efendim, ben
deniz tümü hakkında konuşmak için, söz almış
tım, fakat yeterlik önergesi verildiği için ko
nuşmadım.
Birinci maddeye, ilk öğretim müfettişleriyle,
enstitülerde vazife alan ilkokul öğretmenlerinin
ve bir de ilk öğretimden orta öğretime geçen
öğretmenlerin dâhil edilmesini ve bunların da
faydalandırılmasını istirham ediyorum, mâru
zâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Eminittin Çeliköz.
EMİNÎTTIN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, birinci maddenin birinci satı
rında yayım kelimesi var. Öğretmenlerin vazi
yeti yayım tarihinden itibaren tetkik edilecek
tir. Halbuki yürürlüğe girdiği tarih 31 Aralık
1948 dir. Burada lıuknkan bir tezat var gibi gel
di. Onun için bu yayını kelimesinin kaldırılarak
«Yürürlüğe girme» kelimesinin konmasını istir
ham ediyorum. Bu kanunu teklif ederken çalış
tığımız diğer iki arkadaşın da imzasını taşıyan
bir önergemiz var, bunu sunuyorum.
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ikincisi; «İlkokullardan bilfiil öğretmenlik
edenler» diyor. «Dan» ekini oradan kaldırarak
«larla» köy enstitüsünde öğretmenlik etmekte
bulunan ilkokul öğretmenleri ile bir de tedrisat
müfettişlerinin buraya ilâvesini teklif ediyo
rum. Onun için bir önerge takdim ediyorum.
Köy enstitüsü öğretmenlerini de bunlara ithal
etmek lâzım. Adetleri çok azdır. 44 tane kadar
olup bunlar ilkokul öğretmeni olarak oraya git
mişlerdir. Sıfatları da ilkokul öğretmenidir.
Oraya gittikleri için de paraca en ufak bir şe
kilde faydalandıkları yoktur.
îlk tedrisat müfettişlerine gelince; onlar da
ilk öğretmendir ve ilk öğretmenlerin her şeyiy
le alâkadardır. Bugün iki üç ilk tedrisat mü
fettişi biliyorum ki, onlar birkaç sene ilkokul
öğretmenliği yaptıktan sonra pedagoji tahsil
ederler ve ondan sonra müfettiş olurlar, 19 yıl
20 yıl kıdemi vardır henüz 35 lira maaş almak
tadır ve bunların adedi de çok değildir 64 ta
nedir. Bunun buracığa ilâvesini rica ediyorum.
Üçüncü bir nokta daha arzedeceğim; birinci
maddenin A bendi var, birinci satırında: Hiz
met süreleri 15 - 17 olanlar, diyor. Eğer maaşı
30 ve daha aşağı ise bir derece verilir.
B. Bendinde, 18 - 20 arasında eğer maaşı 35
ve daha aşağı ise bir derece artar deniyor.
15 karşısındaki 17 rakamının kaldırılmasını
ve «17 dâhil» kelimelerinin de kaldırılmasını, B.
Bendindeki hizmet süresinin 18 yerine 16 - 20
konmasını istirham ediyorum. Tedahül oluyor
bu suretle kuvvetli bir şey meydana gelmiş
olur.
Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Arkadaşlar
bugün vermekte olduğumuz, paranın maddi de
ğerinden ziyade, şu şahit olmakta bulunduğumuz
millî tezahürün kıymeti büyüktür. Bu meslek ar
kadaşlarımız her türlü takdire lâyık bir zümre
dir. Kendileriyle iftihar ederiz. Böyle birkaç
milyon da olsa* Hükümetin en dar zamanında
yaptığı bu fedakârlığın değerini birkaç misli
olarak kabul etmek lâzımdır. Bütçemize Millî Sa
vunmamızın yüklediği büyük yükü hepimiz bili
yoruz.
Bu kanunla bu sene ilk öğretimde yapılan
hamlelerin üçüncüsünü ortaya koyuyoruz. Bun
lardan birincisi ilk öğretim öğretmenlerinin
Umumi Muvazeneye alınması, ikincisi köy okulla
rı inşaatının Hükümet tarafından yapılması ve
üçüncüsü de nihayet bu tasarı ile öğretmenlerin I
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birer derece daha yükseltilmesidir.
Bu güzel hamle milletimiz tarafından da şük
ran ve hararetle takip olunmaktadır. Ben Behçet
Kemal arkadaşımla bu kanunu daha ziyade mükemmelleştireceğini zannettiğimiz bir önerge ve
riyoruz, o da şudur:
Esas itibariyle ilk mektep hocalığı karekterinde olup da Millî Eğitimin tensibiyle ve takdiriyle
arkadaşları arasında temayüz etmek suretiyle mü
fettişliğe ve köy enstitüsüne ayrılmış olan arka
daşlardan normal şekilde terfileri yapılmamış ardaşlar ki, adetleri 110 tanedir, bunların da bir
derece terfiini teklif ediyoruz. Bütçeye yüklene
cek yük 60 bin liradan ibarettir, bunun da maa
rifin tasarrufatiyle karşılanacağını öğrendik, si
zin de destekliyeceğinizi ümit ederek böyle bir
ek fıkranın ilâvesini arz ve teklif etmekteyiz.
Kabulünü istirham ederiz.
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar, bir haksızlığı gidermek isterken yeni bir
haksızlık yapmıyalım. Burada Çeliköz arkadaşı
mızın temas ettiği birinci maddedeki «Yayım»
kelimesi hakikaten bir haksızlık tevlidetmektedir.
Çünki arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığında tâyinler,arkadaşlar; Ekim ayında yapılır. Halbuki
bu kanun yayımı tarihine sürelerin hesaplanma
sını âmirdir. Binaenaleyh birkaç ay için, portesi
çok geniş olmıyan bir kısım öğretmen arkadaşla
rımız bu haktan istifade edememek mevkiine dü
şeceklerdir. Br cümleden 1931 - 1932 mezunları
bu haktan istifacu '•dememek durumuna düşmüş
oluyorlar. Portesinin çok geniş olmaması itiba
riyle Bütçe Komisyonunun da bunu kabul edece
ğini samimen inanıyorum.
Buradaki yayım tarihinin yürürlüğe girdiği
tarih olarak kabul edilmesini rica ediyor ve bir
de önerge takdim ediyorum.
BAŞKAN — Ahmet Ali Çınar.
AHMET ALİ ÇÎNAR (Burdur) — Efen
dim, bendeniz, benden evvel konuşan arkadaş
larımın beyan ettikleri fikirleri tekrardan başka
bir şey yapmıyacağım. Yüksek Meclisin tema
yülü ve tandansı da gösteriyor ki, bu müfettiş
olan ve köy enstitülerinde çalışan ve ondan son
ra da maarif memuru olan ilkokul öğretmeni
arkadaşların kanun dışı kalmasından hepimiz
müteessir olacağız. Bunların bilhassa fazla me
sai ve gayret göstererek mesleklerinde üst dereçelere çıkması bu şekilde kendilerini mağdur
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bir vaziyete sokmuş oluyor. Esasen bunları ka
nun içine almakla sarf edeceğimiz para da 200
o00 bin lira kadardır. Bu kadar az bir parayı
tasarruf edeceğiz diye bir adaletsizlik tesis etmiyelim. Bunu Yüksek Meclisin takdirine arzediyorum. Bu hususta da bir önerge takdim edi
yorum, kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Hasan Dinçer (Yok sesleri)
Kemal özçoban.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon K.) — Efen
dini, benden evvel söz alan arkadaşlar tafsilâtiyle
bildirdiler. Yeterlik önergesi bana söz imkânı
vermedi. Bu kanunun teklifini teşekkürle kar
şıladığımı ifade etmek istiyorum ve hazırladığım
önergelerden bazılarını vermekten sarfınazar
ediyorum.
Yalnız izah edildiği gibi «yayım» kelimesi
hakikaten mahzurludur. Mağduriyeti mucip
olacaktır. Yayım tarihinden itibaren dersek
meselâ farzı muhal bugün kabul buyurdunuz,
iki gün sonra tekaüde sevkedilmiş olan bir öğ
retmeni düşününüz. Senelerdenberi hizmet et
miş hakkını alamadan gitmiş olacaktır. Biz atıfet
değil şerefiyle iş görmüşlerin hakkını vermiş ola
cağız
BAŞKAN — Bu kanunun yürürlük maddesi
hakkında mı?
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Hayır
efendim, birinci maddenin ilk fıkrasında yayım
kelimesi vardır. Burada (Bu kanunun yayımı
tarihinden enaz... ibaresi vardır. Yalnız arzetmek
istediğim buna müddet tâyin buyrulsun. Yani
yarın yahut öbürgün tekaüde sevkedilecek va
tandaşlarımızı da bu kanun içine alalım. Hâlâ
20 - 30 lirada 20 - 30 senedir vazife gören öğret
menlerimiz, hocalarımız vardır. Meselâ 1 Ocak
1948 den itibaren cümlesini ekliyeyim.
Sonra «fiilen» kelimesi üzerinde arkadaşları
mız durdu, bendeniz de buna itiraz edecektim,
çıkarılması yerinde olur.
Sonra «halen ilkokul öğretmen» ibaresine de
itiraz ediyorum.
Arkadaşlar, şu veya bu herhangi bir sebeple
kısa bir müddet evvel öğretmenliği terkedip de
diğer şerefli bir mesleğe intisap etmiş olan de
ğerli vatandaşlarımızı
unutmıyalım.. Bu gibi
haksızlığa uğramış vatandaşlarımızın da hakkını
tanıyalım. Biz yalnız halen öğretmenlik mesle
ğinde olan bir zümreyi değil; bu vazifeyi yapmış

O :2

faka bir av, on beş gün evvel bu meslekten başka
bir mesleğe geçmiş olan, meselâ, müfettişliğe git
miş olanları da kanun şümulü içine alalını. Baş
ka mesleğe geçmiş olanlar da vardır. Müfettiş
olmuş, Millî Kğitim memuru olmuş veyahut da
diğer bir Bakanlıkta herhangi bir vazifeye geç
miş arkadaşları da düşürtelim ve bunların hak
larını verelim. Bunun için de bir takrir verdim,
kabulünü rica ediyorum.
EMİN SOYYSAL (Maraş) - ttieudim, bu
tasarıyı, getiren ve sonra üzerinde aylarca- çalışıpta muvaffakiyetli bir şekilde demesek de, şöyle
ce biraz tatmin edici bir yardımda bulunan Sa
yın Maliye Bakanına teşekkür el meyi bir vazife
bilirim.
Bu zamanda bütçe darlığı karşısında bunu
vermek için Maliye Bakanlığının bu' tahsisatı ver
mek için ne kaadr müşkülât çektiğini ve tahsisatı
nasıl bulduğunu bilmiyor değilim. Onun için
kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu
tasarının ana noktalarından biri de şu idi: Hakla
rının verilmediğinden, paralarının azlığından ve
geçim zorluğundan dolayı bugüne kadar ayrılmış
olan 7 - 8 bin öğretmen, kıymetli elemanlarımız
vardır. Bunların tekrar mesleke dönmeleri esas
larının sağlanması da düşünülmüştü. Şimdi bu
tasarı bu noktadan istinat noktasını bertaraf
etmiş bulunuyoruz.
Bundan sonra meslekte bulunanları tatmin
edeceğini umarız. Önümüzdeki yıllar da Bütçe
miz müsait olduğu zamanlarda Millî Kğitim Ba
kanının bu noktayı nazarı dikkate alması yerin
de olur.
îkincisi; orta tedrisata gecen öğretmenlerden
ilkokullarda çalışmış olmaları nazarı
dikkate
alınarak onları da tatmin etmek yerinde olur.
Ama, bütçe mülâhazası onların da bir nispet dâ
hilinde bu hususta artık rıza göstermelerini ge
rekli kılar. Zaten ilknıektepte çalışan öğret
menlere nispeten onlar bir nispet dâhilinde daha
iyidir. Ama, arkadaşlar, ilk tedrisatta çalışan
Öğretmenlere yüksek Meclisin gösterdiği bu te
zahürat ve alâka onlar arasında çalışmış bir in
san sıfatiyle bana güven verdi. Memleket işle
rinde onların emekleri büyüktür. (Jönül ister
di ki, paramız olsaydı da Millî Kğitim Komisyo
nunun kabul ettiği esas üzerinde yürüseydik
daha çok iyi olurdu.
Buraya kadar olan bırakılmalara ben de,
Malivc Bakanlığının muztar vaziyetini gözönüne

•r- 838

B : 83

6.' . 1948

getirerek, razı oluyorum, fakat müsaade buyur
sun Sayın Maliye Bakanımız, köy Enstitülerin
de çalışan öğretmenlerle ilkokul öğretmenliği
salâhiyetini haiz ilk tedrisat müfettişlerini, yük
sek mektepten çıkıpta ilk tedrisat müfettişi
olanlar ayrı, bunların hepsi elliyi bulmuyor bu
raya dâhil edilmesi lâzımdır. Bir defa köy ens
titüsünde çalışan öğretmenlerin kıymet ve hak
ları iki katlıdır. Onların hariç tutulmasına as
la razı olamam. Eğer onlar hariç tutıüaeaksa
bu tasarının tümünü reddetmek daha doğru
olur. Sebebine gelince bizim her zaman üzerine
titrediğimiz , övdüğümüz, köy enstitülerini ku
ranlar bunlardır. Biz, köy enstitülerini kurma
ya başladığımız zaman birtek yüksek mektep
mezunu, Üniversite mezunu bu işte yeralmadılar, gitmediler işi benimsemediler, fakat bun
lar cansiparane gittiler, bugün köy enstitülerin
de gördüğümüz kolonileri, güzel binaları gece
gündüz başında bulunarak feragatkârane çalışa
rak vücuda getirdiler; Bunlar nasıl ihmal edi
lebilir. Lütfedin bugün enstitülerde çalışan öğ
retmenlerle ilk tedrisat müfetişlerini bu işe dâ
hil edelim, Maliye Bakanı bir fedakârlık gös
termiştir, biraz daha göstersin bu işi adalet dai
resinde ikmal edelim. Yalnız şu noktaya da işa
ret etmek isterim bazı arkadaşlar bunun bir atı
fet olduğunu söylüyorlar bu bir haktır, Devletin
bütçesinin imkânı dâhilinde verilen bir hakkın
verilmesidir. Bunun için bunu böyle kabul et
mek lâzımdır.
HÜSEYIN ULUSOY (Niğde) — iikokui
öğretmenlerine karşı Yüksek Meclisin bugün
gösterdiği tezahür, bu meslekte uzun bir müd
det geçirmiş bir insan olarak benim için heye
can vericidir. Ben bütün o arkadaşlarım namı
na, o hakkı kendimde görmemekle beraber te
şekkürü ve minnet ifadesini bir borç bilirim.
B u meyanda bir noktaya da işaret edeceğim.
Hükümetin ve Yüksek Meclisin ilkokul öğret
menlerine karşı beslediği gayet samimî duygu
nun ifadesi olan bugünkü tatmin edilmesi mad
deten imkânı olmıyan bazı şartları ve sebepleri
istismar ederek, bunun tesirini küçültmek istiyen propagandacılar olacaktır, buna karşı
öğretmen arkadaşlarımızın hassas davranmala
rını bu kürsüden temenniyi borç bilirini. Ka
nunda tatmin edilmiyen bazı noktalara arka
daşlar temas ettiler. Ben de bir noktaya temas
edeceğim:
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Bazı öğretmenler var ki, tâyinleri için
muhtelif vilâyetlerde sıra beklemektedirler. Fil
hakika bu sıra bekleme, öğretmenin vazifesine
karşı alâkasızlığı, belki de bir zaıfm ifadesi
dir ama, ailevî ve sıhhi zaruretlerden ileri
gelmektedir. Kanunun birinci fıkrası, halen
resmî okullarda fiilen hizmet edenleri esas al
dığına göre, bunlar ileride tâyin edildikleri
zaman bu kanunun hükmünden faydalanamıyacaklardır. Kanunun (E) fıkrasından sonra bun
ların faydalanmasını temin edecek bir hükmün
ilâvesi için bir önerge takdim ediyorum. Ka
naat Yüksek Heyetinizindir.
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ben
deniz de; ömürlerini küçük çocuklarımıza bil
gi vermekle geçirmekte olan ve birçok mahru
miyetlere katlanan ilkokul öğretmenlerimizin
mağduriyetlerini telâfi için bu tasarıyı getiren
eski ve yeni Millî Eğitim Bakanlarımıza bu
tasarıyı kabul ederek bize ulaştıran Bütçe Ko
misyonuna sonsuz şükranlarımı arzetmeyi bir
vecibe sayarım.
Benim mâruzâtını uzun olmıyacaktır. İki
ufak ricam vardır. Birisi; burada, maddenin
sonunda ufak bir eksiklik vardır. Bu ibare
(Yürürlüğü tarihteki) şeklindedir. Bendeniz,
onun yerine, (Yürürlüğe, girdiği tarihte almak
ta oldukları aylık dereceleri) şeklinde düzel
tilmesini rica edyorum. Siz de takdir edersiniz
ki, bu ikisi arasında fark mevcuttur.
İkincisi: Bu maddede öğretmenlerin maaş
dereceleri beş katagoriye ayrılıyor. 15 - 17 sene
hizmet müddeti olup 30 lira maaş alanlara 3 se
ne bir müddet verilerek terfi ettiriliyor.
Sonra 1.8 - 20 sene arasında hizmetli olanlar
dan 35 lira alanlar için yine 3 sene bir müddet
kabul ediliyor. Ondan sonra 21 seneye gelince
25 seneye çıkarılıyor, yani 40 lira maaş alanlar
5 sene bekletiliyor. Daha ondan sonrakilere 26
dan 35 seneye çıkarılıyor ki, arada 10 sene gibi
uzun bir müddet var.
Bendenize göre, zaten mağdur olmuş olan
bu ilkokul öğretmenleri için böyle 10 senelik bir
fasıla kabul edecek olursak buradakiler çok
mağdur olacaklardır. Onun için çok istirham
ediyorum, diğer dereceler 3 ve 5 sene kabul
edildiği halde bu son kısımlarda böyle uzun fa
sıla kabul etmek adalete uygun düşmez, eğer
sayın Bütçe Komisyonu da kabul ederse arada
ki farkı beş sene yapalım.
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Sonra E fıkrasındaki, 60 lira maaş alanların
da, 31 seneden 35 seneye kadar kabul edilmesi
ni,
Ondan sonra 36 senelik hizmeti olanlar ve
daha yukarısının da bir kısım olarak kabulünü
rica ederim.
Böyle olursa üstteki 30 lira ile 35 lira alan
lar için üçer sene kabul edilmiş olacak, 40 lira
ile 50 lira almakta olanlar için de beşer senelik
müddet kabul edilmiş olacaktır.
Ondan sonra 60 lira maaş alanlar için de yi
ne beş sene kabul edilmiş olacaktır.
Böyle olunca, (E) fıkrası yerine bir (E1) fık
rası ilâve edilmesi lâzımgeliyor. O da 36 sene ve
daha yukarısı içindir. Ve zannederim ki, böyle
36 seneden fazla hizmeti olup da halen öğret
men olanlar bulunmaz. Bu maruzatım kabul buyurulursa, bu son dereceye ve tekaüt sıralarına
gelmiş olan muallim arkadaşlarımız da bu su
retle arada on senelik bir müddete tâbi tutula
rak mağdur kalmamış olacaklardır.
Bunu yüksek heyetinizin tasvip buyurması
nı ve bu 1) ve E fıkralarında yazılı derecedekilerin beşer yıl üzerinde
tevhit edilerek biraz
daha kısaltılmasını istirham ediyorum. Bu hu
susta bir de takrir takdim ediyorum, benini is
tediğim pek de fazla bir şey değildir on sene ye
rine beş senedir kabulünü rica ederim.
EMÎN ATAÇ (Tekirdağ) — Muhterem arkaadşlar; kanun tasarısını teklif eden arkadaş
larınızdan biri olarak birkaç dakika konuşma
ma müsaade buyurmanızı rica ederim.
Yine müsaade buyurursanız sözlerime bir
hikâyeyi de mesnet ittihaz edeceğim.
Hikâye hazindir. Eakat senboliktir. Bir
mesleğin öğüncünü ifade etmektedir. İnsanlar,
birinci harbi umuminin şiddetli ölüm, kalım gün
lerini yaşıyorlar. Biliyorsunuz, o harbin en ka
rakteristik vasfı, siper harplerinin alıp yürü
mesi idi. İnsanlar siperler içine girerler günler
ce, aylarca, orada kalırlardı. Bu siper harpleri,
o kadar şiddetli olurdu ki, bazan siperler ara
sında kanlarını bu memleket için akıtmış olan
lar, uzun boylu yatarlar ve gelecek nesillere ör
nek olacak bir levha teşkil ederlerdi. Fakat asıl
acıklı olan tarafı bunları götüremiyen arkadaş
ları gözü önünde ve sabahın erken saatlerinde
vahşi kurşunların bu cesetler üzerine saldırarak
onları didik didik etmeleriydi. Harbin ateşinden
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evvel, onların vücutlarını bu kuşlar talan edi
yorlar ve beyinlerini yemek için saldırıyorlardı
Bir gün siperde sabahleyin iki arkadaş baş başa
vermiş, sessizce bir muammayı çözmek istemek
tedirler. Bütün yırtıcı, vahşi kuşların cesetlere
saldırdığı saatte bir insan ortada, bütün haş
metiyle, bütün heybetiyle yatmaktadır. Başı beni
beyazdır. Vücuduna tek bir kuş gagası bile vu
rulmamıştır. Soruyor arkadaşı diğerine: Sen
benden daha kıdemlisin, siper hayatını daha iyi
tanıyorsun, şimdiye kadar bu ak saçlı insana
niçin dokunmadılar. Arkadaşının gözleri doldu,
ben onun bütün hayatını tanırım, o beim takım
zabitimdi. Bir gün taarruz yapıldı, buradan çık
tık, hücuma, geçtik, döndüğümüz zaman takım
zabitini orada bırakmıştık. (.) gördüğün yerde.
Sana onun hayatından da biraz bahsedeyim: 'Ken
disini sivil hayatında cemiyetin işlerine öyle ver
mişti ki sonunda buraya gelmeden evvel, bu son
vazifesini de yapmazdan önce dimağını yeni
yetişen nesle akıtmıştı. Kuşlar niçin onun ba
şına hücum etmiyorlar biliyor musun, çünkü
genç nesle vere vere beyni kalmamıştır. Pelikan
kuşunun yavrularına bağışladığı gibi. Ne idi bu
nun mesleği, ne vazife görürdü? Arkadaşlar bu
nun vazifesi bir kelime ile, anladınız tabiî, öğ
retmendi diyor öğretmendi.
Arkadaşlar; Türk dünyasında da böyledir.
Türk öğretmeni de bu kadar faziletlidir. Bazan
onu çocuklara dimağını verecek kadar fedakâr
görürsünüz, bazan tek yıldızı içinde gözünü
kırpmadan, arkasına bakmadan, çoluğunu ço
cuğunu düşünmeden kanını akıtarak kahraman
lık ve fedakârlık alanına serilir.
İşte bu asil ve fedakâr meslek mensuplarını
bu kürsüden bu kanun dolayısiyle hürmetle se
lâmlarını. Büyük Meclisin bu büyük atıfeti tam
yerindedir. Bu arada Bütçe Komisyonuna, Kesat
Şemsettin Sirer'e ve Tahsin Banguoğlu'na ve
Şevket Ada!an'a bu işte gösterdikleri derin alâ
kadan dolayı şükranlarımı, hürmetlerimi ana
rım. (Alkışlar)
MİLLÎ* EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOÖLU (Bingöl) —• Arkadaşlarımızın ileri
sürdükleri noktai nazarlar hakkında fikirlerimi
arzetmek istiyorum.
Refik Soyer arkadaşım, burada va'zedilmiş
olan dereceleri değiştirmeyi, farklı dereceler bu
lunmasını teklif ediyorlar. Arkadaşlar bu dere
celer üzerinde oynanabilir. Oynanır ama bun-
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lar bizim bulduğumuz en adilâne derecelerdir.
Bunlar üzerinde oynanması tanzim edilmiş ka
nunun diğer maddelerine sâri bir hareket yara
tır. Bilhassa para bakımından ehemmiyetlidir.
Bunun için olduğu gibi kabulünü rica ederim.
Nuri özsan arkadaşım 15 yıl müddetin ya
yım tarihinden değil yürürlük tarihinden itibar
edilmesini teklif ediyorlar. Prensip itibariyle
bizim burada koyduğumuz 15 sene ortalama bir
müddettir. Diyoruz ki, 15 sene hizmet etmiş
öğretmene bir derece verilecekti.
Sonra haktır, atıfettir, bunların münakaşası
olmaz. Bunu öğretmenlerimiz hattâ daha fazlasiyle haketmişlerdir.
Bu işi mütalâa ettiğimiz zaman itibariyle
15 sene ama üç ay sonra başlasın, 15 sene ama
üç ay evvel başlasın. Bu gibi farklarla oynama
lar şunun lehine veya bunun aleyhine olabilir.
Meselâ Nuri Özsan arkadaşım bu tarihin 1933 se
nesi mezunlarını açıkta bıraktığını söylüyor. Bu
na mukabil yürürlük tarihinin tesbitiyle
şu
mahzur doğar: Meselâ biz burada dereceler tesbit ettik. Müddetleri 15 ilâ 18 olanların 35 ala
caklarını hesapladık. Maaşları 35 olanlar 40 a
terfi hakkını bu esas dâhilinde haiz olacaklar
dır. Bu fasılda 35 ten 40 a terfi edenler bu
hakkı kaybederler. Birini kurtarayım derken
birini zarara sokmuş olacağız. Bence tabiî olan
tarih, yayımı tarihidir.
Sonra bu camiaya başka ilâveler yapılması da
teklif ediliyor. Daha evvel arzetmiştim. Bu tek
lifler üç sınıftır: Bir kısmı, ortaokul öğretmen
liğine geçmiş olanlardır. Bu kanun ilköğretime
has bir kanundur. Ortaöğretime geçmiş olan ar
kadaşlarımızın statüleri değişmiştir. Onlar bir
daha ilköğretime dönmezler. Onları kendi statü
leri içinde mütalâa etmek lâzımdır, ilköğretime
ait bir kanun içinde mütalâa edilmeleri biraz
aykırı olur. Ortaokula geçip de maaşları bu va
ziyette kalan 400 arkadaş vardır. Gönül arzu
eder ki, onları da başka bir vesile ile mütalâa
edebilelim.
Ancak iki zümre daha vardır ki, bugün ilk
okul sınıfında; ilkokul dershanesinde hizmet gör
memekte, ama hakikatte ilkoul öğretmenidir.
Bunlardan birisi ilkokul müfettişleridir. İlk
öğretim kadrosuna dâhildirler, müfettiş olur
lar. Biz bunları öğretmenliğe alır veya müfet
tişliğe tâyin edebiliriz. Halâsa vaziyetleri bakı
mından ilkokul öğretmenliğinden ayrı değillerdir.

