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2. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Gelir Vergisi mükelleflerinden alınan yıl
lık beyanname .sayısı ile beyan olunan 
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ması için bir program hazırlanıp hazırlan
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kuyumeu'nuri, Devlet Memurları Aylıkla- * 
rmın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
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ek 4908 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
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man ve 16 arkadaşı ile Edirne Milletvekili 
Cemal Köprülü'nün, ilkokul öğretmenleri
nin veya ilkokul öğretmenliğinden gele
rek orta ve daKa yüksek dereceli 
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merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların 
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Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve dokuz arka
daşının, Köy Okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanununun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve ayni kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/152, 
2/197) 160:169,169:177 

6. — Yoklama 169 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Konsolosluk Kanunu tasarısının, Dışişleri, 
Ulaştırma, Adalet, Millî Savunma, Maliye ve 
İçişleri komisyonlarından üçer üye alınarak 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesi 
kabul olundu. 

Eskişehir Çifteler Çiftliği içinde işgal edil
miş yerler için ecrimisil aranmaması hakkındaki 
kanun teklifi, ikinci defa apikoya sunuldu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Ker-
man'm, Emirdağ İlçesinde okulsuzluk yüzün
den okula devam edemiyen öğrencilerin duru
muna ve İnkılâp İlkokulunun avlusunda yanan 
kerestelere dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı 
cevap verdi. 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut 'un, 
sosyal adalet prensiplerinden küçük iş yerleri
nin de faydalandırılması hakkındaki İş Kanu
nu hükmünün tatbikatına ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait müessese ve iş yerlerinde ça
lışanlara ödenegelmekte olan prim ve ikramiye
lerin tevzi şekline dair sorusu, Çalışma Bakanı 
oturumda hazır bulunmadığından 15'. V I . 1951 
Cuma Birleşimine bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, İhti
yarlık Sigortası Kanununun* 2 nci maddesinin 

değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, dikkate 
alman önerge gereğince, Çalışma ve Adalet 
komisyonlarına verildi. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, hasta
ne, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve em
sali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının 
konmaması hakkındaki kanun teklifi redde
dildi. 

İkinci defa açıkoya konulan Eskişehir Çifte
ler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler için ecri 
misil aranmaması hakkındaki Kanunun kabul 
olunduğu bildirildi. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, Ba
sın Birliği Kanununun kaldırılması hakkındaki 
4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifinin birinci görüşülmesi bitirildi. 

1 1 . V I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

M. Zeren t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. önal 

Sorular 

Sözlü sorular 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Ker-

man'm, Emirdağ ilcesine bağlı köylerin de pan

car ekim mıntakasma ithali hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, İşletmeler 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/323) ; 
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Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, yurdun 
muhtelif yerlerinde vukuagelen heyelanlara Ve 
bu husus için bütçeye konan tahsisata dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/329)5 

Giresun Milletvekili Ali Naci Duyduk'un, 
Karadeniz'in doğu bölgesi mahsulünün tahsis 
edilecek vapurlarla doğrudan doğruya ecnebi 
iskelelere şevkinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/330); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in; Sivil Havacılık, Hava Endüstrisi, 
Türk-Hava Kurumu, Uçak ve Motor Fabrikala
rı ile Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, Ha
va Kurumuna bağışlanan paraların miktarına ve 
nerelere harcandığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/331); 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, 
Meclis müzakerelerinde konuşan Milletvekilleri
nin sözlerinin radyo ile neşri şekli hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir (6/332). 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'in, esası 
Erzurum'da kurulan E t Kombinası teşkilâtı ile 
diğer illerdeki müteferrik teşkilât için şimdiye 
kadar sarfedilen paranın miktarına ve bu işin 
ikmali için ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/333). 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Adana Pos ormanlarmdaki travers, işinin kimle
re verildiğine, muhtelif ormanlardan bu »Şahıs
lara verilen işin miktarına, orman mmtakala-
rmda oturan keresteci, oduncu ve kömürcülere 
ne miktar orman verildiğine ve Kadirli Kazası
nın Yeşilyurt mevkiinin orman haline ifrağı için 
kurulan kooperatifin faaliyetine dair sözlü soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/334) 

Yazilt Sorular 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, 'kültür ataşelerimizin durumları ile 
tâyin şartları ve çalışma tarzları hakkındaki ya
zılı soru önergesi Millî Eğitim bakanlığına gön
derilmiştir. (6/324) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cığper' in, metçuk ve mekşuf madenlerin işlen
mesi ve ihracı, hakkımdaki yazılı soru önergesi, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/325) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cığiller'in hangi memleketlerde (ticaret ataşele
rimiz bulunduğj^na, bunların tahsil durumları 
ile göstermiş oklukları faaliyetin dış ticaretimi
ze yaptığı tesirlere ve ticaret ataşelerimizin bu
lunmaması ve yahut faaliyet gösterilmemesi yü
zünden hariçte rağbet görmiyen çeşitli malları
mıza dair yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/326) 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
aşma duraklarının durumuna, bâzı köylerle il
çelerden toplanan para ile alman boğaların mik
tarına ve müsavi şekilde ilçelere taksim edilip 
edilmediğine, Çorum ilinden toplanan paraların 
miktarına ve verilen boğaların ilce itibariyle sa
yısına dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/327) 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, as
kerî otomobillerin kullanılış şekli hakkındaki ya
zılı soru, önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/328) 

Gazianteb Milletvekili Süleyman KuranePin, 
1950 yılında ithal edilen mazot, -benzin ve ben
zeri maddelerin miktarına ve bunlardan alman 
Yol Vergisinin ne kadar olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/335) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAB 

Tasanlar 
1. — Belediye Gelirleri Kanununun birinci 

maddesinin değiştirilmesi ve bu. kanuna geçici 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/195) (İçişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

2. — Bina yapımını teşvik \ e izinsiz yapılan 

binalar hakkında kanun tasarısı (1/196) (içiş
leri, Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına) 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me .Genel.Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesin-
hesap Kanunu tasarısı (1/197) (Sayıştay Ko
misyonuna) 
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4. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş 

Genel Tarifesinin 647 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı (1/198) (Gümrük ve 
Tekel, Mâliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

5. — Kibritin Tekelden çıkarıılmaısına ve İs
tihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 
tasarısı (1/199) (Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına) 

6. —Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 89 
neu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 
kanun'tasarısı (1/200) (Gümrük ve Tekel, Mâ  
liye ve Bütçe Komisyonlarına) 

7. ~ «Ücretli iş Bulma Büroları hakkındaki 
96 numaralı Sözleşme (1949 tadili) »nin onan
masına dair kanun tasarısı (1/201) (Çalışma 
Komisyonuna) ^ 

8. — Yüksek öğretim öğrenci Yurtları ve 
Aş Evleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı (1/202) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına) 

Teklif T -
.9. — Urfa Milletvekili j^eridun Ayalp'ın, 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
16 ncı maddesinin E fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/252) (Milli Savunma ve 

1. — Yabancı sermayeyi teşvik kanunu tasa
rısını görüşmek ify&ere Geçici Komisyon kurul
ması (1/194) 

BAŞKAN — Yabancı sermayeyi teşvik hak
kındaki teklifi kanuni için Maliye Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

. 1951 O : 1 
Bütçe Komisyonlarına) 

Tezkere 
10. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 

1 239 992 lira 92 kuruşun terkini ve 10 978 lira 
79 kuruşun affı hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/184) (Bütçe Komisyonuna) 

Raporlar 
11. — Askeri memurlar hakkındaki Kanunun 

3128 sayılı Kanunla "değiştirilen 5" nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/158) (Gündeme) 

12. — Hatay miUetvekiUerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/21) (Gündeme) 

13. — Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdul
lah CilU'nin seçim tutanağı hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (3/25) (Gün
deme) 

14. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun Dilekçe Komisyonunun 25 . V . 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 628 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 1 Nu
maralı Geçici Dilekçe Komisyonu raporu (4/^50) 
(Gündeme). 

Esas No. : 1/194 %. 11 . VI . 1951 
Karar No. : 68 

Yüksek Başkanlığa 
Yabancı sermayeyi teşvik hakkındaki Ka

nun tasarısının ehemmiyet ve müstaceliyeti 
hasebiyle Bütçe, Ekonomi, Maliye ve Ticaret 
komisyonlarından seçilecek beşer üyeden mü-

B l B Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,08 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikri Apaydın 
KATİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — SEÇİMLER 
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teşekkil Geçici bir Komisyonda tetkiki komis
yonumuzca mütalâa edilmektedir. 

Kamutay'm yüksek tasvibine arzını rica 
ederim. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Bize 

îzzet Akçal 

BAŞKAN — Efendim; müstaceliyet aşikâr
dır. Bütçe Komisyonu da diğer istenilen üç 
komisyon arasındadır. Binaenaleyh Bütçe, Ma
liye, Ticaret ve Ekonomi komisyonlarından 
seçilecek beşer kişiden mürekkep bir Karma 

.1051 0 : 1 
Komisyon teşkilini arzu edenler lütfen işaret 
buyursunlar.. 

ÎZZET AKÇAL (Bize) — Bütçe Komisyo
nu dâhil değil? 

BAŞKAN — Bu, heyeti umumiyenin kara
rma bağlıdır. Bütçe Komisyonundan da beş 
kişi alınmak suretiyle Bütçe, Ekonomi, Maliye 
ve Ticaret komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden mürekkep bir Karma Komisyon teşki
lini kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler... Büyük bir ekseriyetle 
Geçici Komisyon teşkili kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Vakfıkebir Belediye Başkan® Ömer Kulein'in iş
ten menedilmesi sebebine ve bu hususta Bakan
lıkça ne gibi bir karar alındığına dair sorusuna 
İçişleri Bakana Haldi özyörük'ün sözlü cevabı 
(6/304) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vakfıkebir Belediye Reisi Ömer Kulein kim ta
rafından hangi kanuni sebep ve salâhiyete daya
nılarak işten menedilmiştir. 

Bu işlem bakanlığa inkal etmiş ise bakanlık
ça ne karar alınmıştır. Bu sorumun sözlü olarak 
içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 15 . V . 1951 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı buyurun. 
ÎÇÎŞLEBÎ BAKANI HALL ÖZYÖRÜK 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlar; Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Ömer Kulein'in işten menedil
mesi sebebine ve bu hususta Başbakanlıkça ne gibi 
bir karar alındığına dair Trabzon Milletvekili 
Hamdi. Orhon arkadaşımız tarafından verilip se
yahatte bulunmamız sebebiyle gününde cevap
landırılmamış olan sözlü soruyu şimdi cevaplan
dırıyorum. 

1. Vakfıkebir İlçesinin genel teftişi sırasın
da mülkiye müfettişine mahallinde yapılan bir 
şikâjret̂ Ve isbar üzerine bu ilce Belediye Başkanı 
Ömer Kulein ve Belediye Daimî Encümeni üyele
ri Ahmet Zaman ve Kemal Birinci, Belediye Say

manı Hâşim Kutu, Belediye Kâtibi Mehmet Ku
tu ve Mezbaha Memuru Kemal Alp haklarında 
yaptığı soruşturma sonunda Belediye Başkanı 
Ömer Kulein ile Daimî Encümen üyeleri Ahmet 
Zaman ve Kemal Birinci'nin vazifeleri başında 
kalmalarını mahzurlu gören müfettiş bu şahısların 
işten menedilmeleri lüzumunu Trabzon Valiliğin
den istemekle beraber, bilgi olarak bakanlığa da 
bildirmiş ve valilikçe bu istek 14. I I I . 1951 tari
hinde yerine getirilmiştir.« 

2. Asılları ekleriyle birlikte Trabzon Valili
ğine ve bir nüshası Bakanlığımıza gönderilmiş 
bulunan 11, IV . 1951 tarihli fezlekeye göre mü
fettiş; sanıkların 4 maddeden Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı ve 2 maddeden 230 ncu maddeleri
ne göre lüzumu muhakemelerini, 3 maddeden af
fa tâbi olduklarını ve bir maddeden de men i 
muhakemelerini istemiştir. 

3. Trabzon İdare Kurulu 28. IV. 1951 tari
hinde bir maddeden 240 ve iki maddeden de 230 
ncu maddelere göre lüzumu muhakemelerine ve 
3 maddeden ne affa tâbi oduklarına, 4 maddeden 
de men'i muhakemelerine karar vermiş ve bu ka
rara göre Belediye Daimî Encümen üyelerinin 
daha fazla işten menedilmiş durumda kalmaları* 
nun muvafık olamıyacağı bildirilmiş ve Bakanlık
ça da Belediye Başkanı ve Daimî Encümen üyele
rinin vazifelerine iadelerinin uygun görüldüğü 
cevabı verilmiş ve bugün işe başlamış vaziyette
dir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hamdi Orhon. 
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HAMDİ OHHON (Trabzon) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız konuş

mak lüzumunu hissetmiyorlar. Teşekkür ediyor
lar. 

2. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, Ge
lir Yergisi mükelleflerinden alınan yıllık be
yanname sayısı ile beyan olunan kazanç ve irat
ların tutarına ve vergi miktarına, Kurumlar ve 
Esnaf vergileri mükelleflerinin sayüariyle ver
gi miktarlarına dair sorusuna Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı (6/308). 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Ocak 1950 yılında yürürlüğe giren Gelir, 

Kurumlar ve Esnaf "Vergileri Kanunlariyle ver
giye tâbi tutulmuş olan mükellefler 1950 takvim 
yılı içinde elde eyledikleri kazanç ve iratları 
üzerinden ödeyecekleri vergilere ait beyanname
leri 1951 Mart ve Nisan ayları içinde vergi da
irelerine tevdi eylemiş ve vergileri de tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Yeni vergi reformumuzun ilk merhalesinde 
elde olunan neticeler gerek Yüksek Meclis ve 
gerekse âmme masraflarını karşılamak için fe
dakârlıkta bulunan vatandaşlarımızı yakından 
ilgilendirmektedir. 

Maliye Bakanlığı, her nedense elde olunan 
hasılayı bugüne kadar ilân etmemiştir. 

Konu hakkında aydınlanabilmek üzere aşa
ğıdaki soruların Maliye Bakanı tarafından Mec
lis kürsüsünden sözlü olarak cevaplandırılması
na müsaade buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferit Melen 

1. 1951 Mart ve Nisan ayları içinde Gelir 
Vergisi mükelleflerinden alınan yıllık beyanna
me sayısı nedir? 

2. Bu beyannamelerle beyan olunan kazanç 
ve iratların (Gelir Vergisi Kanununun ikinci 
maddesinde 6 fıkra halinde sayılan gelir unsur
larından her biri ayrı ayrı gösterilmek kaydiyle) 
tutarı nedir? 

3. Yıllık beyannameler üzerinden tahakkuk 
ettirilen Gelir Vergisinin miktarı nedir? 

4. 1951 Mart ve Nisan ayları içinde kaç muh
tasar beyanname verilmiştir. Bu beyannameler 
üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisinin 
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(ücretlere, serbest meslek kazançlarına, menkul 
sermaye iratlarına taallûk edenler ayrı ayrı gös
terilmek şartiyle) miktarı nedir? 

5. 1950 takvim yılı kazanç ve iratlarına ta
allûk eylemek üzere 25 Mayıs 1951 tarihine ka
dar Kurumlar Vergisine tâbi Kurumların (ser
maye şirketleri, kooperatif şirketler, iktisadi âm
me müesseseleriyle, dernek ve tesislere ait ikti
sadi işletmeler ayrı ayrı gösterilmek şartiyle) 
sayüariyle beyan olunan vergi matrahları ve ta
hakkuk ettirilen, vergi tutarı nedir? 

6. 5423 sayılı Kanun gereğince vergiye tâbi 
tutulmuş olan esnafa (sabit iş yeri olanlarla, 
gezici esnafa taallûk edenler ayrı ayrı gösteril
mek şartiyle) 1 Mart 1951 tarihinden 15 Mayıs 
1951 tarihine kadar tahakkuk ettirilen verginin 
tutarı ve mükellef sayısı nedir? 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınmdır. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergi
lerinin tatbikatı neticeleri hakkında sayın Fe
rid Melen arkadaşımız taraf nidan verilen söz
lü soru önergesinin mevzuunu teşkil eden hu
suslara madde sırasiyle cevap vermeden önce 
mevzu hakkında umumi olarak mâruzâtta bu
lunmayı faydalı görüyorum. 

Sayın arkadaşımızın önergesindeki sualleri 
iki grupta toplamak mümkündür: 

1. Gelir, Kurumlar ve Esnaf Vergisine tâbi 
mükelleflerin grup itibariyle sayıları ve bu 
mükellefler namına tahakkuk ettirilen vergi
lerin yine grup üzerine miktarları, 

2. Gelir ve Kurumlar Vergisine tâbi mü
kellefler tarafından beyan olunan gelir unsur
ları ve matrah miktarları. 

Memleketimiz vergiciliğinde 1926 yüından 
beri tatbik edilmiş olan Kazanç Vergisi rejimin
de beyan usulüne geniş ölçüde yer verilmiş ok 
duğu halde, muhtelif zümreler itibariyle mü
kellef adedlerini ve matrah hareketlerini gös
teren ve bunların memleketimizin ekonomik 
bünyesi ve millî geliri ile olan irtibatlarını or
ganik bir tarzda ifade eden vergi istatistikle-

, rinin yapılmamış olduğunu esefle kaydetmek 
isterim. İlmî esaslara dayanan sistemli bir 
vergi istatistiğinin «vergi kanunlarınıtf%ıem-
leket şartlarına uygun olarak tekâmül ettiril
mesi maksadiyle yapılacak tâdillerinde ve her 
yıl tekerrür eden bütçe tahminlerinde ne de-
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rece lüzumlu ve hattâ zarurî olduğu malûm 
bulunduğuna göre bu mevzuun şimdiye kadar 
ihmal edilmesinin bugün çok zararlarını gör
mekteyiz. 