O :2

İkinci sınıf köy enstitülerinde bugün öğret
menlik eden ilkokul öğretmenleridir. Onlar orada
öğretmenlikle memur edilmişlerdir. Bunları biz
her an ilkokul öğretmenliğine iade edebiliriz.
Asli sıfatları ilkokul öğretmenidir. Bunların
birincisinin sayısı 66, ikincilerin sayısı 44 dür,
1.10 arkadaştır.
Sadi Irmak ve Behçet Kemal arkadaşlarını,
bundan bahis bir önerge vermişlerdir, öyle zan
nediyorum ki, önergeleri bu iki zümreyi, yani
110 kişiyi içine almaktadır. Buna, eğer Bütçe
Komisyonu imkân görür ve Yüksek Heyetinizce
de kabul edilirse, kanun pürüssüz şekilde, hakkaniyeto uygun bir şekilde, tatmin edici bir hal al
mış olur. Bunun dışında, bizim tesbit ettiğimiz
hudutlar haricine çıkılmış olur.
AHMET ALI ÇlNAR (Burdur) — Maarif
memurları bu 110 rakamının içine dâhil midir?
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI TAHSÎN BANĞUOĞLU (Devamla) — Bir daha arzetmiştim,
bunlar Öğretmenlerdir, istifade edeceklerdir. Ma
arif müdürlerinin vaziyeti başkadır.
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, elim
deki telgrafda, bir yer öğretmenleri derneğinden
gelen bir feryad vardır. Ondan ilham alarak hu
zurunuzda maruzatta bulunmuştum ve onlar na
zarı dikkatimi celbettikleri için bu önergeyi sun
muş bulunuyorum. Ve hakikaten yayım tarihi ye
rine yürürlük tarihini kabul etmek lâzımdır- Bu
tarih kabul edilecek olursa 1931 - 1932 mezun
larını mühim bir hak ziyamdan kurtarmış ola
cağız. Kanun hakikaten neşri tarihinde yürürlü
ğe girmiş olsaydı itiraz vârid olurdu. Halbuki
kanunun meriyet tarihi 31 Aralık tarihidir, öğ
retmenlerin tâyinleri Ekim ayında yapılıyor.
Daha evvel yapılmış olsa böyle bir mahzur dü
şünülebilir. Binaenaleyh biz ellerinde olmıyan
bir vaziyet dolayısiyle birkaç ay gibi az bir za
mandan dolayı bir kısım öğretmenlerin bu hak
tan istifade etirilmemesi büyük bir mağduriyet
olacaktır. Aylardanberi ümit bağlamış olan bu
arkadaşlar inkisara uğrayacaklardır. Bunu Yük
sek Meclisin hüsnü telâkki ederek bunları da
bu haktan mahrum bırakmamasını tekrar rica
ediyorum.
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim;
Sayın Millî Eğitim Bakanı orta öğretimde ça
lışmakta olan bazı arkadaşlar hakkında: Orta
öğretimdeki öğretmenleri bu kadro içinde muta-
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lââ etmek aykirıdır buyurdular. 15 sene, 16 sene,
İ7 sene gibi uffln bir zaman yalnız ilkokullarda
öğretmenlik etmiş arkadaşlar vardır. Bu arka
daşlar ilkokülarda 15 sene, 16 sene böylece çalış
tıktan sonra çoluk çocuklarının nafakalarını ye
mişler veya bin türlü zahmet ve müşkilâta kat
lanmışlar ve gelip Gazi Terbiye Enstitüsünde
okumuşlar veya Dil - Tarih Coğrafya Fakültesin
de okumuşlardır.
B uarkadaşlar, bu ilim ve irfanla mücehhez ol
duktan sonra menşeleri icabı tekrar ilkokula dön
memişler, orta okula gitmişlerdir. Şimdi bu va
ziyette olan arkadaşların 15 - 16 yıllık emekleri
neden nazarı itibara alınmasın? Saniyen maaş
kadroları Millî Eğitimde; bir bütün olarak, mu
ayyen bir kadro olarak mevcuttur. Bu itibarla
eğer malî imkân müsaitse, bu arkadaşları bu kad
ronun içerisinde mütalâa etmek kadar insaflı
bir hareket ben tasavvur etmiyorum. Bu itibarla
ya bu mucip sebep yanlıştır. Yahutta bugün ilk
okulda olmadıkları için para vermemek veya
terfi hakkını vermemek gibi bir mütalâaya işti
rak etmek doğrusu güçtür. Evet onlar bu dakika
da, arzettiğim gibi, ilkokullarda değildirler.
15 - 16 sene ilkokulda çalışmış arkadaşlar, ne
meşakkatlerle çalışıp bugün lise ve orta okullarda
öğretmen olmuş olduklarını; biliyorsunuz.
Bu arkadaşları niçin mağdur edelim? Ben
deniz bu bakımdan bir malî imkân olmadığı için
belki önümüzdeki aylar zarfında bu malî im
kân tahakkuk ederse bunu da ayrıca mütalâa
edelim; ayrıca mütalâa etmek imkânını Maliye
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı göz önünde
tutsunlar demiştim. Binaenaleyh Bakanın serdettiği bu mucip sebeplere iştirak etmiyorum.
Birinci maddenin (A) fıkrasına: «1 Haziran
1947 tarihinden itibaren» ibaresinin ilâvesini
rica etmiştim. Nuri özsan arkadaşımın da istfeham ettiği 1930, 1931, 1932 yıllarında mezun
ölmüş olan muallim arkadaşların terfi edemeTftteleri gibi, bir Vaziyet önlenmiş olacaktır.
Bunun için bütçeye malî bir külfet de yüklenmiyecektir aynı para ile olacaktır. Millî Eğitim
Bakanı bu noktaya temas buyurmadüar. Ama
bu önergenin kabulünü rica ediyorum. Çünkü
büyük bir haksızlık önlenmiş olacaktır.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(İzmir) -— Sayın arkadaşlarım; görüşülmekte
olan tasarı hakkında Millî Eğitim Bakanı arka-
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d aşım etraflı açıklamalarda bulundukları için
sizi tekrar yoracak değilim.
Bu tasarı Bütçe Komisyonunda uzun uzadıyâ görüşüldü. Nihayet bu tasarının münhasıran
ilkokul öğretmenliğine kendilerini vakfederek
bu yüzden geri kalmış ve halen bu meslekte va
zife görmekte mesleğe bağlılıklarını belli etmiş
olanlara haasredilmesi kararlaştırıldı.
Bendenizce verilen bu karar yerindedir.
Muhtelif sebepler dolayısiyle ilkokul öğretmen
lerinden ayrılarak Millî Eğitim teşkilâtında
veya Devletin diğer dairelerinde çalışanlara teş
mil doğru değildir. Çünkü meslekten ayrılmış
olan bu arkadaşlar maaş durumlarını ıslah et
mişlerdir. Bıı meslekten ayrılırken ya bir üst
derece maaşa geçmişler, veya o meslekte daha
süratle terfi imkânını bulmuşlardır. Tasarının,
Huzurunuzdaki şekli ile, bütçemize 3 400 000 li
ralık bir külfet tahmil edilmektedir. Bizi külfe
te katlanmaya mecbur eden sebep, Bütje Komis
yonunun raporunda etraflı bir şekilde belirtil
diği gibi ilkokul öğretmenlerinin durumundaki
hususiyet bu itibarla ben de bu tasarının ilko
kul öğretmenlerinin dışında kalanlara teşmil
edilmesine taraftar değilim. Ancak ilkokul öğ
retmeni durumunda olan öğretim müfettişleriy
le, köy enstitülerinde çalışanlara bu kanunun
teşmil edilmesine ben de muvafakat ediyorum.
(Alkışlar). Bunun icabettirdiği karşılığı mem
nunlukla teinin edeceğim. Mâruzâtım bundan
ibarettir. (Sağol sesleri).
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ElitŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar,
kıymetli Maliye Bakanının şimdiki ifadeleri
üzerine tasarının ilkokul müfettişlerine ve
köy enstitülerindeki ilk öğretmenlerine teşmili
kabul buyurulan bu hususta arkadaşlarımızdan
Dr. Sadi İrmak ve Behçet Kemal Çağlar'm ver
miş oldukları önergeyi Komisyonumuz adına
biz de muvafakatle karşılıyoruz.
Yalnız bilhassa Yüksek Heyetinizden rica
edeceğim husus şudur ki; muhtelif arkadaşları
mızın verdikleri muhtelif önergelerde gerek ta
rih değiştirilmesi ve gerekse bazı değişiklikler
yapılması hakkındaki verilen önergeler malî
vüsati daha genişletmektedir. Meselâ bir arka
daşımızın vermiş olduğu «Yayımı tarihinin»
yerine «Yürürlüğe girmesi» tarihi, sayın Millî
Eğitim Bakanının da ifade buyurdukları gibi
bir kısım için belki bir hak kazanmak imkânını
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verecekken diğer taraftan birçoklarının hakla
rına mâni olacak şekiller ortaya çıkarmaktadır.
Onun için gerek bu hususları ve gerekse orta
mektep öğretmenleri ki, onların hususiyetleri
vardır, Yüksek Heyetiniz çok yorulmuş olduğu
için uzun uzadıya arzetmedim. Bu tasarının
yalnız ve yalnız ilk öğretim üyelerine veril
mesinde bilhassa Komisyon adına rica ve istir
hamda bulunuyorum. (Reye sesleri)
ESAT ALTAN (Balikesir) — Efendim, ilkokul öğretmenliğinden ilkokul müfettişliği ve
köy enstitülerine geçmiş bulunanların bu ka
nun hükümlerinden faydalanmaları hakkında
umumi heyette bir temayül görülmektedir. Ve
bu hal şayanı memnuniyet ve şükrandır. Ve yi
ne şayanı şükrandır ki, Hükümet te bu noktai
nazara iltihak etmiştir. Ancak ilk öğretimden
orta öğretim okullarına geçmiş bulunanların
hakiki durumları tamamen tavazzuh etmiş değil
dir. Müsaadenizle kısaca bu noktaya temas
edeceğim.
ilkokul Öğretmenliğinden orta öğretim öğ
retmenliğine üst derece maaş almak suretiyle
geçenler hakkında hiçbir talebimiz ve temenni
miz yoktur. B-unlar esasen terfilerini yapmışlar
dır ve tatmin edilmişlerdir.
Ancak ilkokul öğretmenliğinden orta öğre
tim öğretmenliğine aynı derece maaşla yani ken
di maaşlariyle geçmiş olanlar hakikaten nazarı
dikkate alınacak durumdadırlar. Müsaade bu
yurursanız bir misalle, müşahhas bir misalle fik
rimi izah edeyim.
4 arkadaş farz buyurunuz, dördü de aynı
menşee ve aynı kıdeme sahiptir. Bunlar ilk öğ
retimde 15 sene çalıştıktan sonra 30 lira maaşa
geçmişlerdir. Şimdi bu dört öğretmenden bir ta
nesi ilk öğretim müfettişliğine geçiyor. Bir di
ğeri köy enstitülerine geçiyor ve diğeri de orta
öğretim öğretmenliğine geçmiş bulunuyor. Şim
di umumi temayüle göre ve Hükümetin noktai
nazarı kabul edildiği takdirde 15 sene kıdemi
olan bu dört öğretmenden ilk öğretimde kalan
kanunun birinci maddesi mucibince 30 lira ma
aştan, 35 lira maaşa terfi edecektir.
Keza yine umumi temayüle göre köy ensti
tüsüne ve ilk öğretim müfettişliğine geçmiş olan
arkadaşlar da 30 lira maaştan 35 lira maaşa
terfi edeceklerdir. Halbuki; dördüncü arkadaş
bunlarla beraber aynı kıdeme ve aynı menşe
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sahip olan bu dördüncü arkadaş orta öğretime
geçtiği için bu terfiden mahrum kalacaktır. Ri
ca ederim arkadaşlar, bunun insaf neresinde,
bu revayı hak mıdır? Orta öğretime geçmek bir
günah mıdır, bir cürüm müdür? Niçin bunu ar
kadaşlarından ayırıyoruz? Burada mevzuubahis
olan orta öğretim sitatüsü değildir; burada
mevzuubahis olan maziye ait olan haklarıdır.
Tasrih ediyorum; bu noktayı bilhassa tek
rar ediyorum. îlk öğretimden orta öğretime ay
nı maaşla geçmiş olan bir öğretmeni diğer ar
kadaşlarının aldığı haklardan mahrum bırakmıya zannederim ki, Yüksek Meclisinizin vic
danı razı olmıyacaktır.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Öner
geleri okuyacağız. Bu önergelerden bir kısmı
bu tasarıdaki haktan ilkokul öğretmenleri dere
cesinde bulunan ilk öğretim müfettişleriyle köy
enstitüleri öğretmenlerinin de faydalanmalarını
istemektedir.
Başkanlığa
Tasarının birinci maddesinin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ede
riz:.
MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihine
kadar resmî ilkokullarda veya ilkokul öğret
menliğinden gelip de ilk öğretim müfettişliğin
de yahut köy enstitüleri öğretmenliğinde en az
on beş yıl hizmet ederek bu hizmetlerde fiilen
çalışmakta bulunanlardan....
Konya Milletvekili
Erzincan Milletvekili
Sadi Irmak
Behçet Kemal Çağlar
Yüksek Başkanlığa
(1. nei maddenin alması gereken şekil).
MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihine
kadar resmî ilkokullarda veya ilkokul öğret
menliğinden gelip de ilk öğretim müfettişliğin
de ve köy enstitüsü öğretmenliğinde en az 15
yıl hizmet ederek halen bu hizmetlerde çalış
makta bulunanlardan (sıra bekliyenler dâhil)...
Şifahen arzettiğim sebepler yüzünden birin
ci maddenin yukardaki şekilde kabulünü saygı
ile rica ederim.
Denizli Milletvekili
Reşad Aydınlı
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bilhassa ri
yasetin nazarı dikkatini celbederim, fiilen keli
mesi yoktur, diğerlerinden farklıdır.
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Yüksek Başkanlığa
6/VIT/1948
Kanunun birinci maddesine «filen öğretmen
lik yapmakta» cümlesinden sonra aşağıdaki fık
ranın ilâvesini arz ve teklil'ederim.
İçel Milletvekili
Salih İnankur
«Bulunanlarla ilköğretim müfettişleri, köy
enstitülerinde vazife gören ilkokul öğretmenleri
ve ilkokul öğretmenliğinden orta öğretim kad
rosuna geçmiş olanlar»

Yüksek Başkanlığa
Köy enstitülerinde çalışan ilkokul öğretmen
leriyle, ilkokul öğretmenliği salâhiyetini haiz
ilk öğretim müfettişlerinin do bu haktan istifa de etmelerinin birinci maddeye konmasının oya
konmasını arz ve teklif ederim.
Maraş Milletvekili
Emin Soysal
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerden ötürü birinci mad
denin dördüncü satırının son kelimesinin (bulu
nanlarla) suretinde tashihine ve hemen (Köy
Enstitülerinde ilkokul Öğretmeni olarak öğret
menlik edenlerden ve ilkokul müfettişlerinden)
cümlelerinin eklenmesini saygılarımla teklif ve
kabulünü istirham ederim.
Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Teklifimin okunmasmı rica ediyorum.
BAŞKAN —• O da var efendim. Ortaokullar
için değilmi? Mevcut hayli önerge vardır. Onla
rın içinde, huzurunuzda okunanlar, bu kanun
daki haktan ilköğretim müfettişleriyle Köy Ens
titülerinde ilk öğretmen sıfatını haiz olanlara
teşmili hakkındadır. Yalnız sizinkinde ne var
buyurdunuz?

Yü ksek I >aşkan lığa
5/Vn/l!>48
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle ilkoku l öğreti n enliğin de 11 i Iköğretim m ü f eti işi iğine
orta derecede okullar ve köy enstitüleri öğret
menliğine üst derecede maaş almaksızın bulun
dukları derecenin maaşı ile tâyin edilmiş bulu
nanların da bu kanun hükümlerinden faydalan
malarını sağlıyacak bir fıkranın ilâvesini teklif
ve rica ederim.
Balıkesir Milletvekili
Esat Altan
Y ü ksek I îaşkanlığa
5/V1I/1948
Şifahen arzedileıı sebepler dolayısiyle; aynı
vaziyette olup orta okullarda, köy enstitülerin
de öğretmenlik edenlerle, ilköğretim müfettiş
liğinde çalışmakta olanların da aynı maddeden
istifadeleıımelerinin kabulünü arz ve teklif ede
riz.
Çanakkale Milletvekili
ttize
Milletvekili
Nurettin (İnen
Dr. E. Kurtuluş