Filvaki, Maliye Bakanlığında vergi istatis
tiği olarak biri her ayın soıhı itibariyle muay
yen'zamanlarda tahakkuk ve tahsilat rakamla
rı toplanmakta, diğeri de gayrimuayyen za
manlarda, lüzum hâsil oldukça bâzı malûmat 
tedarik edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan bi
rincisi, G-elir Bütçesinin bölüm ve maddeleri
ne mütenazır olarak, vilâyet itibariyle, tahak
kuk ve tahsilat miktarlarını göstermek üzere 
telgrafla alman malûmattan ibarettir. Muhase
be kayıtlarından çıkarılan bu malûmat sonra
dan gönderilen müfredatlı listelerle karşılaştı
rıldıktan sonra icmal edilmekte ve bu suretle 
vergi tahakkuk ve tahsil hareketleri takip olun
maktadır. tşbu malûmat meyamnda, mükellef 
adtedlerini ve matrah hareketlerini gösteren ra
kamlar mevcut bulunmaktadır. 

1936' yılında hazırlanmış olan bir tarif na
meye istinaden, . mükellef adedini, matrah ha
reketlerini, tarh ve tahakkuk muamelelerinin 
seyrini ve itirazlı .muameleleri tesbit etmek 

^ üzere vergi istatistikleri vücuda getirilmek is
tenmiş ise de gayet muğlâk, son derece de 
gü<ç birtakım döküm ameliyeleri ve teşkilâtın 
uzun uzadıya işgal edilmesi pahasına malolan 
bu malûmatın maksadı temin etmediği anlaşıl
dığından bu usulden içinde bulunduğumuz yıl
dan itibaren vaz geçmekteyiz. 

Gayri muayyen zamanlarda tedarik edilen 
istatistik malûmatına gelince; Maliye Bakan
lığı, her hangi sebeple lüzum hâsıl oldukça, teş
kilâta gönderdiği tamimlerle o andaki ihtiya
cına göre birtakım malûmat toplamak sure
tiyle bu mevzudaki ihtiyacını giderme yolunu 
tutmuş bulunmaktadır. Bu şekilde toplanacak 
malûmatın sıhhatinden emin olunamıyacağı ci
hetle buna istinat etmek suretiyle çıkarılacak 
neticeler ve alınacak tedbirlerin isabetli olmı-
yacağmı söylemeye lüzum yoktur. 

Vergi istatistiklerinin malûm olan ehem
miyeti göz önünde tutularak bu mevzuda esaslı 
çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Yüksek ma
lûmları olduğu üzere, diğer istatistikler meya
mnda malî istatistiklerin toplanması işi de İs
tatistik Genel Müdürlüğüne mevdu vazifeler
den mâdut bulunmaktadır. Çıkarılacak malî 
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istatistiklerin, mükelleflere ayrı bir külfet tah
mil etmemesi, idare için de muntazam bir 
meşgale teşkil etmemesi hususları da nazara 
alınmak suretiyle bu işi tertiplemiş bulunuyo
ruz. Bu maksatla gerek mükellefler tarafından 
doldurulan beyannameler ve gerek beyanname 
vermeye mecbur olmıyan mükelleflerin vergi
lendirilmesi sırasında idarece tanzim kılman 
tahakkuk fiş ve pusulaları gibi muhteviyatın
dan ihzari malûmat çıkarılmasına müsait bulu
nan evrak kopyeli olarak hazırlattırılmakta 
ve bunların birer nüshası istatistik Genel Mü
dürlüğüne tevdi edilmektedir. Bu suretle hazır
lanan evrak üzerindeki malûmatın adı geçen 
genel müdürlük ve idaremiz mümessillerinden 
müteşekkir bîr heyet tarafından tesbit olunan 
plân dahilinde, vergi istatistiklerinin, her tür
lü neticeleri verecek şekilde ihzar ve tertiplen
mesi mukarrer bulunmaktadır. Bu ihsai malû
matın hazırlanıp kartlara dökülmesi ve umumi 
neticelerin alınması, takdir buyurulacağı veçhi
le uzunca bir zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Yukardan beri arzettiğim sebepler dolayı-
siyle, Ferid Melen arkadaşımızın önergesine 
mevzu teşkil eden suallerin vergi istatistikleri-. 
ne taallûk eden hususlarını cevaplamaya şim
dilik maalesef imkân bulunmamaktadır, öner
genin mükellef adedi ve vergi miktarlarına mü-
taallik suallerine sırasiyle cevap arzediyorum: 

1. Mayıs sonuna kadar, Erzurum mükellef
lerine ait malûmat tamamen Yozgad, Çoruh, 
Tunceli, Urfa ve Maraş illerine ait olanlar kıs
men hariç olmak üzere diğer illerdeki Gelir 
Vergisi mükellefleri tarafından verilen yıllık 
beyannamelerin adedi 48612 dir. 

2. Sayın Ferid Melen arkadaşımız, verilen 
Gelir Vergisi beyannamelerinde beyan olunan 
kazanç ve iratların Gelir Vergisinin şümulüne 
giren 6 unsura ait bilgiler ayrı ayrı gösterilmek 
suretiyle tutarını istemektedir. 

Yukarda da arzettiğim gibi bu sene bu ma
lûmatın çıkarılması işi istatistik Genel Müdür
lüğü tarafından yapılmaktadır, istatistik Genel 
Müdürlüğünde bu tasnif işleri nihayetleninceye 
kadar Ferid Melen arkadaşımızın suallerinin bir 
kısmına cevap vermeye imkân bulamamaktayız. 

3. Yıllık gelir beyannamelerinde gösterilen 
matrahlara göre tahakkuk ettirilen yıllık Gelir 
Vergisi 55 milyon liradır. Mayıs ayı sonunda, 
ücretler Gelir Vergisiyle stopaj suretiyle alman-
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lar da dâhil olmak üzere bilûmum Gelir Vergisi 
tahakkukatı 87 887 857 liraya baliğ olmuştur. 

4. Muhtasar beyanname Gelir Vergisi Ka
nununun! 80 nci maddesinde yazılı ücret, ücret 
sayılan istihkak ve serbest meslek erbabına öde
nen bu mahiyetteki paralar ile 82 nci maddede 
yazılı menkul sermaye iratlarından stopaj sure
tiyle alınan vergiler hakkında kullanılmaktadır 

Bu itibarla Mart ayı zarfında ücretlere ait 
muhtasar beyanname verilmesi mevzuubahis de
ğildir. Soru sahibi arkadaşımın burada zühul 
ettiğini tahmin etmekteyim. 

Nisan ayma gelince; gerek tevkif yoliyle ve 
gerekse muhtasar beyanname verilmek suretiyle 
ücretler için mezkûr ay içinde (10 707 000) lira 
Gelir Vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 

5. Mayıs gayesi itibariyle Kurumlar Ver
gisinin tahakkukatı 23 907 425 liradir. 

6. Esnaf Vergisinin Nisan ayı sonuna kadar 
tahakkukatı 21 614 000 ' lira olup bunun 
16 183 000 lirası 228 625 sabit esnafa ve 
4 879 000 lirası 79 763 gezici esnafa aittir. 

Mayıs sonunda bilûmum Esnaf Vergisi tahak
kukatı 24 013 000 liraya baliğ olmuştur. 

Maruzatımı bitirmeden önce şu noktaya bir 
kere daha işaret etmekte fayda mülâhaza ediyo
rum. 

Yukardan beri verdiğim rakamlardan tahak-
kukata ve tahsilata mütadair olanlar haricindeki 
bilgileri kaydıihtiyat ile mütalâa etmek lâzımdır. 
Asıl sıhhatli malûmat İstatistik Genel Müdürlü
ğünden alınacak neticelere istinat edecektir. Es
ki ve neticesi şüpheli usullerden ayrılarak sıh
hatli ve faydalı mutalar elde etmenin işin icabı
na daha uygun olduğu hususundaki kaniaatimizî 
bu münasebetle tebarüz ettirmek isterim. 

BAŞKAN — Ferit Melen. 
SUAD BAŞOL (Zonguldak) — Kısa kes. 
FERÎD MELEN (Van) — Bir arkadaşım 

kürsiye gelirken kısa kesmemi emrettiler. Arzu
larına uymak isterdim ama vazife yaptığım için 
bu arzuya intibak edemiyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun müddet 
malûmdur. 

FERİD MELEEN (Devamla) — Bakan ar
kadaşımızın Gelir Vergisi hakkında verdiği iza
hattan dolayı kendilerine teşekkürlerimi ar-
zedeyim. 

Geçmiş zamana ait istatistik usullerinden 
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şikâyet ettiler. Bunu biz de biliyorduk zaten, 
malûm bir şeydi. Huzurunuzda tekrar etmiş 
olmaları bunu bilmiyenler için belki faydalı 
oldu. 

Bizim istatistiklerimizin ıslahı Gelir Vergi
siyle birlikte düşünüldji ve hattâ İstatistik 
Umum Müdürlüğünün Maliye Bakanlığına yar
dımcı olmasına dair tertibi Gelir Vergisinden 
daha evvel almış bulunuyorduk. Bunu bilhassa 
kaydetmek isterim. 

Takdir ediyorum. İstediğim malûmatın bel
ki tamamını kısa zamanda vermek mümkün de
ğildir. Ancak Maliye Bakanından ricam şudur: 
Bu malûmatı ne vakit verebileceklerini burada 
tasrih buyursunlar ve hiç olmazsa bunu kısa 
zamanda buraya getirmek için tedbirlerini al
mış bulunsunlar. Gelir Vergisi hakkında veri
len 55 milyon rakamı beni biraz endişeye düşür
müştür. Hatırlarsınız, bütçe müzakeresinde,de 
konuşuldu. Bütçe Komisyonu bu yıl Gelir Ver
gisini 145 milyon olarak tahmin etmişti. Fil
vaki hu tahmin bir hesaba dayanmıyordu ve 
tahakkuk etmesine de ihtimal yoktu. Fakat 55 
milyon rakamı da bekleriilmiyen bir rakamdır. 

Takribi bir hesaba dayanan tahminlere gö
re bu rakamın 80-90 milyon lira olması icabe-
derdi. Ancak şunu da ilâve edeyim ki; bu ra
kam bizi fazla endişeye düşürmemelidir. Yal
nız bir ikaz vazifemiz vardır, onu da yapmalı
yız. Gelir Vergisinin tatbikatı ve bunun yerleş
tirilmesi ve bunda muvaffak olabilmesi için 
elden gelen gayretin sarfedilmesi icabeder. Bu
nun için de-Gelir Vergisi rejimine inanmak lâ
zımdır. Geçen sene bu rejimin tatbikma geçilir 
geçilmez Maliye Bakanlığı, gerek mükellefler 
ve gerekse tatbikiyle mükellef olacak memur
lar için kurslar açmış, kitaplar neşretmiş, rad
yo ve sair suretlerle konferanslar tertip etmiş
tir. Ne yazık ki bu mesaiye bu sene devam olun
mamıştır. Eğer Gelir Vergisini memlekette yer
leştirmek istiyorsak, bu mesaiyi bırakmak de
ğil, biraz daha hızlandırmamız icabederdi. Ge
lir Vergisi, dünyanın her yerinde mukavemete 
uğramıştır. Bizim memlekette, şayanı kayıttır 
ki, mukavemet olmadığı gibi, bilâkis matbuat, 
memleket münevverleri, hattâ vergi mükellef
leri Gelir Vergisinin çıkmasına yardım ve mü-
zaharette bulunmuşlardır. Bir tek teşekkül, bir 
dernek hariç olmak üzere, bütün teşekküller, 
dernekler bu verginin hazırlanmasında ve te-
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kemmülünde Maliye Bakanlığına yardım etmiş
lerdir. Bu sebeple Gelir Vergisinin memleketi
mizde kolaylıkla tatbik edilmesi imkânları var
dır, zemin müsaittir. Birçok memleketlerde Ge
lir- Vergisi tatbikatı başladığı zaman bâzı ga
rip maceralar geçirmiştir. İngiltere Gelir Ver
gisini, Napolyon harbinde, harbin masraflarını 
karşılamak üzere çıkarmış ve iki üç sene tat
bik edilmiştir. Harbden sonra İngiltere'de mü
kellefler Gelir Vergisi Kanunlarını toplıyarak 
meydanlarda yakmışlardır. 

Bu vergi Fransa 'da 75 senelik bir mücade
leden sonra kabul edildi. 

Bizim memleketimizde ise bu vergi istenile
rek kabul edilmiştir, bu sebeple muvaffak ol
ması da mümkündür, ancak Maliye Bakanının 
biraz gayret sarf etmesi lâzımdır, bu gayretin 
esirgenmemesi icabeder. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Gayret 
sarf etmiyorlar mı acaba? 

FERÎD MELEN (Devamla) — Sarf edip et
mediklerini sizin ve benim kadar halk biliyor, 
öğreniyor, ayrıca şahit göstermeme hacet yok
tur, belki Maliye Bakanı da bana şahadet eder. 

İkinci nokta; vergi istatistiklerinin netice
leri alınır alınmaz umumi efkâra arzedilmesi 
noktasıdır ki bunun üzerinde bilhassa duraca
ğım. Demokrasilerde Halk idaresinde, vatandaş 
ve mükellef verdiği paranın ne miktara baliğ 
olduğunu ve nerelere sarfedildiğini öğrenmek 
ister. Bu vatandaşın tabiî hakkıdır. Bunu ikide 
birde Meclis kürsüsünden sual sormak suretiy
le öğrenmek yerine Maliye Bakanlığının bize 
ve efkârı umumiyeye bu rakamları günü gü
nüne neşretmesinde fayda vardır. Bu suretle 
ne biz, ne Maliye Bakanı yorulmamış olur. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Buyurun. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Ferid Melen arkadaşım kanunda 
yer almış olan 145 milyon lirayı fazla bulmama
sına rağmen tahakkukatın bugünkü derecede 
düşük olmaması da gerektiğini söyledi. Ferid 
Melen arkadaşımın buna hayret etmemesi lâzım-
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di. Sebebi şudur: 

Maliye Bakanlığında altı senelik bir tetkik 
ve çalışmadan sonra ortaya konmuş olan bu ka
nunda bir yığın açık kapının bulunmasıdır. Bu
nu o Bakanlığın içinde Gelirler Genel Müdürlü
ğü vazifesini yapmış olan Ferid Melen arkada
şımın gayet iyi bilmesi lâzımgelir. (Soldan, bra
vo sesleri). 

Onun için 55 milyon rakamını az bularak bu
na hayret etmeleri değil, 55 milyonun hangi açık 
kapılardan dolayı meydana geldiğini burada 
söylemeleri çok daha faydalı olurdu. 

Maliye Bakanlığının gayret sarfetmesi ica
beder buyurdular. Eğer bizden beklenen gayret 
kanundaki bu açık ve ıslaha muhtaç noktalara 
matuf ise bunun için faaliyette bulunmaktayız ve 
Teşrinisanide Kurumlar ve Esnaf ve Gelirler 
vergilerini tadil eden tasarı her halde huzuru
nuza gelecektir. (Soldan, alkışlar). 