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim,
(filen) kelimesi kaldırılmış bulunuyorki Esat
Altan beyefendinin burada beyan buyurdukları
ve Yüksek Meclisin de temayül göstermeleri key
fiyeti kendiliğinden aydınlatmıştır.
BAŞKAN -— Reşad Aydınlı'nm önergesini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Okunan önergelerin kasdettiği: bu hakkın ilk
öğretim müfettişleri ile köy estitülerinde ki ilk
öğretim öğretmeni sıfatım haiz olanlara, mad
dedeki sarahat dairesinde, teşmilini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa
ilkokul öğretmenliğinden ilköğretim müfet
tişliğine veya köy enstitüleri öğretmenliğine veya
ortaöğretim okullarına geçmiş olanların da bu
kanun hükümlerinden faydalandırılmalarını arz
ve teklif ederiz.
Urfa
Konya
Atalay Akan
M. Şakir Altan
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MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) - - öner
gemizin ortaya- ait olan kısmından feragat edi
yoruz. Köy enstitüsü öğretin e I eriyle, ilk tedrisat
müfettişlerine ait olan arkadaşlarımızın teklifine
iştirak ediyoruz.
ESAT ALTAN (Balıkesir)
Bendenizin
takririm diğer arkadaşlarımızınkinden farklı
dır, okunup ayrıca oya konmasını istij'orunı.
BAŞKAN - Onu ayrıca okutup reye koya
cağım.
Şimdi bu okunan grup önergeler; ilk tahsil
öğretmenliğinden orta tahsil öğretmenliğine;
geçenlerin de bundan faydalanmasını istiyorlar.
Bunu oyunuza koyuyoruz, (Anlaşılmadı sesleri)
Tekrar edeyim. İlkokul öğretmeni iken tahsilini
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BAŞKAN —• Bendenizin arkadaşların öner
hususi ssurette ilerleterek, orta tahsil öğretmen I
gelerinin
mahiyeti üzerinde bir tavzih yapmaya
liğine geçmiş olan öğretmenlerin de bu kanun
hak görmüyorum, kanun yarın tatbikata girece
dan faydalanmalarını teklif ediyor. Bu teklifi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi.
ği için huzurunuzda vekâleten müzakeratm esa
Şimdi Esat Altan arkadaşım diyor ki, ora
sını arzediyorum; ilkokul öğretmenliğinden or
dan oraya geçtiği zaman öğretmen ne alıyordu,
taokul öğretmenliğine bir insan ya bir terfi hak
işte o maaşla geçmiş olanlar da nazarı itibara
kı mevcut ise onu iktisap ederek geçmiştir, ya
alınsın. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul
hut iktisap etmişse 25 - 30 lira, ne ise, onunla
buyuranlar... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim.
geçmiştir. Ancak Âli bir tahsil görmüş ise in
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANtikal ederken o mektep mezunu sıfatiyle maaş
GUOĞLU (Bingöl) — îki teklif farksızdır efen
almıştır. Dikkatinize onun için arzediyorum.
dim.
Aynıdır, fakat ayrı bir tarzı tahrir olduğu için
Reşad Aydınlı, buradan «fiilen» tâbirini kal
ayrıca arzettim.
dıralım, ozaman geçmiş olanlar, dolayısiyle isti
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAGUfade eder, yani sarahat koymayın diyor. Böyle
OĞLU — Efendim, Encümence tâyin edilen de
bir şey arzu etmem. Tatbikat bakımından doğru
receler , yani, kıdemi şu kadar olanların, maaşı
değildir.. Esasen reddedilmiştir.
şu kadar olur diye ayırt edilen dereceler tesadü
Arkadaşım Esat Altan'm teklifi de bunu sa
fi değildir. Hakikaten o derecelerin içinde ma
rahaten ifade etmektedir.
aş mebdei dolayısiyle iki derece geri kalmış olan
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Biri on bin
lar derpiş edilmiştir.
lira ister, öbürü 100 bin lira ister, aynı değil
Esat Altan arkadaşım diyorlar ki, ilk tedri
dir, rica ederim.
sattan orta tedrisata geçerken bir kadro farkı
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız önerge
almamış olanlar, zaten bunlar mevzuubhistir.
yi bir daha okutayım.
Kadro farkı almış olanları bir kalem düştük.
(Balıkesir Milletvekili Esat Altan'm öner
Binaenaleyh, orta tedrisata geçerken maaş far
gesi tekrar okundu).
kı almış olanlar zaten o dereceleri itibariyle bu
BAŞKAN •— Yalnız birşey arzetmeye mec
terfiden istifade edemiyeçeklerdir. Kıdemi 17,
burum.
18 sene ve maaşı da 35 liraya çıkmış olanların
ifadede vuzuhsuzluk vardır. Hüküm, hak de
istifadesi mevzuubahis değildir. Geçmemiş olan
lâletinden biridir. Çünkü bu da oraya geçtikten
lar mevzuubahistir.
sonra maaşını ortaöğretimden almıştır. Bunu,
Reşad Aydınlı'nm teklif inde de. mevzuu bahis
Başkanlık vazifesi olarak, tavzih etmeye mec
olan
aynı şeydir. Birisi sarahatsız, diğeri de
burum.
sarahatlidir.
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Efendim, af fi
BAŞKAN — Efendim, Esat Altan'm öner
nizi istirham ediyorum, tasdi ettiğimden üzüle
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et
rek huzurunuza çıkıyorum.
miyenler ... Kabul edilmedi.
Bendenizin teklifimle diğer teklifler mahi
yet itibariyle farklıdır. Kabulünüze mazhar olYüksek Başkanlığa
mıyan teklifler şu mânayi sarih olarak ifade edi
6 . VII . 1948
yordu; ilköğretmenlikten ortaokul öğretmenli
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle birin
ğine geçenler bu kanun hükmünden faydalan
ci maddedeki (yayımı) kelimesinin (yürürlüğe
malıdır. Yani mutlak olarak ilkten ortaya ge
girdiği) şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif
çenlerin bu kanunun şümulü içine girmemeli
ederim.
dir. Halbuki bendenizin teklifim ayrı bir ma
Muğla Milletvekili
hiyet taşımaktadır, bendeniz diyorum ki, ilk
Nuri Özsan
okul öğretmenliğinden aynimaaşla orta okul öğ
Yüksek Başkanlığa
retmenliğine geçenler, yani bir terfie mazhar ol
maksızın, kendi maaşlarını muhafaza ederek
Birinci maddenin birinci satırındaki (yayım)
ortaokul öğretmenliğine seçilenlerin bu kanundan
kelimesinin sözlerimle açıkladığım sebeplerden
faydalanmaları madelete uygundur.
ötürü kaldırılarak yerine (yürürlüğe girim)
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kelimelerinin konmasını saygılarımla teklif ve
kabulünü rica ederiz.
Tekirdağ Milletvekili
Balıkesir Milletvekili
Emin Ataç
Eminittin Çeliköz
Trabzon Milletvekili
R. Tarakçıoğlıı
BAŞKAN — Maddenin «yayımı tarihinden
muteberdir», yerine «yürürlüğe girdiği tarih
ten muteberdir» şeklinde tadili hakkındaki öner
geleri okuduk. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmemiştir.
Şimdi Ahmet Ali Çınar ve arkadaşlarının
önergesini okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
6 . VII . 1948
Birinci maddenin «yapmakta oldukları» ke
limesinden sonra (ile ortaokullar ve köy ensti
tülerinde öğretmenlik yapmakta ve ilk öğretim
müfettişliği ve Millî Eğitim memuru olarak ha
len vazife görmekte olanlardan) ibaresinin ilâ
vesini ;
Ve (A) bendindeki «öğretmenlikteki» keli
mesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Burdur Milletvekili
Ahmet Ali Çınar
Afyon Karahisar Milletvekili
Şahin Lâçin
Çanakkale Milletvekili
Ali Rıza Kırsever
BAŞKAN —- Bir defa ilk öğretim müfettiş
leriyle köy enstitülerindekiler kabul edilmiş,
orta öğretim öğretmeni olanlarmki kabul edil
memiştir. O kısmı oya koymuyorum.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) Millî Eği
tim memurları için. (Onlar kabul edildi sesle
ri).
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — O zapta
geçmedi.
MUHSİN ADİL BÎNAL (Konya) — Onlar
öğretmendir.
BAŞKAN — Önergede Millî Eğitim memur
ları hakkında teklif vardır. Onlar zaten öğret
men sayılıyorlar.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Zapta geçsin.
BAŞKAN — Millî Eğitim memurları ilkokul
öğretmeni sayıldığı için onlar alacaktır. Baka-
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nııı ve Komisyon Sözcüsünün sözleri zapta geç
miştir.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ders
okutmasa dahi değil mi? (Tabiî tabiî sesleri).
BAŞKAN — Ahmet Ali Çınar ve 2 arkada
şının önergesinin ikinci kısmını okuyoruz.
( A bölümündeki «öğretmenlikteki» kelime
sinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz).
BAŞKAN — Şimdi maddenin (A) bendinde
ki «Öğretmenlikteki» kelimesinin kaldırılmasını
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmedi.
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerden ötürü birinci madde
nin (A) fıkrasındaki (17) rakamiyle (On yedi
yıl dâhil) kelimelerinin kaldırılmasını ve (B)
fıkrasındaki (18) rakamı kaldırılarak yerine
(16) rakamının konmasını saygılarımla teklif
ve kabulünü istirham ederim.
Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz
BAŞKAN — Okuduğumuz önerge, tasarının
(A) fıkrasından: (17) rakamiyle (17 dâhil) ke
limelerinin ve (B) fıkrasından (18) rakamının
kaldırılarak yerine (16) rakamının konmasını
istiyor. Oyunuza sunuyorum, kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Şimdi diğer önergeyi okutuyorum;
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebepler yüzünden birin
ci maddenin (A) fıkrasındaki «Dâhil olup da»
ibaresinden sonra: «1 Haziran 1947 tarihinde»
ibaresinin ilâvesini saygı ile rica ederim.
Denizli Milletvekili
Reşad Aydınlı
BAŞKAN — önergeyi anladınız. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
6 . V I I . 1948
1 nci maddede aşağıdaki değişikliğin yapıl
masını dilerim :
1. — Birinci fıkradaki yayım kelimesi yerine
(1 Ocak 1948 gününe kadar) cümlesinin kon
masını ;
2. — Birinci fıkradaki fiilen kelimesinin
kaldırılmasını;
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3. — Birinci fıkradaki (Fiilen öğretmenlik)
kelimelerinden sonra (Müfettişlik, Millî Eğitim
memurluğu veya 1948 senesi başına kadar bu
vazifeleri yapmış...) cümlesinin ilâvesini arz ve
teklif ederim.
Afyon Karahisar Milletvekili
K. özçoban
BAŞKAN — Bu önergenin yukarıki bentle
rinde teklif edilen şeyler, diğer önergelerde de
Acardı ve kabul edilmemişti, bunda onlardan
farklı olarak son fıkra vardır. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmedi.
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerle birinci maddenin (E)
fıkrasından sonra aşağıdaki cümlenin eklenme
sini teklif ederim:
Niğde Milletvekili
Hüseyin Ulusoy
Fıkra : Halen tâyin için sıra bekliyen öğ
retmenler tâyinleri sırasında bu kanun hükmün
den faydalanırlar.
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi.
Yüksek Başkanlığa
Birinci maddenin (E) fıkrasından sonra
gelen ikinci bentteki «Bunların bu kanunun yü
rürlüğü tarihindeki aylık derecelerinde geçen
hizmet seneleri yeni derecelerinde geçmiş sayı
lır» ibaresi yerine «Bunların bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte almakta oldukları...»
Niğde Milletvekili
ibrahim Refik Soyer
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir.
Yüksek Başkanlığa
Birinci maddenin (D) ve (E) fıkralarının
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve bir de (F)
fıkrası eklenmesi hususlarının Yüksek Meclisin
tasvibine sunulmasını arz ve rica ederim.
Niğde Milletvekili
ibrahim Refik Soyer
(D) fıkrası :
Hizmet süresi 26 - 30 yıl (30 yıl dâhil) olup
da almakta oldukları aylık dereceleri 50 lira
ve daha aşağı olanların;
(E) fıkrası :
Hizmet süresi 31 - 35 (35 dâhil) olup da al-
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makta oldukları aylık dereceleri 60 lira ve daha
aşağı olanların;
(F) fıkrası :
Hizmet süresi 35 yıldan fazla olup da al
makta oldukları aylık dereceleri 70 lira ve da
ha aşağı olanların;
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
MlLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUO&LU (Bingöl) — Efendim; «Sıra ile fık
raların başında öğretmenlikteki hizmet süre
leri..» denmektedir. Buradaki «öğretmenlikte
ki» kelimesinden maksadımız şudur :
Eğer öğretmen bir ara öğretmenliği terkedipde, başka bir memuriyete geçmiş veya serbest
kalmışsa bunu saymıyacağız. Ancak bunun
içine dâhil ettiğimiz ilköğretim müfettişliği hiz
mete dâhildir. Eğer sözlerimin zapta geçmesi
kâfi ise bunu böyle düşünüyoruz. (Kâfi ses
leri) .
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 se
ne müstemirren hizmet etmişse, ama daha ev
vel başka bir hizmette bulunmuşsa vaziyeti ne
olacaktır1?
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI TASÎN BANGUOĞLU (Devamla) — Müstemirren kaydı yok
tur, parça, parça da olabilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz
«İlköğretim müfettişleriyle köy enstitülerinde
ki ilkokul öğretmeni vasfını haiz öğretmenlere
de şümulünün» eklenmesi kaydiyle maddenin
son şeklini okutuyorum :
ilkokul öğretmenlerinin almakta oldukları ay
lık dereceleri hakkında Kanun
MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihine
kadar resmî ilkokullarda veya ilkokul öğret
menliğinden gelip de ilköğretim müfettişliğin
de yahut köy enstitüleri öğretmenliğinde en az
on beş yıl hizmet ederek bu hizmetlerde fiilen
çalışmakta bulunanlardan:
A) öğretmenlikteki hizmet süreleri 15 -17
yıl (On yedi dâhil) olup da almakta oldukları
aylık dereceleri 30 lira ve daha aşağı olanların;
B)
Hizmet süreleri 18 - 20 yıl (Yirmi dâ
hil) olup da almakta oldukları aylık dereceleri
35 lira ve daha aşağı olanların;
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C) Hizmet süreleri 21 - 25 yıl (Yirmi beş üzerinde gereken incelemelerle güzel değişiklik
leri yaparak tasarıyı mükemmel bir halde huzııdâhil) olup da almakta oldukları aylık derece
' runuza getirmiş olan Bütçe ve Bayındırlık Ko
leri 40 lira ve daha aşağı olanların;
misyonlarını, hararetle, minnetle, tebrik etmek
D) Hizmet süreleri 26 - 35 yıl (Otuz beş dâ
isterim.
hil) olup da almakta oldukları aylık dereceleri
Arkadaşlar; gerçi memleket mikyasında ha
50 lira ve daha aşağı olanların;
yati sayılmıyan kanunları ivedilikle müzakere
E) Hizmet süreleri 35 yıldan fazla olup da
etmek zihniyetinin aleyhinde olduğunuzu biliyo
almakta oldukları aylık dereceleri 60 lira ve
rum, fakat komisyonun Erzincan'ın dokuz buçuk
daha aşağı olanların;
senedir
çektiği ıstırabı nazarı itibara alarak ive
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte almakta
dilik teklifini de kabul edeceğinizi ümit ediyooldukları aylık dereceleri, 4598 sayılı Kanunun
runı. Bu suretle Erzincan felâketine uğramış
4 ncü maddesine göre kadro aylıklarının iki
olan vatandaşlara benim betbaht hemşerilerime
üst derecesini geçmemek üzere birer derece yük
dokuzbuçuk sene sonra da olsa, geç olan fakat
seltilmiştir.
inşaallah güç olmıyacak olan bir çare bahşede
Bunların bu kanunun yürürlüğü tarihindeki
ceksiniz. Bu ümitle çoktanberi betbaht olup şim
aylık derecelerinde geçen hizmet süreleri yeni
di ilk defa yüzleri gülecek olan Erzincan halkı
derecelerinde geçmiş sayılır.
namına hepinizi hürmetle selâmlarım (Alkışlar).
Kadroları üstünde, sözü geçen kanunun 4
KEMAL ZEYTLNOĞLU
(Eskişehir) —
ncü maddesine göre esasen iki üst derece aylık
Muhterem arkadaşlar; 1939 senesinde vukubulan
almakta olanlar hakkında da bu madde hüküm
zelzele neticesinde tamamen harap olan Erzin
leri uygulanabilmek üzere bunların bulunduk
can'ın
mesken ihtiyacını karşılamak için getiri
ları kadroların birer derece yükseltilmesine
len bu kanun tasarısının müzakeresi münasebe
dair hazırlanacak kanun tasarısı en geç üç ay
tiyle birkaç söz söylemekte fayda mülâhaza edi
içinde Büyük Millet Meclisine sunulur.
yorum. Tasarının Bayındırlık Komisyonunda
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum;
konuşulması sırasında, Erzincan'ın içyüzünü ve
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
bugünkü durumunu çok iyi bilen muhterem ar
MADDE 2. — Bu kanun 31 Aralık 1948 ta
kadaşların şayanı dikkat izahlarından sonra
rihinde yürürlüğe girer.
kendi kendime sorduğum ilk sual şu olmuştur.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
1. Bu tasarı şimdiye kadar niçin getirilme
Kabul edilmiştir.
miştir? Erzincan niçin ihmale uğramşıtır? İtiraf
etmeliyim ki, görmek ve tanımak fırsatını bula
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî
madığım bu güzel yurt parçasında bu derece pe
Eğitim Bakanları yürütür.
rişanlık ve kaderine terkedilmiş olduğunu bil
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
iniyordum. Hattâ bilâkis felâket karşısında bü
Kabul edilmiştir.
tün bir milletin gösterdiği yakın alâka ve yük
Kanunu açık reye sunuyorum.
sek heyecanı 9 senedenberi gelip geçen Hükü
9. — Erzincan'da
yaptırılacak
meskenler
metlerin bir direktif mahiyetinde kabul ederek
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe
meseleyi esastan nazarı itibara almış ve İstırabı
Komisyonları raporları (1/365) [1]
dindirmiş olduklarını zannediyordum. Bayat ha
vadislerde tahribatın mühim bir kısmının ber
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
taraf edildiği, eskisine yakın bir şekilde imar ve
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
kalkınmanın sağlanmış bulunduğunu zannını ve
Arkadaşlarım, cefakeş Erzincan, dokuz buçuk
riyordu. Hükümet gerekçesinde de itiraf edil
«ene bekledikten sonra; Huzurunuza gelmiş
diği üzere şimdi öğreniyoruz ki, Erzincan'da ara
olan bu kanunla, dertlerinin büyük bir kısmına
da !) sene gibi uzun bir zaman geçtiği halde he
deva bulmuş olacaktır. Bu itibarla, bu tasarıyı
nüz normal hayat şartları tekevvün ettirilme
Yüksek Meclise teklif etmiş olan Hükümeti ve
miştir. Bu acı hakikat karşısında bir vatandaş
olarak
eza duymamaya imkân bulunmadığını
[1] 193 sayılı basma yazı tutanağın sonundaYüksek
Heyetinizin de takdir edeceğinden emidtr.
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ninı. Derhal söylemeliyim ki, bu kanunun geti
rilmesinin başlıca saiklerinden birisi muhterem
Muhalefet Liderinin seyahati olmuştur. Kendi
lerine ve bu ikazlar karşısında geç de olsa hare
kete geçebilen Hükümete teşekkür etmeyi bir
borç bilirin).
Erzincan 'a şimdiye kadar yapılan bütün yar
dım 5 milyon 402 000 liradan ibarettir. Bunun
2 475 000 lirası Genel Bütçeden, 2 milyon lirası
hususi bir kanunla Erzincan Belediyesine ikraz
olarak verilmiştir. Bu tarihte Kızılaya nakti teberrüler yapmak hususunda Türk Milletinin
birbirleriyle âdeta yarış edercesine gösterdiği
yüksek alâka hepinizin malûmudur. Fakat aynı
teberrüler dışında yapılan 2 milyon liralık nakti
bağışlardan Erzincan'a ancak 925 000 lira sarfedilmiştir. Bu arada günlerce dedikodu mev
zuu olan kereste meselesi vardır. Siz çok iyi ha
tırlarsınız ki, Romanya Hükümeti kereste teberruunda bulunmuş ayrıca kereste de satmıştır.
Bu kerestelerin mühim bir kısmı formalite ka
lıplarından kurtularak Erzincan'a ulaştırılma
mış ve istasyonlarda çürümeye terkedilmiştir. Ev
siz barksız kalmış Erzincanlı ailelerin malzeme
ihtiyariyle çırpındığı feryat ettiği bir sırada
gösterilen bu yardım alâka ve beceriksizliğe te
essüf etmemek elde değildir.
Miktarını yukarda arzettiğim ödeneklerle
âmme hizmeti gören binalar ve tesislerin bir kıs
mı yapılmış fakat halkın ikameti için yer tahsisi
düşünülmemiştir. Buna mukabil ise inşaattaki
lüks hastalığı bu felâket mıntakasma sirayet
ettirilerek bir milyon küsur milyon sarfiyle ihti
yacın üstünde Hükümet konağı ve en sonraki iş
olan meydan ve anıt gibi inşaata fuzuli paralar
sarf edilmiştir. Halen 1632 aile muvakkat baraka
larda 1000 küsur aile de Kızılaym pavyonların
da tamamen
gayrisıhhi,
gayrimedeni
ve
gayriahlâki
bir
vaziyette
oturmaktadırlar;
tasarıdaki 6 milyon lira ile bu ihtiyacın an
cak bir kısmı karşılanabilecektir. Şöyle ki yeni
Erzincan'da arsası olan ve taksitini öedeyebilecek kudrette bulunanlar bedelini yirmi senede
faizsiz olarak ödemek suretiyle birer ev sahibi ola
bileceklerdir. Halbuki Kızılay'ın 90 aded paviyonunda çok fena bir surette barınmış olan ve yeni
Erzincan'da arsası olmadığı gibi herhangi bir
taksiti ödeyecek kudrette de bulunmıyan bin kü
sur ailenin durumu ne olacaktır? Belki bu bara
kaların ıslahı ve bir kısmının temliki düşünüle-
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bilirse de yine 7 - 8 yüz aile açıkta kalmaktadır.
Bundan başka Erzincan köylerinin vaziyeti
nasıldır, kasabanın hali böyle olduktan sonra köy
lerinde büsbütün feci bir durumun devam ettiği
ni kabul zorundayız. Binaenaleyh gerek bu husus
larda gerekse Kızılay 'in sarfiyatı ve kereste me
seleleri üzerinde Hükümetin izahat vermesini
rica ederim.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —
Efendim; Kemal Zeytinoğlu arkadaşım çok güzel
belirttiler: Eski Erzincan'da ev sahibi olup da
yeni Erzincan'da kendisine arsa ayrılmış kimse
lerin, eldeki tasariyle, 20 senede faizsiz taksitler
ödeyerek ev edinmesiyle Erzincan 'nm bir kısım
derdini gidereceğiz. Ayrıca Erzincan'da şimdi
paviyonlarda oturan ve en cüz'i bir taksiti dahi
veremiyeeek halde bulunan fakir Erzincan'lıları
düşündüğü ve bu meseleyi tekrar size hatırlattı
ğı için kendisine teşekkür ederim.
Yalnız ben, geçenki bir konuşmada da belirt
tiğim veçhile, memleket için yapılan işlerin her
iki partideki hüsnü niyetlerin eseri olduğunu,
malî imkân ve takatlar müsait oldukça bu işle
rin sıra ile yapıldığını bir daha belirtmiş olayımBurada, yıkık Erzincan'nm ıstırabını, kimin için
olursa olsun, herhangi bir parti propagandası
adına istismar etmemesini muhterem arkadaşım
dan çok rica ederim. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar).
Şu hakikati de ifade etmek isterim M; Saym
Celâl Bayar'ın bir memleket adamı olarak gidip
Erzincan'lıların ıstırabını dinlemiş olması bizi
ve herkesi memnun etmiştir. (Soldan, vazifesidir
sesleri);
Fakat arkadaşlar, başka bir gerçeği daha bil
dirmeyi bir vicdan borcu bilirim ki, daha sayın
Celâl Bayar, kıymetli bir arkadaşımızın ölümü
üzerine kısmi seçim mevzuubahis olmadan önce,
Erzincan'ı düşünmediği halde; Recep Peker Hü
kümeti ve birinci Hasan Saka Hükümeti, şim
dikine mütenazır tekliflerini hazırlamışlar ve bi
zimle temaslarda bulunmuşlardır. Ben Sayın
Hasan Saka'ııın seyahatuıdan sekiz dokuz ay ev
vel ilk fırsatta Erzincan'a geleceğini ve şimdiki
tasarıdaki şeylere işaret ettiğini biliyorum, buna
şehadet etmeyi bir vicdan borcu bilirim. (Sol
dan bravo sesleri).
FAİK KURDOOLU (Manisa) — Arkadaş
lar, Erzincan'ın acısını bütün tazeliği ile içi
mizde muhafaza ediyoruz. Bu acımızı ve o ara-
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daki vatandaşlarımızın ıstırabını hafifletmeyi
istihdaf eden bu tasarıyı onun için hususi bir
ehemmiyetle karşılamış bulunduğumuza şüphe
yoktur. Filiyat sahasına geçtikçe, tatbikat iler
ledikçe bu vatandaşların daha çok ferahladığını
gördükçe memnuniyetimizin daha çok artacağı
da şüphesizdir. Bu tasarının gerekçe kısmında
şimdiye kadar bütçeye konmuş fasıldan muh
telif il ve ilçede yapılmış sarfiyat hakkında
umumi rakamlar gördük- Günün şartları içinde
alâkalı arkadaşları görüp de tafsilât alamadım.
Fakat Erzincan felâketi kadar eski bir felâ
ket geçiren ve üçte ikisi hemen hemen oturul
maz hale gelen Gürdes'in daha bati fakat hâlâ
da devam etmekte gelen heyelan mecrasını düşü
nerek Hükümetten, vazifeli arkadaşlardan müm
künse birkaç kelime söylemelerini rica etmek
isterim.
Bundan sekiz sene evvel bir kış ayında Gürdes'de bütün kasabanın umumi bir heyelana
mâruz kaldığı haberi gelmişti. Tesadüfen, se
çim bölgem bulunduğu için, ben de mahalline
gittim. Eefik Saydam Başbakandı. Orada kar
şılaştığımız bazı manzaraların fotoğrafını alma
mış olsaydık hakikati ne kendisine açıkça anlat
mak ve nede her hangi bir arkadaşa görülen
şeyleri olduğu gibi nakletmek imkânı vardı. 300
kadar ev tamamen yıkılmıştı, bir mahalle müs
tesna üst tarafında emniyetle barınabilecek bir
mahal kalmamıştı. Camilerin minareleri eğri va
ziyete düşmüştü. Geçtiğimiz bir sokakdan ge
ri döndüğümüz zaman orada geçen kısa zaman
içinde yerlerin şerha şerha açıldığını ve artık
geçilmez bir hale geldiğini görüyorduk.
Refik Saydam'a bunu anlattığımız zaman
tamamen
kani olamıyarak
hayret etti mümkünsüz gibi gördüğünü gördüm.
Fakat bunların fotoğrafları vardı, birer su
retleri Partide ve Başbakanlıkta mevcuttur.
Bunları kendilerine gösterdiğim zaman, ilk işi
o zamanın Nafıa Vekilini çağırmak ve kati
emirler vermek oldu. Bu müddet zarfında ma
halline beş heyet giderek, heyelana ve ne şekil
de devam etmekte olduğunu ve hulâsa bu sakit faciayı mahallinde gördüler. Bir ecnebi mü
tehassısın raporuna takriben şöyle denilmekte
dir. Dünyanın hiçbir tarafında tabiat bu kadar
fasılasız ihtarlarda bulunmamıştır. Bir gün bu
kasabanın toprak altında kalmak ihtimali mevcut
tur. Bu itibarla alınması lâzımgelen tedbirlerin
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acilen alınması gerektir. Halka ilk hissettikleri
sarsıntıda derhal nehrin kenarında Kızılaym
yaptırdığı barakalara iltica edeceksiniz dedik.
Kasabada ne doktor, ne fen memuru ve ne de
eczane yoktu. Heyelan da işte uzun sürdü hal
kın bir kısmı kasabayı terkettiler. Kasaba mer
kezinin bu durumundan bütün ilce ayrıca za
rar gördü. Gecikme müteaddit sebeplerden ileri
geliyordu. Meselâ ; yeni kasaba yeri olarak Hü
kümetçe seçilmiş oları saha üzerinde ihtilâflar
son günlere kadar devanı etti. Fakat bir hüsnü
tesadüf olarak Bayındırlık Bakanlığından bu
gün aldığımı/, bir yazıda : Bir ecnebi mütehas
sısın da teşviki ile gönderilmiş olan son heyetin
mahallinde tetkikat yaptığı katiyetle şehrin
naklinde zaruret olduğu kanaatini bir kere da
ha izhar ettiği ve evvelce seçilmiş olan ve (Koeamutluk) denilen yerden başka bir yerde tesis
edilmesine imkân olmadığı kanaatine varmış ol
dukları ve bin netice bu noktanın da kesin şe
kilde halledildiği bildirilmektedir.
Yalnız, belkide böyle değildir, çünkü gönde-V
ren bakan arkadaşı bularak kendisinden sora
madım İni yazının sonlarında bundan evvel Re
cep Peker ve birinci Hasan Saka Hükümetleri
zamanımla tıpkı Erzincan için olduğu gibi esas
lı bir kanunla nakil derpiş edilinceye kadar baZL iptidai hazırlıklar yapılması için belediyeye
verilmesi kabul olunmuş 200 000 lira kadar bir
yardım hakkındaki vadin tamamen tahakkuk
ettirilmemiş olduğunu gördüm, bugün biraz
sonra müzakere edeceğimiz münakaleye ait ka
nun teklifinde de bir ize raslamadım. Kümde
bulunan ve vakit pek geç olduğu için, muhteva
sı çok enteresan olmakla beraber okumamayı
doğru bulduğum Bakanlığın notunda verilmiş
olan paranın mütevazı haddi ve hükümet kona
ğı yapmak için tahsis edilmiş paranın sarfedilenıiyeceği..(() ayrı iş sesleri).
BAŞKAN — Müsaade buyurun.
FAİK KURDOGUI (Devamla) — Sözümü
bitirmeme müsaade buyurun.
BAŞKAN —- Bitireceğim ama ben zannet
tim ki, en sonunda Erzincan'a ait bir temenni
izhar edeceksiniz.
FAİK KURDOĞBU (Manisa) — Bizzat bey
de bu kanunun yapılması ricasında bulu
nan vekillerden biri idi. Bu not da Hükümet
konağı yapılmak için tahsis olunmuş paranın
sarfedilemiyeceği çünkü; Hükümet konağının
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yapılmasının durdurulduğu bildirilmektedir, i kadaşlar, Nafıa bütçesi münakaşa edilirken yapı
Belki bu, yazıdaki bir tab yani makine hatası
malzemesi, üzerinde, yapı masrafları üzerinde
dır. Çünkü aklım ermedi, acaba burada bulunan
tasarruf etmeyi ileri sürmüş ve ahşap yapı, ker
vazifeli arkadaşlarım bu mesleğin nasıl müta
piç yapı gibi birtakım inşaat sistemlerinin,
lâa edilmekte olduğunu söyliyerek, bu kanun
memleketimizin malî imkân ve zaruretleri ba
karşısında tıpkı bizim duyduğumuz sevinci du
kımından ele alınması lâzım geldiğini tesbit et
yacak Gördes'lileri kendi dâvaları etrafında da
miştik.
sevindirmek istemezler mi? Arkadaşlarım he
Şimdi Erzincan'ın bir zelzele mıntıkası olma
men müspet cevap verecek vaziyette değillerse,
sını ileri sürüp de betonarme inşaatı bütün fenni
kendilerinden bu mevzu müspete ve benzeri
hesaplarla yapılacak inşaatı müdafaa edenler
şekle bağlamak için tetkik etmelerini rica ede
ortaya çıkacaktır.
rim.
Arkadaşlar, betonarmede zelzele hesaplarını
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
yapmak o kadar mühim bir iştir ki, ben gerçi
terem arkadaşlar; Erzincan felâketini ve o fe
mütahassısı değilim, fakat Erzincan'a gittiğim
lâketten bugüne kadar geçen hâdiseleri tekrar
zaman sordum, bizim verdiğimiz bu altı milyon
edip de bunlar üzerinde bir takım yeni ıstırap
lira ile, Erzincan'ın hususiyetini, zelzele payla
verici görüşleri, tenkit hisselerini ortaya koy
rını nazara almak suretiyle betonarme ev yap
makta fayda yoktur. Fakat, hiç olmazsa bu acı
tırmaya kalkarsak ancak 50 - 60 evden fazla
dersten bugünden sonra istifade edip edemiyebirşey yapmamıza imkân yoktur. Binaenaleyh
ceğimiz hakkında içimdeki tereddütleri size
biz birtakım nazari hesaplar içersinde kendi
ifade etmek isterim.
mizi esir tutacağımıza ihtiyacımızla imkânları
mızı karşılaştırarak yine fennin de hissesini işin
Arkadaşlar; Erzincan'a şimdiye kadar ver
içine katarak en iyi neticeyi, almak yoluna git
diğimiz paraların ve yaptığımız yardımların
meliyiz.
iyi kullanılmamış olduğu ve ev yaparken, mes
ken yaparken, Hükümet konağı, âmme binaları
Şurası da aşikârdır ki tedbir bulabilsek
yaparken, âmme işlerini tanzim ederken isa
de bunu banka kredisi şeklinde halka açarsak
betsiz masraflar yaptığımızı, şimdiki halde
halk eliyle bu inşaat muhakkak ki daha ucuza
ailelerin iki odalı bir evde umumi hizmet yer
mal olmuş olurdu. Çünkü Anadolu'da mesken
lerini bir arada kullanmasından husule gelen
yapanlar varlığından yapmaz arkadaşlar. Hattâ
fecaati göz önüne aldıktan sonra ayırabildiği
bir darbı mesel vardır arkadaşlar; ev yapmak
miz altı milyonluk para ile ne dereceye kadar
istiyen insan üç yıl yoğurt yemez, derler. Cid
bu memleketin ıstırabına yetişebiliriz. En pra
den Anadolu'daki yapılar doğrudan doğruya
tik yollarla bu paradan azami istifadeyi nasıl
halkın canını dişine alarak yaptığı şeylerdir.Resağlarız, bunun yolunu aramalıyız.
aliteleri, zaruretleri göz önüne getirerek Devlet
Arkadaşlar; bizim Şark'ta memur evleri ya
eliyle yaptığımız işleri de halkın ihtiyaçlarını,
pımı diye bir faaliyetimiz vardır.
Saraçoğlu
zaruretlerini, ve umumi imkânlarımızı nazarı
mahallesi inşaatına ait olarak önümüzde bir
dikkate alarak ayarlamak lâzımdır.
tecrübe vardır. Şark'ta Umumi müfettişlik me
Ben şimdi derhal işlerin nasıl cereyan ede
murlarına ait yaptığımız evler daima asrilik
ceğini gözümle görmüş gibi, elimle tutmuş gibi
fikri içerisinde ve illâ Devlet eliyle yapılmış ol
biliyorum. Altı milyon lira var m ı ! Mühendis
masının bir takım hususiyetler taşıması gibi,
lâzım, şu lâzım, bu lâzım. Kâğıt üzerinde gayet
arsaları bütün ayırmak, binaları büyük tutmak,
güzel çizilmiş yollar, tarhedilmiş bahçeler, mü
umumi hizmetlere ait kısımları gayet mas
kemmel konforlu ev plânları, kübik pencereler.
raflı halde yapmaktır. Bu, ihtiyacı karşılamak
Bunları gözümün önüne getiriyorum, ondan son
tan ziyade fantazi mi diyelim, zevk mi diyelim,
ra da bugün Erzincan'ın içinde bulunduğu ıstı
ıstırap mı diyelim, bir takım neticelerle bizi
rapları düşünüyorum. Şu altı milyon lira ile kaç
karşılaştırıyor.
senede Erzincan'ın mesken ihtiyacını karşılıyabileceğimizi bir türlü anlıyamıyorum.
Erzincan'ın toprak haline gelmiş manzara
Onun için Sayın Bayındırlık Bakanından ri
sını bir tarafa bırakmışız, yeni bir şehir yapı
cam
şudur; bu işte malzeme tiplerinin tesbiti,
yoruz, bu, elbette isabetli bir şeydir. Fakat ar-
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bina plânlan üzerinde, halen bir odada bir aile
oturduğunu ve hattâ bir abdeshaneden iki üç
ailenin istifade ettiğini, bir mutfaktan yine iki,
ÜÇ ailenin istifade ettiğini göz önüne getirirsek
bu para ile asgarî ihtiyaçları karşılamak şartiyle ençok sayıda vatandaşların istifadesi cihe
tine gidilmesi metodunu takip etmeliyiz. Ben de
arzu etmezmiyim ki yıkılanın yerine on misli
iyisini yapalım, fakat arkadaşlar ne yazık ki
tecrübeler meydandadır. Onun için Bayındırlık
Bakanlığı hangi metodu takip edecekse, bilhassa
bu hususta izahat vermelerini rica edeceğim.
BAŞKAN — İlkokul öğretmenleri maaşla
rina ait tasarıya oy vernıiyen var m i l . Oy top
lanla muamelesi bitmiştir.
Buyurun Nihat Rrim.
BAYINDIRLIK BAKAM. NİHAT ERİM
(Kocaeli) — Efendini, sayın Tahtakılıç arka
daşınım endişelerini karşılayıcı bazı izahatta
bulunmak için huzurunuza çıktım. Hakikaten
bu paranın ne nevi inşaata sarf edileceği hususun
daki endişelerini ben de paylaşmaktayım. Ba
yındırlık Bakanlığı mütehassıslariyle bu mese
leyi tetkik ettik ve devletin günün çok ağır
şartları içinde ayırabildiği bu parayı Erzincan
için en müsmir bir şekilde ne suretle sarf ede
bileceğimizi düşündük. Bugün bir metre mikâ
bı inşaatın kaça mal olduğu hakkında hepinizin
fikri vardır. Biz Erzincan'da hakikaten beton
ev inşaatından kaçarak zelzeleye mukavemetli
tecrit edilmiş ahşap eve gitmeye karar verdik.
Ve büyük bir şans •eseri olarak şu son günlerde
Avusturya ile tütün mukabilinde yarı imal edil
miş evler üzerinde mutabakat hâsıl oldu. Ya
pılan hesaplara göre İm evler, bugün Türkiye
dâhilinde en ucuz şekilde temin edilebilecek ev
lerden daha ucuzdur. Ayrıca tütün satma hu
susundaki uğradığımı/, güçlükleri de göz önün
de tutarsanız bu vesile ile tütünlerimizin bir
kısmını hem de iyi bir fiatla elden çıkarmış ola
cağız. Bu suretle şans eseri olarak bu evleri
lükse sapmadam fuzulî masraflardan tevakki
ederek en iyi surette bulma imkânına malik bu
lunuyoruz.
Evler tip tiptir, iki odalısı, üç odalısı, dört
odalısı var- Kanun da yüksek dikkatinizi çekmiş
tir. Bu evler yapıldıktan sonra Emlâk Bankasına
devredilecek ve uzun vadeli bir kredi ile vatan
daşlara ödettirilecektir. Onun için malî kabilyeti
müsait olan vatandaşlar için üç odalı, dört
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odalı
yapmayı
düşündük.
Bu
evlerin
;> 500 - (i 000 lira, arasında mal olacağı anlaşıl
makladır. Yapılan hesaplardan daha ucuza mal
edilemiyeceği neticesine varılmıştır. Şunu da ilâ
ve edeyim ki, bu evlerin sihhi tcrtibatiyle medeni
kon 1'orJarın bütün ieaplariyle verilmektedir. Za
idi ayırmaya imkân yoktur. Ucuzluğiyie beraber
bir nevi numune mahiyetini de haiz olacaktır.
Aynı evleri imkân bulursak Amasya'da yıkılan
evler yerine de tahsis edeceğizAHMET TAHTA Kil AÇ (Kütahya)
Bir
sual: Halkı daha evvel meskenlerini tâyin ederek
meskenleriyle meşgul etme imkânı yok mudur?
BAYINDIRLIK. BAKANİ NİHAT ERİM
(Kocaeli)
M Tendim, evlerin maketlerini yap
tırdık. Kanunla para, yetkisi çıkar çıkmaz bu
maketler mahalline gönderilecek ve iki odalı, üç
odalı olarak, kaçar senede alınacağı ve sair hu
suslar mahallinde tesbit edilecektir.
AHMET TAHTAKİLIÇ (Kütahya)
Bun
lar kışa yetişecek mi?
BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT EBÎM
(Devamla) - Evet, Avusturya ile mukavele ha
zırlandı. Ancak imzası için kanunun Yüksek Mec
lisin tasdikma iktiran etmesini istiyorduk. Mu
kavele imza edilir edilmez, ilk teslimat Eylül ba
şında İskenderun'da yapılacak, derhal trenle Er
zincan'a sevkedcceğiz. Havalar bozmadan evvel
son teslimat da yapılmış olacaktır.
EAİK KUKDOĞLU (Manisa) — Gördes hak
kında blrşey düşünüyor musunuz1?
BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM
(Devamla) —- Arkadaşın malûmları olması lâ
zımdır. Kasım Gülek arkadaşımın bana söyledi
ğine göre tahsisat konmuştur, Gördes'in nakle
dilmesine devam edilmektedir.
AHMET ALİ ÇINA R (Burdur) — Efendim;
Sayın Bakanın bize verdiği malûmattan çok mem
nun ve mütehassis oldum. Çünki ucuz ev yapmak
imkânını bulmuş oluyoruz.
Bu vesile ile bir noktaya temas edeceğini;
çalışmanın, işlerin üzerinde samimiyetle durma
nın faydasını tebarüz ettireceğim. Biz Şarkta
yaptığımız iki odalı evleri 30 bin liraya malettik.
Bugün aynı iki odalı evlerin 3 500 liraya mal
edildiğini sayın Bakanın ifadesinden anlamış
bulunuyoruz. Şu halde çalışmalarımızda, işleri
mizde samimiyetimizi ve heyecanımızı katmak, bu
memlekete çok şeyler kazandırır.
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MEHMET SADIK ET t (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar, vakit gecikti, sizi fazla Çizme
meye çalışacağım. Kemal Zeytinoğlu arkadaşı
mızın Erzincan'ın çilekeş, cefakeş halkı hakkın
da gösterdiği alâkaya, ben de Çağlar gibi teşek
kür ederim. Ancak buna politika katmasalardı
daha çok minnettar olurduk.
Çağlar ifade etti, ben de söylemek isterim.
Maalesef muhterem Muhalefet Lideri Erzincan'a
9 sene sonra yani Erzincan'da bir Milletvekilliği
inhilâi ettikten sonra gitmiştir.
Sonra buyurdular ki, bu tasarı seyahatin bir
eseridir. Asla böyle bir şey yoktur, tasarıyı
Hükümet getirmiştir. Biz Başbakanla oraya git
tik, yakından alâkadar olduk, hattâ Peker Kabi
nesi zamanındanberi bu konu konuşulmuş ve
görüşülmüştür. Binaenaleyh,, Muhterem Bay a r ' m seyahatinden sonra gelip kendileri tara
fından Hükümete bu yolda bir müracaat yapıl
madığı gibi bir kanun teklifi de getirilmemiştir.
Onun için muhterem arkadaşımın aflarma mağruren arzedeyim, bu gibi meselelerde, hepimizin
ıstırabına ortak olduğumuz çilekeş, cefakeş Er
zincan mevzuubahis olduğa zaman politika yap
masınlar.
Erzincanlı bir arkadaşınız olarak bugün gös
termiş olduğunuz yüksek atıfet ve lütufkârlıktan
dolayı hem serilerim adına minnet ve şükranları
mı arzetmekle bahtiyarım.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Tasa
rının ivedilikle görüşülmesi hakkında komisyo
nun teklifi vardır.
Arkadaşlardan da teklif
edenler oldu. ivedilikle görüşülmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Erzincan'da yaptırılacak meskenler
Kanun

hakkında

MADDE 1. — Eski Erzincan belediye hudut
ları içinde; kendileri veya murisleri adlarına ta
puda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkılanlara sa
tılmak üzere ev yaptırılması için yıllık
ödeme
miktarı (2.000 000) lirayı geçmemek şartiyle
(G 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanlığı ve
faizleriyle birlikte bu miktarları geçmemek üzere
bono çıkarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Vârislerin taaddüdü halinde bunlar için
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yaptırılacak ev birden fazla olamaz.
Yüklenme bedelleri Bütçe Kanunlarına bağlı
(A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı
kısımlarında zelzele bölgelerine yapılacak yar
dımlar tertiplerindeki ödeneklerden karşılanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mil Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. —• Birinci madde hükümleri dai
resinde yaptırılacak evlerin tipleri, adedi, sa
tmalına hakkını haiz olanlardan talipler ara
sında gözetilecek sıra esasları Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmi-.
yenler....Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — inşası tamamlanan evler Ha
zinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasına temlik
ve maliyet bedelleri adı geçen Banka sermayesi
ne mahsup olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu evler adı geçen Bankaca
ikinci madde gereğince taayyün eden esaslar
dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak 20
yılda, 20 eşit taksitte tahsil edilmek üzere satılır.
ilk taksit vâdesi satış tarihinden bir yıl son
radır. Herhangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde geri kalan borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve yıllık % 5 faize tâbi olur.
Bankanın bu evlerden mütevellit alacağı
kendi kanunundaki usullere göre takip ve tah
sil olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye
Emlâk Kredi Bankası arasında kararlaştırı
lacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil gi
derleri ile, herhangi bir sebeple tahsiline imkân
kalmıyan satış bedelleri, her yıl adı geçen Ban
kaya birinci maddede gösterilen tertiplerdeki
ödeneklerden tesviye olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE G. — Bu kanunda yazılı maksatlar
için Hükümetçe hariçten getirilecek hazır evler
den ve malzemesinden Gümrük Eesmi ile Güm-
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rüklerde alınan sair vergi ve resimler alınmaz.
Bu kanuna göre yapılacak evlerin ilk sahip
lerine tescillerinde Tapu Harcı ve Damga Resmi
alınmaz.
BAŞKAN'— Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADBîE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MAÖFXE 8 . — B u kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü açık oya sunuyorum.
Arkadaşlar; oyların neticesini arzediyorum:
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki kânun tasarısına (259) oy verilmiştir.
(257) kabul, 2 ret vardır. Muamele tamamdır.
Kanun (257) oyla kabul edilmiştir.
Götürü olarak alman nebati yağ Muamele
Vergileri cezalarından tahsil edilemiyen kısmı-'
ııra alınmaması hakkındaki kanun tasarısına
(253) ÎÜlletvekiK oy vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kânun (253) oyla kabul edilmiştir.
îriebölü ve Abıasra Limanları yapımı için ge-

0:2

locek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısına (243)
oy verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun
(243) oyla kabul edilmiştir.
İlkokul öğretmenlerinin almakta oldukları
aylık dereceleri hakkındaki kanun tasarısına
(250) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. (248)
kabul, 2 ret vardır. Kanun (248) oyla kabul
edilmiştir.
Arkadaşlar, bu son kabul buyurduğunuz ka
nunun neticesini arzetmek için beş on dakika
müsaadenizi rica ediyorum.
BAŞKAN - - Arkadaşlar; açık oy verdiğiniz
kanunun neticesini arzedeceğim. Beş on dakika
beklemenizi rica ederim.
Tasarıya oy vermiyen var mı? Oy toplanı a
muamelesi bitmiştir.
Erzincan'da yaptırılacak meskenler hak
kındaki kanun tasarısına (234) Milletvekili oy
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun '234) oy
la kabul edilmiştir.
Evvelce verilmiş olan karar gereğince yarın
saat 10 da toplanmak üzere Birleşime son veri
yorum .
Kapanma s a a t i : 21

m*m

DÜZELTÎŞ
76 neı Birleşimin 378 nei sahibesinin 2 nci sütununa 20 ncı satırdan sonra şu ifade eklenecektir:
BAŞKAN — tvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BU tutanağın 833 ncü sahiftsinin birinci sütununun sonundan 3, 4, 5 ve 6 ncı satırları çıkarıla
caktır.

1:83
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Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa verilen oyların sonucu
(K4Uu*kabBİ«ül»j«Ur.)
Üye sayısı

: .405

Oy:ırer»lex
Kabul edenler
Reddedenler

: 259

Çekinserier
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

0
193
13

:

:
:

257
2

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Mehmet Agkar , ,
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
AHŞABA
Naki Cevad Akkerman
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Gl. Naci Tıaaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
.,
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı

Eni mittin Çeliköz
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BÎLECÎK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Şuner
BtNGÖL
Tahsin Banguoğlu
BtTUS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Cemil Çanıbel
Lûtfi Gören
Cemil Özçağiar
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri B£k
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
îhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir

Ahmet İhsan Zeynel*
oğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazaneıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naira Atalay
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
DENÎ55LÎ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Cavit Ekin
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğuliarı
Mahmut N. Gündtizalp
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. İbrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
AbdülhaJtEırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
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Salim AJtuğ
Mesut Çankaya
Raif Ding
Nafiz Dumlu
Cevat Durşunpğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
GA^İANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
GİRESUN
Eşref Dizdar
İsmail. Sabuncu
Ahmed Ulu»
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip Kemal Zum
oğlu
GÜMtfŞANE
Hasan F«hmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Söknwn«ü«r
Tahsin Türün
İÇİL
Salih İnankur
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç

B : 83
ÎSTANBUL
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Osman Nuri Koni
Örgl. Cemil Cahit Toydemir
ÎZMÎR
Benal Nevzat Arıman
Münir Birsel
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf inan
Rahmi Köken
Dr. Kâmran ö r s
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Şerafettin Karacan '
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgm
Reşit Turgut
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
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Fuad Balkan
Dr. F. Şerefettin Bürge
Âli Dikmen
Amiral Şükür Okan
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sil ay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal •
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Dr. Kâmil idil
Emin Soysal

:2

Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Miza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Ur as
MUĞLA
Nuri özsan
NİĞDE
Ferit E cer
Rifat Gürsoy
İbrahim Refik Soyer
I l'üseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral II. Gögdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
İlarru'i Yalımın
RÎZE
Dr. Saim Ali Dilenire
.Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad S irmen
Ali Zırh
SAMSUN
II üşeyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Kar at aş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
SEYHAN
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Remzi Yüregir
SllRD
AH Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SÎNOB
İjûtfi Aksoy

[Reddedenler]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan

ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
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Cevdet Kerim tncedayı
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galip Pekel
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Sırrı Day
Ali Rıza Işıl
Kail' Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılaa
URFA
Atalay Akan
Razi Soyer
Sn at Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celâl Arat
Kamil Erbek
Sırrı îçöz
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Ahmet Gürel
Sabrı Koçer
Naim Kromer
Nuri Tarhan
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[Oya kaUlmıyanlar]
AFYON KARAHİSAR
Haaim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
AĞBI
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Bsad Uras
ANKAEA
Mebrure Aksoley (I.)
Falih'Rıfkı Atay
ibrahim Raruf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
İhsan Ezğü
İsmet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümta2 ökmen
ANTALYA
Mustafa Korkut (İ.)
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Emin Bilgen
BALIKESİR
Orgl. Izzeddin Çalışlar

(t)
Süreyya Örgeevren
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşün
sel (Bask, V.)
BİTLİS
Arif Özdemir (I.)
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUB
OrgL Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek

ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda

(î.)
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl (1.)
ismet Eker
Necdet Yüeer
DENİZLİ
Dr. Himdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
ihsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Fethi Erimçağ
D*. Bahattin öğütmen
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu

HAKKARİ
Selim Seven (
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Ref et Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamhbel
Fuad Hulusi Demirelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal Öke
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Peker (1)
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten

ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Münir Hüsrev Göle
(Bakan)
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Emin Sazak
GAZİANTEB
Cemil Sait Barlas
(Bakan)
İZMİR
Dr. Muzaffer Canbolat
Şevket Adalan (Bakan)
Dr. Abdurrahman Melek
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
GİRESUN
Sami Gülcüoğlu
Celâl Esad Arseven
Sait Odyak
Kâzım Okay
Ekrem Oran
GÜMÜŞANE
Haydar Rüştü öktem
Edip Tör (1.)
Hasan Ali Yücel (I.)
Ahmet Kemal Varınca
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KARS
Akif Eyidoğan
Azia Samih Ilter
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Ziya Orbay (1.)
KAYSERİ
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
KIRŞEHİR
ismail Hakkı Baltacıoğlu
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu (I.)
Nihat Erim (Bakan)
Sedad Pek
KONYA
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle (1.)
AH Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh Ispartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus M. Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
MARAŞ
Rıza Çuhadar (1.)
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MARDİN
îrfan Ferid Alpaya
Gl. Seyfi Düzgören
MUĞLA
Abidin Çakır
Neeati Erdem
Asım G a m ı
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu
İTalid Onaran
NtĞDE
Hal id Mengi
Vehbi Sandal
Şükrü Süer
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta
(Bakan)
Hasan Cav id Belûl

SAMSUN
Mehraed Ali Yörüker

(t.)
SBYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Oavit Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
SÎÎBD
Eteın İzzet Benice
Sabrı Çeliktuğ
StNOB
Suphi Batur
Enver Kpk
Yusuf Kemal Tengirşenk

[Açık
[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Eraincan

1 Erzurum
1 Giresun
1 istanbul
1 Kastamonu
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StVAS
Nazif Ergin
Necmettin Sadak (Ba
kan)
Reşat- Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtif oğlu
Nazım Poroy

YOZGAD
Ziya Ai'kant (İ.)
Dr. iv. Cenup Berksoy
İhsan Olgun

TRABZON
Faik Ahmet Baruaçu
(Bakan)
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Hamdi Orhon
I Tasan Saka

Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Mahmut Tan
UBFA
Osman Ağan
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
VAN
İbrahim Arvas (1.)
Rüştü Oktar

ZONGULDAK

İsmail E r g e n e r
idinin Farisirgil (Fîakaıı)
A li Kıza m e r a Iciııda roğlu
( B a ş b a k a n ) Orhan Sev fi Orhon

Milletvekillikleri!
Millet
1
1
1
1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

1
1
1
1

Yozgad

1
13

Götürü olarak ahnan nebati yaf Muamele vergileri ce«Ü«rffidan tahsil edüemiytn kısmının
alınmama*! baklandaki kanuna verilen oylaröı sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
Üye say«ı : 465
Oy verenler : 253
Kabul edenler
253
Reddedenler :
o
Çekinserler :
0
Oya katılmıyanlar
ı 99
Açık MMetvekillikleti • 13
[Kabul

ıedenler]

AFYON KARAHİSAR Hacim Çarıklı
Gl. Sadık Aldoğan
Eminittin Çelikoz
Mehmet Aşkar
Gl. Kâzım Özalp
Ahmed veziroğhı
TTilmî Şeremetli
AĞRI
Fahrettin Tirîtoğlıı
Müştak Aktan
tsmail Hakki Usnnçarşıh
Halid Bayrak
BİLEOÎK
AMASYA
Reşit Bozüyük
Ahmet Bymir
Memduh Şevket Esendal
Zeki Tarhan
Dr. Muhite Stıner
Ali Kemal Yiğitoğlu
BtKötfL
ANKARA
Ferudun Fikri Düşünüel
Naki Cevad Akkerman
BİTLİS
Mebrure Aksoley
Muhtar Ertan
Avni RefÖs Bekman
BOLU
Basit Börekti
Hasan Cemil Çtembel
Arif Çubukçu
Lûtfi Gören
Emin Halim JSrgun
Cemil Ö£f*gkr
Muammer Eriş
BURDUR
Cevdet Gölet
Dr. M. Şerif korkut
Fakihe öymen
BUB9A
Gî. Naci Tınaz
Sadık Tahsin Arsal
AİTTALYA
Zehra BüâÜnş
Numan Aksoy
Fahri Bük
Niyazi Aksu
Aziz Duru
Dr. Galip Kahraman
Ahmed Münir Erhan
Rasih Kaplan
Mustafa Fehmi Gereeker
AYDIN
Cem&Öz
Mitat Aydın
Dr. M. TftMtt£ftmer
Nuri Oöktepe*
ÇANAKKALE
thsan Karasioğlu
BALIKESİR
Ali Rıza Kırsever
Abdi Ağsbeyoğlu
Nurettin Üneû
Muzaffer Akpmar
ÇANKIRI
Esat Altan
Dr. Akif Arkan
Fuat Bilal
Rifat Dolunay
Osman Niyazi Burcu

Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyueloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Brem
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Hasene İlgaz
Suheyp Karftfakıoğln
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz
DfYAKBAKOt
Cavit EMn
thsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
ESİRME
Mehmet E. Ağaeğtdları
Mahmut N. GüHdüzalp
Mehmet öktem
ELASÖ
Fuad Ağrah
Mustafa Arpacı
Fahri Sarakaya
Dr. î. TaH öngören
ERZİNCAN
Ziya ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabrı Akgöl

Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Durstinoğlu
Gl. Vehbi Koeagüney
Şükrü Ko§ak
ESKİŞEHİR
Ahmet Qğ&*
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
GAZlANTEB
ömeu Âsim Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Bekir Kaleli
GİRESUN
Eşref Dizdar
İsmail Sabunöu
Ahmed Ulus
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Atiç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmenaer
Tahsin TÖsün
İÇBL
Halil Atalay
Salih înankur
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rıfat GûîîÜ
Sait Koksal
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Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza A n
Dr. Nikola Fakaçelli
Orgl. Cemil Cahit Toydemir

6.7 .1948

KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyariık
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
tZMtR
tbrahim Süreyya Yiğit
Benal Nevzat Anman
KONYA
Münir Birsel
Dr. Hulusi Alataş
Dr. Hüseyin Hulki Cura Mitat Şakir Altan
Esat Çınar
Mulısin Adil BinaJ
Sedat Dikmen
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Atıf înan
Rasim Erel
Rahmi Köken
Şevki Ergun
Şükrü Saraçoğlu
Dr. rfadi Irmak
KARS
Naim Hazım Onat
Mehmet Bahadır
Dr. Aziz Perkün
Şerafettin Karacan
Tevfik Fikret Sılay
Dr. Esad Oktay
Halis Ulusan
Zihni Orhon
KÜTAHYA
Abdurrahman Sürmen
Halil Benli
Hüsamettin Tugaç
Ahmet Bozbay
KASTAMONU
Orgl. Asım Gündüz
Muzaffer Akalın
MALATYA
Hamdı Çelen
A. Ulvi Beydağı
Dr. Fahri Eeevit
Atıf Esenbeî
Fethi Mağara
Mehmet Sadık Eti
Baki Tümtürk
Mustafa Naim Karaköy*
lü
KAYSERİ
Osman Taner
Fikri Apaydın
Abdülkadir Taşangil
Gl. Salih Avgın
Mahmud Nedim Zabcı
Reşid özsoy
MANİSA
Faik Seler
Korgl. Ali Rıza ArtunÖmer Taşçıoğhı
kal
Hayrullah Ürkün
Kâmil Coşkunoğlu
KIRKLARELİ
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Zühtü Akın
Dr. M. Necdet Otaman .
Korgl. Kemal Doğan
Yaşar özey
Nafi Atüf Kansu
Hilmi öztarhan
Şevket ödül
MARAŞ
Dr. Fuad Umay
Dr. Kemali Bayizit
KIRŞEHİR
Dr. Kâmil İdil
Şevket Torgut
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Şemsettin Günaltay
Hasan Reşid Tankut
Hikmet Işık
Abdullah Yayeıoğlu
Kâmil Kitapçı
MARDİN
Muttalip
öker
Rıza Erten
İsmail Mehmed Uğur
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin Şakir Uma
Abidin Yurdakul
Dr. Aziz Uras
NİĞDE
TEKİRDAĞ
Ferit Ecer
Emin Ataç
Rifat Gürsoy
Ziya Ersin Cezaroğlu
ibrahim Refik Soyer
Ekrem Pekel
Hüseyin Ulusoy
Cemil Uybadm
ORDU
TOKAD
Dr. Vehbi Demir
Recai Güreli
Mehmet Furtun
Cemal Kovalı
Amiral H. Gögdalaj
Galip Pekel
Dr. Zeki Mesut Sezer Refik Ahmet Sevengil
Haindi Yalmar
TRABZON
RİZE
Sırrı Day
Dr. Saim Ali Dilemre Ali Rıza Işıl
Dr. Fahri Kurtuluş
Raif Karadeniz
Fuad Sirraen
Zekiye Molaoğlu
Ali Zırh
Hasan Saka
Mustafa Reşit TarakçıSAMSUN
oğlu
Hüseyin Berk
Muammer Yarımbıyık
Cemil Bilsel
Hüsnü. Çakır
TUNCELİ
Rıza Isıtan
N<îcmeddin Sahir Sılan
Yakup Kalgay
URFA
Ömer Karataş
Atalay Akan
Dr. Sadi Konuk
Razi Soyer
Muin Köprülü
Suut Kemal Yetkin
Mehmed Ali Yörüker
VAN
SEYHAN
Muzaffer Kooak
Sinan Tekelioğlu
YOZGAD
Ahmet Remzi Yüregir
Ofilâl Arat.
SURD
Kâmil Erbek
Alî Rıza Esen
Sırrı Içöz
Lûtfi Yavuz
ZONGULDAK
SÎNOB
Şinasi Devrin
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim încedayı Ahmet Gfirel
Naim Kromer
SİVAS
Nuri Tarhan
Mitat Şükrü Bleda

[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHISAR
Hazim Bozca

Hasan Dinçer
Şahin Lâçin

Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
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AĞRI
Ahmet Alpaslan
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AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
İbrahim Raruf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
İhsan Ezğü
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Mustafa Korkut

*

(t)
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. İzzeddin Çalışlar

do
Süreyya örgeevren
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
(Bakan)
BİTLİS
Arif özdemir
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUB
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Atıf Akgüç
Abdurrahman Konuk
Muhittin Baha Pars

(i.)
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bin gül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet fîökpon
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda

(î.)

6 . 7 . 1948

ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl (1.)
İsmet Eker
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal Öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Münir Hüsrev Göle
(Bakan)
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Emin Sazak
GAZİANTEB
Dr. Muzaffer Canbolat
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Edip Tor. (1.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Abdülgnni Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
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İÇEL
Haydar Aslan
Saim Ergenekon
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ranıazsnoğlu
İSPARTA
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Cihad Bab?^ı
Celâl Bayar
GL Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz ÇamLbe1
Fuad Hulusi Demircili
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal ö k e
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Pcker (1.)
Ahmet Kemal Silivrili

Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KIRŞEHİR
ismail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kufutluoğlu
KOCAELİ
lsmai] Rüştü Aksal
Cenap Aksu (1.)
Nihat Erim (Bakan)
Sedad Pek
KONYA
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle

(î.)

Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh Ispartalığil
Adnan Menderes
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
(î.)
MALATYA
Hamdullah Suphi TanDr.
Hikmet
Fırat
rıöver (1.)
Dr. Cafer Özelçi
Hüseyin Cahit Yalçın
Şefik Tugay
Senihi Yürüten
MANİSA
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan) Yunus M. Alakant
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı Rıdvan Nafiz Edgüer
Şevket Raşit Hatipoğhı
Sami Gülcüoğlu
Feyzullah Uslu
Sait Odyak
MARAŞ
Ekrem Oran
Rıza Çuhadar
Haydar Rüştü öktem
Emin Soysal
Dr. Kâmran ö r s
MARDİN
Hasan Âli yücel (1.)
İrfan Ferid Alpaya
KARS
Gl. Seyfi Düzgören
^kif Eyidoğan
MUĞLA
Aziz Samih Üter
Abidin Çakır
Tezer Taşkıran
Necati Erdem
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan Asım Gürsu
Nuri özsan
Tahsin Coşkan
Dr. Mitat Sakaroğlu
Ziya Orbay (1.)
MUŞ
KAYSERİ
Bari Dedeoğlu
Sait Azmi Feyzioğlu
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Halid Onaran
NİĞDE
Halid Mengi
Vehbi Sandal
Şükrü Süer
ÖRDÜ
Yusuf Ziya Ortaç
Hamdi Şarlan
RlZE
Tahsin Bekir Balta
(Bakan)
Hasan Cavid Belûl
SAMSUN
Naşit Fırat
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener

6 . 7 . 1948

Cavit Oral (Bakan)
Kasım Gülek (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
SÎÎRD
Etem İzzet Benice
Sabri Çeliktuğ

URFA
Osman Ağan
TF.KİRDAfi
X fJJCVX£wA/fX\X
Vasfi Gerger
Fayık öztrak
Esat Tekeli
VAN
TOKAD
ibrahim
Arvas
(i.)
Feyzi Eken
Rüştü Oktar
Mustafa Lâtifoğlu
YOZGAD
Nazım Poroy
Ziya Arkant (î.)
TRABZON
StNOB
Dr. Kemal C. Berksoy
Suphi Batur
Faik Ahmed Barutçu
(î.) .
Enver Kök
(Bakan)
İhsan Olgun
Yusuf Kemal Tengirşenk Daniş Eyiboğlu
ZONGULDAK
Temel
Göksel
İsmail
Ergener
SİVAS
Hamdi
Orhon
Nazif Ergin
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Sarıalioğlu
Necmettin Sadak
Ali Rıza încealemdaroğlu
TUNCELİ
(Bakan)
Sabri Koçer
Reşat Şemsettin Sirer Mahmut Tan
Orhan Seyfi Orhon

[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan
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Gl. Fikri Tirkeş

Milletvekillikleri]
1 Malatya
1 Mardin
1 Ordu
1 Tokad

1 Erzurum
1 Giresun
1 İstanbul
1 Kastamonu

1
1 Yozgad
1
1

1
—
13

İnebolu ve Amasra Limanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkındaki 4870 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanuna verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
465
Oy verenler : U43
Kabui edenler : 243
•
Reddedenler :
0
Çekinserler :
0
Oya katılmıyanîar : 209
Açık Milletvekillikleri : 13

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Mehmet Aşkar
Kemal özçoban
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan

Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu

ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
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Emin Halim Ergun
Cevdet Gölet
Fakihe Öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
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Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
AYDIN
Mitat Aydın
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESlB
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
tsraail Hakkı Uzunçarşıiı
BÎLECÎK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BtTLtS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz DUBU
Ahmed Münir Erhan
Cemil öz
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
thsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir

6.7 . 1948

Ahmet îhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Oavit Ekin
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. İbrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sp.bri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
GL Aşir Atlı
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Cemil Said Barlas
Bekir Kaleli
GİRESUN
Eşref Dizdar
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMUŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
İÇEL
Halil Atalay
Salih İnankur
İSPARTA
Kâzım Aydar Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Orgl. Cemil Cahit Toydemîr
İZMİR
Benel N. Anman
Lâti-e Bekir Çeyrekbası
Esat Çınar
Sedai Dikmen
Atıf inan
Rahmi Köken
Şükrj Soracoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Reşid özsoy
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Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Urkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Dr. Azir Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz ı
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
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MARAŞ
Dr. Kâmil İdil
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
ibrahim Refik Soyer
Hüseyin UJusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun (
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Haindi Şarlan
Hamdi Yalman
RÎZE
Dr. Saim Ali Dilemre

6 , 7 . 1948
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Dr. Fahri Kurtuluş
SİVAS
Fuad Sirmen
Mitat Şükrü Bleda
Ali Zırh
f Şemsettin Günaltay
SAMSUN
Hikmet Işık
Hüseyin Berk
Muttalip öker
Cemil Bilsel
ismail Mehmed Uğur
Naşit Fırat
Şakir Uma
Rıza Isıtan
Abidin Yurdakul
Yakup Kalgay
TEKİRDAĞ
Ömer Karataş
Emin Ataç
Dr. Sadi Konuk
Ziya Ersin Cezaroğlu
Mehmed Ali Yörüker
Ekrem Pekel
SEYHAN
Cemil Uybadm
Dr. Makbule Dıblan
TOKAD
Sinan Tekelioğlu
Recai Güreli
Ahmet Remzi Yüregir
Cemal Kovalı
SIÎRD
Galil) Pekel
Ali Rıza Esen
TRABZON
Lûtfi Yavuz
Sırrı Day
SINOB
Ali Rıza Işıl
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Incedayı Raif Karadeniz

Zekiye Molaoğlu
Hasan Saka
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Neemeddin Sahir Sılan
*
URFA
Razi Soyer
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Ahmet Gürel
Sabri Koçer
Naim Kromer
Nuri Tarhan

[Oya katı Imıyanlar]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
ibrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Muammer Eriş
ihsan Ezğü
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Mustafa Korkut (I.)
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor

Gl. Refet Alpman
Emin Bilgen
BALIKESİR
Orgl. îzzeddin Çalışlar

Behçet Gökçen
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda

(D

ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl (I.)
ismet Eker
Sııheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
D. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Ay kaç
Vedat Dicleli
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ

Süreyya örgeevren
BİTLİS
Arif özdemir (I.)
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Celâl Sait Siren
ihsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Atıf Ak güç
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdurrahman Konuk
Muhittin Baha Pars

(t)
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu

(D
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Dr. Bahattin öğütmen
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Münir Ilüsrev Göle
(Bakan)
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Hasan Polatkan
Km in Sazak
GAZlANTEB
Dr. Muzaffer Canbolat
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Olcay
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör (I.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven
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HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Haasn Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Saim Ergenekon
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kemal Turan

6 . 7 . 1948

KARS
Akif Eyidoğan
Aziz Şamili Ilter
Tezer Taşkıran (î.)
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Ziya Orbay (î.)
KAYSERİ
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Sahir Kurutluoglu
İSTANBUL
KOCAELİ
Salaroon Adato
İsmail Rüştü Aksal
Dr. Adnan Adı var
Cenap Aksu (î.)
Enis Akaygen
Nihat Erim (Bakan)
Cihad Baban
Sedad Pek
Celâl Bayar
İbrahim Süreyya Yiğit
Gl.Refet Bele
KONYA
Mareşal Fevzi Çakmak
Sedad Çumralı
Faruk Nafiz Çamhbel
Dr. Muhsin Faik Dün
Fuad Hulusi Demircili
dar
Osman Nuri Koni
Fatin Gökmen
Fuad Köprülü
Hülki Karagülle (1.)
Dr. Mim Kemal ö k e
Ali Rıza Türel
Dr. Akil Muhtar özden
KÜTAHYA
Recep Peker (î.)
Hakkı Gedik
Ahmet Kemal Silivrili
Dr. Ahmet İhsan GürII. Suphi Tanrıöver
soy
Hüseyin Cahit Yalçın
Memduh îspartalıgil
Senihi Yürüten
Adnan Menderes
Ömer özdek
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan) thsan Şerif özgen
Ahmet Tahtnkılıç
Münir Birsel
MALATYA
Dr. II. Hulki Cura
Atıf Esonbel
Sami Gülcüoğlu
Dr. Hikmet Fırat
Sait Odyak
Dr. Cafer Özelçi
Ekrem Oran
Şefik Tugay
Haydar Rüştü öktcm
MANİSA
Dr. Kfımran örs
Yunus M. Alakant
Hasan Âli Yücel (î.)

O :2

Korgl. Ali Rıza Artun- Sabri Çeliktuğ
SİNOB
kal
Suphi Batur
Rıdvan Nafiz Edgüer
Dr. Memduh Necdet Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
Otaman
SİVAS
Feyzullah Uslu
Nazif Ergin
MARAŞ
Kâmil Kitapçı
Dr. Kemali Bayizit
Necmettin Sadak
(Bakan)
(Baka)
Rıza Çuhadar
Reşat Şemsettin Sirer
Emin Soysal
Gl. Fikri Tirkeş
MARDİN
İrfan Ferid Al paya
TEKİRDAĞ
Gl. Seyfi Düzgören
Fayık öztrak
Dr. Aziz Uras
TOKAD
Feyzi Eken
MUĞLA
Mustafa Lâtifoğlu
Abidin Çakır
Nazım Poroy
Necati Erdem
Refik Ahmet Sevengil
Asım Gürsu
Nuri özsan
TRABZON
Dr. Mitat Sakaroğlu
Faik Ahmed Barutçu
MUŞ
(Bakan)
Bari Dedeoğlu
Daniş Eyiboğlu
Halid Onaran
Temel Göksel
NİĞDE
Hamdi Orhon
Halid Mengi
Ali Sarıalioglu
Vehbi Sandal
TUNCELİ
Şükrü Süer
Mahmut Tan
ORDU
URFA
Yusuf Ziya Ortaç
Osman Ağan
RİZE
Atalay Akan
Tahsin Bekir
Balta Vasfi Gerger {
Hasan Cevid Belûl
Esat Tekeli
SAMSUN
VAN
Hüsnü Çakır (Bakan)
İbrahim Arvas (1.)
Muin Köprülü
Rüştü Oktar
YOZGAD
SEYHAN
Ziya Arkant (1.)
Kemal Çelik
Dr. Kemal C. Berksöy
Kasım Gülek (Bakan)
thsan Olgun
Cavit Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
ZONGULDAK
Hilmi Uran
ismail Ergener
Ali Münif Yegena
Emin erişir gil (Bakan)
SİİRD
Ali Rıza İneealemdaroğhı
Etem İzzet Benice
Orhan Seyfi Orhon
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B : 83
[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

1
1
1
1

Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu

6.7.1948

O : 2

Milletvekillikleri]
1
1
1
1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

1
1
1
1

Yozgad

1
13

*>m<i
İlkokul öğretmenlerinin almakta oldukları aylık dereceleri hakkındaki kanuna

verilen oyla-

rm sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:
;
:

465
250
248
2
0
202
J1

[Kabul edenler]
AFYON KARAHISAR
Mehmet Aşkar
Şahin Lfıçin
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit BUrekçi
Arif Çuoukcu
-Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu

Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabey oğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
ismail Hakkı Uzunçarşılı
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Ferudun Fikri Düşün
sel
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar

BURDUR
Ahmet Ali Çmar
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeynel-

oglu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
Asım Us
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ÇORUM
Naim Atalay
îlasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
Hulusi Oral
DlYARBAKHt
Fazıl Ahmed Aykaç
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Behçet Kemal Cağla*
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
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Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Çevat Dursunoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Kemal Zeytinoğlu
OAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
AhmedUlus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Tahsin Tüzün
İÇEL
Salih Inankur
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Fuad Hulusi Demircili
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hullri Cura
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Rahmi Köken
Sait Odyak
Dr. Kâmran örs
Şükrü Saracâoğlt!
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan

6.7 . im

Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Urkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
ismail Rüştü Aksal
Fuad Balkan
Dr. F. Şeref ettin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim (Bakan)
Amiral Şükür Okan
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
OrgL Asım Gündüz
MALATYA
Mehmet Sadık Eti

O :2

Dr. Hikmet Fırat
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Faik Kurdoglu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Hasan Reşid Tânkut
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Asım Gürsu
Nuri özsan
MUŞ
Halid Onaran
NİÖDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ÖRDÜ
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sinmen
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Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Gülek
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SURD
Sabri Çeliktuğ,
Lûtfi Yavuz

StaOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Inceda-

n
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Mutta! ip öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç,
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel
TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu -,*
Raif Karadeniz,
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhön
Hasan Saka

B : 83
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Neemeddin Sahir Sılan

6.7.1948

URFA
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
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VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmi] Erbek

ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Emin Erişirgil
Ntırj Tarhan

l Reddedenler]
ÇANAKKALE
Nurettin Unen

NİĞDE
ibrahim Refik Soyer

[Oya hatılmıy anlar]
AFYON KARAHÎSAR
GL Sadık Aldoğan
Hazim Bozca
Hasan Diııçer
Kemal Özçoban
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
ibrahim Raruf Ayaşh
Emin Halim Ergun
İhsan Ezğü
ismet İnönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Mustafa Korkut (I.)
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
. Neşet Akkor
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen

BİTLİS
Arif özdemir (I.)
BOLU
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
BURSA
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Muhittin Baha Pars

(1.)
Faik Yılmazipck
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda

(D

ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
Edip Alpsar
Dr. Mustafa Cantekin
BALIKESİR
Münir Çağıl (I.)
Orgl. Izzeddin Çalışlar ismet Eker
(t)
DENİZLİ
Süreyya örgeevıen
Dr. Hamdi Berkman
Gl. Kâzım Özalp
Cemil Çalgüner
Hilmi Şercmctli
Naili Küçüka
Felırettin Tiritoğlu
Kemal Cemal öncel
BİLECİK
Dr. Behçet Uz
Reşit Bozüyük
DİYARBAKIR
Memduh Şevket Esendal Vedat Dicleli
Dr. Muhlis Sun er
Cavit Ekin ((Bakan)

Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin Öğütmen
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğln
ERZURUM
Münir llüsrev Göle
(Bakan)
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potııoğlu
Emin Sazak
GAZlANTEB
Cemil Said Barlas
(Bakan)
Dr. Muzaffer Canbolat
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şükrü Sökmensüer
Edip Tor
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
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HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Dıırukan
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
ltasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergcnekon
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Kemal Turan
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adı var
Enis Akaygen
Ali Rıza Arı
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlı t. el
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fvı a d Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar öz
den
Recep Poker (î)
Ahmet Kemal Silivrili
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H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
ÎZMÎB
Sami Gülcüoğlu
Atıf İnan
Ekrem Oran
Haydar Eüştü öktem
Hasan Âli Yücel

(t)
KARS
Azia Samih Ilter
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptogan
Tahsin Coskan
Ziya Orbay
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Reşit Turgut
KIRKŞEHİR
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu
KOCAELİ
Cenap Ak'su (1.)
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar

Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh Ispartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mustafa Naim Karaköylü
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
Şevket Raşit Hatipoğlu
MARAŞ
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Dr. Mitat Sakaroğlu

[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

1
1
1
1
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Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu
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MUŞ
Bari Dedeoğlu
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta
(Bakan)
Hasan Cavid Belûl
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüsnü Çakır (Bakan)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
SltRD
Etem İzzet Benice
Ali Rıza Esen
SÎNOB
Suphi Batur
Enver Kok
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Gl. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak

TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Temel Göksel
Ali Rıza İşıl
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Oman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
VAN
İbrahim Arvas
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı Içöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel
Ali Rıza încealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon

Milletvekillikleri]
1 Malatya
1 Mardin
1 Ordu
1 Tokat

1
1
1
1

Yozzgat

1
13
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Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir).
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Redde lonîer
Çekinserler
Oya katılm ly anlar
Açık Milletvekillikleri

:

465

: 234
: 234
,
0
:
0
: 218
:
13

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Ahmed Veziroğlu
AGRı
MuştaK üKtan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Avni Refik Beknıan
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan
AYDIN
Gl. Refet Alpman
RALIKEStR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Al tan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Eminittin Celi köz
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı

BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Cemil ö z
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
ü r . Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet îhsan ZeyneJoğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
Asım Us

ÇORUM
Süheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Abidin Ege
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğullar>
Mahmut Nedim Gündüzalp
ELÂZIĞ
Fuad Ağrah
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Nafiz Dumlu (î.)
Cevat Dursunoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Kemal Zeytin oğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Bekir Kaleli
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Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Dr. Galip Kenan ZaimGÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Tahsin Tüzün
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Fuad Hulusi Demire]li
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Rahmi Köken
Sait Odyak
Şükrü Soracoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hamdi Çelen
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Ahmet Bozbay
MALATYA
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
KAYSERİ
Osman Taner
Fikri Apaydın
Abdülkadir Taşangil
Faik Selen
Mahmud Nedim Zabeı
Ömer Taşçıoğlu
MANİSA
Hayrullah Ürkün
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
KIRKLARELİ
İsmail Erten
Zühtü Akın
Faik Kurdoğlu
Korgl. Kemal Doğan
Dr. Memduh Necdet
Nafi At.uf Kansu
Otaman
Şevket Ödül
Yaşar özey
Dr. Fuad Umay
Feyzullah Uslu
KIRŞEHİR
MARAŞ
Sahir Kurutluoğlu
Dr. Kemali Bayizit
Şevket Torgut
Rıza Çuhadar
KOCAELİ
Hasan Resi d Tankut
Ahmet Faik Abasıyanık
MARDİN
İsmail Rüştü Aksal
Ol. Seyfi Düzgören
Fuad Balkan
Rıza Erten
Dr. F. Şeref ettin Bürge
Abdülkadir Kalav
Ali Dikmen
Ol. Kiazım Sevüktekin
Nihat Erim
Dr. Aziz Uras
Amiral Şükür Okan
MUŞ
Halid
Onaran
KONYA
NİĞDE
Dr. Hulusi Alataş
Ferit Ecer
Mitat Şakir Altan
Rifat Gürsoy
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy Halid Mengi
Vehbi Sandal
Dr. Sadi Irmak
İbrahim Refik Soyer
Tevfik Fikret Sılay
Şükrü Süer
KÜTAHYA
Hüseyin Ulusoy
Halil Benli
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk

[Oya
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Al doğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan
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ORDU
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Ham di Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilem re
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioglu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SHRD
Sabri Çeliktuğ
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Incedayı
SİVAS
Şemsettin Günaltay
Muttalip ö k e r
Necmettin Sadak

Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Reeai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel
TRABZON
Sırrı Day
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Kâmil Erbek
ZONGULDAK
Emin Erişirgil
Nuri Tarhan

kahlmıyanlar]

AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
tbrahim Cüruf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bek ata
Emin Halim Ergim
İhsan Ezğü
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)

ANTALYA
Numan Aksoy
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut (1.)
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Mitat Aydm
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
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Muri Göktepo
BALIKESİR
Orgl. îzzeddin Çalışlar

(t)
Hacim Çarıklı
Süreyya örgeevren
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
BİTLİS
Arif özdemir (1.)
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BOLÜ
Dr. ibrahim Tali öngö
Celâl Sait Siren
ren
İhsan Yalçın
ERZURUM
BURDUR
Eyüp Sabri Akgöl
Orgl. Fahrettin Altay
Raif Dinç
Ahmet Ali Çınar
Münir Hüsrev (röle
BURSA
(Bakan)
Atıf Akgüç
ESKÎŞEHİR
Muhittin Baha P a r s ( l ) tsmail Hakkı Çevik
Faik Yılmazipek
Ahmet Oğuz
ÇANAKKALE
Hasan Polatkan
Hüseyin Bingül
Abidin Potuoğlu
Niyazi Çıtakoğlu
Fimin Sazak
Behçet Gökçen
GAZÎANTEB
îhsan Karasioğlu
Dr. Muzaffer Canbolat
Ali Rıza Kırsever
GÎRESUN
Celâl Esad Arseven
ÇANKIRI
Kâzım Okay
Mustafa Abdülhalik
Fikret Yüzatlı
Renda (I.)
GÜMÜŞANE
ÇORUH
Hasan Fehmi Ataç
Ali Çoruh
Şükrü Sökmensüer
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Edip Tör (t.)
Atıf Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
ÇORUM
HAKKÂRİ
Edip Alpsar
Selim Seven
Naim Atalay
HATAY
Dr. Mustafa Cantekin
Abdullah Çilli
Münir Çağıl (î.)
Gl. Eyüp Durukan
îsmet Eker
Hasan Mursaloğlu
Kasene İlgaz
Abdülgani Türkmen
DENÎZLÎ
Suphi Bedir Uluç
Reşad Aydınlı
Rasira Yurdman
Dr. Hamdi Berkman
ÎÇEL
Cemil Çalgüner
Haydar Aslan
Naili Küçüka
Halil Atalay
Kemal Cemal önce!
Saim Ergenekon
Dr. Behçet Uz
Salih înankur
DİYARBAKIR
Refik Koral tan
Fazıl Ahmed Aykaç
Dr. Aziz Koksal
Vedat Dicleli
Dr. Celâl Ramazanoğlu
Cavit Ekin (Bakan)
ÎSPARTA
Feyzi Kalfagil
Kâzım Aydar
Osman Ocak
Kemal Turan
EDÎRNE
İSTANBUL
Fethi Erim çağ
Salamon Adato
Dr. Bahattin öğütmen Dr. Adnan Adıvar
Mehmet öktem
Enis Akaygen
Ali Rıza Arı
ELÂZIĞ
Cihad Baban
Hasan Kişioğlu
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Celâl Dayar
Gl. Rei'et Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlı bel
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kem a! Öke
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Peker (i.)
Ahmet Kemal Silivriîi
Hamdullah Suphi Tan
rı över
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Sami Gülcüoğlu
Atıf İnan
Ekrem Oran
Haydar Büstü ökleın
Dr, Kârımın örs
Hasarı Âli Yücel (T.)
KARS
Aziz Şamili ti ter
A bdnrrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah AJptogan
Tahsin Ooşkan
Ziya Orbay (I.)
KAYSERİ
GL Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Reşit Turgut
KIRŞEHİR
ismail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
KOCAELİ
Cenap Aksu (T.)
Sedad Pek
tbrahim Süreyya, Yiğit
KONYA
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
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Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Mülki Karagülle (î.)
Naim Hazini Onat
Dr. Aziz Perkün
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Orgl. Asını Gündüz

(t.)
Dr. Ahme! liman Gür
se y
Memduh ispartalıgil
Adnan Menderes
viıımr Ozdek
thsan Şerif özgen
Ahmet Tahîakilıç
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esen bel
Mustafa Naim Karaköy
lü
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
Şevket Raşit Ilatipoğlu
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğln
MUŞ
Bari Dedeoğlu
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Yusuf Ziya Ortaç
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RÎZE
Tahsin Bekir Balta
(Bakan)
Hasan Cavid Belûl
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüsnü Çakır (Bakan)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
SÎİRD
Etem izzet Benice
Ali Rıza, Esen

6. 7 1948

SÎNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SlVAS
Mitat Şükrü Bleda

d.)
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
tsmail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
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Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Muammer Yarımbıyık

Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
Ziya Arkant (î.)
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı Içöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
İsmail Ergener
Ahmet Gürel
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon

TUNCELÎ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
VAN
ibrahim Arvas (I.)

[Açık Milletvekillikleri]
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

1 Erzurum
1 Giresun
1 İstanbul
1 Kastamonu

1
1
1
1

Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

»m<(

1
1
1
1
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S. Sayısı: 187
inebolu ve Amasra Limanları yapımı için gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve
Büçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 5 9 )
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Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
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15 .VI.

1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12. V I . 1948 tarifinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan, İnebolu ve Amasra limanları yapımı için gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
İnebolu ve Amasra limanlarının inşalarına muktazi kanuni yetkiler alınmadan evvel bu liman
ların ne kadar zamanda ve ne miktar bir para ile vücuda getirilebilecekleri hakkında mahallerin
de yaptırılan iptidai keşiflere dayanılarak avan projeleri hazırlanmış ve bu tahmini etüdlerle hâsıl
olan kanaate göre inşa giderleri tesbit olunarak mezkûr limanların inşa giderleri hakkındaki
4870 sayılı Kanun bu tahmini kanaatlere göre tanzim olunmuştu. Bu kanunun yayımından sonra
adı geçen limanlarda işe başlanarak bugüne kadar vücuda getirilen inşaatın ve liman mahalle
rinde deniz ve hava şartları hakkında tutulan istatistik ve grafiklerin verdiği kanaatlerle geri ka
lan inşaatın ne miktar bir para ile bitirilebileceğinin hakikate çok daha yakın rakamlarla ifa
delerine artık imkân hâsıl olmuştur.
İkinci dünya harbi ve sonrası iktisadi olaylarının tesiriyle gerek yurt içinde ve gerekse yurt
o'ışında bütün malzeme ve işçilik fiyat ve rayiçlerinde devamlı bir yükselme olmuş ve bu yüzden
adı geçen limanlar inşaatında kullanılmak üzere yurt dışından satmalmması gereken yüksek kabi
liyetli bir çok ağır şantiye makina ve tesisleri ile diğer işletme tesislerinin ve yurt içinden sağla
nan her cins malzeme ve eşya fiyatları ile Gümrük Vergi ve resimlerinin ve ücretlerinin artmış
olmasından da bu limanlar inşaatının evvelce tahmin olunup kanunen tesbit edilen inşaat bedelle
riyle vücuda getirilmelerine de imkân kalmamıştır.
Adı geçen limanlarımızın inşa fiyatlarında tkinci Dünya Harbinin sebep olduğu büyük tereffüler ve çeşitli diğer birçok iktisadi olayların ve liman yerlerindeki deniz ve hava şartlarının tutu
lan istatistik ve grafikleri ve bugüne kadar yapılan inşaatın tesbit olunan maliyetleri esas alına
rak realitelere uyar bir şekilde yeniden hesaplanan inşaat bedellerinin çoğaltılması gerekmiş ve
bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyonu
Esas No. 1/359
Karar No. 12

18 . VI . I!) IH

Yüksek Başkanlığa
(İnebolu ve Amasra Limanlan yapımı için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi) hakkında 'Bayındırlık
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onanan kanun tasarısı Yüksek Başkanlıktan
Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonu
muzda Bayındırlık Bakanı ve Bakanlık yetki
li elemanları huzuriyle tasarıyı incelemiştir.
Hükümet gerekçesinden ve komisyona ya
pılan açıklamalardan bu limanların inşası için
ozaman mahallinde yapılan iptidai etüdlere da
yanılarak inşa giderlerini tesbit eden 4870 sa
yılı Kanunun hazırlanmış ve buna göre işe baş
lanmış ise de inşaatın devamı esnasında liman
mahallerinde deniz hava ve şartları hakkında
tutulan istatistik ve garfiklerin verdiği kana
atlerle bu limanlar inşaatının ne miktar bir pa
ra ile tamamlanabileceği hakkında hakikate
daha yakın bir etüd yapılmasına imkân hâsıl
olmuştur.
Bu etüdlerin verdiği kanaatlere munzam
olarak İkinci Dünya Harbi ve harb sonrası ikti
sadi şartlarının tesiriyle gerek yurt içinde1 w
gerek yurt dışında bütün malzeme ve işçilik fi
yatlarında devamlı bir yükselme hâsıl olmuş
ve bu yüzden adı geçen limanlar inşaatında kul
lanılmak üzere hariçten satmalmması gereken
birçok ağır şantiye makine ve tesisleriyle diğer
işletme tesislerinin ve yurt içinden temin edi
lecek her cins malzeme ve eşya fiyatları ile güm
rük resimlerinin ve işçilik ücretlerinin artmış
bulunduğu keyfiyeti de bir vakıadır.
Gerek katî etüdlerin verdiği kanaatler ve ge
rek yukarda zikredilen sebepler dolayısiyle her
türlü inşa malzeme ve işçilikleriyle ve şantiye

makine ve tesislerinin işletmeye mütaallik diğer
vesait ve tesislerle fiyatlarındaki esaslı yüksel
meler sebebiyle adı geçen limanlar inşaat ve
tesisatın 4870 sayılı Kanunla tesbit edilen be
delle inşasına imkân kalmamıştır.
Karadeniz sahilinde birer korunma limanı
olarak yapılacak olan bu limanların biran evvel
in şasin daki lüzum ve ehemmiyet gözönünde
tutularak yakardaki esaslar dâhilinde bugünün
şartlarına göre inşaat bedelinin artırılmasına
katî lüzum hâsıl olduğu neticesine varılmıştır.
Bu itibarla 4870 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Hükümet ta
sarısının aynen kabulüne komisyonumuzca oy
birliğiyle karar verilmiştir.
Havalesi gereğinre Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bayındırlık Komisyonu Baş.
Sözcü
Trabzon
Ankara
8. Day
R. Börehfi
Kâtip
Konya
Antalya
Burdur
R. Erel
N. Ak$u
A. Ali Çınar
Bursa
Eskişehir
İsparta
S. T. Arsal
K. Zcytinoğlu
K Aydar
tmzada bulunamadı
Kars
Kars
Kocaeli
M. Bahadır
A. S. îlter , A. F. Ahasıyamh
Tmzada bulunamadı
Konya
Kütahya
Maraş
T)r. »Sf. Trmak.
TT. Benli
H. R. Tangut
Tmzada bulunamadı
Niğde
Niğde
Samsun
7. E. Stoyer
TT. Menci
T. Kalgay
Tunceli
TJrfa
M. Tan
R. Soyer

( S. Sayısı: 187 )
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/349
Karar No. 97