Bunun yanında en büyük noksanlıklardan 
birini teşkil eden ve tahakkukun bu kadar az ol
masına sebep teşkil eden bir nokta da, müeyyi-
delerdeki zayıflıktır. Demokrasilerin hüküm 
sürdüğü hiç bir memlekette görülmiyen az ve 
zayıf müeyyideler maalesef bizim kanunumuzda 
da yer almıştır. Bunun için de bir tadil tasarı
sı hazırladık, belki bir hafta sonra Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

Rakamların neşrine gelince; bunu günlük bir 
gazetede neşretmenin hususi bir faydası oldu
ğuna kani değiliz. Hem ilân masrafından tasar
ruf etmek, hem de sadece alâkalıların dikkatini 
çekmek üzere bu rakamlar, yine alâkalılara ulaş
tırabilmek için, her hafta çıkan Maliye Bülte
ninde neşretmekteyiz. Soru sahibi arkadaşım 
sorularına da yazmışlar, kürsüde de kısaca te
mas ettiler; bu rakamların neşredilmediğini 
söylediler. Beyannamelerin alınması müşkülâtı 
yüzünden bu malûmatın neşri kısa bir müddet 
gecikmişse de bültenin son sayfasında hepsi neş
redilmiş, Bütçe Komisyonunun sayın üyele
rine gönderilmektedir. Şüphesiz kendileri de 
görmüş olacaklardır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanuna ek 4908 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
ne iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/174) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen? 
RÎFAT SÎVİŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlar, görünüşte bütün memurlardan ba
his olan bu teklif hakikatta münhasıran yar
gıç ve savcıları istihdaf etmekte ve devletin 
diğer memurları bunun dışında bırakılmış bu
lunmaktadır. Bir kerre bu hal gayrimüsavi bir 
muameledir. Müsavatı teminen bu kanunun 
yargıç ve savcılarla beıaber alelûmum memur
lara teşmili düşünülse de buna Devletin Büt
çesi bile k;âfi gelmez. Milletin gözleri hep bize 
matuf, nazarları hep bize müteveccihtir. Hep 
memur maaşlariyle, terfileriyle uğraşıyorsunuz 
diyorlar. Halkın derdi çoktur. Memurların 
kendi hallerinden şikâyeti yoktur. Gelir Vergi
si Kanununun tatbiki onlar için nimet üstüne 
nimet olmuştur. Bu sınıf hallerine şükredip 
oturuyor. Memurların terfilerin!, maaşlarının 
yükseltilmesini şimdilik bir tarafa bırakıp 
ilk plânda memur adedinin haddi gayeye vâsıl 
olduğunu düşünmek ve ele almak lâzımdır. Bir 
masada iki kişinin görebileceği işi 12 kişi gör
mektedir: Bu noktaları düşünmemiz icabeder. 
Esasen millete çok ağır bir külfet tahmil ede
ceği şüphesiz olan bu kanun teklifini Bütçe 
Komisyonu dahi reddetmiş bulunuyor. Binaen
aleyh Bütçe Komisyonu kararının kabulünü 
ve teklifin reddini arzederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz 
istiyen yok. Raporu yüksek tasvibinize arze-
diyorum. Kabul edenler:.. Etmiyenler... Rapor 
kabul edilmiş, teklif reddolunmuştur. 

2. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve 
16 arkadaşı ile Edirne Milletvekili Cemal Kop

il] 191 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

rülü'nün, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek 
dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik ya
panların yahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müddet
lerine, göre alacakları aylık dereceleri hakkında 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları raporları (2/48, 2/57) [1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Ahmet Morgil. 
AHMET MORGİL (Rize) — Sayın arkadaş

lar, Millî Eğitim Komisyonu tarafından gün
lerce üzerinde durularak, Devletimizin malî 
takati de her an göz önünde bulundurulmak 
suretiyle hak ve adalet süzgecinden geçirilerek 
ittifakla kabul edilen (İlkokul öğretmenlerinin 
veya ilkokul öğretmenliğinden gelerek orta ve 
daha yüksek dereceli öğretim müesseselerinde 
öğretmenlik yapanların veyahut Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında ve üni
versitelerde çalışanların hizmet müddetlerine 
göre alacakları aylık dereceleri hakkındaki 
kanun) teklifi Bütçe Komisyonunca ekseriiyet-
le reddedilerek yüksek huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bütçe Komisyonunun ret kararı, üç nokta
ya istinat ettirilmektedir. Bunları birer birer 
mütalâa edelim: 

Bunlardan birincisi: (Bu teklif ile temin 
edilmek istenilen vaziyet, diğer âmme hizmet
lerini ifa eden ve aynı durumda bulunan Dev
let memurlarına da teşmil edilmediği takdirde 
bir huzursuzluk ve adaletsizlik meydana gele
ceği) keyfiyetidir. 

Arkadaşlar, bizim maaş kanunlarımızın da
yandığı esaslardan biri de tahsil derecesi oldu
ğuna göre maaşlarda bir teadül bahis mevzuu 
olduğu zaman, gayet tabiî olarak, aynı tah
sil derecesinde olanları birbiriyle mukayese 
zarureti vardır. Muallim mektebi tahsili kanu
nen liseye muadildir. Bu itibarla muallim mek
tebi mezunlarını okur yazar olarak ve ilk veya 
ortaokul mezunu olarak memuriyete girmiş 
olanlarla kıyaslamak insaflı bir hareket olmaz. 

[1] 192 sayılı Rapor Tutanağın somundadır. 
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Lise mezunları ile mukayeselerine gelince: 
1929 yılında çıkan 1452 sayılı Kanun, lise 

ve muadili mezunlarına 20 lira asli maaşla işe 
başlama hakkını verdiği halde öğretmenler 
ayrı bir Teşkilât Kanununa bağlı bırakılarak 
1939 yılma kadar 15 ve 16 lira asli maaşla va
zifeye başlatılarak 15 ve 17,5 derecelerinde uzun 
zaman bekletildiler. Bu sebepledir k i ; lise ve 
muadili mezunu diğer meslek erbabı ile öğret
menler arasında öğretmenlerin aleyhine, büyük 
bir maaş farkı hâsıl olduktan başka, 1939 da 
çıkan 3656 sayılı Kanun muvacehesinde, normal 
olarak terfi edebilmiş olan sekiz yıllık öğret
menle yeni mesleke girmiş bir öğretmenin 
maaşı birleşmiş oldu. 

Normal terfi edebilmiş olan diyorum. Zira 
biliyorsunuz k i ; ilkokul öğretmenleri yakın za
manlara kadar hususi muhasebelerden maaş 
almakta idiler. Hususi muhasebelerin malî im
kânsızlıkları malûmdur. Bu yüzden üstün 
başarı göstermiş nice öğretmenler yıllarca 
terfi edememişlerdir. Bu suretle biraz evvel söy
lediğim meslek dışı farkla, meslek içindeki sekiz 
yıllık fark çok daha artmıştır. 

Bundan başka, bu adaletsizlikleri önlemek 
üzere, bir iki yıl önce çıkan ve bir atıfet şeklin
de pek mahdut bir zümreyi tatmin eden 5242 sa
yılı Kanun, yeni adaletsizliklere yol açarak ka
buk bağlamış bir yarayı deşmiştir. Başarısızlık
lara hak veren, meslekten ayrılıp tekrar dönem
leri, sınıf arkadaşlarının üstüne çıkaran ve sınıf 
arkadaşlarını birbirinden ayıran, bu kanunun 
mevcudiyeti de meslek içinde ayrı bir fark ve 
adaletsizlik yaratarak getirilen bu teklifin kuvvet
li bir emri vakiini teşkil etmektedir. 

Bütçe Komisyonununun raporunda ikinci ret 
sebebi olarak; (Geriye doğru bir hesaplaşmanın 
kabulü mümkün değildir) keyfiyeti gösterilmek 
tedir. Kanaatimce dar ve haşin bir maliyecilik 
zihniyetinin formüllerinden biri olan bu iddia
nın bariz bir haksızlık ve adaletsizliği önleme is-

• teği karşısında ne derece iltifata şayan olduğunu 
yüksek takdirlerinize arzederim. 

Yine Bütçe Komisyonu raporunda üçüncü ret 
sebebi de. (Bugünkü usul ve şeraiti göz önünde 
bulundurarak tashihi istenilen hususların yalnız 
müşterek âmme hizmetlerini ifa eden memurlar 
hakkında değil eski ve yeni diye iki zümreye ay
rılan emekliler hakkında da mütalâası icabeder) 
şeklindedir. 

6.1951 0 : 1 
Emekli maaşlarının daima ayrı bir statüye 

tâbi tutulageldiği hakikati göz önüne alınırsa 
bunun da zoraki olarak bulunmuş yersiz bir se-

j bep olduğu derhal anlaşılır. 
| Görülüyor ki, arkadaşlar, bu kanun teklifi, 
j karşıdan bakılmakla veya üstünkörü bir müta

lâa ile zannedileceği gibi imtiyaz ve istisnaiyet 
sağlıyan bir teklif değil, bilâkis yıllar boyunca 
uğranıla gelen bariz bir mağduriyet ve haksızlı
ğı, en asgari derecede, ortadan kaldırmaya çalı
şan br tekliftir. Zira bu kanun teklifi, öğretmen
lerin hizmet sürelerine göre maaşlarının ulaşa
cağı dereceyi değil, muhtelif zamanlarda çıkıp 
diğer Devlet memurlarının istifade ettiği Maaş 
kanunlarından öğretmenler de istifade etmiş olsa
lardı maaşlarının ulaşabileceği en asgari dereceyi 
sağlamayı istihdaf eylemektedir. 

Hiçbir Devet hizmetinin diğerlerine nazaran 
küçümsenemiyeceğini, bütün mesleklerin aynı de
recede kutsal ve mensuplarının muhterem oldu
ğunu kaydettikten sonra üstün bir durum yarat
mak değil, sadece uğranılan bir mağduriyet ve 
adaletsizliği önlemek maksadiyle getirilen bu tek
lif muvacehesinde maarif meslekinin hususiyet
lerini ve bu meslek mensuplarının durumunu da 
kısaca belirtmek yerinde olur kanaatindeyim. 

öğretmen, umumi kültürün yanında kuvvetli 
bir mesek kültürü veren özel meslek okullarında 
ayrı ve külfetli bir yetişme tarzına tâbi tutulan; 

Meslekinin ince bir sanat olmasının icabetti-
receği dikkat ve hassasiyeti göstermek mecburi
yetinde bulunan; 

Terbiyeci sıfatiyle gençliğe örnek olmanın do
ğuracağı maddi ve mânevi külfetlere katlanmak 
zorunda olan; 

Devamlı okumak ve binaenaleyh, mütevazı de 
olsa, bir kütüpaneye sahip olmak zaruretinde bu
lunan insandır 

öğretmen, birçok meslek erbabından farklı 
olarak geceleri de çalışmak mecburiyetindedir. 
Her akşam tomar tomar vazife tashih etmek ve 
ertesi günün derslerini ve ders plânlarını hazır
lamak, takdir buyurursunuz ki, kolay iş değildir. 

öğretmen, yine birçok meslek erbabından 
farklı olarak yılda en az bir defa teftiş görmek
tedir. Bununla beraber kayıtlar üzerinde teftişi
ne imkân olmadığından daima vicdaniyle karşı 
karşıyadır. Meslekin icabettirdiği feragat ve fe
dakârlığı daima göstermiş olan öğretmenlerimi-
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zin nihayet birer insan olduklarını ve birer aile
ye sahip bulunduklarını düşünmemiz lâzımdır. 
Bu itibarla öğretmenlerini tatmin etmiş olan ce
miyetlerin büyük mânevi kazançlar elde edeceği
ne asla şüphe yoktur. Millet olarak, çok defa 
gözden kaçabilen bu mücerret hakikati dikkat 
ve hassasiyetle göz önünde tutmak lâzımdır. 

öğretmen, memleketin köylerine ve en ücra 
köşelerine kadar giderek oralarda binbir mahru
miyet içinde vazife gören tek meslek erbabıdır, 
dersek tamamen hakikati ifade etmiş oluruz. 
Maarif mesleki tek basamaklıdır. Çünkü bu mes
lekte aslolan öğretmenliktir. Bunun içindir ki, 
öğretmenler, yüksek mevkilere sıçramakla ve bu 
mevkilerin, sağlıyacağı üstün maaş kademelerine 
ulaşmak imkânından mahrumdurlar. Ancak bu
lundukları mevki ve memuriyette hizmet sürele
rine göre maaşları yükselir. Muhtelif sebep ve 
vesilelerle bundan da mahrum edilirlerse düşe
cekleri durum insafla mütalâa edilmek icabeder. 

Tanrıya çok şükür. Milletimizde demokrasi 
denen cemiyet nimetinden faydalanmaya başla
mıştır. Fakat itiraf etmeliyiz ki, demokrasimiz 
henüz pek körpedir, bakılma, beslenme ve- geliş
tirilmeye çok muhtaçtır. Hiç şüphe yok ki, bu 
işi en iyi yapabilecek olan öğretmenlerdir. Bu 
itibarla da öğretmenleri huzura kavuşturmak bü
yük kazançlar vadeder. • 

Aile içinde iki üç tanesinin varlığı huzurunu
zu kaçıran çocuğun yüzlercesiyle uğraşan, bu 
körpe dimağları işleten en buhranlı, hırçın ve 
isyankâr çağında yüzlerce gencin mânevi varlı
ğına tam bir ruh ustalığı ve ince pedegojik he
saplarla hâkim olup menfi ihtirasları iyi istika
metlere yönelterek bilgili, iyi ahlâklı vatansever 
bir nesil yaratmak suretiyle yarını hazırlıyan ve 
demokrasiyi besleyip geliştiren öğretmenlerin 
içinde bulundukları mağduriyet ve adaletsizliği 
önlemek hususunda Yüksek Meclisinizin büyük 
bir hassasiyet ve semahat göstereceğine asla şüp
he yoktur. 

Maarifin ve maarif mensuplarına lâyık olduk
ları ehemmiyeti vermiyen milletlerin ileri ve 
demokrat bir millet olmak idealine veda etmek 
bedbahtlığına düşeceğine şüphe yoktur. 

Yakın tarihimizde bunca feragat ve fedakâr
lığa ve müspet çalışmalarına rağmen en salahi
yetli Devlet adamlarının ağziyle azarlanarak 
onbaşıya akran edilerek, anormal bir yetişme 
tarziyle kifayetsiz kalan kimseler başına getiri-
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lerek ve daha birçok mağduriyetlere uğratılarak 
rencide edilen ilkokul öğretmeninin gönlünü al
manın zamanı gelmiştir. Sayın Devlet Reisimi
zin yıllık nutkunda işaret buyurdukları bu cihe
te Hükümetimizin de önem vereceği muhtelif ve
silelerle ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu tekli
fin kabulü, bu hususta fiilî bir netice teşkil ede
cekti*. 

Arkadaşlar, bu teklifin bir talihsizlizi de 
şudur; bizde kökleşmiş bir maliyecilik zihniye
tiyle teklifin malî portesi 6 - 7 milyon gibi aşırı 
ve mübalağalı olarak tahmin edilmiştir. Bu hu
susta en* sıhhatli hesap ve tetkikleri yapmak im
kânına, sahip olan Millî Eğitim Bakanlığı bizim
le aynı kanaatte olup bunu, mümessil vasıtasiy-
le Bütçe Komisyonunda sarahaten ifade etmiştir. 

Fazla olarak son zamanlarda alman kadro 
kanuniyle terfi ettirilmeleri mümkün olan bir
çok öğretmenler bu teklifin şümulü dışına çık
tıkları ve yine son günlerde kabul edilen bir ka
nunla 30 yılı doldurmuş birçok öğretmenler emek
liye sevkedilmekte oldukları için malî porte 
bir kat daha hafiflemiştir. 

Bununla beraber teklifin kanunlaşması, el
bette Devletçe bir parça malî fedakârlığı icabet-
tirecektir. Fakat dindireceği ıstırap ve dola-
yısiyle sağlıyacağı mânevi kazancın ya
nında bunu asla büyük görmemek lâzımdır. 
önümüzdeki yıllar bütçelerinden temini pekâlâ 
mümkündür. 

Teklifin Millî Eğitim Komisyonunca itti
fakla kabul edilmiş olması ve Bütçe Komisyo
nunda teklifi raporte eden ve binaenaleyh, da
ha esaslı ve etraflı tetkik imkânına sahip olan 
milletvekili arkadaşımızın, Bütçe Komisyonu
nun ret kararına muhalif kalması ve 1 - 8 azanın 
da bu karara iştirak etmemesi, teklifin yerinde 
olduğunun bir delilidir. 

Bütçe Komisyonu kararının reddiyle Millî 
Eğitim Komisyonu kararının, yani kanun tek
lifinin kabulünü rica eder, hepinizi hürmetle se
lamlarım. 

ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun raporunu 
dinledik. Raporda zikredilen ret sebepleri tek
lif ettiğimiz kanunun ruhuna iyice uüfuz edil
mediği zehabını bizde uyandırdı. 

Bu kanunu teklif eden arkadaşlarımız da 
pekâlâ biliyorlar ki, bu kanunun kabulü bütçe
ye bir yük tahmil edecektir. Böyle bir zamanda 
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bütçeye birkaç milyonluk yük tahmil eden bir 
kanun sevketmenin cidden üzücü olduğuna da 
kaniiz. O halde bu mühim sebebi bile büe neden 
bu kanun teklifini yaptık: 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ Bütçe Ko
misyonu raporunda ret sebepleri kısaca şun
lardır : 

1. Bütçeye 7,5 miylon lira yük yüklemesi, 
2. öğretmenler için böyle bir intibak yapıl

dığı takdirde aynı durumda olan diğer Devlet 
teşkilatındaki memurlar arasında bir huzur
suzluk ve adaletsizlik yaratılmış olacağı endi
şesi.. 

Teklifin kabulü halinde bütçeye 7,5 
milyon lira .tahmili intaç edeceği doğrudur. 
Fakat bu kanun tasarısı öğretmenlere, maaşla
rının azlığı dolayısiyle bir maaş zammını tazam-
mun eden bir teklif değildir arkadaşlar. Bir ta
lihsizlik -eseri olarak maaşlarının hususi kanun
larla ayarlanması yüzünden, öğretmenlerin di
ğer bütün memurlara nazaran daha dun mev
kide ve mağdur durumda kalmış olmaları yü
zünden bu teklif yapılmaktadır. 