29 .VI

. 1948

Yüksek Başkanlığa
İnebolu ve Amasra limanları yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin
değiştirilmesine dair Bayındırlık Bakanlığınca
hazırlanıp Başbakanlığın 15. VI. 1948 tarihli
ve 6/2026 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı Bayındırlık Komisyonu
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmiş ol
makla Bayındırlık Bakanlığının yetkili temsilci
si ve Maliye Bakanlığı adma Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
Bayındırlık Komisyonunca da aynilc kabul
edilen tasarının adı geçen limanların inşasına4870 sayılı kanun ile verilmiş olan yetkiye da
yanılarak temin edilen ödenekle inşaata baş
landıktan sonra meydana çıkan bazı teknik se
bepler ve fiat artışları dolayısile ödeneğinin ar
tırılması maksadiyle tanzim edildiği anlaşıl
mıştır.
Alman izahlara göre; İnebolu gibi Kara De
niz'in en sert fırtınalarına maruz olan bir ma
halde inşa edilecek bir limanın pilân ve projele
rinde yapılacak tahminlerin katiyeti ifade etme
si mümkün olamıyacağı tabiî bulunduğundan,
bidayette 4870 sayılı kanunla her iki liman için yıllık tediye miktarı 900 000 lirayı geçme
mek üzere üç buçuk milyon liraya kadar gele
cek vı 1lara, geçici taahüde girişme yetkisi veriliniş ve buna dayanılarak her iki limanın inşası
bir mütaahhide ihale edilmiştir.
Bu paranın şimdiye kadar bir milyon lira
sı her iki limanda yapılan tesislere ve evvelce
yapılmış olan bir kısım dalgakıranların takviye
ve tamirine sarf edilmiştir.
Ancak, işlerin bu suretle cereyanı sırasın
da bir taraftan malzeme ve infilâk maddeleri
fiyatının yükselmesi; İnebolu Limanının yeni
tamir görmüş dalgakıranının ancak mahdut is
tikametlere karşı nispî bir muhafaza siperi va
zifesini görmesi şantiyenin sâbih tesisleri için

kâfi gelemediğinden muvakkat bir servis dalga
kıranı yapmaya zaruret hâsıl olması, yine bu
tesisat münasebetiyle halkın kullandığı bir kı
sım kumsallığın işgali sebebiyle halkın deniz va
sıtalarını çekmek üzere başka bir sahanın tah
sisi ve bu mahal ile muvasalanın tesisi için uzun
ca bir köprü ile servis yolunun yapılmasına ve
liman inşaatına elverişli taşın temini için açı
lan ocağın Kastomonu yolu üzerinde olmasın
dan dolayı bu kısımda bir varyant yapılması
ve büyük hacımda taşın bu mıntıkada açılan ocaklardan istihsali mümkün olmadığından çi
mento bloklar yapmak zaruretleri hâsıl olmuş
ve bu vaziyet ihale bedelinin ''% 20 sini çok geç
mekte olduğundan mukavelenin feshi ile yeni
den ihaleyi icap ettirmiştir. Bunlardan başka
eski mütaahidin liman inşaatında kullanılmak
üzere satmalıp memleketimize getirilmiş olan
ve emsali memlekette bulunmadığı gibi bu gün
de tedariki hemen çok güç olduğu ifade edilen
makinalarm 500 000 bin liraya satmalınması
ve bu suretle ihalenin daha iyi şartlarla temi
ni imkânının hâsıl olduğu ve bütün bu zaruretler
neticesinde her iki limanın inşa ödeneğinin üç
buçuk milyon lira artırılmasını icap ettirdiği
an 1 aşılmış bulunmaktadır.
Komisyonumuz tasarıyı bu izahlardan son
ra ayniyle kabul etmiştir. Yalnız bu tasarıda
yıllık tediye miktarı, benzeri kanunlarda ol
duğu gibi zikredilmemiş olup her yıl, bütçe
i;nkânlarına göre konması mümkün ödenek Ba kanlar Kurulunca ayarlanacağı cihetle bu li
manın ehemmiyeti ve kısa bir zamanda bitiril
mesinin, Kara Deniz de seyrüseferin emniyeti
nin sağlanması noktasından, lüzum ve zarureti
gözönünde tutularak tahmin edildiği veçhile
dört yılda bitirilmesini temin, edecek şekilde ödenek tahsisini Komisyonumuz tavsiyeye değer
görmüştür.
Tasarı ivedilikle müzakere dileğiyle Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş-
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anlığa sunulmuştur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Ankara
Mardin
Ankara
M. Eriş
R. Erten
F. öymen
Amasya
Amasya
Ankara
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
A. Eymir
Aydın
Ankara
Balıkesir
Gl. R. Alpman
C. Gölet
E. Altan
Bursa
Diyarbakır
Bursa
E. Bük
Dr. M. T. Simer
Ş. Uluğ

Eskişehir
Muhalifim
//. Polatkan

Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu

istanbul
Dr. A. Adıvar

Kastamonu
M. Akalm

Kırşehir
Ş. Torgut

Kocaeli
Dr. E. §. Bürge

Konya
S. Çumrali

Niğde
R. Gürsoy

Samsun
M. A. Yörüker

Konya
M. A, Bindi

HÜKÜMETİN TEKLİFÎ
İnebolu ve Amasra Limanları yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
MADDE l. -•— İnebolu ve Amasra Liman
ları yapımı iyin gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 113. I I . 1946 ta
rihli ve 4870 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: İnebolu ve Amasra limanlarındaki dalgakıranların onarılma
ve uzatılmaları ve bu limanlarda yanaşma yer
leri, tarama ve limanla ilgili diğer işlerin ya
pılması için yıllık ödeme miktarı Hükümetçe
tesbit olunmak üzere 7 milyon liraya kadar
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
Bayındırlık Bakanı ve faizleriyle birlikte bu
miktara kadar bono çıkarmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanı yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Fuad Sirmen
H. Çakır
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. II. Göle
N. Sadak
Ş. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Nihat Erim,
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakam
C. Ekin
Dr. K. Bayizit
(lümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Emin Erişirgil
Cacid O rai
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı (jalışma Baksın
Gülek
C. S. Barlas
T.B. Balta
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( S. Sayısı: 187 )

S. Sayısı: 189
Aydın Milletvekilleri Dr. Mazhar Germen ve Mitat AydnVın, Gö
türü olarak alınan nebati yağ muamele vergileri cezalarından tah
sil edilemiyen kısmının alınmaması hakkında kanun teklifi ve Tica
ret, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları ( 2 / 6 9 )

Yüksek Başkanlığa

r -. -.- * ^ : - ı ^ t * j - «- * * ,

Götürü olarak alman nebatî yağ muamele vergileri cezalarının bu zamana kadar alınamıyanların affı hakkında hazırladığımız kanun tasarısını yüksek huzurlarına arzediyoruz.
Ait komisyonlara gönderilmesini derin saygılarımızla dileriz.
Aydın Milletvekili
Aydın Milletvekili
Dr. Mazhar Germen
Yüksek Mühendis Mitat Aydın

Mucip sebepler
Nebatî yağlardan alınmakta olan muamele vergisi 5124 sayılı ve 3 . IX . 1947 tarihli Kanunla
kaldırılmış bulunmaktadır.
Her nekadar bu verginin kaldırılmasından önce tahakkuk ettirilmiş olan vergilerin tahakkuk
ve tahsiline devam edileoeği hakkında ayni kanuna geçici bir müküm konmuş ise de istihsal hacmi
az olmasından dolayı 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 27 nci maddesi gereğince götürü
usule tâbi tutulan küçük müesseseler ve bu arada köylerde pek mahdut ve iptidai vasıtalarla istih
sal yapan işletmeler tekellüflerini vaktinde ve tamamiyle eda edememiş ve bundan dolayı da ceza
lara çarpılmış bulunmaktadırlar.
Köylü zimmetinde olan ve pek dağınık ve cüzi bulunan bu vergi cezalarının tahsili güç ve mas
raflı bulunduğunu köylü için çok ıştıra])!i bir ha! aldığı gibi bunların tahsiline devamda Hazine
için de mühim bir menfaat mutasavver değildir. Verginin esasını kaldırarak 12 milyon fedakârlı
ğı göze alan Hazinenin bu müteferrik alacaklardan vazgeçmesini, hem Hazineyi külfetten kurtar
mak, hem de borçlarını ödenıiyen mükellefler için bir kolaylık temin etmek gibi faydalar sağlıyacağı için 5124 sayılı Kanundan önceki zamana ait olarak gerek ayni. gerek nakdî şekilde tahakkuk
ettirilip de henüz tahsil edilmemiş olan vergi cezalarının yalnız götürü tarzda alman kısmına
münhasır olmak ve beyanname esasına göre tarhedilenlere şâmil olmamak üzere terkini isabetli
olacağı düşünülmüş ve bağlı kanun teklifi bu maksatla hazırlanarak sunulmuştur.
Aydın Milletvekili
Aydın Milletvekili
Yüksek Mühendis
Dr. Mazhar Germen
Mitat Aydın

Ticaret Komisyonu Raporu
T.B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 2/69
Karar No. 5

8 . XIL . 1947

Yüksek Başkanlığa
Aydın Milletvekilleri Ma/har Germen ve
Milat Aydın tarafından hazırlanıp Yüksek Baş
kanlığa sunulan (Götürü olarak alman nebatî
yağ Muamele Vergileri cezalarından tahsil edilmiyen kısmının alınmaması hakkında) tasarı
teklifi Komisyonumuza havale olunmakla gerek
teklif sahiplerinden Mitat Aydın ve gerekse
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle tet
kik ve müzakere olundu.
Esas itibariyle nebatî yağlardan alınmakta
olan Muamele Vergisi 5124 sayılı Kanunla kal
dırılmış bulunmakta olup aslı kaldırılmış olan
bu vergi dolayısiylc küçük tâsirhane sahiple
riyle ekseriyeti köylü olan mükelleflere tarhedilen cezaların suiniyete makrun olmayıp ta yağ
tâsirine başladıklarından Maliyeyi vakti zama
nında haberdar edememiş olmalarından ileri
geldiği anlaşılmıştır.
Miktarı 500 bin lira civarında olduğu Mali
ye temsilcilerinin ifadesinden anlaşılan ve vergi
ile hiç alâkası olmayıp münhasıran cezaya ta
allûk eden işbu meblâğın tahsili cihetine gidil-

diği takdirde karşılaşılacak müşkülâtı da gözönünde tutarak teklif gerekçesinde açıklanmış
olduğu üzere beyannameli mükelleflere hiçbir
veçhile şâmil olmamak üzere yalnız götürü ola
rak vergiye tâbi mükelleflerin cezalarının aranılmaması Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun
görülmekle Maliye Komisyonuna gönderilme]-:
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar
verildi.
Ticaret Komisyonu Başkanı
Ankara,
A. (Jubukvu

Sözcü
Gazianteb
O. Alevli
İmzada bulunamadı.

Kâtip
Niğde
Afyon
Tl. Ulusoy
8. Lâçin
Bilecik
Manisa
R. Bozüyük
Y. M. Alakant
Sivas
Trabzon
K. Kitapçı
M. Yarımlnyık
İmzada bulunamadı,

Ankara
Atlıoğlu
Muş
B. Dedeoğlv
Van
M. Koçak
H.

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 2/69
Karar No. 38

21 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Götürü olarak alman Nebatî Yağ Muamele
vergileri cezalarından henüz tahsil edilmemiş
olanların alınmaması hakkında Aydın Milletve
killerinden Dr. Maızhar Germen ve Mitat x\ydm
tarafından hazırlanıp Başkanlığa sunulan kanun
teklifi Ticaret Komisyonunun raporiyle birlikte
Komisyonumuza havale olunmakla teklif sahip
lerinden Mitat Aydın ve Maliye Bakanlığı Tem
silcilerinin huzuriyle okunup incelendi.

Nebatî yağlardan alınmakta olan Muamele
Vergisi 5124 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğu
halde daha önceki zamanlarda istihsal ve teslim
olunan yağlara ait vergi zam ve olağanüstü zam
cezalarının kaldırılan hükümlere göre tahakkuk
ve tahsil olunmasına devam olunması gerekmek
tedir.
Bunlardan vergi borçlariyle beyannameli mü
kelleflere ait zam ve olağanüstü zam cezalarının

( S. Sayısı : 189 )

— 3 -tahakkuk ve tahsiline devam- olunması vergi dü
zeni ve adaleti bakımından 1 'yerinde olmakla be- *
raber bunlacın1 dışında kalan, vergi .kaçakçılı
ğından ziyade kanunun tâyin ettiği bazı usulle
ri yerine getirmemekten ileri gelem'Ve umumi
yetle kendi mahsullerini evlerindeki iptidai va
sıtalarla tesir eden küçük müstahsıllardan iba
ret bulunduğu ve miktarı da 429 bin liradan iba
ret olduğu anlaşılan götürü mükellefere ait zam
ve olağanüstü zam cezalarının alınmaması komis
yonumuzca da uygun görülmüş Gelirler Genel
Müdürü de cezaların affını muvafık bulmakla tek

lif aynen feabtiiolunnıuştüT.
Havöksi'-gereğittce Bütçe Konıisyonuna^tevdi
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunur.
Maliyi *Kk>;-Başkanı • Sö2ei
KâMp^ î
(
Gümüşöhe
SamsunMaîatjjrci? *-'-'
H. F. Ataç
R.'fyfaif-"
M. 8. Eti*
Çankırı
Kastamonu
Ordu
B. Dolunay
H. Çelen
II. Şarlmı
İmzada! bulunamadı.
Samsun
Sinob
Tokad
ö. Kabataş
L. Aksoy *
V. Kovalı
îmzadâ bulunamadı'.

Bütçe Komisyonu raporu'
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/69
• Karar No. 96

.„ •"•:$*?&&
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29 VI .1948

Yüksek Başkanlığa
Götürü olarak alman nebati yağ muamele
vergileri cezalarından şimdiye kadar alınama
yanların affı hakkında Aydın Milletvekilleri
Dr. Mazhar Germen ile Mitat Aydın tarafından
yapılan kanun teklifi Ticâret ve Maliye Komis
yonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza
verilmekle teklif sahiplerinden Mitat Aydın ve
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcileri . hazır
olduğu halde incelenip görüşüldü.
Zeytin ve saire gibi yerli mahsûlleri ve piri
nayı tâsir ve tasfiye eden sanayi-müessesele
rinden alınmakta olan Muamele Vergisi 5124
sayılı Kanunla kaldırılmış ve işçi sayısı ve mu
harrik kuvveti az olmasından dolayı götürü
vergiye tâbi tutulan ve vergileri toptan bir se
nelik olarak tesbit edildiği için yukarda be-**
yan edilen muafiyetin başladığı tarihe isabet
eden vergilerin alınmaması hakkında aynı ka
nuna bir geçici madde konmuştur. Şu hale gö
re bu tarihte yani 1 Eylül 1947 tarihinden evvel
tahakkuk eden ve tahsili icabeden vergi mükel
lefleri arasında iptidai vasıtalarla çalışan köylü
lerin de bulunduğu ve bunların 1 Eylül 1947
tarihinden evveline ait ne vergileri ve ne de
cezalarını veremedikleri cihetle banların ceza
larının affı cihetine gidilmesinin bu kanun tek
lifiyle istenilmekte olduğu açıklanmıştır.
( S. Saylsı

Vergi îouafi^tini^'mükellefİÖP ^üzeriftâe 4yi ; bir tesir yapmıyâcağı bedihi olmakla ber&belr^
köylülerin usule riayetsizlikten dolayı mâruz
kaldıkları Cezalar in terkini bu mahiyette telâk
ki edilemiyeceğinden ve affı istenen miktarın
da 429 300 liradan ibaret bulunduğu cihetle be
yanname usuliyle Muamele - Vergisine tâbi olan
ların gerek vergi ve gerekse ceza borçları^feâki
kalmak ve götürü usulde Muamele Vergisine tâ
bi tüflilâftlaMn? esas vergi borçlarının tahsilini
devam edilmek üzere yalnız cezalaröim terkiiiî^
nin uygun olacağına Hükümetçe de muvafakat
edildiğinden Komisyonumuzca teklif esas itiba
riyle kabul edilmiştir.
Tasarının birinci maddesi ayniyle kabul edil
miş ve ikinci maddede bir tasrih yapılmıştır.
Tasarı ivedilikle müzakeresi dileğiyle Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunuur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Amasya
A. Ey mir
Ankara
C. Gölet
189 )

Sözcü
Ankara
M. Eriş

Kâtip
Ankara
F. öymen

Ankara
Amasya
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
Aydın
Baıkesir
Gl, R, Alpman
E. Altan

Bursa
F. Bük
Eskişehir
Muhalifini
II. P.olatkan

Bursa
Dr. M. T. Simer
Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu

Diyarbakır
Ş. Vluğ
istanbul
Dr. A. Adtvar

Kastamonu
Kırşehir
M. Akalın
§ Torgut
Konya
S. Çumralı
Samsun
M. A. Yörüker

Kocaeli
Dr. F. Ş. Bürge
Niğde
R. Gürsoy
Konya
M. A. Binal

AYDİN 'MİLLETVEKİLLERİ Dr. MAZHAR
GERMEN VE MİTAT AYDIN'İN KANUN
TEKLİFİ

İÎÜT0E K()MİSY( JNUNTN DEĞLSTİRİSt

Götürü olarak alınan nebatî yağ Muamele Ver
gileri cezalarından tahsil edilmiyen
kısmının
alınmaması hakkında Kanun teklifi

Götürü olarak alınan nebatî yağ Muamele Ver
gileri cezalarından tahsil edilemiyen
kısmının
alınmaması hakkında Kanun teklifi

MADDE 1. — 4307 sayılı Kanunla 4939 sa
yılı Kanunun geçici 3 neü maddesi gereğince
nebatî yağ istihsal müesseselerinden aynen ve
ya nakden götürü olarak alınmakta olan Mu
amele Vergisi cezalarının 5124 sayılı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce tahakkuk ettiril-'
miş ve henüz tahsil edilmemiş olan kısımları
alınmaz.

MADDE l. - - Teklifin birinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 2.
kaldırılmıştır.

hükümler

MADDE 2. — 5124 sayılı Kanunun geçici
birinci maddesinin bu kanuna aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır.

tarihinde

MADDE 3. — Teklifin 3 neü
niyle kabul edilmiştir.

maddesi

ay

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü. Maliye
Bakanı yürütür.

MADDE 4. — Teklifin 4 neü
niyle kabul edilmiştir.

maddesi

ay

Bu kanuna avkırı

MADDE 3. — Bu kanun,
yürürlüğe girer.

neşri

( S. Sayısı : 189 )

S. Sayısı: |9|
Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz ve üç arkadaşının, İlkokul
öğretmenleri aylıklarının öğrenim durumlarına ve hizmet sürelerine
göre ayarlanması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe
Komisyonları raporları ( 2 / 4 3 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek

Başkanlığına

İlkokul öğretmenleri aylıklarının, öğrenim durumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlanması
hakkında hazırladığımız kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımızla arzederiz.
10 . V . 1947
Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz

Trabzon Milletvekili
R. Tarakçıoğlu

Tekirdağ Milletvekili
E. Ataç

Ankara Milletvekili
H. O. Bekata

Gerekçe
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunun 14. I V . 1947 tarih ve 4 sayılı Haftalık karar
cetvelinde 256 ve 257 numarayı alan ve maaş durumlarının düzeltilmesine dair bir kısım ilkokul
ve ortaokul öğretmenleri hakkındaki kararları tatmin edici ve adalet ruhuna uygun bulmadım.
Filhakika adları geçen öğretmenlerin terfileri şimdiye kadar yürürlükte olan kanunların hü
kümleri dairesinde yapılmıştır. Bugün almakta oldukları aylıklarının denk olmaması zaman za
man yayınlanan maaş ve barem kanunlarının uygulanmasından doğan zaruri bir sonuçtur. Mağ
dur olduklarını gerek Dilekçe Komisyonuna çağrılan Millî Eğitim Bakanının açıklamasından ve
gerek Bakanlık makamının, Dilekçe Komisyonuna yazdığı cevabi yazıdan anladığımız bu zümrenin
mağduriyetlerini, bugün halen ilkokulda çalışanlarla, çeşitli öğrenim safhaları geçirdikten sonra
urta öğretim okullarında görev alanların durumlarını ayrı ayrı incelediğimiz zaman daha açık
anlamak mümkün olacaktır.
I. ilkokul öğretmenleri:
İlkokul öğretmenlerinin maaşlarında birlik, ilk defa 789 sayılı Kanunla 1926 yılında sağlan
mıştır. Devlet memurları maaşlarında ise birlik ve teadülü sağlamak amacı ile biri 1929, diğeri
1939 yıllarında olmak üzere iki kanun çıkarılmıştır.
Kısaca (Barem Kanunu) adı ile söylenegelen bu kanunlarla, aynı zamanda Devletin çeşitli
teşkilâtına maledilen kmu hizmetleri, belirli ve dereceli kadrolara bağlandı.
Gerek 1929 yılında çıkan 1452 ve gerek 1939yılında yürürlüğe giren 3656 sayılı Barem Kanun
ları ile hemen her daire ve müesseseye mensup memurların aylıkları bu kanunların taşıdıkları
ruh ve maksada göre ayarlandığı halde ilkokul öğretmenlerinin aylıklarında birlik ve teadül sağ
lamak mümkün olmmış ve aşağıda izah olunacağı gibi, İlkokul öğretmenleri bu kanunlar muva
cehesinde ve muvazenesinde mağdur bir duruma düşmüşlerdir.
İlkokul öğretmenleerinin maaş durumlarını gerek 1452 ve gerekse 3656 sayılı Kanun hü
kümleri içinde incelemezden önce bunların, bu kanunlardan evvel tâbi bulundukları hükümleri
kısaca gözden geçirmek faydalı olcaktır.
3 Nisan 1926 tarihinde yürürlüğe giren 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 9. mad
desi ile ilkokul öğretmenleri için maaş başlangıcı (1 500) kuruş olrak kabul edilmiştir. Aynı
madde bu öğretmenlerin maaşlarına her üç yılda bir % 15 nispetinde zam yayılacağı hakkında
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bir hüküm ihtiva ediyor ve öğretmenlerin terfilerinde bu hüküm uygulanıyordu.
1 . I X . 1929 trihinde 1452 sayılı Kanun yürürlüce gireli, Bu kanunla Devlet memurlarının
aylıkları 19 dereceye ayrılmıştı. Bu derecelereden. «1.G00» kui'iışa tekabül eden derece ilkokul öğ
retmenlerine maaş başlangıcı olarak kaimi edildi. Ancak, bu tarihte 789 saydı Kanıma göre, ma
aş almakta olan öğretmenlerin, bu maaşlarını 1452 sayılı Kanunda yazılı derecelere intibak
ettirmek lâzım geliyordu. 1452 sayılı Kanunun 17. maddesinde, hususi idarelerden maaş alanların inti
bakı için bir sene müddet kabul edilmiştir. Şu hale göre, bu kanun hükümleri ilkokul öğretmenleri
hakkında bir yıl sonra nygunlanmış ve bu suretle de öğretmenler kıdemlerinden bir yıl kaybet
mişlerdir.
Bilindiği gibi, ilkokul öğretmenlerinin aylıkları özel bütçelerden (»denmektedir. Hemen her de
virde bu öğretmenlerin maaş ve terfi durumları özel bütçelerin malî lakatları ile sıkı sıkıya ilgili bir
konu olmuştur.
Oerek 1452 sayılı Kanundan önceki hükümlere tâbi maaşlar ve gerekse bu kanuna göre yapılan
intibak ve intibaktan sonraki terfi işleri özel idarelerin malî takallarına dayandığından ve özel ida
relerin hemen her zaman kendini gösteren takatsizliği yüzünden öğretmenlerin hakları zamanında
verilemedi, meselâ: 1927 yılında 1500 kuruş maaşla işe başlrvan bir öğretmenin. 1452 sayılı Kanuna
</6rc intibakı, ancak 1932 yılında mümkün olabilmiştir. 1452 saydı Kanunun tatbikatında, iller
arasında birlik sağlanamadığından ilkokul Öğretmenlerinin aylıklarında istenilen teadül temin edi
lemedi.
8 Temmuz 1939 da 3656 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanım ile ilkokul öğretmenlerinin
başlangıç maaşları (2000) kuruş olarak kabul edildi. Bu kanuna göre 1939 - 1940 Öğretim yılı başın
da işe başlıyan bir öğretmen o yıl 2000 kuruş maaşa kavuşmuştur. Bu öğretmenin maaşı dört, yıl
sonra 25 lira olmuştur. Fakat bu kanundan önceki hükümlere v;övo maaş almakta bulunan ve mes
lekte 8, 10, 12 yıl kıdemi geçmiş bir öğretmen de aynî (iğretim yılı başında 20, 22, 25 lira maaş al
makta idi.
Görülüyor kî 3656 sayılı Kanunim neşrinden sonra işe başlıyan bir öğretmen ile bu kanundan
önceki hükümlere tâbi olarak bu mesleğe hizmet etmiş ve başarısı senede en aşağı iki teftiş reporu
ile saptanmış bir öğretmen arasında, eskisinin aleyhine olmak üzere enaz .9 yıllık bir kıdem farkı
hâsıl olmuştur.
işte 3656 sayılı Kanundan önce emeği geçmiş olan öğretmenleri mağdur bırakan en önemli
nokta budur; halbuki 3656 sayılı kanımla 20 Ih'a. maa.ş, ilkokul öğretmenleri için maaş başlangıcı
olarak kabul edilince, gerek bu maaş derecesini ve gerekse bundan daha aşağı derecelerde üecen
hizmetleri düşünmek ve bu hizmetleri belirli ölçülere bağlıyan hükümler almak lâzımgelirdi. Bu
yapılmamıştır.
Fski metinlerde, maaş başlangıcına ^övo daha aşağı derecelerde gecen hizmetleri değerlendiren
özel hükümler alındığım görüyoruz; meselâ : 789 sayılı Kanunla ilkokul Öğretmenleri için başlan
gıç, maaşı 1 500 kuruş olarak kabul edilince, bu kanıma, maaş başlangıcına göre daha aşağı maaş
larda geçen hizmetler için hükümler konmuştur. Keza 1340 yılında 439 sayılı Orta Tedrisat Kanunu
çıktığı zaman, bu kanunla tâyin edilen maaş başlangıcına göre daha aşağı derecelerde geçen hiz
metlerden dolayı ilgililerin kazanmış oldukları laklar bu kanunun 26 ncı maddesi ile emniyet al
tına alınmıştır.
Yine 789 saydı Kanunun, orta tedrisat öğretmenleri için koyduğu 25 lira maaş bnşlnnyıemdan
daha, aşağı derecelerde geçen hizmetler için bilâhara 832 saydı Kanım çıkarılmıştır.
Binaenaleyh, 3656 sayılı Kanunun muvacehe inde ve muvazenesinde ilkokul öğretmenlerini
mağdur bir duruma düşüren sebebi, 20 liralık naaş başlangıcına pövo bu derecede veya bn derece
den daha aşağı derecelerde gecen hizmetleri teminat altına alan bîr hüküm düşünülmemiş olmasın
da aramak lâzımdır.
Her ne kadar 3656 sayılı Kanunun muvakkat bir maddesinde 1 7 . 5 . 2 0 , 22, liralık derecelerde
geçen hizmetlerin bîr üst derecede geçmiş sayılma-:ı yazılı ise de bu durum ancak 1940 da Sayıştay
ve Malîye Bakanlığının tefsirleri ile ele alınmış, fricat özel idarelerin malî imkânsızlıkları ve kadro
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durumları dolayısiyle kanunun bu maddesi iki yıl sonra olmak üzere ancak bir iki vilâyette tatbik
yeri bulmuştur; bunların da maaş farkları ancak 1943 yılında çıkan 4357 sayılı Kanuna göre ve
Genel Bütçeden yapılan yardımlarla karşılanabilmiştir.
1926 - 1927 - 1928 yıllarında mesleğe giren ilkokul öğretmenlerinin bugün en çok 30 - 35 lira
maaş almakta bulunmaları, gerek İ452 ve gerekse 3656 sayılı Kanunlarla bu öğretmenlerin maaşla
rında teadül sağlanmamış olduğunu gösteren en canlı bir misaldir.
Bundan başka .1926 da mesleğe giren bir ilkokul öğretmeninin bugün almakta olduğa maaş 30 - 35
lira arasında olmasına rağmen bunların 5 sene sonra 1931 de mezun ettikleri gençler 194G da Üni
versiteden mezun olmuş ve 30 lira ile Devlet hizmetine girmiş tir. 1942 de 35, 1944 de 40, 1947 de 50
lira almıya başlamıştır. Hizmet müddeti yedi senedir.
Bu öğretmenin normal kıdemini de şöyle göstermek mümkündür : 1926 da, 789 sayılı Kanuna
göre (15) lira ile tâyin edilmiştir. 1929 da (16), 1933 de (17,5), 1937 de (20), 1941 de (25), 1944
de (30), 1947 de (35) lira almıya başlamıştır. Hizmet müddeti 21 senedir.
1926 da ilk öğretmen okulunu bitiren bir genç meselâ: Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesini bitir
diğine göre bugünkü maaş durumu şöyledir.
1926 da 15, 1929 da 16, 1933 de 17,5, 1936 da meslekten ayrılmış ve Fakülteye girmiştir. 30. X .
1940 da orta öğretim kadrosuna 30 lira ile yeniden Devlet hizmetine girmiştir. 1943 de 35, 1946 da
40 almıştır. Hizmet müddeti bu sene 17 senedir.
Yukarda arzedildiği gibi Türkiye Büyük Miljet Meclisine 2 000 den fazla öğretmen arzedilen
durumlarından şikâyette bulundu. Bu şikâyetler Dilekçe Komisyonunda incelendi. Bu konu ile
ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından Yüksek Başkanlığınıza sunulan 20.1.1947 tarih ve 1713
sayılı yazıda ilkokul öğretmenlerini mağdur bırakan kanuni sebepler kısaca açıklandıktan sonra
(
bu itibarla dilekçe sahiplerinin istedikleri haklı ve yerindedir). Denilerek öğretmenlerin
hakları kabul ve teslim olunmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı aynı yazısında bu durumun kanun yolu
ile düzenlenmesinin gerektiğini de ilâve etmiştir. Dilekçe Komisyonunda Sayın Millî Eğitim Baka
nı, dinlendikten sonra ittihaz buyurulan kararda şikâyetlerin kanun konusu olduğu sonucuna va
rılmıştır.
I I - Sonradan ortaöğretim kadrolarına geçen ilköğretmen okulu mezunları:
Bunlar ya imtihanla veya Gazi Eğitim Enstitüsünün (B) seksiyonunda bir sene kurs mahiyetinde
bir öğrenime tâbi tutulmakla veya bir yüksek okulu ikmal etmek suretiyle ortaöğretim emrinde gö
rev almış olanlardır.
Bu durumda olan öğretmenlerin görevlerinde normal bir tahsil sırası takibederek ortaöğre
timde görev alanlardan çok daha iyi muvaffak olduklarını gerek Millî Eğitim Şûrasında, gerek 1947
yılı Bütçe görüşmeleri sırasında ve Eğitim enstitülerinin açılması münasebetiyle bizzat Millî Eği
tim Bakanının ve Millî Eğitim ileri gelenlerinin ifadelerinden anlamış bulunuyoruz. Bunların ba
şarıları şüphesiz mesleklerindeki tecrübelerinden vo görevlerini lâyıkı veçhile benimsemelerinden
ileri gelmektedir. Binaenaleyh öğretmenlik de diğer mesleklerin bir çoğunda olduğu gibi ilki, ortası
ve yüksekliği ayırdedilmiyen bir tecrübe ve tatbikat mesleğidir.
Bir müddet ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra şahsi gayretleriyle ve türlü imkânsızlıklar ara
sında karşılaştıkları türlü müşküllerle savaşarak kendi kendilerini yetiştiren bu zümrenin ortaöğre
time geçerken maaş başlangıcı olan (30) lira ile atanmaları, hizmet süreleriyle kıyaslanamıyacak
derecede az maaş almalarına sebep olmuştur. Bu arkadaşlar meslekdaşları arasında fazla çalışmalariyle temayüz etmelerinin bir semeresini görmemişlerdir. Zira ilköğretimde kalmış olsalardı, çoğu
yine bugün almakta oldukları maaşı alacaklardı.
Henüz hayata atılan ve Devlete hiç hizmeti geçmemiş olanlarla ötedenberi öğretmenlikte bir
kıdem kazanmış ve uzun seneler büyük bir feragat ve dürüstlükle yurdun her köşesinde canla başla
hizmet etmiş ve ilerde daha geniş bir mesuliyet deruhde edebilmek amaciyle fazla bir enerji sarfederek yüksek tahsilini yapanlar arasında şüphesiz bir fark gözetilmesi lâzımdır, zira:
1. 3656 sayılı Kanunla birlikte kabul edilen 3659 sayılı Kanun, hizmet müddetlerine nazaran
yüksek ye nispetsiz ücret verilmiş olanların intibakında yalnız tahsil değüaynı zamanda Devlete hiz( S. Sayısı: 191 )
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met müddetini de mikyas tutmuş ve ücretlerin takdirinde geniş bir müsamaha ile, ifası zaman-/
larmda bir memuriyet sayılması tasavvur dahi edilmiyen bir takım hizmetleri bile memuriyette
geçmiş sayarak ona göre maaş ve ücret tahsis etmiştir.
2. 1455 sayılı Kanun, askerî muamele sınıfına geçmiş olan ilkokul öğretmenlerinin öğretmenlik
te, aşağı maaş derecesinde geçmiş hizmetlerini hesaba katarak bir iki rütbe yüksek maaşla tâyin im
kânlarını vermiştir.
Hatay öğretmenlerinin, subay ve polis memurlarını ti da intibakı yine bu esaslara göre yapıl
mıştır.
4. Ve nihayet son zamanlarda kabul buyurduğunuz bir kanunla ordu baremindeki haksızlıklar, ay
nı düşünce ile giderilmiş bulunuyor.
Şu prensiplere göre Devlet hizmetinde geçen hizmet, istihkak teshili hususunda tahsil ile birlik
te iki esaslı unsurdan biri olarak tutulmuştur.
Liyakatlerini, muayyen formalitelere tâbi olarak tanıttıktan sonra orta öğretimde görevledirilen ilk öğretmen okulu mezunları; Devlet baremine dâhil müessese ve okullarda çalışmış olmak
la orta öğretime geçerken maaş ve derecelerinin tesbitinde eski, hizmetlerinin göz önünde tutulma
sına tamamen hak kazanmış bulunuyorlar. Maaş kanunlarının bugünkü ruhunda hizmet ve men
şe esasının aksini teemmül etmek mümkün değildir. Nitekim dilekçilerin Dilekçe Komisyonunda
okuduğumuz dilekçelerinde isim zikretmek suretiyle bir kısmı öğretmenlerin hususi okullarda ge
çen hizmetlerinin Devlet hizmetinde geçmiş sayılarak maaş derecelerinin artırıldığından, ecnebi
tabiiyetinde bulunan mukaveleli birtakım öğretmenlerin maaş tesbitinde başka Devletlerde ge
çen hizmetlerinin göz önünde bulundurulduğundan bahsedilmektedir. Bu takdirde bunların resmî
hizmetlerin göz önünde bulundurulmaması elbette adalete uygun değildir.
Bundan başka bugüne kadar uygulanagelmekte olan maaş kanunlarını biraz incelediğimiz za
man daima öğretmen sınıfının aleyhine sonuçlar verdiğini de görmekteyiz. Meselâ: 1452 saydı
Kanun yüksek okul mezunlarına (30) liradan tâyin edilme imkânını verirken, J7Ü2 sayılı Kanuna
göre ortaokul öğretmenleri (25) lira ile tâyin edilmişlerdir.
1452 sayılı Kanuna göre yüksek tahsil görenler iki yılda terfi ettikleri hakle 1702 saydı Ka
nuna göre ortaokul öğretmenleri, eğer boş kadro varsa üç senede bir terfi edebilmişlerdir. Bu su
retle yüksek tahsil görmüş olan öğretmenlerimiz memurlardan birkaç derece geri kalmışlardır.
Binaenaleyh yukarda arzolunan şartlar altında yüksek öğrenimlerini tamamlıyarak orta öğ
retim kurumlarında öğretmenlik yapmak hakkını kazanan ilk öğretmen okulu mezunlarının ma
aş durumlarını bu bakımdan incelemek ve bu gibi öğretmenlerin mesai ve başarılarını mükâfat
landırmak lâzımdır.
Bunun için de 3G56 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri için kabul olunan 20 lira başlangıç ma
aşına nazaran bu gibi öğretmenlerin ilkokulda geçen hizmet müddetleri hesap edilmek suretiyle
müstahak olacakları derecelerinin kendilerine verilmesi yerinde olacaktır. Zaten bu husus yukarda
ilkokul öğretmenleri için ileri sürdüğümüz gerektirici sebeplerin zaruri bir sonucundan başka bir
şey değildir. Teklifin ikinci maddesi bu maksadı sağlamak için hazırlanmıştır. Üçüncü madde Ha
zineye olağanüstü bir külfeti önlemek anıaciyle malî hükümlerin yılbaşından itibaren uygulanma
sını, dördüncü madde de, geçmiş yıllara ait bir hak isteğine mâni olmak düşüncesiyle konmuştur.
Gerçekten, yukardanberi arz ve izah olunan ve öğretmenleri mağdur bırakan kanuni sebeple
rin yeni bir tesisle izalesi lüzumlu bulunduğundan, İni maksatla ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır.
ilkokul öğretmeni Türk Milletinin millî tarihine maldan inkilâplarmda kendisine düşen vazi
feyi hakkiyle yapmış şerefli bir insandır. Bu insan memleket aşkının, görevseverliğinin ve feragatin
sembolü olmuştur. Bunlar aynı zamanda memleketin ikinci bir ordusudur. Bu faziletli ve şerefli
insanı mağdur durumdan kurtararak Türk Milletine ve Türk yurduna harcadığı emeklerini, tek
lifimizde arzolunan ölçülere göre de gereklendirmek yerinde olacaktır.
Bundan başka, son Millî Eğitim Şûrasında, öğretmen kaynaklarını incelerken, ilkokul öğret
meni yetiştiren müessesenin yüz yıllık şerefli bir tarihine bilhassa işaret edilmişti. Demek ki,
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teklifte ismi bahis konusu olan insan, bu millete, yüzyıldanberi faziletle hizmet etmektedir.
Türk Milleti kendisine hizmet edenleri unutmaz Bu onun millî vicdanında kökleşen ve diğer
milletlerde ender raslanan çok asîl bir duygudur.
Bu itibarla, teklif kanunlaştığı zaman, büyük Türk milletinin bu asîl duygusu, Büyük Millet
Meclisinde bir kere daha tezahür etmiş olacaktır.
Bu teklif bu inanla hazırlanmıştır.
Ankara Milletvekili
Trabzon Mileltvekili
Tekirdağ Milletvekili
Balıkesir Milletvekili
Hıfzı Oğuz Bekata
M. Reşit Tarakçıoğlu
Emin Ataç
Eminittin Çeliköz

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 2/43
Karar No. 14

17 . VI . 1947

Yüksek Başkanlığa
İlkokul öğretmenleri aylıklarının öğrenim
durumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlan
ması hakkındaki kanun tasarısı Millî Eğitim
ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri ve teklif
sahipleri hazır bulundukları halde Komisyonu
muzca incelendi. Tasarının esas itibariyle çok
yerinde bulunduğu, 3656 sayılı Kanun yürürlüğe
girmeden önce ilköğretim alanında vazife al
mış olan öğretmenlerin, gerek 20 liralık maaş
başlangıcına göre bu derecede veya bu derece
den daha aşağı derecelerde geçen hizmetlerini
teminat altına alan bir hüküm olmaması, gerek
özel idarelerin malî imkânsızlıkları ve kadro
durumları dolayısiyle intibakların zamanında
yapılamaması yüzünden doğan durumu düzelt
tiği sonucuna varıldı ve maddelere geçildi.
İlkokulda çalışan başka menşelerden gel
miş öğretmenlerin de hakkını korumak için
tasarının ismindeki (öğrenim durumu) kaydı
nın kaldırılması uygun görüldü. Birinci mad
denin (Halen Millî Eğitim alanında çalışan
ve mesleki öğretmenlik olanların) cümlesinde
ki (Mesleki öğretmenlik olanların) kaydı,
öğretmenlik yapmayıp da Eğitim Bakanlığının
diğer görevlerinde çalışanların hariç tutulma
ları ihtimaline karşı çıkarılarak (Halen Millî
Eğitim alanında çalışan ve öğretmenlik yetki
sini taşıyanların) şekline sokuldu. (Mesleki
öğretmenlik olanlar) (öğretmenlik yetkisini
taşıyanlar) şeklinde düzeltildiğinden A bendinde
ki (öğrenim derecelerine) kaydı da tamamen

kaldırıldı. (B) bendi de, benddeki murakabe ke
limesi, tâyini Millî Eğitim Bakanlığına ait olmıyanların da murakabesi bahis konusu olduğuna
göre, iltibasa mahal verilmemek üzere çıkarıla
rak, (Millî Eğitim örgüdünde, tâyinleri Millî Eği
tim Bakanlığına ait özel okul öğretmenliklerin
de geçen hizmet sürelerine ve 3656 sayılı Teadül
Kanununun 3 ncü maddesi dâhilinde ve terfie
liyakati sabtanmış, olmak şartiyle her üç yılda
bir terfi esasına göre hesap ve tesbit olunur.)
Şeklinde düzeltilmiş ve teklifte mevcut olmıyan
(1702 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki ya
zılı hizmetler de bu hükme tâbidir) fıkrası, bu
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 1702 nu
maralı Kanunun vuzuhunu sağlamak maksadiyle eklenmiştir. İkinci madde, maddedeki (öğ
retmen okulu mezunu olup ta) tabiri ile, herhan
gi bir iltibasa mahal verilmemek üzere, (üç yılda
bir) kaydı kaldırılarak (birkaç terfi süresi ilk
öğretim alanında çalıştıktan sonra üstün öğretim
yaparak daha yüksek öğretim müesseselerinde
veya Millî Eğitim örgüdünde görev alan öğret
menlerden ve bu kanunun neşrinden evvel ve
sonra kanunen görevli bulunanların veya görev
alacak olanların hizmet müddetleri 3656 sayılı
Kanunun terfi esaslarına göre hesaplanır ve
maaş dereceleri ona göre saptanır) şeklinde dü
zeltilmiş ve Devletin malî imkânları dikkate
alınarak bu terf iin iki kıdemi geçmemesi için ta
sarının birinci ve ikinci maddelerine (Ancak
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her terfi iki kıdemi geçemez) hükmü ilâve olun
muştur.
Bu kanun kabul edildiği takdirde yapıla
cak intibaklarda muayyen bir maaş derecesine
gelecek öğretmenlerin bu derecede geçirecek
leri kanuni terfi müddetlerinde yeni bir mağdu
riyete meydan verilmemesi için bu intibaktan
evvelki maaş derecelerinde geçen müddet süre
leri, intibak ile alacakları maaş derecesinde
geçmiş sayılmaması muadelete uygun görüldü
ğünden maddenin, (Bu gibilerin aylıkları, yük
selmeden önceki derecede geçirmiş oldukları
hizmet süreleri, bu kanuna göre yükseltildik
leri aylık derecesinde geçmiş sayılarak ilk yük
selme sürelerinden indirilir). Hükmü ile tamam
lanması uygun görülmüştür.
Üçüncü madde aynen, dördüncü madde (Bu
kanundan faydalanan öğretmenler) yerine (Bu
kanundan faydalananlar). Beşinci madde (Kad
ro bulunmadığı takdirde) yerine (Kadro elveriş
li olmadığı takdirde) konularak kabul edilmiş
tir. Tasarıya altıncı madde olarak (Millî Eği
lim görevlerinden ayrılmış ve halen başka Dev
let dairelerinde ve İktisadi Devlet Teşekkülle

rinde çalışan ve bu tasarının şümulü içinde bu
lunan öğretmenler de mesleğe döndükleri tak
dirde bu kanun hükümlerinden faydalanırlar)
hükmü ilâve olunmuş, altıncı madde yedi, ye
dinci madde de sekiz olarak sıralanmış ve ay
nen kabul edilmiştir.
Yukardaki değişiklikler ve eklemelerle tasa
lının tümü oybirliğiyle onaylanarak havalesi ge
reğince Bütçe Komisyonuna verilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu
Başkanı
Bu Ra. Sözcüsü
Kâtip
Manisa
Urfa
Urfa
C. Dursunoğlu
8. K. Yetkin
8. K. Yetkin
Ankara
Balıkesir
A. R. Bekman
Eminütin Çelıköz
Bingöl
Çorum
istanbul
T. Banguoğlu
II. İlgaz
F. Köprülü
tzmir
Kars
Kırşehir
E. Çınar
T. Taşkıran
1. II. Bdltacıoglu
Maraş
Maraş
Tekirdağ
Dr. K. İdil
E. Soysal
E. A tas
Trabzon
Trabzon
Z. Molaoğlu
M. R. Tarakçıoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/43
Karar No. 100

30.VI.1948

Yüksek Başkanlığa
İlkokul öğretmenleri aylıklarının, öğretim
durumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlan
ması hakkında Balıkesir Milletvekili Eminittin
Çeliköz ve üç arkadaşı tarafından hazırlanıp
Yüksek Meclise sunulan kanun teklifi Millî
Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Komisyo
numuza verilmekle teklif sahipleri ve sabık Millî
Eğitim Bakanı ile Lâhik Bakan Tahsin Bangu
oğlu ve Maliye Vekili Şevket Adalan ve Bakan
lıkların yetkili temsilcileri hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
Maarif teşkilâtına dair olan 789 sayılı Ka
nunun ilköğretim öğretmenleri maaşları için ilk
kademe olarak tesbit ettiği 15 lira aylık esasının
bilâhara çıkan 1452 ve 3656 sayılı kanunlarla ge

çirdiği safhalar sırasında bu öğretmenlerin hiz
met sürelerine göre almaları gerektiği aylıkları
alamamaları gibi bir durumun hâsıl olduğu ve
bunun bir takım mağduriyetlere sebep olduğu
teklif sahiplerince ileri sürülerek 3656 sayılı Ka
nundan evvel ilköğretim kadrosunda bulunan
öğretmenlerin bu vaziyetlerini ıslâh ve yeniden
intibaklarının yapılmasını temin maksadiyle bu
tasarının hazırlandığı yapılan incelemelerden
anlaşılmış bulunmaktadır.
Millî Eğitim Komisyonu tasarıda bir takım
değişiklikler yapmıştır. Ezcümle:
a) Bütün Millî Eğitim alanında çalışan ilk
öğretim öğretmenlerine tasarı hükümlerini teş
mil etmiştir.
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b) Bu haktan yalpız tâyinleri Millî Eğitim
Bakanlığına ait olanların faydalanmalarını ve
intibakta üç senede bir terfi esası kabul edil
miştir.
c) 1702 sayılı Kanunun on beşinci madde
sinde yazılı hizmetlerde geçen müddetlerin de
intibakta nazara alınması, yani bu maddeye göre
ilk ve ortaöğretimde görevli olup da Millî Eğitim
mesleğinin herhangi bir şubesinde vazife yapan
öğretmenlerle, Milletvekili ve asker olan öğret
menlerin ve Bakanlığın müsaadesiyle memleket
dışında öğretim işiyle uğraşanların ve özel mek
teplerde öğretmenlik yapanların hizmet sürele
rinin de bu hesaba katılması temin edilmiştir.
d) Tasarıya göre intibak neticesinde alı
nacak dereceye, intibaktan evvelki maaş dere
celerinde geçirilmiş olan müddetlerin ilâvesini
sağlıyan bir hüküm de tasarıya eklenmiştir.
c) Meslekten ayrılmış bulunanların tekrar
mesleğe döndükleri takdirde bu tasarı hüküm
lerinden faydalanmalarına dair de bir esas ka
bul edilmiştir.
Bu suretle tasarı teklife göre daha geniş
esaslara istinad ettirilmiş bulunmaktadır.
Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonun
da varılan netice aşağıdaki şekilde arzolunur.
3656 ve 3659 sayılı Teadül kanunları yürür
lüğe girdiğinde Devlet teşkilâtına dahil resmî
dairelerle Devlet İktisadi Teşekküllerinde bu
lunan memurlar hakkında kanunun çerçevesi
dâhilinde yapılabilen intibaktan gayri bir şey ya
pılamamış olduğu ve bu sebeple bu memurlar için
de de küçümsenmiyecek miktarda memurun yu
karda izah edilen hal ve vaziyette kalmış olduğu
ve ancak Teadül kanunları yürürlüğe girdikten
sonra bazı kayıt ve şartlarla terfilerin yapıla
bildiği malûmdur. Arzedilen şekilde iptidaen
yapılan intibaktan seneler geçtikten sonra ge
riye dönerek herhangi bir sınıf veya zümre hak
kında yeniden intibak yapmaya mevzuat kati
yen müsait olmadığı kadar Devletin asla başaramıyacağı umumi bir intibaka yol açmak tehlike
si de mevcuttur. Bu sebeplerle Komisyonumuz
bu yoldan yürümeyi asla uygun bulmamıştır.
Ancak ilkokul öğretmenliği hizmetinin diğer
hizmetlere nazaran hususi bir ehemmiyeti ve
güçlüğü olduğu aşikârdır. Ana kucağından ay
rılarak doğrudan doğruya himayelerine tevdi

edilen çocukların fikrî, ruhi ve bedenî terbiyesi
gibi çok mühim ve iyi idare edilemediği tak
dirde hayat müddetinee zararlı tesirleri görü
lecek olan vazifeyi üzerlerine alan öğretmenler
bilgi bakımından iyi yetişmiş, çok sabırlı, dik
katli, feragatli velhasıl ekseriyetle sayısı yüz
lere varan çocukların her birini ayrı ayrı bir
ana, baba ve ayrıca da hoca rahim ve şefkati
ve bilgisi ile yetiştirmeye mecburdurlar. Bu ba
kımlardan vaziyetleri hususiyet arzeden bu sı
nıf görevlilere çok dar durumda bulunan büt
çemizi mümkün mertebe az tazyik edecek şekil
de tatmin yolu aranmış ve uzun tetkikler ve
tartışmalar neticesinde tasarıda arzedilen seki
lin tatbikmda mutabık kalınmıştır.
Tasarının mütalâasından anlaşılacağı üzere
ilkokul öğretmenliğinde halen vazifeli olmak
ve enaz 15 sene bu öğretmenlikte hizmet et
miş bulunmak şart tutulmuştur. Aksi takdirde
yani teklifte ve Millî Eğitim -tasarısında olduğu
gibi bu öğretmenlikten ayrılıp orta öğretime ge
çenlere veya Millî Eğitimin herhangi idari kıs
mında vazife almış veya alacak olanlara teşmili
halinde ilkokul öğretmenliğinin yukarda arze
dilen hususiyeti dışına çıkılmış ve bütün Dev
let teşkilâtında mümasili vaziyette bulunanlara
teşmilini zaruri kılacak yeni bir intibak yolu
na sapılmış olacağından bundan katî surette
kaçınılmıştır. İlkokuldan ortaokula
geçenler
esasen bir derece terfi de kazanmaktadırlar.
Yukarda arzedilen şartları haiz olanlar hizmet
sürelerine göre ve mümkün olduğu kadar çok
öğretmenin terfihi sağlanmak üzere kısa fasıla
larla kademelenmistir. Bunların birer derece
terfi edebilmelerine imkân verilmek suretiyle
birden fazla derece geri kalmış olanların eksiği
tamamen izale edilememişse bile umumi bir
ayarlama sağlanmış sayılabilir. Adedi 15 bine
varan ilkokul öğretmenlerinden beş bin küsuru
esasen normal terfi görmüştür. Diğerlerinden
6 168 i bu tasarı hükmünce faydalanacaktır.
Kalanlar da esasen bir derece yükseltilecekle
rin erişecekleri mertebelerde bulunduklarından
tasavvur edilen usul maksadı temin etmiş ola
caktır.
ilkokul öğretmenlerine böylece ödenmesi icabedecek tahsisatın üç seneye taksimen ve kıdem
leri fazla olanlar terfihde takdim edilmek üzere

( S. Sayısı : 191 )
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tesbiti teklif edilmiş ise de bunun hayli zaman
dır bir yardım bekliyen öğretmenleri tatmin ede
cek bir şekil olamıyacağı Komisyonumuzca düşü
nülmüş ve bütçenin darlığına rağmen defaten
terfihin çok faydalı olacağını takdir eden Maliye
Bakanımız da şükrana değer bir hüsnüniyet ve
gayretle 1949 senesinde tatbikini kabul etmiştir.
İlkokul öğretmenlerinden mühim bir kısmı
4598 sayılı Kanuna göre iki üst derece terfi al
mış olduklarından ve daha fazlasına mevzuat
müsait bulunmadığından bunların bu tasarı hü
kümlerinden faydalanmalarını sağlamak üzere
kadrolarının bir derece üste çıkarılması zaruri
sorulmuş ve bu teşkilât kadrolarının bu yolda
tensiki bir kaç ay çalışmaya mütevakkıf olduğu
anlaşılmış bulunduğundan iş gecikmemek üzere
kadroların nihayet üç ay zarfında ikmali şartı
tasarıya ilâve edilmiştir. Kanun meriyete gir
diği anda öğretmenlerden mühim bir kısmının
bu sebeple geri bırakılması caiz olamıyacağmdan kanunun tatbikinin 1949 senesine bırakıl
ması zaruri olmuştur. Bütçeye bu yüzden ilâ
vesi icabeden tahsisat yekûnu 3 400 000 liraya
varmaktadır. İvedilikle görüşülmesi dileğiyle
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten

Başkanvekili
Diyarbakır
/. TT. Tigrel

Kâtip
Ankara
F. öymen
Ankara
JV. C Akkerman
Bursa
F. Bük

Sözcü
Ankara
M. Eriş

Amasya
A. K. Yiğit oğlu
Aydın
Ol. R. Alpman
Diyarbakır
Bursa
D r. M. T. Simer
S. Vluğ
Amasya
A. Ey mir
Ankara
O. Gölet

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ EMlNlTTlN
ÇELlKÖZ VE ÜÇ ARKDAŞININ KANUN
TEKLİFİ
İlkokul öğretmenleri aylıklarının, öğrenim du
rumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlan
ması hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — Halen Millî Eğitim alanında
çalışan ve mesleki öğretmenlik olanların aylık
ları :
a) öğrenim derecelerine;

Eskişehir
Eskişehir
istanbul
Esasa iştirak ediyoruz. Fakat Dr. A, Adtvar
bu kanunla yapılan yardım, mâ
ruz kalman haksızlığı tamamen
tashih edecek mahiyette olmadığı
gibi ilk öğrenim müfettişleriyle,
Köy Enstitülerinde bulunan ve
ortaokullarda geçen ilkokul öğ
retmenlerinin de bu kanundan
faydalanmaları gerektir.
H. Polatkan
A. Potuoğlu
Kırşehir
Kastamonu
S. Torgut
M. Akahn
Konya
S. Çumralı
Samsun
M. A. Yörüker

Kocaeli
Dr. F. §. Bürge
Niğde
R. Gürsoy
Konya
M. A. Binal

İlkokul öğretmenlerinin kıdem ve maaş durum
larını ayarlamıya tabi tutan bu kanun hüküm
lerinden ilk öğretim müfettişleri ile ilkokul
öğretmenliğinden orta öğretim ve köy enstitü
leri öğretmenliğine üst derecede maaş almak
sızın kendi maaşlariyle geçmiş bulunanların da
faydalananı alan madelet ve hakkaniyet icabmdandır. Kanun teklifi Komisyonumuz ekseri
yetinin kabul ettiği şekilde kanunlaştığı tak
dirde ilk öğretimden müfettişliğe, orta öğre
time ve köy enstitülerine geçmiş olan öğret
menlerden bir kısmı için ilkokulda vazife gö
ren ve aynı menşe ve kıdeme sahip olan arka
daşlarından bir derece geri kalmak gibi arzu
edilmiyecek fiilî bir durum hâsıl olacağı düşün
cesiyle kanunun bu şekilde çıkmasına mu
halifim.
Balıkesir Milletvekili
Esat Altan

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
İlkokul öğretmenleri aylıklarının hizmet süre
lerine göre ayarlaması hakkında kanun
MADDE 1. — Millî Eğitim işlerinde halen
çalışan ve öğretmenlik yetkisini taşıyanların ay
lıkları,
Millî Eğitim örgütünde tâyinleri Millî Eği-

( S. Sayısı: 191)

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

İlk okul öğretmenlerinin almakta oldukları aylık
dereceleri hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Bu Kanunun yayım tarihine
kadar resmî ilkokullarda enaz 15 yıl öğret
men olarak hizmet edipte halen resmî ilkokul
larda fiilen öğretmenlik yapmakta bulunanlar( S. Sayısı: 191)
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Teklif

M. E. K.

b) Millî Eğitim örgüdünde ve özel okulların
tâyin ve murakabesi Millî Eğitim Bakanlığına ait
bulunaiü öğretmenliklerinde geçen hizmet süre
lerine ve 3656 sayılı Teadül Kanununun 3 ncü
maddeci dâhilinde ve terfie liyakati saptanmış
olmak şartiyle her üç yılda bir terfi esasına göre
hesap ve tesbit olunur.

tim Bakanlığına ait özel okul öğretmenliklerin
de geçen hizmet sürelerine ve 3656 sayılı Teadül
Kanununun üçüncü maddesi dâhilinde ve terfie
liyakati saptanmış olmak şartiyle her üç yılda
bir terfi esasına göre hesap ve tesbit olunur.
Ancak bu terfi iki kıdemi geçemez. 1702 sayılıKanunun 15 nci maddesindeki yazılı hizmetler
de bu hükme tâbidir.