Yüksek Heyetiniz bu yıl böyle bir yükü 
bütçenin kaldıramıyacağı kanaatinde olabilir 
ve bu kanaat * şüphesiz yerindedir. Biz teklif 
sahipleri, kanunun derhal ve bu sene değil, 
1952 de meriyete girmesinde bir mahzur görme
mekteyiz. Aynı zamanda tatbikini birkaç seneye 
tevzi edilmek suretiyle işi bütçeye yük olmak
tan kurtarmak mümkündür. Binaenaleh, büt
çeye büyük bir yük tahmil -etme düşüncesi böy
lece bertaraf edilmiş olabilir. 

îkinci ret sebebine gelince : Aynı durumda 
olan diğer memurların da böyle bir intibak ka
nunundan istifade etmesi tabiî görülmektedir. 

Halbuki bu bakımdan ilkokul öğretmenleri, 
diğer memurlarla müsavi değildir, daha mağ
dur edilmiş durumdadır. 

öğretmenler hakkında 789 numaralı tik Ma
arif Teşkilâtı Kanunu, diğer memurlardan ay
rı olarak 26 Mart 1926 da kabul edilmiştir. Bu 
kanuna göre iikokul öğretmenlerinin mebde 
maaşı 15 liradır. Halbuki 24 . V . 1929 da kabili 
edilen 1452 numaralı Devlet Memurları Aylık
larının Tevhit ve Teadülü Kanunu, diğer Dev
let memurlarından lise ve muadili okullar me
zunları olanlar için mebde maaş olarak 20 li
rayı kabul etmiştir, 
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1 Muhterem arkadaşlar; işte asıl adaletsizlik 

burada başlıyor. Kendilerine, millet çocukları
nın talim ve terbiyesi tevdi edilen bir zümre
nin, aynı şartları haiz oldukları halde, diğer 
memur vatandaşlardan ayrı ve dun muamele 
görmeleri Yüksek Meclisinizin insaflı görüşle
rinden kaçmasa gerektir. 

Vâzıı kanunun hüsnü niyetine rağmen, bir 
suitâli eseri olarak, öğretmenlerin ayrı bir ka
nuna tâbi tutulmaları, onları, garip bir mağdu
riyete sürüklemiş bulunmaktadır. 

Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra 
1 . IX . 1930 tarihinde 1702 numaralı ilk ve or
ta tedrisat öğretmenlerinin terfi ve tecziyeleri 
kanunu çıkarıldı. Fakat ne yazık ki bu kanun-

I da öğretmenlere Devlet memurları kanunlarına 
I göre almaları icabeden maaşı temin edemedi. 

Ve köye giden ve köy mahrumiyetine köylüle
rimizle birlikte göğüs geren yegâne memur sı
nıfı olan ilkokul öğretmenleri, yine memurlar
dan daha az maaş alır durumda kaldı. 

Halbuki bir Devlet nizamında aynı şartları, 
aynı menşeleri haiz olan muhtelif memurların 
birbirinden farklı olması kadar garip ve gayri-
tabiî bir şey olmasa gerektir. 

öğretmenlerin bu mağduriyeti 1949 yılma 
kadar devam etti. 1939 yılında öğretmenlerin 
ayrı kanunlara göre maaş almalarının devamı
nın bir ihtilâf ve haksızlık yaratmakta olduğu 
görülerek 1939 da neşredilen 3656 sayılı Kanu
nun 26 *ncı maddesi ile öğretmenlerin hususi 
terfi kanunları lâğvedilmiş ve öğretmenler de 
diğer Devlet memurlarının terfi şartlarına uyar 
olmuşlardır. 

1939 da mesleke girenlerden bugüne kadar 
maaş durumundan şikâyet eden kimse yoktur. 
Çünki bunlar Devlet memurlariyle hemahenk-
tirler. Fakat 1939 dan evvel mesleke girenlerin 
maaşları diğer Devlet memurları maaşlariyle in
tibak ettirilmedi. 

Kanunların neşir ve tatbikmda hiçbir sunu-
taksiri olmıyan öğretmenlerin haklarında husu
si kanun çıkmış, bunlar Devlet memurları ile 
aynı seviyede tutulmamışlar ise, maaşları hak
kındaki kanunlar, er veya geç, çıkmışsa, bun
ların böylece sürüden ayrılan bir koyun gibi 
mağdur bir vaziyette bırakılmalarının hak ve 
adalet mefhumlariyle ne dereceye kadar kabili-
telif olduğunu yüksek heyetinizin takdirine bı-

I rakıyorum. 

— 149 — 



B : 88 11.6 
Eğer, Bütçe Komisyonu raporunda söylen

diği gibi, öğretmenler gibi haksızlığa uğrryarak 
mağdur durumda olan memur vatandaşlar var
sa zamanla bütçenin tahammülü nispetinde onla
ra ait haksızlıkları da ortadan kaldırmak, fert
lerle hükümetler arasındaki içtimai mukavelenin 
sarih icaplarından olsa gerektir. 

Mağdur edildiklerini hepinizin teslim ettiği
ne emin olduğum öğretmen sınıfının, haklarını 
müdafaa kasdiyle bu kürsüye çıkarken, bütçe
mizin gelir faslının nasıl bir almteri mahsulü 
olduğunu, dünyanın, belki en sahur ve müteham
mil, en çalışkan ve feragatli milleti olan Türk 
köylüsünün bu vergiyi nasıl verdiğini bildiğim 
için derin bir üzüntü de duymaktayım. 

Fakat arkadaşlarım, gani gönüllü olan Türk 
köylüsünün, kuş uçmıyan, kervan geçmiyen, ıssız 
ve her türlü medeni âlemden uzak olan köyünde, 
kendisi ile hemhal olan yegâne Devlet memuru
na, köyünün öğretmenine, kaybolan hakkı iade 
edilirse yerinmiyeceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi kanun tasarısı
nın diğer kanunlarla alâkasını kısaca izah ettik
ten sonra, hakiki hayattan alınmış bir iki sahne 
çizerek sözlerime son vereceğim: 

1936 yılında Ankara'ya gelmiştim. Yanımda 
bir öğretmen arkadaş vardı. Maaşı 35 lira idi. 
Tesadüfen çok yakından tanıdığım bir arkada
şım daha vardı. Başka bir bakanlıkta memurdu. 
Onun da maaşı 35 lira idi. Biri bir muallim ar
kadaş diğeri de Devletin başka bir dairesinde 
çalışan bir arkadaş; ikisi de 35 lira maaş alıyor
lardı. Zaman geçti, ben arkadaşlarımın maaşla
rının birbirleriyle nispeti üzerinde durmuş de
ğilim, fakat tesadüfen bir gün şöyle bir garip 
vaziyetle karşılaştım. Yanımda çalışan arkadaş 
çalışkan, liyakatli ve muntazaman terfi gören 
bir arkadaştı. 1944 te bunun maaşı 60 lira oldu, 
muntazaman terfi gördü, fakat başka bakanlık
ta olan öteki arkadaş, ki onun da maaşı evvel
ce 35 lira îdi, onun 1944 te maaşı 125 lira ol
muştu. Bu nasıl olmuş, bilmiyorum. Her halde 
bunda birtakım sebepler olsa gerek. Hepenizin 
buna benzer birtakım işittikleriniz vardır. Ma
aşın artması için Bakanlık değiştirmek lâzım 
imiş, ancak bu suretle maaşları yükselebilirmiş. 

Fakat arkadaşlarım öğretmenler hiçbir va
kit bakanlık değiştiremezler, yani meslekten ay
rılamazlar. Diyebiliriz ki, onların meslek değiş
tirmeleri muhaldir. Bir kere öğretmenlik vasfı-
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nı haiz olduktan sonra bir daha o meslekten ba
şını başka tarafa çeviremez. Bu hususta gere
kirse her türlü mahrumiyete katlanır. 

Müsaade buyurursanız öğretmenlerin hakiki 
hayat sahnesinden bir vakıayı zikredeceğim. 
Bu, öğretmenlerin hususi hayatlarına taallûk 
ettiği için sizleri sıkmamak için kısa kesmeye 
çalışacağım. Bir öğretmenin maş durumunu an
latmak için bu gibi hâdiseleri nakletmek icabet-
mektedir : 

45 sene öğretmenlik yapan bir arkadaş teka
üde sevkedilmişti. Benim de tanıdığım bir ar
kadaştı bu. 45 sene sonra tekaüde sevkedilen 
bu arkadaş, aradan 5 - 6 ay geçtikten sonra, 45 
senelik hocalığın verdiği zevkle hocalıktan ay
rılmaya tahammül edemedi, sınıf, talebe,' mek
tep arıyordu. Nihayet bir pansiyon açılmıştı, 
arkadaşları ve dostları onu bu pansiyona mü
dür yapmak suretiyle, maaş alması için değil, yi
ne sınıf ve mektep hayatını yaşatması için, bu 
arkadaşın meslekî iştiyakını tatmine çalıştılar. 
Pansiyon müdürlüğünde 1 - 2 sene daha kaldı; 
nihayet mukadder âkibet yaklaşınca, hastalandı. 
ölüm döşeğine düştü. Arkadaşlarım, 45 sene ho
ca olan bu arkadaş çok talebe yetiştirmiş, ölüm 
döşeğine düşmüştü Kendisini bu halinde de 
hastalığı dolayısiyle ziyaretine 'gelen, mahallin 
valisi, askerî kumandanı, defterdarı ve daha bir
takım memurları vardı, ölmek üzere bulunan 
bu 45 senelik öğretmene, gayet tabiî olarak bü
tün talebeler, hocalarının ölüm ânında olduğu
nu bildikleri için, ses sedayı kesmişler, pansiyon 
içinde hiçbir gürültü yoktu. Bu öğretmen ar
kadaş, ders sevgisini anlatmak için, bir aralık 
gözünü açıyor ve diyor ki, niçin gürültü yok? 
Diyorlar ki, hastasınız, talebeler sizin rahatsız 
olmamanız için susuyorlar. Tekrarlıyor, « söy
leyin , gürültü etsinler, ben 45 senelik ömrümü 
gürültü ile geçirdim, bu seslere hasret olarak 
gidiyorum. O seslerle beraber gitmek isterim. 
Gürültü etsinler » diyor. Bir iki gürültü çıkıyor 
ve yaşlı öğretmen yatağa düşerek ruhunu tes
lim ediyor. 

Arkadaşlar, 45 sene birlikte ömür tükettiği 
talebe hasretiyle yanan bu öğretmenin maaşı 
60 liradır. Tesadüfen talebesi olan valinin maa
şı 125, askerî kumandanın 100 ve defterdarın 80 
liradır. Bu öğretmen başarılı olarak bütün ha
yatını bağladığı bu meslekten 60 lira ile tekaü
de sevkedilmiştir. Fakat bunu az görüyoruz. 
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Bu bizim sunu taksirimiz değil, ancak kanunla- i 
rm, nizamların, usullerin tatbikattaki noksan- J 
İlgındandır. îstitraten şunu söyliyeyim: Benim j 
ilkmektep hocam vardır. 50 lira maaşla tekaüde I 
sevkedildi. 45 senelik hocadır. 

Arkadaşlarım, bir tek cümle ile sözlerime 
nihayet vereceğim : Kanunların böyle mağdur 
vaziyete düşürdüğü bu öğretmen sınıfının kim 
olduğunu hatırlamanız için bir misal ile izah 
etmeye lüzum görüyorum. 

Vaktiyle bir hükümdar varmış. Memleketin 
en değerli ve hürmete şayan adamı kim diye 
arattırmış ve mükâfatlandırmak istemiş. 3 | 
kişi bulmuşlar : Bir doktor, bir avukat ve bir 
zengin. îşte memleketin en değerli ve hürmete 
şayan adamları demişler. Hükümder sormuş, 
bunlar niye değerlidir, demiş. «Efendim, bu 
doktor çok değerlidir, bütün hasta vatandaş
ların yardımına koşmakta ve parasız onları 
tedavi etmektedir, insan bir adamdır, bu nok- | 
tadan hürmete şayandır» demişler. Kabul et
miş. 

Zengini sormuş. Demişler ki, «çok zengin
dir, parasını tamamen fukaraya ve hayrata 
sarfeder, onun için şayanı hürmettir.» O da 
güzel kabul ediyorum demiş. 

Avukatı getirmişler, «Haksızlığa uğrıyan-
larm hakkını müdafaa eder, çok değerli şaya
nı hürmet bir adamdır » demişler. Hepsi değer
li insan, olduğu için aralarında kura çekile-
cekmiş. 

O sırada 4 ncü bir insan daha görünüyor, 
ihtiyar, elbisesi diğerleri kadar mükemmel de
ğil fakat temiz mütevazi bir insan. Hükümdar 
soruyor, bu kimdir? «Efendim, diyorlar, bu 
da memleketin en değerli bir adamıdır.» Mes
leki nedir, diyor. « Efendim, şu memleketin en 
değarli üç adamını yetiştiren hocadır, tevazu-
undan huzurunuza gelmek istemedi, biz onu 
zorlıyarak getirdik» diyorlar. 

işte arkadaşlar benim, öğretmenler hak
kında olup sizin bir lûtfu atıfetiniz olacak olan 
bu kanunu huzurunuza getirmekten maksadım, 
bu muztarip sınıfın ıstırabını dindirebilmekten 
ibarettir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Al
kışlar) 

RÎFAT StVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar, satırı satırına, cümlesi cüm
lesine, kelimesi kelimesine, hattâ harfi harfine I 
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yekdiğerinin aynı olan ve biri Zuhuri Danış
man ve arkadaşları, diğeri Cemal Köprülü 
beyler tarafından verilen iki kanun teklifi kar
şısındayız. Her iki teklif de bâzı öğretmen ma
aşı aslilerinin birdenbire 60 liraya yükseltil
mesi istenmektedir. Her iki teklife nazaran 
eğer bir ayarlama, yapılsaymış 60 lira değil, 
80 lira maaş istenmesi icabedermiş. 

Ben şahsan bu teklifi hiç de munsifane ve 
adilâne bulmadım. Zira son yıllarda gerek sa
bit gelirli serriştesiyle, gerekse ahvali fevka
lâde ilcaatiyle memur maaşlarına muhtelif 
zamanlarda zamlar yapılmıştır. Aç ve açık va
tandaşların kıskançlığını ifade eden yaşlı göz
leri önünde memurlar kütlesine unlar, şeker
ler, kumaşlar verilmiş, her suretle terfihleri 
cihetine gidilmiştir. Buna mukabil, bu memle
ketin temel taşını teşkil eden çiftçi ve erbabı 
sanayiin gelirlerinde lehlerinde değil aleyhle
rinde muazzam tahavvülât husule gelmiştir. 
Buna rağmen bu mustarip sınıf, kanını içine 
akıtarak sızlanma eseri göstermemiş, tuzsuz 
çorba yapmış ve yine de Devlet babaya vergisi
ni vermekten ve (Allah bana verse de ben de 
Devlet babaya versem) demekten geri durma
mıştır. 

Teklif sahipleri bir kısım muallimlerin ma
aşlarını yükseltelim, yüksek maaş alan diğer 
muallimlerle hemayar olsun demek istiyorlar. 
Ayarlama sadece maaşı artırmakla olmaz, in
dirmekle de olabilir. (Gülüşmeler). 

Binaenaleyh fevkalâde haller binnisbe zail 
oldu, fevkalâde haller devam ederken memur
lara yapılan zamları bir nispeti âdilâne daire
sinde indirelim de az maaş alanlarla ayarlanmış 
olsun, yahut geniş iş sahaları ve kazanç imkân
ları hazırlıyalım da millet kazansın ve memur
lara versin, şeklinde bir kanun teklifi ile gelse 
idi, milletçe daha hoş karşılanırdı. 

Rica ederim, bizim buradaki işimiz .gücü
müz biraz da milleti, yolsuz, köprüsüz, susuz 
memleketi, köprü diye, sırat köprüsü gibi tek 
ağaç üstünden geçerken suya yuvarlanıp bo
ğulan kardeşlerimizi düşünmekten ibaret ola
cakken hep memur, hep memur deyip duruyo
ruz. 

Kunduracı, terzi, kalaycı, kömürcü, demirci 
gibi küçük sanat sahiplerinden aldığımız mek
tuplar çok acıdır, acmdırıcıdır. İşsizlikten, sa
natlarının öldüğünden müştekidirler. Bunları 
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bir tarafa bırakıyoruz da burada memur ve 
muallim maaşlarının yükseltilmesini düşüııü-

• yoruz. Gelir yokluğu kargısında kâğıt üzerin
de bolkeseden boyuna ihsanlarda bulunmak ko
laydır. Bütçemizin muazzam kısmını yutan me
mur maaşlarıdır. Buna rağmen dahi memurla
rımızı ve hele senenin yarısını ve belki daha 
çoğunu tatilde geçiren muallimlerimizi ihmal 
edelim, demek hatırımdan bile geçmez. Lâkin 
imkânsızlık karşısında yapacak birşey yoktur. 
Bütçeye 7,5 milyon gibi çok ağır bir yük tah
mil edecek olan bu teklifleri Bütçe Komisyonu 
çok güzel ve muhik sebeplerle reddetmiştir. 
Biz de Bütçe Komisyonunun kararını kabul 
edelim. Maarif Komisyonunun kararını ve ka
nun tekliflerini reddedelim. Aksi halde açıla
cak böyle bir kapıdan bütün memurlar girmek 
istiyecek ve bunun neticesinde milletin kesesi 
büsbütün boşalacak, Devletin kasası tam takır 
kalacaktır. Bir taraftan Yol Vergisini, Hayva
nat Vergisini kaldırmak veya asgari hadde in
dirmek istiyoruz, diğer taraftan da maaşlarda 
artırmaya gidiyoruz. Bu vaziyet; Hükümeti 
zor duruma düşürebilir. Çünkü maaşların ar
tırılması vergilerin de artırılmasını istilzam 
edebilir. Bunu da milletin vermeye takati ol
mazsa Hükümet ne yapacaktır? Takdir Yük
sek Meclisindir. 

îstitraden bir noktayı da arzedeyim: Mil
letvekili sıfatiyle arkadaşlarımız bir kanun 
teklifi yapıyorlar. Evet, haklarıdır. Fakat tek
liflerini, komisyonun reis veya âzası sıfatiyle 
kendileri kabul ve imza ediyorlar. Bunda ben
deniz hukuki bir tezat görmekteyim. Bu ci
hetin de nazara alınmasını, bu âdetin, teamül 
haline gelen bu kaziyenin ortadan kaldırılma
sını ilâve ederek sözlerime son veriyorum. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Hüseyin Balık, buyurun. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; Sivişoğiu arkdaşımın izah etti
ği gibi mesele, maaşı artırma meselesi değildir. 
Mesele bir hakkı kabul etme meselesidir. Mem-
kette tasarruf yapmak lazımsa bunu başka yol
larda aramak iktiza eder. (Bravo sesleri). Ar
kadaşlar, verilecek para 7,5 milyon lira değil
dir. Eğer biz bir derece terfii kabul edersek bu 
ancak 2 milyona kadar varabilir. 400 - 500 ka
zamız vardır. Bu miktarı buna taksim eder
sek her kazada 7 - 8 kişi mağdur olacaktır. Ben 
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bu yaşa geldim geli hiçbir mevzuda bu kadar şi
kâyet dinlemedim. Burada arkadaşlarımla gö
rüşürken de bu 7,5 milyon lira mevzuubahis ol
du. Eğer, en fazla bir derece terfi esası kabul 
edilirse bu miktar iki milyon liraya kadar inebi
lir. 

Teklifin Bütçe Komisyonundaki müzakeresi 
esnasında bir parça bulundum. Komisyon âzası 
arkadaşlarımız bu hususta tamamen malî dü
şünmüşler; içtimai, ruhi noktalardan düşünme
mişlerdir. Bütçe Komisyonunun ikinci zaruri 
esbabı mucibesinde düşünüş şekli tamamen ma
lîdir. 

Bir fabrikanın tevsii için 7,5 milyon lira pa
ra verilirken, arkadaşların çok güzel izah ettik
leri gibi 3500 kişilik öğretmen kitlesin.den 2 mil
yon lirayı esirgemek doğru olmasa gerektir. Ta
sarrufu başka yerde, başka hususlarda arıyalım. 

Bendenizin maruzatım budur- arkadaşlar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar; teklif sahibi bulunmam hasebiyle bu mev
zu üzerinde konuşan arkadaşlarımın temas ettik
leri hususlara dokunmadan ve sabrınızı ve vak
tinizi israf etmeden bendeniz de birkaç noktaya 
temas edeceğim. 

Ahmet Morgil ve Zuhuri Danışman arkadaş
larım meslekin mahiyeti ve meslektaşların yani 
öğretmenlerin senelerden beri mâruz kaldığı hak
sızlıkların önlenmesi lüzumu üzerinde açık beyan
larda bulundular. Millî Eğitim Bakanlığı da bu 
haksızlığın tamamen vâki (olduğuna kanidir, öğ
retmenlerin; senelerden beri kadrosuzluk ve bir 
de ayrı ayrı kanunlarla idare edilmeleri yüzün
den diğer devlet memurları gibi maaşlarının in
tibak ettirilmemesi yüzünden, mâruz kaldıkları 
geçmiş haksızlıklar malûmdur. Rifat Sivişoğiu 
arkadaşımız işi yanlış bir mecraya sokarak bu
yurdular ki; öğretmenlerin maaşlarının artırıl
ması demek suretiyle, yeniden öğretmenlere bir 
maaş zammı gibi bir kanun teklifiyle gelinmiş. 
Halbuki bu doğrudan doğruya öğretmen, arkadaş
ların geçmiş zamanda uğradıkları kadrosuzluk 
dolayısiyle tamamen ayrı ayrı kanunların diğer 
memurlara bahşettiği hak ve salâhiyetlerin, ka
nunların değişikliği ve ayrı ayrı tatbiki yüzün
den, ortaya çıkmış bir adaletsizlik ve haksızlık
tan başka birşey değildir. Millî Eğitim Bakanlı
ğı bu haksızlığa ve bu kanunun tasvip edilme
siyle büyük bir adaletsizliğin önleneceğine tama
men kani olduğu kadar, Millî Eğitim Komisyonu 
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da öğretmen arkadaşların bu haksızlık karşısında 
mağduriyetine tamamen kani olmuş ve ittifakla 
kararını vermiş bulunuyor. 

Ancak, bütçe Komisyonu, malî mülâhazalar 
altında bunun reddi cihetine gitmekle beraber 
haksızlıkta ve adaletin taksim ve tevziinde yine 
bizimle beraberdir. Ahmet Morgil arkadaşımız; 
rakam olarak, yine Bütçe Komisyonundaki mü
zakeresi sırasında bunun 7,5 milyon liralık bir 
külfet yükliyeceği yolunda ifade edilen sözün 
hiç de bu kadar olmadığını, rakamın mübalâ
ğalı olduğunu beyan ettiler. 

Bendeniz işi başka bir cepheden' ele alaca
ğım. Bu haksızlık malî mülâhazalar ortaya atıl
makla önlenemez. Çünki yüksek heyetiniz hak
sızlık karşısında hassasiyet göstermek durum 
ve mevkiindedir. 1952 yılından itibaren bütçe
ye ithal edilmesinin isabetine inandığımız için, 
bu kadar büyük bir rakamı ne bu bütçeye ne de 
gelecek sene bütçesine değil, diğer senelere de 
seyyanen taksim etmeyi teklif etmekteyim, işin 
Maliye, Bütçe ve Millî Eğitim komisyonların
dan müteşekkil bir karma komisyonunda bu 
bakımdan tekrar müzakeresinde bendeniz bü
yük bir isabet görmekteyim. Bu maksatla bir 
önerge takdim ediyorum, Yüksek Meclisin bir 
yanlışlık yapmıyacağına ve bunu tasvip buyu
racağına eminim. Bu komisyonlarda tekrar in
celendikten sonra bir kere daha Yüksek Meclis 
bunun üzerinde tezekkür ve teemmül eder ve 
isabetli bir karara varır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİEÎ 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar, bir milletvekilinin kendi meslek men-
suplariyle yakînen ilgili bir mevzuda aleyhte 
bir konuşmaya mecbur olmasının talihsizliğini 
takdir etmek güç değildir. Fakat kendilerini 
her zaman hürmetle andığım muallim ve mü-
rebbiyelerimin mektep sıralarında: Umumî men
faat karşısında hususi menfaatleri ikinci plâna 
atmak hususundaki telkinleri, beni bu mevzu
da huzurunuzda komisyon adına söz almaya 
sevketmiş bulunuyor. (Bravo sesleri) 

Söze başlarken, benden evvel konuşan ve 
teklifin aleyhinde bulunan arkadaşların rapor-
lariyle, gerekçeleriyle ve Bütçe Komisyonunun 
çalışmalariyle alâkalı olan hatalı ifadelerine te
mas etmek istiyorum. 

Teklifi yapan arkadaşlar memleketin malî 
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I takatini elbette düşünmüşlerdir, dediler. İstir

ham ederim, bütçesinin dörtte biri açık olan 
bu memlekette masrafları artırmak suretiyle 
yapılan bir teklifin ne suretle karşılanacağını 
takdirinize bırakıyorum. Bugünkü çalışmalariy-

I le memleket bir vergi reformuna girmiş bulu
nuyor. Yüksek Heyetiniz hizmet erbabına Gelir 
Vergisi tatbik etmek kararını vermiştir. Bu yıl 
memleketin içinde bulunduğu malî sıkıntı he
pimizce malûmdur. Ret keyfiyetini Morgil ar
kadaşım «Bütçe Komisyonunda raportörün mu
halefeti ve bâzı arkadaşların reye iştirak etme
mesiyle» diye ifade ettiler. Ancak vaziyet böy
le değildir ve encümen mevcut âzasından rapor
tör muhalif bulunmak suretiyle, diğerleri itti
fakla teklifin reddine iştirak etmiştir. Danış
man arkadaşım hakikaten, maddi cepheden çok 
mânevi cepheden, öğretmenlerin bağlı bulun
dukları mesleklerinden ayrılmalarının müşkül 
olduğunu ifade ettiler. Sözlerine tamamen işti
rak edecektim. Fakat esbabı mucibeerinde; 
maaş bakımından uğradıkları haksızlıklar do-
layısiyle on bine yakın öğretmenin meslekle
rinden ayrıldıklarını söylüyorlar. Şu halde 
teklifte dahi bâzı arkadaşların, içerisinde bu
lundukları haklı şartlar dolayısiyle meseklerini 
terketmiş buundukları kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Bütçe Komisyonunun mesaisi hakkında ko
nuşan arkadaşlar, encümen mesaisinin devam 
ettiği sıralarda sadece tekliflerine taallûk eden 
kısımları değil, konuşmaların heyeti umumiye-
sini de takip etselerdi, personel masrafları ve 
alelûmum hizmet mevzuunda encümenin çalış
malarına hâkim olan prensiplere nüfuz ederek 
encümen mesaisi hakkında daha insafla konuş-

"maya vesile bulmuş olurlardı. 
Bir noktayı daha Yüksek Heyetinize arzet-

meme müsaade buyurunz. Biz memlekette şu 
veya bu sınıf, şu veya bu zümre diye bir tef
rika değil, bilâkis her vatandaşın millî haya
tımızın bütünlüğü içerisinde mevcudiyetine ve 
bir arada çalışma lüzumuna kaani bulunuyoruz. 
Bu itibarla öğretmenler, hâkimler, idareciler, 
çiftçiler veya işçiler diye vatandaşlar arasın
da bir tefrik gözetmek, Bütçe Komisyonunun 
prensipleri dâhilinde değildir. Bu itibarla biz 
bu mevzuda nihayet ister istemez şunu düşün
meye mecburduk. Teklif Bütçeye nihayet 7,5 

I milyon liralık bir külfet tahmil edecektir. Tek-
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İM kabul eden yegâne üye olarak raportör ar
kadaşımızın ortaya koyduğu gibi, beri tarafta 
40 bin köyün yollarına bu yıl aneak 12 milyon 
lira bir tahsisat ayrılabildiğini hiçbir millet
vekilinin unutmadığını sanıyorum. Türk milleti
nin malî kudreti bundan öteye imkân verme
mektedir. 

Arkadaşlarımızın dayandığı mühim nokta 
şudur: Sekiz yıllık bir öğretmenle mesleke yeni 
intisap eden bir öğretmen aynı maaşı almakta, 
bir hizaya gelmektedir. 

Bir arkadaşın bahsettiği gibi devletle me
mur arasındaki münasebet, bir mukaveleye isti
nat eden münasebet değil, fakat statüter bir, 
münasebettir. Binnetice umumi adalet pren
sipleri bakımından, mebdedeki maaş derecesini 
nazara alarak, eskiden memuriyete girmiş olan
larla yeniden girenleri aynı dereceye yükselt
tikten sonra bu gayriâdil vaziyeti düzeltmiş 
değil, bilâkis içtimai adaleti ihlâl etmiş oluruz. 
Ele alman esaslar yalnız maaş dereceleri değil
dir, bir de kıdem farkı vardır. Devlet kıdemi 
mahfuz tutmak suretiyle eskilerle yeniler ara
sında bir farkı mahfuz tutmaktadır ve bu 
fark da ehemmiyetsiz değildir. Kendilerinin 
ifade ettikleri gibi, 2 - 3 sene evvel adalet te
mini için" çıkarılmış olan 5242 sayılı Kanun 
adalet değil bizzat adaletsizliğin âmil ve saiki 
olmuştur. Şu halde bu telâkkinin nerede sona 
ereceğini kestirmek mümkün değildir. 

Arkadaşlar, bütün Devlet hizmetlerinde bu 
esası kabul edecek olursak, adalette, idarede, ma
liyede, şurada ve burada bütün maaş kanunları 
çıktıkları tarihten eskiye gitmek suretiyle bir 
intibak, yapılmak istendiği takdirde, bunun malî 
portesinin" ne olacağının takdir edilmesine dahi 
imkân olmadığını arzetmek isterim. 

Geçenlerde askerî hastabakıcılar mevzuunda 
Meclisiniz Bütçe Komisyonunun bir raporunu 
kabul etmiş idi. Tekrar ediyorum, eskiye doğru 
gidildiği takdirde bunun malî portesinin nereye 
varacağını hesap etmek kabil değildir arkadaşlar. 

Morgil arkadaşımız encümen raporunun son
larında, bu muhakeme tarzının, nihayet emekli
lerde dahi eski ve yeni diye bir tefrik yapıldı
ğını ileri sürmeye bizi götürmesini tenkid ettiler. 
Bu mevzu bir vakıadır, tenkide tahammülü 
yoktur. Eğer biz Devletin maaş mevzuunda çı
kardığı şeyleri mukaveleye bağlıyacak olursak 
daima eski ile yeni mücadelesi bizim karşımıza 
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gelecektir. Nihayet a*kadft$lft*Hfti8ft §u4«a ilade 
etmek istedim. Hukukun umumi ptreaeipteî?i ara
sında müruruzaman müessesesi dahi bağan mev
cut hakkı ortadan kaldırmaktadır. Çftîîkti cemi
yet hak kadar, nizam ve intizamı âmmeye muh
taçtır arkadaşlar. 

Yine Morgil arkadaşımız encümenin dar bir 
maliyeci zihniyeti ile hareket ettiğini ifade ettiler. 

Encümen, nihayet, Bütçe Eneümeni, Muva-
zenei Maliye Encümeni olması jtbarryle memle
ket imkânlarım yakînen takip etmesi kadar ta
biî birşey olamaz. 

Devlet hizmetlerini heyeti umumiyesi ile na
zarı itibara' almak, emekle yapılan • teklifleri şu 
veya bu karara bağlanmak encümenin vazifesidir. 

' Encümenin bütün tekliflerde isabetli bir karara 
vardığını düşünmek doğru değildir, esasen biz 
bu iddiada değiliz. Fakat bizim memleketin* bu
günkü imkânları içinde nihayet adalet hak, ce
miyet nizamı, intizamı âmme mevzularında bâzı 
esaslı prensiplerle hareket etmek suretiyle bunun 
bu yıl tatbikma imkân görmedik. Bunun üzeri
ne bâzı arkadaşlar 1952 senesinden itibaren tat
biki veya muhtelif yıllara taksimi suretiyle ye
dirilmesini teklif ettiler. 

Arkadaşlar, bir memleketin malî politikasın
da, onun varidatını peşinen ipotek etmek doğru 
değildir. Memleketin malî imkânları müsait olur
sa muhterem azalar her zaman bpyle teklifler 
getirebilirler. Anayasa kendilerine bunu bahset
miştir. Muhtelif yıllara taksim etmek suretiyle 

^ahi giderlerin artmasına sebebiyet verecek ayar
lamanın yapılması Bütçe Encümenince mümkün 
ve isabetli görülememiştir. Bu sebeple teklif red
dedilmiştir. Takdir yüksek heyetinizindir. (Sol
dan bravo sesleri alkışlar). 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFtK İLERİ 
(Samsun) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız namına mı, Bakanlık 
adına mı?. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERî 
(Samsun) — Bakanlık adına. ' 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 

(Samsun) —• Muhterem^ arkadaşlar; bu mevzuda 
katiyen söz söyemek niyetinde değilim. îki mil
letvekili arkadaşımız böyle bir kanun teklif et
miş, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarından geç
miş ve bilhassa malî imkânsızlıklarımız göz Önü-
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ne aİınaMtk Büt^e Komisyonu bu kanunun reddi-
ni karara bağlamış. Ebette sİRİn vereceğiniz ka
ra*^» Jfyi karar olacaktır. 

Bsrimbu mevzoda fiaala söz s&ylemiye niye
tim j-otettar. Yalma fiifat Sifdiöğlu arkadaşımız ve 
bâ» arfcada^amatusaı boyla bil- meselekonuşulur
ken temas ettikleri noktalar muallimleri belki 
renoide od*r mütalâasiyle h.^urnnuzû çıkmak 
meebtıriyetini MflsettiîTi. Muallimi, mürahbiyi bir 
memur olmaktan daha başka mütalâa ve mülâ
haza etmek mecburiyeti üeejrinde durmamız lâ-
z«ete. Franmz Gteneraü Veygande «Fransa Fa
cia»» adh eserinde diyor ki: İkinci Dünya Har-
bindeki Fransız faciasını» müsebbibi Fransız ilk
okul öğretmeleridir,.. Bunuböyle menfi şekilde 
mütalâa etmek mümkun; olduğu gibi, müspet bir 
masada d» mütalâa etmek mümkündür ve der
hal şunu söyliyebiliriz; yarınki Türkiye'yi iste-
di#kni& gibi, gönlümüzde, kifamızda yaşattığı
mız gibi yajatraak ve yaşatmak ancak ilkokul 
öğçetıaenleriyle ve atelûmum Türk mürebbiyele-
ri^e mümlriindüa?, ve o Tü»kiye alelûmum Türk 
müre^alerteto, Tück mua l l e l i n in eseri olacak
tır. TaMî aynı s t i lde aksini de mütalâa etmek 
mümkündür. Yani, istediğiniz Türkiye'ye eriş
memek de Türk milimlerisin, vazifelerini iyi 
y«pmateiyl« tecelli edecektir. (Bravo sesleri) 

Hepimiz bir Türk öğretmeninin ve birçok 
Tü*k öğmtmenrlerimn eseriyiz. 