MADDE 2. — öğretmen okulu mezunu olup
da, birkaç terfi süresi ilk öğretim alanında çalış
tıktan sonra yüksek öğrenim yaparak orta öğre
tim alanında veya Millî Eğitim örgüdünde görev
alan öğretmenlerden bu kanun neşrinden evvel
ve sonra kanunen görevli bulunanların hizmet
müddetleri üç yılda bir terfi esasına göre hesap
lanır ve maaş dereceleri buna göre saptanır.

MADDE 2. — Bir kaç terfi süresi İlköğre
tim alanında çalıştıktan sonra üstün öğretim
yaparak daha yüksek öğretim müesseselerinde,
veya Millî Eğitim örgüdünde görev alan öğret
menlerden bu kanunun neşrinden evvel ve son
ra kanunen görevli bulunanların veya görev alacak olanların müddetleri 3656 sayılı Kanunun
terfi esaslarına göre hesaplanır ve maaş dere
celeri ona göre saptanır. Ancak bu terfi iki kı
demi geçemez.
Bu gibilerin aylıkları, yükselmeden önceki
derecede geçirmiş oldukları hizmet süreleri, bu
kanuna göre yükseltildikleri aylık derecesinde
geçmiş sayılarak ilk yükselme sürelerinden in
dirilir.

( S. Sayısı: 191)
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EK.
dan.
A) öğretmenlikteki hizmet süreleri 15 - 17
yıl ( On yedi yıl dahil olupta almakta oldukla
rı aylık dereceleri 30 lira ve daha aşağı olanla
rın,
B) Hizmet süreleri 18 - 20 yıl ( yirmi dahil)
olupta almakta oldukları aylık dereceleri 35 ve
daha aşağı olanların,
C) Hizmet süreleri 21 - 25 yıl ( yirmi beş da
hil) olupta almakta oldukları aylık dereceleri
40 lira ve daha aşağı olanların,
D) Hizmet süreleri 26 - 35 yıl (otuz beş da
hil) olupta almakta oldukları aylık dereceleri
50 lira ve daha aşağı olanların,
E) Hizmet süreleri 35 yıldan fazla olupta al
makta oldukları aylık dereceleri 60 lira ve daha
aşağı olanların,
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte almakta
oldukları aylık dereceleri, 4598 sayılı Kanunun
4 ncü maddesine göre kadro aylıklarının iki
üst derecesini geçmemek üzere birer derece yük
seltilmiştir.
Bunların bu kanunun yürürlüğü tarihindeki
aylık derecelerinde geçen hizmet süreleri yeni
derecelerinde geçmiş sayılır.
Kadroları üstünde sözü geçen kanunun 4 ncü
maddesine göre esasen iki üst derece aylık al
makta olanlar hakkında da bu madde hüküm
leri uygulanabilmek üzere bunların bulundukla
rı kadroların birer derece yükseltilmesine dair
hazırlanacak kanun tasarısı en geç üç ay içinde
Büyük Millet Meclisine sunulur.

( S. Sayıaı: 101)

Teklif

M. E. K.

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelere
göre yapılacak intibak dolayısiyle olacak zamla;r,
1 Ocak 1948 tarihinden itibaren verilir.

1ADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanundan faydalanan öğ
retmenlere, geçmiş yıllara adt maaş farkı veril
mez.

MAÜDE 4. — Bu kanundan faydalananlara,
geçmiş yıllara ait maaş farkı verilmez.

MADDE 5. — Bu kanun gereğince yapılacak
terfi işlerinde; kadro bulunmadığı takdirde 4598
sayılı Kanunun 4 ncü madesi hükmü uygulanır.

MADDE 5. — Bu Kanun gereğince yapılacak
terfi işlerinde, kadro elverişli olmadığı takdir
de 4598 sayılı • Kanunun dördüncü maddesi hük
mü uygulanır..
MADDE 6. — Millî Eğitim görevlerinden
ayrılmış ve halen başka Devlet dairelerinde ve
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan ve bu
tasarının şümulü içinde bulunan öğretmenler de
mesleke döndükleri takdirde bu kanun hüküm
lerinden faydalanırlar.

MADDE 6. — Bu kanunun hükümleri yayın
landığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 7. —• Bu kanun hükümleri yayın
landığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerim içiş
leri, Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini içiş
leri, Maliye ve Millî Eğitim. Bakanları yürütür,

( S. Sayısı: 191)
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B. K.

MADDE 2. — Bu Kanun 31. Aralık 1948 ta
rihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.

*>•*•"

(S. Sajnaı: 191)

S. Sayısı: 193
Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında kanun tasarısı ve Ba
yındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 6 5 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 1117, 6/2100

21 . VI . 1948

Büyük Millet Meclisi

Yüksek Başkanlığına

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 17 . VI . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun
tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
1940 yılmdanberi muhtelif zamanlarda vukubulan zelzele ve diğer âfetlerden zarar gören böl
gelerde yapılan inşaat veya yardımlara harcanmak üzere bütçelerimize 30 milyon lirayı mütecaviz
ödenek konmuştur. Bu ödenek ile başarılan işler şunlardır:
3 il, 11 ilce, 3 bucakta yeni Hükümet konakları inşası; 2 il, 15 ilce ve 12 bucakta Hükümet
konakları tamiri; 3 il, 3 ilce de yeni ortaokul inşası; 7 ilde orta mektep ve lise tamiri; 4 il, 24
ilçede yeni ilkokul. inşası; 8 il, 22-ilçede ilkokul tamiri; 18 il ve ilçede yeni belediye binaları inşa
atı, 9 il ve ilçede belediye binaları tamiri; 3 il 17 ilçede yeni cezaevi inşaatı; 1 il ve 8 ilçede ce
zaevi tamiri; 3 ilçede yeni 158 memur evi inşası ve bir ilde memur barakaları tamiri; 1 ilde yeni
bir hastane; 3 ilçede yeni dispanser inşaatı; 2 i] hastanesi, 2 ilce dispanseri tamiri; 1 vilâyette
Adalet dairesi binası, muhtelif yerlerde askerlik daireleri, jandarma karakolları; posta ,telgaraf
telefon binaları diğer bazı binalar inşa ve tamiri.
Bundan başka yer sarsıntısından zarar gören fakir halka nakdi yardım, cam, keser, destere,
çivi, kereste yardımları yapılmıştır.
Mütaaddit zelzelelerden sonra âfet mmtakalarında Hükümetçe yapılan ve tamir olunan resmî
binaların yanında halkın yardımdanda faydalanarak yaptırdığı meskenler sayesinde normal ha
yat şartları tekevvün etmiştir. Ancak Erzincan'da mesken inşaatı kâfi derecede mümkün olama
mıştır. Burada halkın ev ihtiyacının banka kredisiyle de tehvin olunamıyaeağı anlaşıldığından
mesken işinin Devletçe halli zarureti hasıl olmuştur.
Bunun için bütçemizde (Zelzele bölgelerine yapılacak yardımlar) için ayrılan ödeneğin bun
dan sonra büyük mikyasta Erzincan'da ev inşasına tahsisi uygun görülmüştür. Bu maksatla ha
zırlanan ilişik kanun tasarısı evlerin en uygun tiplerde Devletçe inşa olunarak bedeli faizsiz 20
senede tahsil edilmek üzere müstahaklarma satılması derpiş olunmuştur.
Tasarının birinci ve ikinci maddeleri bu esastan mülhem olup, bir veya iki partide inşa olu
nacak evler için 6 milyon lira sarfına mezuniyeti tazammun etmektedir.

İnşa bedeli vâde ile ödenecek evler için çıkarılacak bonalara % 5 faiz verilmesi suretiyle inşa
atın müstacel en başarılması mümkün görülmektedir.
inşaat tamamlandıktan sonra Devlet dairelerinin artık bu işle meşgul olmamasını teminen yap
tırılacak evlerin hazinenin iştirak hissesine mahsuben Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devri ve
satış ile tahsilatın mezkûr Bankaca yapılması düşünülerek, tasarının üç ve dördüncü maddeleri bu
maksada uygun olarak hazırlanmıştır.
:t'' s
Diğer taraftan, Emlâk Kredi Bankasının bu yüzden herhangi bir zarara mâruz kalmaması için, tahsil masrafları ile tahsili imkânsız hale girecek, mebaliğin her yıl mezkûr Bankaya ödenme
si tasarının beşinci maddesiyle sağlanmıştır.

Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyonu
Esas No. 1/365
Karar No. 13

26 , VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkında
Bakanlar Kurulunca hazırlanıp Yüksek Başkan
lıktan Komisyonumuza gönderilen tasarı; Ba
yındırlık ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri huzuriyle Komisyonumuzda incelendi.
Hükümet gerekçesinde; 1940 yılındanberi
muhtelif zamanlarda vukubulan zelzele ve diğer
âfetlerden zarar gören bölgelerde yapılan in
şaat veya yardımlara harcanmak üzere bütçe
lerimize otuz milyon lirayı mütecaviz ödenek
konmuş olduğu zikredilerek bu ödeneklerle muh
telif il ve ilçelerde başarılan işler sayılmaktadır.
Bu arada Erzincan'da mesken inşaatı için
normal şartlar içinde bir yaşayış temin edebile
cek ve ihtiyaca yetebilecek derecede bir hamle
yapılamadığı ve bu ihtiyacın banka kredileriyle
de tehvin olunamıyacağı anlaşıldığından bu
mesken inşaatı işinin Devletçe halledilmesi lü
zum ve zaruretine bilhassa işaret edilmekte bu
nun için de Bütçede (Zelzele bölgelerine yapı
lacak yardımlar) için ayrılan Ödeneğin bundan
sonra büyük ölçüde Erzincan'da mesken inşaa
tına tahsisinin uygun olacağı mütalâasına va
rılmaktadır.
Gerek Hükümet gerekçesi ve gerekse bu
maksadın temini için hazırlanan tasarı üzerin
de Komisyonumuz incelemelerini ilerletmiş ve
Hükümet temsilcileriyle sayın üyelerin yaptık
ları aydınlatıcı açıklamalardan pim diye kadar
Erzincan Şehri için :

Lira
Umumi Bütçeden
Kızılay yardımından
Kanunu mahsusla Erzincan Beledi
yesine yapılacak ikrazdan

2 477 000
925 000
2 000 000

5 402 000
Olmak üzere ceman 5 402 000 liralık bir yar
dım yapılmış olduğu ve bunlardan Umumi Büt
çeden yapılan yardımların âmme hizmeti gören
daireler inşaati ile on ikişer odalı dokuz paviyon
inşaatına, belediyeye ikraz edilen paranın gaz
hane, elektrik santrali, sıhhiye garajı, mezbaha,
şoför evi gibi belediye hizmetleri gören inşaatla
19 adedi kerpiç, 16 adedi hımış olmak üzere tek
ve çift katlı belediye evleri inşaatına ve
Kızılay
teberrüunun da muhtelif
mevzu
lara sarfedilmiş olduğu ve Kızılay tarafından
yapılan paviyonların muvakkat Erzincan Şehrin
de yapıldığı anlaşılmıştır.
Gerek yetkili mütahassıs Komisyonca yeni
Erzincan Şehri için ayrılan sahada âmme hizme
ti gören Devlet memurları için yapılan mesken
lerle, belediyece yapılan meskenlerin ancak ozamanki âcil ihtiyacı ve şehirde yalnız iptidai
bir yaşama şartının tekevvününü teininden ileri
gelmediği bunların bugünkü normal hayat şart
larına göre her bakımdan geri ve yaşama şart
larını çok güçleştirecek bir durumda bulunduğu
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ve ayrıca da, tesbit edilen rakamlara görfe Er
zincan şehrinde mesken olarak 1636 binaya ih
tiyaç bulunduğu gözönünde tutulursa, bu ipti
dai mahiyetteki meskenlerin hakiki ihtiyacın çok
altında kaldığı kanaatine varılmıştır. 1939 sene
si sonunda görülmemiş bir şiddette vukubulan
deprem felâketinden tamamiyle harap olduk
tan başka büyük mikyasta can kayıplarına uğ
ramış olan Erzincan şehrinde bugünkü normal
. medeni ihtiyaçları kâfil olacak bir hayat şar
tının tekevvününü biran evvel Bağlıyabilmek
Cumhuriyet Hükümetlerinin her bakımdan ama
cı olduğuna şüphe edilmemekle beraber, bu
maksada kısa bir zamanda erişebilmek
için
bundan sonra çok esaslı, programlı ve mümkün
olduğu kadar çabuk çalışılması lüzumuna Ko
misyonumuzca bilhassa işaret edilmesi faydalı
görülmüştür.

*

2. Mesken inşaatındaki sürati sağlıyabiimek için inşaat aksamı için (Prefabrik) imalâ
tın tatbiki, memleket dışında buna mümasil in
şaat için tatbik edilmekte olan (Demantabl) tip
lerden faydalanılması ve bunlar için hariçten
muhtelif teklifler alınması yoluna gidildiği ve
bu inşaatın teknik ve iktisadi şartlara göre
programlanmasının hedef tutulduğu Bayındır
lık Bakanlığı temsilcilerinin yaptıkları açıkla
malardan anlaşılmış ve Komisyonumuzca memnunlukla karşılanmıştır. Ancak 2, 3, 4, 5, 6, oda
lı olarak tesbit edilen mesken tiplerinden 5 ve
6 odalı olanlarının pahalıya malolmaları ve. ta
sarı ile istenilen tahsisat miktarı göz önünde tu
tulursa, çok sayıda mesken inşaatını sağhyamıyacağı ve bu tiplere istekli olanların sayısının
azlığı göz önünde tutularak inşaatın 2, 3 ve 4
odalı tiplere hasredilmesinin daha doğru bulu
nacağı neticesine varılmıştır.
Şimdiye kadar belediyece namlarına arsa tes
cili yapılanlardan, mesken yaptırmak üzere
müracaat edenlerin sayısının 1052 olduğu ve bu
tasarı ile istenilen 6 000 000 liraya nazaran be
her meskenin maliyetinin 6 - 7 bin lirayı geçme
mesi lâzım geldiği derpiş edilirse 5, 6 odalı tip
lere gidilmemesi lüzumunun tebarüz ettiği gö
rülerek Komisyonumuzca bilhassa bu noktanın
Hükümetçe ehemmiyetle nazarı dikkate alınma
sının faydalı olacağı mütalâa edilmiştir.
Tasarının heyeti umumivesi üzerinde ve vu-

kardaki esaslar dâhilinde bir vuzuha varan Ko
misyonumuz tasarı maddeleri üzerinde müzakere
lere geçmiş ve:
Tasarının birinci maddesinde kanun tatbika1 mı güçleştirecek bazı müphemiyetlerin kaldırıl
ması cihetine gidilerek maddenin bu şekilde de
ğiştirilmesine, Hükümet tasarısının ikinci, üçün
cü, dördüncü, beşinci maddeleri yerinde görüle
rek aynen kabulüne ve altıncı maddesinde (Hü
kümetçe hariçten getirtilecek hazır evlerden) tâIfırine; bu evler için alınacak yedek tamir malze
mesi ve memleket dışı piyasalarda ucuzluğu, ha
fifliği ve diğer teknik evsafı bakımından birçok
malzemenin bugünkü şartlara göre imal edilmiş
aksamının da mevcut olması sebebiyle ve bunlar
dan mutlak faydalanılması cihetine gidilmesi uy
gun görüldüğünden bu maksadı temin için, tasa
rının bu fıkrasının (Hükümetçe hariçten getirti
lecek hazır evlerden ve malzemesinden) şeklinde
değiştirilmesine ve aynı maddenin sanuna da:
(bu kanuna göre yapılacak evlerin ilk sahiplerine
tescillerinde tapu harcı ve damga resmi alınmaz)
şeklinde bir fıkra eklenmesi suretiyle mesken sa
hiplerine maddi bir yardım ve kolaylıkla sağlana
cağına Komisyonumuzca karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bayındırlık Komisyonu Başkanı
Sözcü
Trabzon
Ankara
*Sf. D ay
R. Börekçi
kâtip
Konya
Antalya
R. Erel
N. Aksu
İmzada bulunamamıştır
Burdur
Bursa
A. A. Çınar
8. T. Arsal
imzada bulunamamıştır.
Eskişehir
İsparta
Kars
K. Zeytinoğlu
K. Ay dar
M. Bahadır
Kocaeli
Konya
A. F. Abastyantk • Evlerin maliyeti çok dü
şürülmeli ve ödeme müddeti
20 yıldan enaz 30 yıla çıka
rılmalıdır
Dr. 8. Irmak
Kütahya
Maraş
II. Benli
H. R. Tankut
İmzada bulunamadı
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Niğde
/. R. 8oy er

Niğde
H. Mengi
İmzada bulunamadı

•Samsun
Y. Kalgay

Ilrfa
R. Soyer
İmzada bulunamadı

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M M.
1*> il[re Komisyon u
Esas No. 1/365
Karar No. 101
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Yüksek Başkanlığa
Erzincan'da yaptırılcaak meskenler hakkında
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın
21 . VI . 1948 tarihli ve 6/2100 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı
Bayındırlık
Komisyanu raporiyle
birlikte
Komisyonumuza verilmekle Bayındırlık Baka
nı Nihat Erim ve Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı, eski Erzincan belediye hudutları
içinde tapuda kayıtlı meskenleri yıkılanlara,
yeni Erzincan şehri için tesbit edilen sahada
ki arsalar üzerinde evler yaptırılmasını ve bun
ların bedeli 20 senede ve yirmi müsavi taksitte
ve faizsiz olarak kendilerine satılmasına ve bu
iş için yıllık ödeme miktarı 1 500 000 lirayı
geçmemek üzere 6 000 000 liraya kadar gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi husu
sunda Bayındırlık Bakanlığına yetki verilme
sini sağlamak maksadiyle hazırlanmış bulun
maktadıı*.
Erzincan halkı ve şehri için şimdiye kadar
gerek Kızılay'dan ve gerekse bütçeden ve husu
si kanunlarla yapılan yardımlar şu şekilde
hülâsa edilebilir.
a) Erzincan zelzele felâketi akabinde zel
zele bölgesi halkının sıcak memleketlere nak
liyle bir müddet istirahat! erin i .ve tekrar mem
leketlerine iadelerini temin ve kendilerine ilk
yardımın yapılması maksadiyle Kızıl ayca teber
ru! ardan elde edilen 11 milyon liradan 925 000
lira ayrılmıştır.
b) Şimdiye kadar Erzincan şehri çin ge
nel bütçeden (2 477 000) lira verilmiş ve husu

si kanunla da Erzincan Belediyesine (2 000 000)
lira ikraz edilmiştir.
c) Katma ve özel bütçelere de Erzincan
için
(673 000) lira konmuş bulunmaktadır.
Bütün zelzele mmtakaları için muhtelif yıllar
da tahsis edilen ödeneklerin yekûnu 30 000 000
lirayı aşmış bulunmaktadır. Bu paradan Erzin
can'a ayrılan ve miktarı yukarda arzedilen
ödeneklerle âmme hizmetini gören binalar ve
şehrin lağımları, su işleri, gazhane, elektrik
santralı, belediye, otel ve gazinosu, sıhhiye ga
rajı, mezbaha ve 12 şer odalı 9 paviyon yapıldığı
ve halkın ikameti için yapılacak binalara bir
tahsis yapılmadığı anlaşılmıştır.
Bu tasarı ile Erzincan halkı birer meskene
kavuşturulmak istenildiğinden Komisyonumuzca
da yerinde görülmüştür.
Tasarıda Bayındırlık Komisyonu bazı lüzum
lu değişiklikler yapmış olup bunlar Komisyo
numuzca da ayniyle kabul edilmiştir. Ancak
birinci maddedeki yıllık ödeme miktarı inşaatın
daha kısa bir zamanda yapılmasını sağlamak
maksadiyle 2 000 000 liraya çıkarılmış ve vâris
lerin taaddüdü halinde bunlar için yaptırıla
cak evin birden fazla olamıyacağma dair de bi
rinci maddeye bir kayıt ilâve edilmiş bulun
maktadıı'
Diğer maddeleri Bayındırlık Komisyonu değiştirişine göre ayniyle kabul edilen tasarı ive
dilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
R. Erten
t. İT. TigreJ
M. Eriş
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Kâtip
Ankara
F. öymen
Ankara
C. Gölet
Bursa
F. Bük

Amasya
A. Ey mir
Aydın
Gl. R. Alpman
Diyarbakır
Ş. Vluğ

Amasya
K. Yiğitoğlu
Balıkesir
S. Altan
Eskişehir
A. Oğuz

Eskişehir
II. Polatkan

Eskişehir
.1. Potuoğlu

İstanbul
Dr. A. Adıvar

Kırşehir
§. Torgut

Kocaeli
Dr. F. §. Bürgc

Samsun
M. A. Yörüker

Konya
M. A. Bin al

( S. Sayısı : 193 )

— 6
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Erzincan'da

yaptırılacak meskenler
Kanun tasarısı

BAYINDIRLIK
hakkında

Erzincan'da

KOMİSYONUNUN DEĞİtfTİRİŞİ

yaptırılacak meskenler
kamın tasarısı

hakkında

MADDE 1. — Erzincan İli Belediye hudut
ları içinde, adlarına tapuda kayıtlı meskenle
ri zelzelede yıkılanlara satılmak üzere ev yap
tırılması için yıllık ödeme miktarı 1 500 000 li
rayı geçmemek şartiyle G 000 000 liraya kadar
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
Bayındırlık Bakanlığı ve faizleriyle birlikte
bu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yüklenme bedelleri Bütçe Kanunlarına bağ
lı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı
kısımlarında (zelzele bölgelerine
yapılacak
yardımlar) tertiple rinde ki ödeneklerden karşı
lanır.

MADDE 1. — Eski
Erzincan
Belediye.
hudutları içinde; kendileri veya murisleri ad
larına tapuda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkı
lanlara satılmak üzere ev yaptırılmsı için yıllık
ödeme miktarı 2 000 000 lirayı geçmemek şartiy
le 6 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakan
lığı ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçme
mek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
Yüklenme bedelleri Bütçe kanunlarına bağ
lı (A) işaretli cetvelerin Bayındırlık Bakanlığı
kısımlarında zelzele bölgelerine yapılacak yar
dımlar tertiplerindeki ödeneklerden karşılanır.

MADDE 2. — Birinci madde hükümleri dai
resinde yaptırılacak evlerin tipleri, adedi, satınalma hakkını haiz olanlardan talipler ara
sında gözetilecek sıra esasları Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur.

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

MADDE 3. — İnşası tamamlanan evler Ha
zinece Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasına tem
lik ve maliyet bedelleri mezkûr banka sermaye
sine mahsup olunur.

MADDE 3. '— Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

:> ncü

maddesi

MADDE 4. — Bu evler adı geçen bankaca
ikinci madde gereğince taayyün eden esaslar
dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak 20
yılda, 20 eşit taksitte tahsil edilmek üzere satı
lır.
İlk taksit vâdesi satış tarihinden bir yıl son
radır. Herhangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde geri kalan borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve yıllık %5 faize tâbi olur.
Bankanın bu evlerden mütevellit alacağı
kendi kanunundaki usullere göre takip ve tah
sil olunur.

MADDE 4. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

4 ncü

maddesi

MADDE 5. — Hükümetin
MADDE 5. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye
Emlâk ve Kredi Bankası arasında kararlaştırı
aynen kabul edilmiştir.
lacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil gi
derleri ile, herhangi bir sebeple tahsiline imkân
kalmıyan satış bedelleri, her yıl mezkûr ban
kaya birinci maddede gösterilen tertiplerdeki
ödeneklerden tesviye olunur.
ı

5 nci

maddesi
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ
Erzincan'da

yaptırılacak .L meskenler
Kanun tasarısı

hakkında

MADDE 1. — Eski Erzincan belediye hudut
ları içinde; kendileri veya murisleri adlarına ta
puda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkılanlara sa
tılmak üzere ev yaptırılmasi için yıllık ödeme
miktari (2 000 000) lirayı geçmemek şartiyle
(6 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere, girişmeye Bayındırlık Bakanlığı ve
faizleriyle birlikte bu miktarları .geçmemek üzere
bono çıkarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Vârislerin taaddüdü halinde bunlar
için
yaptırılacak ev birden fazla olamaz.
Yüklenme bedelleri Bütçe Kanunlarına bağlı
(A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı
kısımlarında zelzele bölgelerine yapılacak yar
dımlar tertiplerindeki ödeneklerden karşılanır.
MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen.

i

4

MADDE 3. — Hükümetin
aynen.

üçüncü

maddesi

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen.

MADDE 5. — Hükümetin beşinci
aynen.

maddesi
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MADDE 6. — Bu kanunda yazılı maksatlar
için Hükümetçe hariçten getirtilecek hazır ev
lerden gümrük resmi ile gümrüklerde alınan sa
ir vergi ve resimler alınmaz.

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı maksatlar
için Hükümetçe hariçten getirilecek hazır ev
lerden ve malzemesinden Gümrük Resmi ile
Gümrüklerde alınan sair vergi ve resimler alın
maz.
Bu kanuna göre yapılacak evlerin ilk sahip
lerine tescillerinde tapu harcı ve damga resmi
alınmaz.

MADDE 7. yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı

tarihinde

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
//. Saka Başb. Yardımcısı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Fuad Sirmen
II. Çakır
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. II. Göle
N. Sadak
Ş. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Nihat Erim
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. Ekin
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Emin Erişirgil
Cacid Oral
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı
Gülek
C. S. Barlas
T. B. Balta

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Hükümetin 8 nci madesi ay
nen kabul edilmiştir.
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MADDE 6. — Bayındırlık
6 ncı maddesi aynen.

Komisyonunun

MADDE 7. — Hükümetin yedinci
aynen.

maddesi

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi
aynen.
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