Bir arkadaşımın dediği gibi, köye kadar git
miş, ola» tek münevver ve idealist münevver, iti-
ra^etBMik, gantrlât itkatf ctmels^meebuir^tindeiyiz 
ki, ilkokul öğretmenidir. Bipçok insanlar değil 
köy& gitmek, vatanın Gtebtödan Şarkına gider-
ken fcaa Hır bafeatıe ile vazifeden kaçmak isterler 
fakat Türk üğıetaend en hücfa köylerde zaman 
zaman Türkçe bilmâyenleîfe Türkeeyi öğretmek, 
Tüsfeçt MleıûeTİ1 de bu vata» için kıymetli, hayır
lı »birer evfât haline getirmek için gecesini gün-
dBfeifeü feda ederek çato§maktadır. (Bravo sesle
ri). • . . " ' . 

Bir âBfeâdasım dedi ki; senenin yarısını tatil
le geçiriyorlar. Arkadaşımın vicdanına hitafoede-
refc insaftınrica ediyş&rum. Erzurum'dan Ha-
şaah^ft'ye* gidenken-bir köye uğradık. Köy oku

llunu gördük. Konya Milletvekili Sıtkı Salim Bur-
- gate'dla beraberimde idi. Korucuk Köyü. Hem 

d*< Erau-rum'a çokyakm bir köy. öyle dağların 
uzafelamada ve at?kate*ında, kimselerin gidemi-
ysoeği yeriarde <SeğH. €te»$ bir kız Öğretmen. 

, im û : i 
Sıtkı Burçak arkadaşımız doktorluk saikasiyle, 
ben başka- şeylerle meşgul olurken, çocukların 
yakasına bakmış bit bulmuş. İkaz ettik, bu ne
dir dedik, öğretmenin yüz hattının ifadesini 
hâlâ unutamıyorum: «Bütün çalışmalarımıza 
rağmen biz bu biti önliyemedik» dedi. NiçinJ 
Çünkü okulun yakacağını köy verir. Korucuk 
Köyünde ağaç yok. Tezek verilecek. 

Köylüye bir söz gelmesin diye öğretmen bü-
! tün safilet ve faziletiyle «Köylü kızı tezek buia-

mıyorki, yıkansın, okulumuza ancak bu kadar 
| verebiliyor dedi. Alâkadar olduk, Vali Bey alâ

kadar oldu. O köye odun gönderdi. D. D. T. 
gönderdi ve bu suretle köyü temizlemek imkâ
nını bulduk. Hangi Türk memuru 40 - 50 tane 
çoouğun tahsili ile terbiyesi ile, af buyurun, 
anaların ve babaların dahi kolay kolay basara- -
mrja&oftğı sümüğü ile, biti ile bu kadar yakın
dan meşgul olabilir? 

Biz bunlara fazla para vermiyelim. Arka
daşlar kıanm ki, Türk öğretmeni %f azla para
nın peşinde değildir. Yalnız kalbLerini knmıya-
lım. Bu Meclisi yaratan Türk öğretmenidir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Estağ
furullah. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFlK İLERÎ 
(Devamla) — Bu milleti yaratan Türk öğret
menidir. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Allah . 
yarattı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFlK ÎLEEÎ 
(Devamla) — Eğer biz Türk öğretmeninin bu 
yarattı gına inanmıyorsak, Türk Milletinin istik
baline inanmıyoruz demektir. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Allah 
yarattı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFlK İLERİ 
(Bevamla) — Sinan Tekeüoğlu arkadaşım, 

ben dindar, müslüman (bir insanım, bizi Allanın 
yarattığına inanmışım. Fakat Allah bizi 4 kilo
luk bir et parçası olarak yaratır. Çocuk altı 
yedi yaşma kadar ana kueağmda büyür. Bun
dan sonra Türk çocuğu öğretmenin mübarek 
ellerine tevdi edilir, öğretmen onu evirir çe
virir, kendi gönlünden ve kafasından onun 
gönlüne ve kafasına birçok, şeyler katar, akıtır 
ve büyütür. Ve böylece onun vatan ve millet 
için hayırlı, yararlı bir Türk ve insan olmasını 
sağları. Yaratır derken bunu kastediyorum. . 

I (Alkışa) " * j 
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Dâva nedir? Bu parayı Meclis verir mi, ver 

mez mi? Ortada bir haksızlık var mı, yok mu? 
Evet, bir haksızlık vardır, olmuştur, fakat 
Türk Milleti, Türk Meclisi sana bu parayı ve
remiyor dersek, Türk öğretmeni gönlü alınmış 
olarak fedakâr çalışmalarına devam edecektir. 

Hususi idareler zamanında öğretmenler için " 
birçok kanun çıkmış, fakat tatbik edilmemiş
tir. Her hangi bir lise mezunu 20 lira ile tâyin 
edilirken, öğretmen 15 - 17,5 lira ile tâyin 'edil
miş, fakat buna rağmen uzun yıllar terfileri 
yapılamamamıştır. Onun' peşinde değil öğret
men. 15 lira ile tâyin edilmiş 17;5 lira olmuş, 20 
lira olmuş fakat bunu da zamanında alamamış, 
Seneler geçmiş hususi idarelerin imkânsızlıkla
rı yüzünden kanunun kendisine vermiş olduğu 
hakkı da elde edememiş, daima bir ikilik olmuş 
ve bu ikilik daima öğretmenin aleyhine tecelli 
etmiş 

Arkadaşlar, 30 seneyi dolduranların tekaü-
diyesinden de# bahsedildi. Kısaca temas edeyim 
ki, biz Millî Eğitim Bakanlığı, 30 seneyi doldu
ranları otomatikman tekaüde şevketmiyoruz. 
30 seneyi doldurmuş olduğu halde daha bu 
millete hizmet edebilecek kıymetler vazifeleri
ne devam etmektedirler. Yalnız şu muhakkak-
ki, ilkokul öğretmeni olarak 30 sene hizmetini 
doldurmuş olan o arkadaş, hakikaten bu dâvaya 
ıkendisini vererek çalışmışsa, artık iş yapamıya-
cak haîe gelme yolundadır denilebilir. Çünkü 
kolay bir iş değildir. 35 - 40 senesini doldurmuş 
olduğu halde tekaüde sevkettiğimiz öğretmen
lerin almış oldukları maaşı söylersem yürekle- . 
riniz sızlar: Ekserisinin maaşı 35 - 40 liradır. 
100 - İ50 lira maaş alan memurların 30 senesini 
doldurduktan sonra tekaüde sevkedilmeleri 
haklı mı, haksız mi; hukuk mefhumuna sığar 
mı sığmaz mı diye konuştuk. Buna mukabil 
ananın ve babanın dahi kolaylıkla tahammül 
edemediği küçük yavruları binbir ıstırapla ye
tiştirmek için 30 - 40 senesini veren bir öğret
meni tekaüde sevkederken 30, 35, 40 lira maaş 
üzerinden tekaüde sevkediyoruz. Fethi Çelikbaş 
arkadaşımız tezat olarak bahsetti, bu meslekten 
ayrılan insanlar ayrılmıyanlardan daha çok ma
aş almaktadırlar. Otuz lira maaşı aslili bir öğ
retmenin arkadaşı Ziraat Bankasına geçtiği için 
60 lira alıyor, Ulaştırma Bakanlığına geçen 70 
lira alıypr, filân yere geçen daha ç#k alıyor. 
Memlekette o öyle alır, bu böyle alır. Dâva, or-
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tada bir haksızlık, adaletsizlik var mıdır, yok 
mudur? Dâva budur. Birlikte çalışmakla ifti
har ettiğim Türk öğretmenleri adına iftiharla 
beyan edebilirim ki ; haksızlık ve adaletsizlik 
olmamak şartiyle Türk öğretmenleri millet hiz
metinde daha az maaşla da çalışmaya razı ola
cak fedakâr insanlardır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Yüksek Mecli
sin takdiri .elbette en doğru takdir olacaktır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen

dim; iki türlü konuşma yapacağım. Birisi usul 
hakkında, birisi de esas hakkında 

Evvelâ Maarif Vekili kendi adlarına mı yok
sa Hükümet adına mı konuştular? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı olarak söz 
alıyorum dediler. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — Ya
ni Hükümet adına mı, onu soruyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hislerimize mağlûp 
olup bütçe rakamlarım oynatmak yoluna gi
dersek çok muhataralı bir iş yapmış oiaruz. 
Buraya gelen her arkadaş hangi meslektense, 
kendi meslekini istediği gibi göklere çıkara
bilir. Bu memlekette hiçbir meslekin, diğer mes
leklere üstünlüğü iddia edilemez Ortada bir 
haksızlık vardır diye iddia ediliyor. Fakat bu 

' yalnız maarif sahasında değil, her sahada mev
cuttur ve karşılaştığımız tekliflerin hepsini de 
muhik görüyoruz. Fakat bu tekliflerin is'af ma 
imkân bulamıyoruz. Çünkü nihayet her şey 
imkânla mukayyettir. 

Malûmu ilâm edeceğim: Bütçemiz açıktır. 
Bunu bilmiyen yoktur. 3 ay evvel 194 milyon 
liralık Gelir Vergisini memurlar lehine ka'bul 
ettik. Daha demin bir sözlü soru münasebetiyle 
Maliye Bakanımız açıkladı: Yıllık beyanname
ye tâbi mükellef vergisi 145 milyon lira tahmin 
edilmiş iken ancak 60 milyon çıktı. Demek ki 
açıklık 80 milyon daha kabardı. Bu vaziyet kar
şısında açık bütçeye mütemadiyen külfet tah
mil eden teklifleri terviç edecek olursak neti
ce ne olur? (Bravo sesleri). Geriye doğru, bir 
hesaplaşmaya doğru gidiş mevzuubahistir. Hal
buki Yüksek Meclis bunu geçenlerde verdiği 
kararla terviç etmemiştir. Eğer geriye doğru 
hesaplaşmak suretiyle ileri sürülen iddiaları 
yerine getirecek olursak altından kalkamayız. 
Binaenaleyh mâruzâtımın neticesi şudur: His-

- J 5 6 -
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iere mağlûp olmadan vaziyeti açıklığı ile ele 
alarak bütçe mülâhazası ve malî porteleri bi
rinci plânda tutmak suretiyle kararımızı vere
lim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşım Tevfik İle
ri, kendi hesabıma konuşuyorum^ deselerdi ha
kikaten kürsüye çıkmıyacaktım ve bu konuş
mayı yapmıyaçakt-ım. Fakat muhterem dostu
mun buradaki konuşmasından bâzı arkadaşları
mızda: Hükümetin bu iki teklifi kendi arasın-
ds müzakere ederek kabul etmiş olduğu şek-
Hndebir intiba hâsıl olacağından endişe ettim. 
Milletvekili arkadaşlarımızın ileri sürmüş ol
duğu teklifler Hükümette müzakere edilmiş ve 
bir karara bağlanmış değildir. Böyle birşey 
yoktur. Bunu bilhassa açıklamak isterim. 

İkincisi; bir arkadaşımız, bu işin 1952 den 
itibaren ele alınabileceğini ileri sürdüler. Kâbını 
Arar arkadaşımız ve daha evvel'bâzı arkadaşlar 
da aynı meseleye temas etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sisteme gidersek 
bugünden itibaren 1952 Bütçesine zam, tashih, 
tenziller yaparak bu Bütçeyi kabul etmiş ola
cağız. 

Bütçe usulünde, 1952 den itibaren kabul, 
1952 den itibaren ilga diye umumi bir tadilâta 
gitmenin mevcut olmadığını ve ayrıca bir esas 
da bulunmadığım arzetmek isterim. (Alkışlar). 

FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Aziz ar
kadaşlarım, öğretmenlik meslekinin hususiyeti 
ve teklif edilen kanunun mahiyeti etrafında^ 
bütün arkadaşlarımız icabeden konuşmaları 
yaptilar. Bendeniz de yalnız meslekin hususi
yeti üzerinde kısaca durduktan sonra nöktai 
nazarımı arzedeceğim. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, öğret
menlik mukaddes bir meslektir. Mehmet Daim , 
arkadaşımızın işaret ettikleri gibi, her meslek 
birdir, demelerine bendeniz şahsan iştirak etmi
yorum. 

Bugün öğretmen arkadaşlarımızın mâruz 
kaldıkları maddi ve mânevi haksızlıklar karşı
sında onları tatyip, taltif için içinde bulundu
ğunuz meslek mukaddes bir meslektir, bunun 
mânevi huzuru içinde çalışıyorsunuz demekle, 
nihayet bu meslektaşları tatyip yoluna gidil
miş oluyor. Bu da gösteriyor ki, hakikatan he-
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pimiz öğretmenlik meslekini mukaddes bir mes
lek olarak kabul ediyoruz. 

Arkadaşlar; takdir edersiniz ki> her devlet 
müessesesinde çalışanlar öğretmenlik yapamaz
lar. Fakat öğretmen arkadaşlar; her devlet 
müessesesinde kayıtsız şartsız vazife yapabilir
ler. (Gülüşmeler) tabiî doktorluk, mühendis
lik gibi bâzı meslekler hariç arkadaşlar. (Yoo 
sesleri) . 

BAŞKAN — Efendim; hatibin sözünü kes
meyin, devam buyurun efendim. 

FİKRET BAŞARAN (Devamla) — Efen
dim, bâzı meslekler hariç dedim. 

BAŞKAN — Fikret bey devam buyurun, 
muhavere şekline sokmayın. 

FİKRET BAŞARAN (Devamla) —Fakat 
herkes öğretmen olamaz, bunu kabul etmek 
lâzımdır. , 

Biliyorsunuz ki, bu tasarıyı Yüksek Mec
lisinize sunan milletvekili arkadaşlarımız bir 
adaletsizlik, bir haksızlık görmüşler ve bu 
adaletsizlik ve haksızlığı izale etmek, berta
raf etmek içiıi Yüksek huzurunuza bir teklif 
getirmişlerdir. 

Arkadaşlar, demin bir arkadaşımızın izah 
ettiği gibi, 5242 sayılı Kanundan çok önce me
muriyete geçen ve lise derecesinde tahsil gören 
arkadaşlar 20 liradan maaş almışlardır. Fakat 
lise derecesinde tahsili olan öğretmenlere 16 
liradan itibaren maaş verilmiştir. 16, 17.5 ve 
nihayet 20 lira maaş 6 sene bir hizmet kaydet
tikten sonra abuslardır. İşte bu üç devrede ge
çen bu farkı gidermek ve haksızlığı izale etmek 
içindir ki teklif Yüksek Meclisinize sunulmuş 
oluyor arkadaşlar. 

Arkadaşlar, teklifin tahmil ettiği malî yük, 
Bütçe Komisyonunda işaret edildiği gibi, 7,5 
milyon lira değildir. Millî Eğitim Bakanlığı ile 
mutabık kalınarak yalnız mağdur edilenlere, 
bir derece fark verilmek şartiyle tahmil edi
lecek olan yük, 2,5 milyon liradan ibarettir. 

Arkadaşlar, bir hukuk devleti, bir nizam 
devleti olarak Yüksek Meclisinizin, mağdur 
olan bu zümreye haklarını bu sene olmasa dahi 
1952 veya 1953 yıllarında muhakkak vermek 
suretiyle böyle bir kanunsuzluğu ve adaletsiz
liği önleme yolunda en isabetli bir yol tutmuş 
olacağı kanaatindeyim. 

Büyük ve münevver bir zümreyi her halde 
manen üzmeye ve müteessir etmeye ve bunun 
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daha senelerce uzamasına imkân vermeye, ümit i 
ediyorum ki Yüksek Meclisiniz rıza göstermi-
yeeektir. Riea ediyorum arkadaşlar, bunu 
doğrudan doğruya reddetme yoluna gitmiye-
lim, işi bütçenin imkânına bırakalım. En isa
betli karar bu olaeaktır. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — Maliye Bakanı arkadaşımın ifade
siyle hiç tezat halinde değilim. Hakikaten bu 
mesele Hükümette görüşülmüş, müzakere edil
miş ve karar haline gelmiş değildir. Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları işi kendi cephelerin
den mütalâa etmişlerdir. Burada söze başlarken 
bu kanunun kabul edilmesi mevzuunda konu
şacak değilim demiştim. Muallimlerin hattâ bu
gün aldıkları maaşı bile fazla görecek bir zih- I 
niyete karşı cevap vermek zaruretini, vebalini 
hissettim. Bunu tekrar teyit ediyorum. I 

BAŞKAN — önergeler var okutacağını. 

Yüksek Başkanlığa I 
Mevzuun leh ve aleyhinde etraflı konuşma- I 

laı* olmuş, fikirler tebellür etmiştir. Konuşma
ların yeterliğinin oya konmasını dilerim. I 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

Yüksek Başkanlığa I 
Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve arka- I 

daşlarının teklifi, üzerindeki müzakerelerin ki- I 
fayetinin oya arzını rica ederiz. I 

İçel Milletvekili Giresun Milletvekili I 
Şahap Tol Hayrettin Erkmen I 

BAŞKAN — İkisi de mahiyetleri itibariyle 
aynıdır. Müzakerenin kifayetine dairdir. 

KaBwl buyuranlar lütfen işaret buyursunlar. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Müsaa

de eder misiniz? Aleyhinde konuşacağım. (Oya 
arzedildi, olmaz sesleri) 

BAŞKAN —• Netieeyi arzetmedim, olur. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu mesele tavazzuh etmemiştir. I 
Çünki diğer memurlar da işe karışmıştır. Bil- I 
hassa Millî Eğitim Bakanı memurlarla mual- I 
1 imleri müsavi tutmamıştır. Onları biraz renci- I 
de etmiştir. Türk hâkimi de, hekimi de, hoca
sı da, bütün memurlarla birlikte bu milletin 
eviâtlarıdır. Kendi mensuplariyie onlar arasın
da her hangi fark yoktur. 

Ben, bunları burada tebarüz ettirmek için | 
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kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN —. önergelerin ikisi de müzakere
lerin kifayetine aittir. 

Tasvip buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar.. Etmiyenler.. Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Diğer takrirler vardır, okuyacağız : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonu ile Bütçe Komisyonu 

arasındaki hak bakımından far*k olmayıp ancak 
bütçe mülâhaza] ariyle nazara alinmryan bu ayar
lamanın 1952 Bütçesinden itibaren kabul edilmek 
üzere senelere taksim ve tevziini temin için Mil
lî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlarından 
müteşekkil bir komisyonda bir kere daha incelenme 
sini arz ve teklif ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük bir haksızlık ve adaletsizliği önliyen 

, bu teklifi yerinde bulmakla beraber malî porte
yi daraltıp bütçe imkânını sağlamış olmak için bu 
kanundan istifade edenlerin maaşlarının bir de
receden fazla yükselemiyeceğine dair bir madde 
konulmak ve buna göre yeniden düzenlenmek üze
re teklifin Bütçe Komisyonuna iadesine karar ve
rilmesini saygılarımla teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
Ahmet Morgİl 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük bir haksızlığı ve adaletsizliği ortadan 

kaldıran bu teklifin aynen kabulüne taraftar ol
makla beraber bütçe imkânını sağlamak üzere 
teklifte adı geçen öğretmenlerden 1933 yılma 
kadar mesleğe girmiş olanların 1952 yılı Bütçe
sinden ve 1933 den 1939 a kadar mesleke gir
miş olanların da 1953 yılı Bütçesinden istifade 
ettirilmelerini saygılarımla teklif ederim. 
Zonguldak Milletvekili Bolu Milletvekili 

Hüseyin Balık Zuhuri Danışman 

Yüksek Başkanlığa 
Hatip arkadaşlar konunun mağdur olan öğ

retmenlere teşmili 2,5 milyona malolacaktır. Bir 
kere de bu yüzden tetkik edilmek üzere raporun 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Mustafa Zeren 

— m~~ 
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BifcŞK&N — Efendim, dört öıs&rge ikiye ka

bili tefriktir. Birisi; Bütçe, MilE Eğafcim ve Ma-
M3» koraİByonlanrmdaıı mürekkep kaçma bir ko-_ 
misyonda peniden müzakeresi talebini tazammun 
e*m«kteE&r. I>iger üç takrir ise; Bütçe 'Komibyo-
mam havalesini istemektedir. Aykırı olan teklif; 
Btitşe, MiiK Edatım ve M^iye komisyoniarmdaıı 
mürekköp bir Karma Komisyona havale edilmesi 
bakkEHidalö tekliftir. Evvelâ bunu reyinize arze-
dçceğim. Bütçe, SKffi Eğitim -ve Maliye komis-
yaöidarmdfiTi müreMcep ıhir kaı-KLa kamisyoııa hava-
leşini'mi. atamda yenidenırmzakeresini kabul buyu-
raritei. Btoiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Diğer teMîflerden evvel Bütçe Komisyonu-
mm mp&vnnn yüfesek oyunuza arzedeceğim. Te-
eeîlî edeeefc reylerinize göre d̂ &er önergeler hak-
tadaM karar krendliğinden medyana çıkacaktır. 
ÎKitee Konrisyenunran raporu, teklifin reddi ma
hiyetindedir. Komisyon raporunu yüksek oyunu-
za aa*8e#iyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
flütçe Komisyonu raporu kabul edilmiş ve tekli
fi kasani reddedilmiştir. Diğer önergelerin 'oyu
nuza arzına lüzum kalmamıştır. 

3.— Balıkesir Milletvekili Bitki Yırcalı ve 
8 arHadaıVMi, Belediye, Gelirleri Kanununun 9 
ncu maddesinin birinci fikrasmm değiştirilmesi 
hakkında kçnsm teklifi ve İçişleri, Maliye ve 
Bütçe Komtsyonlam raporUm (2/64) [1] 

BAŞKAN — Kanun teklifinin 2 nci görüşül-
mesidİFt Maddeleri okutuyorum. 

Belediye Gelirleri Kanununun 9 nen maddesi
nin 1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 52#7 sayılı Belediye gelirleri 
Kanunumun 9 neu maddesinin 1 nei fıkrası aşa
ndaki şekilde değiştirilmiştir: . 

Belediye sınırları içindeki bütün binalaarla 
iratlı arsalardan, hizmetlerin mahalle olarak ifa-
srşartiyle Temizleme ve Aydınlatma Hesmi alınır. 

NSCÎP BİLGE (Niğde) — Mahalli değil 
*mafiafle olacak. 

BAŞKAN — Evet mahalle okuduk. 
Değiştirge yoktur. Maddeyi; oyunuza arzedi-
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yorum. Kafesi edenler... Etnnyenkr... Kafcol oâil-
miştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifine ait Maliye 

Komisyonu raporundaki metnin ikinci maddesi
nin «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer» şeklinde kabul olunmasını arz ve teklif ede
riz. , ' 

11 . VI . 1951 
Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 
Pehri Köşkeroğla Halil Nuri Yurdakul 

MALÎYE Ko. ADINA NBCÎP BİIi^E 
(Niğde) Efendim komisyon olarak değiştir
geye taraftarız. Bteıun sebebi şudur. Maliye Ko
misyonu bu kanun teklifini getirdiğinde henüz 
bütçe kabul edilmiş değildi, Şubat ayı içindeydik. 
Maliye Komisyonu bu kanun* teklifini kabul et
mişti. Halbuki bütçe bir Martta yürürlüğe geç
tiğine gö*e bu madde, kanunu makabline teşmil 
etmektedir. Teklif yerindedir. Değiştirgeyi ka
mil ediycamz. 

BAfRAN '— Komisyon Değiştirgeye iltihak 
ettiğini beyan etti. Maddeyi bu suretle oymı,u-
za arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde yürürlüğe girdiği tarihten 
muteber almak üzere kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — B u kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi jta-
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir.. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Ka
bul edÜHHffeİE, kanunryet .iktisap etmiştir. 

4. — Erzurum Mittetvekili SaM Başak'm, 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 60 ncı' 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(z/ısa) m - -

BAŞKAN — T&nü* hakkında söz ktiyen var 

[î] Birinci g&rüşühmem 85 ve 86 ncı Birle-
ŞİMlerdedir. dır. 

184 sayıh busmaymı t&tmağm sununda-
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mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Kâbıü 
etmiyenler ... Maddelere geçilmiştir 

Artırma ve Eksiltme ve thale Kanununun 60 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve îhale Kanununun 60 ncı maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Bankaların verecekleri teminat mektupları 
yekûnu yatırılmış sermayeleriyle mevcut ihtiyat 
akçeleri yekûnunun % 50 sini geçemez. Bu nis
pet her banka için ayrı ayrı olarak Bakanlar 
Kurulu karariyle yatırılmış sermayeleri ve mev
cut ihtiyat akçeleri yekûnunun % 75 ine çıkarı
labilir. Bu haddi geçiren bankaların verecekle
ri teminat mektupları Devlet dairelerince üç se-
müddetle kabul edilmez. Her teminat mektu
bunda daha evvel verilen teminat miktarlarının 
yekûnu gösterilmek mecburidir. 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilmiş olan ya
bancı bankalardan aldıkları teminat mektupları 
üzerine mektup veren millî bankaların bu su
retle verdikleri mektuplar muhteviyatı birinci 
fıkradaki nispete dâhil değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti
yen var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi sona ermiştir. 

5. —• Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
köylü kız çocuklarının ilk\ tahsil yaşı hakkında 
kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır^ 
cali ve dokuz arkadaşının, Köy Okulları vel Ens
titüleri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesine '-ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/152, 2/197) [1] 

[1] 185 sayılı Basmayazı Tutanağın sonunda-
dır, 
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BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 

istiyen var mı1? 
SITKI YIBCALI (Balıkesir) — Sayın arka-

daşlarım, yüksek huzurunuza getirmiş bulun
duğumuz kanun teklifi, köylerde mecburi tah
sil müddetinin muayyen bir haddinden sonra, 
istiyen velilerin serbestçe çocuklarını okuldan 
alabilmelerini temin edecek hükümleri ihtiva 
eden bir kanun teklifidir. Biz esas itibariyle 
hakikaten memlekette bizim gibi henüz yeni 
inkılâplar içinde, yeni sosyal dâvalar içinde 
memleket ve milletini yeni yeni hamlelere sev-
•kedecek bir milletin çocukları olarak elbette ki 
mecburi tahsilin mümkün olduğu kadar uzun 
olması ve mecburi tahsil müddeti içinde çocuk
larımızın sadece devamlı, fakat aynı zamanda 
hakikaten ilk tedrisattan beklenen gayeyi te
min edebilecek bir şekilde yetişmelerini iste
memiz kadar talbiî birşey yoktur. Fakat her 
kanun, bulunduğu şartlara göre ya müsbet ne
tice verir veyahut aksine ve memleket için bek
lenen fayda yerine ıstırap doğurur. Sadece ıs
tırap doğurmakla kalmaz, bazan çok iyi ni
yetle, faydalı hamleler yapmak gayesiyle yapıl
mış bulunan bir kanun, aksine olarak vatan
daşları birtakım gayrimeşru yollardan o ka
nunun çerçevesi dışına çıkmak ve hattâ o 
memlekette vatandaşlar arasında bir nevi hu
sumet ve ayrılık tohumları atılmasına sebep 
olur. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bizim memle
ketimiz kol ziraatine dayanan, % 83 köylü ve 
doğrudan doğruya insan kudretiyle "ziraat 

. yapılan bir memlekettir. Binaenaleyh bizdeki 
köy çocukları 8, hattâ 6 yaşından itibaren bir 
•aile iktisat birliği içinde çalışan köy ekonomi
sine girmiş bulunmaktadır. 4, 5, 6 yaşındaki 
çocuk harman zamanında, çapa zamanında evi
ni "bekler, harmanda su taşır, küçük, büyük 
hayvanları güder, hattâ yaşı biraz daha büyü
dükten sonra çapaya da iştirak eder. Orağa 
girer, hattâ ve hattâ daha ileri olarak hazan 
bizzat kendisi düvenin ve sabanın kolunu tutar. 
Bu şartlar içinde 16 yaşma kadar mecburi tah
sil hayatında tutulması, memleketin içinde 
hakikaten, sadece bir kültür meselesi olarak 
değil, aynı zamanda bir geçim meselesi olarak 
mevzuubahis olmaktadır. Bu yüzden köylü ile 
öğretmen, öğretmen ile muhtar arasında daimî 
bir müeadele bulunmaktadır. Çünkü 16 yaşma 

— 160 — 
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kadar mecburi tahsil müddetinde devam etmi-
yen çocukların öğretmen, köy muhtarı birleşe
rek listeyi tanzim etmektedirler. Bu listeye gö
re para cezası, onu takiben de birçok ahvalde 
hapis cezasına kadar, kanuni hükümlere göre 
gidilmektedir. îşte böyle bir iktisadi ve sosyal 
zaruret içinde bulunan köylü vatandaşlar bu
nun içinden çıkmak için derhal mahkemeye 
baş vurmakta ve yaşlarını büyütmektedirler. 
Hattâ muhtarla ve öğretmenle birleşerek bu 
mükellefiyetin dışına çıkmaktadırlar. Bu 
suretle memlekette aşağı yukarı bir nevi 
kanuni muvazaa teşkil edilmektedir. Kanuni 
muvazaanın temeli kurulmaktadır. Bunun ya
nında bizim gene geleneklerimizden, dinî ana
nelerimizden doğan ve yine iklimimiz ve sosyal 
şartlarımız itibariyle çocuklarımızın, kızları
mızın Şimal memleketlerindeki yaş hadle
rine nazaran daha evvel ergenliğe ermiş olma
ları da birçok vatandaşlarımızın, cezai müeyyi
delere rağmen, çocuklarını mektepten almala
rına sebep teşkil etmektedir. îşte bütün bu şart
ları göz önünde tutarak esasen devam edegel-
mekte olan ve kendiliğinden tatbik edilemez 
bir hale girmekte olan bu kanunun hükümlerini 
bugünkü hayatımıza intibak edebilecek bir hale 
getirmeyi düşündük. 

Biz teklif sahipleri olarak, kızlar için 13 
yaşı, erkekler için 14 yaşı son mecburi tahsil 
yaşı yani mecburi tahsil yaşının sonu olarak 
kabul ettik ve teklifimizi öyle getirdik. Aynı 
zamanda 20 seneden beri tatbik edilen kanu
nun, bu sosyal dâvayı halledemediğini görerek 
bunu teminen cezai mahiyette bâzı hükümlerin 
yanında teşvik edici bâzı maddelerin de getiril
mesine lüzum hissettik. Erkek çocuklar eğer 
muayyen müddet içinde ilk tahsillerini bitirmiş 
iseler asker oldukları zaman meselâ bir veya iki 
ay daha az askerlik Irzmeti yapmasını, kız ço
cukları için ise -evlendikleri zaman kendilerine 
50 veya 25 lira kadar bir ikramiye verilmesini 
'düşündük. Fakat Millî Eğitim Komisyonunda 
konuşurken bu mesele üzerine gerek Bakanlık 
mümessilleri veya oradaki arkadaşlarımızdan 
bâzıları hakikaten bizleri ikaz eden mütalâaları 
neticesinde biz, kız ve erkek çocuklar için bu 
yaş haddini müsavaten 14 olarak kabulünü ve 
şimdilik gerek ikramiye şeklinde kız çocuklar 
ve gerekse erkek çocukların askerlik müddet
lerinin indirilmesi suretiyle teşvik edici hüküm-

6.1951 0 : 1 
lerin bugün için tatbik edilmemesi yolunda, 
umumi kanaate iştirak ederek tekliflerin o kıs
mından vezgeçtik. 

Kanun teklifimizin esas prensibi, yarii bu-" 
gün komisyon tarafından kabul edilip, huzu£ 

runuza sevkedien teklifin ana hükümleri şudur: 
16 yaş mecburi had görülmektedir. Fakat buna 
mukabil 14 yaşını ikmal etmiş olan erkek ve 
kız çocukların ana ve babalarının her hangi 
bir zaruret gördükleri takdirde müracaatları 
halinde bunlar da devama mecbur tutulmıya-
caklar ve binaenaleyh cezai müeyyide dışında 
kalacaklardır. Bu yola gidiş, kendiliğinden de
vam eden çocukları, bu yola, devama teşvik 
etmek, yarii mecburi tahsil müddetini 14 e in
dirmek suretiyle kendiliğinden devam etmek is-
tiyen kimseleri bundan mahrum etmemek için 
mecburi had 16 bırakılmakla beraber istiyen-
ler, yani ana ve babası tarafından istenildiği 
takdirde 14 yaşından sonra devam etmeye mec
bur olmamaları keyfiyetini teklif sahibi olarak 
komisyonun noktai nazarını kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

Bugün fiiliyatta, biraz evvelki mâruzâtımda 
arzettiğim gibi hakikaten devam meselesi tatbik 
edilememektedir, vatandaş zor durumda bırakıl
maktadır. Bendeniz teklifi yaptığım zaman di
ğer Şimal memleketlerinin yaş hadlerini tetkik 
ettim ve bunların mecburi tahsil müddetlerinin 
daha ileri bulunduğuna kaani oldum. Bu hususta 
meslekten gelmiş bir arkadaşınız olmamakla 
beraber öğrendiğime göre bizim teklif ettiğimiz 
yaş hadleri hududu dâhilinde bulunduğunu gör
mekle ayrıca bir de zevk duydum. Çünkü; bu
gün tetkik etmiş olduğumuza göre İsviçre'de 
14, Fransa'da 14, Belçika'da 15, yaş haddi mec
buri tahsil haddi olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. Şimal memleketlerinin durumunu göz 
önüne alacak olursak elbetteki onlarda, bilhas
sa Garbı Avrupa'da yaş haddi şartları bizimki
lerin aynı değildir. Oradaki yaş haddi misal 
diye gösterilemez. Çünki orada bâzı sıosyal dâ
valardan dolayı da yaş haddi yükseltilmekte, 
kalifiye, usta işçi yetiştirmek meselesi, yeni ye
tişen genç elemanlar iş sahalarını işgal eden 
ucuz ücretle çalışanların işsizliğe sebep olma
ması gayesiyle yaş hadlerinin yükseltilmesi ka
bul edilmektedir. Bizim için henüz dâva bu şek
li ile ortaya konmamış bulunmaktadır. Bina
enaleyh memleketin sosyal durumu ve daha zi-
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yade şimdiye kadar fiilen tatbik edilegelmekte 
olan vaziyet, gerek yaş büyütme, gerekse dok
tordan rapor almak suretiyle muayyen yaşta 
devam ettirmemek için tutulmakta olan yolu 
biz bu suretle meşrulaştırmış, kanunla ştırmış ve 
vatandaşı muvazaadan kurtarma yoluna gitmiş 
bulunmaktayız. 

Birçok arkadaşlarımız buna itiraz edebilir
ler ve diyebilirler k i ; devam elbetteki öğretim 
bakımından, yetişme bakımından lâzımdır, bu 
mecburiyetin yine devamında fayda vardır. 

Arkadaşlar, ben böyle tahmin ediyorum ki 
ve hiçbirimiz aksini söyliyemeyiz k i ; sadece 
mektebe devam etsin diye vatandaşı zorlıyama-
yız. Maksat; mektepte yetişmeyi gaye bilmek
tir. Bir çocuk mektebe 3 gün, 10 gün devam 
edip mektepte yetişmek im'kânı sağlanmayorsa 
elbette onun mektebe devamında bir fayda yok
tur. Bugünkü sosyal şartlar içinde gerek kız, 
gerek erkek muayyen bir yaştan sonra, teklif 
sahibi arkadaşlarımızın şahsi kanaatine ve ko
misyon arkadaşlarımızın büyük ekseriyetinin 
vardığı neticeye göre bizde 13-14 yaştan sonra 
devamda büyük fayda sağlanamıyor. Binaenaleyh 
bizim teklifimiz; hulâsa olarak tekrar arzediyo-
rum; yaş haddinin mecburi hududu yine 16 kal
makla beraber 14 yaşını ikmal etmiş olanlar
dan istiyenlerin ebeveyninin rızasiyle devam 
mecburiyeti altında bulunmaması noktasıdır. 

Teklifimizin kabulü yüksek takdirinize ait
ti*. 

BAŞKAN — Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, MîîK Eğitim Komisyonun ekseriyet 
kararma muhalif kaldığım için, müsaadenizle 
beni bu muhalefete sevkeden âmilleri yüksek hu
zurunuzda arzedeceğim. 

- Anayasamızın 87. maddesine göre «kadın er
kek bütün Türkler ilköğretimden geçmek mecbu
riyetindedirler.» Maarife ait kanunlarımıza gö
re de âzami 16 yaşma kadar kız ve erkek çocuk
lar ilkokullara devam mecburiyetindedirler. Bu 
mecburiyetin tabiî bir neticesi olarak; çocuğunu 
evlenmek, hastalık gibi mühim sebepler dışında 
okula göndermiyen veliler hakkında takibat ya
pılmaktadır. Bu takibatın şekli 4274 sayılı Ka
nunun 16. maddesinde gösterilmiştir: Evvelâ 
yazı ile veliye tebligat yapılır, daha sonra ihti
yar meclisinin kararı ile küçük bir para cezası 
verilir, iki defa para cezasına mahkûm edildik-
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ten sonra, da çocuğunu okula göndermiyen veya 
devamını temin etmiyen veliler sulh mahkeme
lerince bir haftadan bir aya kadar hafif hapis 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde 
evvelce verilen ceza iki kat olarak hükmolunur. 
Ve ayrıca beş liradan 50 liraya kadar da hafif 
para cezası verilir. 

işte Millî Eğtim Komisyonunca verilen ka
rara göre «köylerde ilköğretim okul ve kursla
rına devam eden öğrencilerden 14 yaşını ikmal 
eylemiş bulunanların velileri hakkında bu madde 
hükmü uygulanmıyacaktır.» Ve bu suretle her 
hangi bir sebeple 14 yaşma kadar ilkokulu bi
tirmemiş olan bir çocuğun velisi dilediği takdir
de çocuğu okuldan çıkarabilecek ve hakkında da 
takibat yapılmıyacaktır. 

Eğer, J6 yaşma kadar ilkokula halen devam 
etmekte bulunanların sayısı çok az olsaydı belki 
bunda bir mahzur görülmiyebilirdi. Fakat Millî 
Eğitim mümessilinin komisyonumuzda verdiği 
malûmata göre ve bizzat komisyon, raporunda da 
belirtildiği üzere 1949 - 1950 ders yılı sonunda 
köy okullarımızdan mezun olan talebenin i% 25 
nin 15 ve 16 yaşlarindan olduğu görülmektedir. 

Bu suretle köylerde okullara devam eden 
talebenin dörtte biri kadarının tahsillerini bi
tirmeden, okullardan ayrılmalarına yol açılmış 
olabilecektir. Belki burada söyle bir sual sorula
bilir. İlkokul niçin 16 yaşma kadar uzasın? Bu 
müddet uzun değil mi? 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz olduğu 
üzere bizde ilkokul yedi yaşından başlar ve beş 
yıl sürer. Yani normal şartlar içinde bir çocuk 
12 yaşında ilkokulu bitirmiş olur. Fakat bilhassa 
köylerimizdeki şartların normal olduğunu nasıl 
söyliyebiliriz. Halen 20 binden fazla okulsuz kö
yümüz vardır. Bu köylerden birinde okul açı
lırken bir kısım çocuklar ister istemez yedi 
yaşının üstündedirler ve onların okulları bi
tirmeleri elbette bir zaman istemektedir. Bu 
Çocuklardan meselâ 11 yaşında ilkokula başla
mış bulunan bir çocuk, komisyon kararı kabul 
edildiği takdirde 14 yaşında üçüncü sınıfı bitir
miş olacağından velisi tarafından istenirse okul
dan alınacaktır. Ve bu hal biraz evvel arzetti-
ğim gibi köylerde "okula devam eden çosukla-
rımızm dörtte birini sarsabilelektir. Bu öyle 
zannediyorum ki, biz köylerimizi ne kadar ev
vel okula kavuşturabilirsek o nispette bu anor
mal şartlar zail olacak ve o zaman karşımıza 
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16 yaşında ilkokul talebesi çocuk gelmiyecek-
tir. Anormal şartların yarattığı bu anormal du
ruma daha bir müddet tahammülümüz gerektir. 

Yüksek dikkatinizi ayrıca şu hususa da çek
mek isterim. 

Bugün üçüncü sınıfta bulunan bir çocuğu 
14 yaşını doldurduğu için velisinin okuldan 
almasına müsaade etmekle ilkokul tahsilini 
yarım almasına değil, ilkokul tahsilinden hiç
bir fayda sağlamamasına yol açacağız. Üçüncü 
sınıfa kadar alman tahsilin çok köksüz ve za
manla unutulmaya mahkûm olduğu bir vakıa
dır. Hattâ ilkokulu bitiren çocukların bile okul
da kazandıkları okuyup yazma, bilgi ve itiyad-
ları koruyacak vasıtalardan, meselâ halk ve ço
cuk kitapları, köy kitaplıkları gibi vasıtalardan 
mahrum kalırlarsa unuttukları da bir vakıadır. 

Şu halde üçüneü sınıfa kadar alınacak bir 
tahsilden bir fayda umulaniaz. 

Muhterem arkadaşlar; bütün dünyaya örnek 
alacak büyük meziyetler taşıyan Türk Köylüsünü 
bütün vatandaşlar için zaruri sayılan ilk öğre
timi bir an evvel sağlamakla yurddaşlık bilgisi, 
dünya görüşü, bilginin ilk adımları ile de teç
hiz edeceğiz. 

Memleketimizde ümmilik üzerinde çok ça
lışılacak bir durumdadır. Avrupa memleketle
rine göre bu sahada en geriyiz ve erkek nü
fusun ancak yüzde (35) i ve kadın nüfusun 
yüzde (13) -ü okumaktadır. 

Biz ilkokul dışında kalan vatandaşlarımızı 
da mümkün olduğu kadar yetiştirmeyi düşüne
cek bir durumdayız. Şimdi ilk okula çoeuğu 
göndermeyen veliyi muayyen bir yaştan sonra 
serbest bırakmakla bilmem ne derecede doğru 
hareket etmiş oluruz ve bu hal ilk öğretim 
mecburiyeti ile telif edilebilir mi? 

Bütün veliler, çocuklarını ilkokula gönder
meye mecburdurlar, fakat 14 yaşından sonra 
isterlerse göndermezler hükümleri nasıl yan-
yana gelebilir? Beni mazur görünüz, ben bunu 
anlıyamıyorum. Bizi bu tarzda bir karar almaya 
sevkeden sebepler nelerdir? Muhterem teklif 
sahiplerinin gerekçelerine göre en mühim sebep. 
köylü çocukların koy zirai hayatının mühim 
bir rüknü olmalarıdır. Ben öyle zannediyorum 
ki, muhterem Türk köylüsünün zirai hayatta 
çocuklarından faydalanması hususu gene 4274 
sayılı Kanunun 12 nei maddesinin yeniden esas
lı bir tetkik- ve mahallî ihtiyaçlara göre tanzi- ' 
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mi ile halledilebilir. 12 nci maddeye göre okul
ların çalışma zamanları köylerin i§ durumlarına 
mevsimlerin ve köylerin hususiyetlerine göre 
tesbit edilmelidir. İşte asıl üzerinde durulacak 
husus budur. Çocuklarının yardımına muhtaç 
bulunan velilerin iş saatlerine göre her mahal
lin hususiyeti göz önünde tutularak okul haya
tı ayarlanırsa çocuklar hem okula gidebilirler, 
hem de ailelerine iş sahalarında yardım edebi
lirler. Zaten yardım bakımından ailelere yalnız 
15, 16 yaşındaki çocuklar değil daha küçük 
olanlar da lâzım değil midir. 

Diğer taraftan orak ve harman zamanları 
esasen köy okullarının faaliyet mevsimleri dı
şında kalmaktadır. Ekim ve çapa için de gerek
li yerlerde tedbirler alınabilir ve okulların açık 
bulunduğu aylar köy ziraî faaliyetinin nispeten 
ölü bulunduğu bir devreye rastlıyabilir. 

Hulasa; 12 nci madde okulların köylerde 
çeşitli istihsal faaliyetlerinin en canlı olduğu 
mevsimlere göre ayarlanmasını âmir bulunmak 
tadır. Bu ayarlanmanın kifayet etmediği yer
ler ve haller için de madde üzerinde yeniden 
durulabilir ve durulması da lâzımdır. 

Fakat burada bir noktayı daha arzetmek is
terim, iki cins arasında bir fark gözetmemek 
lâzımdır, komisyon raporunda da kız veya er
kek diye bahsedilip bir fark gözetilmediği için 
hiç üzerinde durup konuşmak istemiyordum. 
Anayasamızda erkek kadın diye vatandaşları 
ayırmadığı, kızları ayrı ve erkekleri ayrı mü
talâaya imkân bulunmadığı halde Sıtkı Yırcalı 
arkadaşımız burada esbabı mucibelerini arze-
derken buyurdular ki memleketimizde ahlâki 
ve dini geleneklerimiz esasen .kız ve erkek ço
cukların bir arada bulundurulmamalını icabet-
tirir. Bundan dolayı bu mütalâaları üzerine ko
nuşmak mecburiyetinde kaldım. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Öyle bir şey 
söylemedim. 

TEZEB TAŞKIRAN (Devamla) — O halde 
affedersiniz, demek yanlış anladım, özür dile
rim. Kız ve erkek çocuklar, bütün vatandaşla
rın müştereken hakları olan hususlardan aynen 
faydalanır ve bir içtimai heyet de bir grup va
tandaşlar için ayrı bir hüküm, başka bir grup 
vatandaşlar için ayrı bir hüküm güdersek de
mokrasiye uygun hareket etmemiş oluruz. Bun
dan dolayı verilecek hükümlerin kız ve erkek* 
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ler için müşterek olması zaruridir. Memleketi
mizin nüfusunun yarısından fazlasını kadınlar 
teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde ilk 
mektep çağında bulunan çocuklar, küsuru ata
cak olursak 2 600 000 dir. Bunlardan biz halen 
1 600 000 ini okutuyoruz. Okuyanların yarım 
milyonu şehirlerde ve 1 100 000 i köylerdedir. 
Onların da dörtte birini okumadan alıkoyacak 
böyle bir kararı almamayı rica ederim. 

Şuhu da ilâveye lüzum görüyorum, muhte
rem Sıtkı Yırcalı arkadaşımız Garp memleket
lerinden bahsederken şimal memleketleri ile 
kendimizi mukayese ettiler. Ayrıca buyurdu
lar ki garp memleketlerinde de 14 - 15 yaşa 
kadar ilköğretime ancak devam etmektedir. 
Ve kendilerinin göstermiş olduğu had ile bu 
garp memleketlerdeki haddin muvazi gitmesi
ni kendi lehlerine bir delil olduğunu söyledi
ler. Müsaade buyurursanız bendeniz bunun 
üzerinde duracağım. 

Bir kere şunu arzedeyim ki; memleketimi
zin iklim şartları mutlaka oranın iklim şartları 
ile farklı mıdır, zannedersem bu bir etüd mev
zuu olmaya muhtaçtır. Türkiye'de çok çeşitli 
iklim bulunduğuna göre mutlak olarak hüküm 
vermek her halde doğru olmaz. Diğer taraftan 
1 4 - 1 5 yaşma kadar devam keyfiyetine gelince: 
Sıtkı Yırcalı arkadaşımız çok haklıdır. Garp 
memleketlerinde, saydığı memleketlerde ve 
saymadığı Amerika'da ilköğretim en aşağı 
14 - 15 yaşma kadar devam etmektedir. Bilir 
misiniz kaç yaşında başlamaktadır1? Altı yaşın
dan itibaren başlamaktadır. Yani bâzıların
da 10, pek çoğunda 8, pek azında yedi sene 
fasılasız sürmektedir. Biz âzami haddi 15 ola
rak kabul etmişiz. Bizim normal devremiz 
7 de başlayıp 12 de biten bir devredir. Nasıl 
onlarla bizim hükmümüzün müsavi olduğunu 
söyliyebiliriz ? Bu bizim aleyhimizdedir. Ora
larda ilköğretimin ne kadar uzun sürdüğüne 
ve ilköğretime ne kadar ehemmiyet verildiği
nin bir delilidir. Demokrat memleketlerde ilk
öğretim bütün vatandaşlar için mecburidir. 
Bütün garp âleminde biraz evvel arzettiğim 
gibi tahsil müddeti en az 7 yıl sürmektedir. 
Bâzılarında İngiltere, Amerika gibi birçok 
memleketlerde mecburi tahsil 10 yıla kadar 
uzuyor. Mecburiyetin bulunduğu her yerde 
bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 
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i bizde olduğu gibi ceza vardır. îlk defa ihtar, 
I daha sonra para cezası, daha sonra da hapis 
I cezasına kadar gidiyor. Hattâ daha ileri gidi

yorlar. Çocuğunu okula göndermiyen ailenin 
elinden çocuğu alarak başka aile nezdine ve 
hattâ ıslah müesseselerine gönderiyorlar. Bir
çok ileri memleketler böyle yapıyorlar. Ben de 
ilâveten Yırcalı arkadaşımızın misâllerine Al
manya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı, Fransa'yı 
arzedeceğim. 

Bugün bütün dünyada ilktahsil devresinin 
hattâ uzaması temayülü vardır. Şu halde, üm
milik diye bir mesele kalmamış, her tarafta 
ilkokulu muntazaman işliyen ve bütün vatan
daşlar için en az yedi yıl ilköğretim sağlıyan 
muhitlerde bu tatbikat varken büyük bir üm
milik mevzuu ile karşı karşıya bulunan; ilk
öğretim dışındaki tahsilden mahrum kalmış 
yetişginlerin de terbiyesini ciddiyetle ele al
ması lâzımgelen ve sadece beş yıl süren bir 
ilköğretimi bulunan, bunu da ancak ilkokula 
devam etmesi lâzımgelen çocuk sayısı iki bu
çuk milyondan fazla iken bir buçuk milyon
dan biraz fazlası için tatbik edebilen bir mem-

I lekette ilkokula devam eden çocuklardan mü
him bir kısmının tahsili yarım bırakmalarına 
yol açabilecek bir kararı almamız hatalı olur 
düşüncesindeyim. 

Türk köylüsünün taşıdığı büyük meziyet
leri mümkün olduğu kadar irfan ile de teçhiz 
ederek yarma kuvvetli seçmenler ve idareciler 
hazırlamak demokratik gelişmemizin tabiî bir 
icabıdır kanaatindeyim. 

Nihayet şunu da ilâve edeyim ki, 1951 yılı 
bütçesinde 188 milyon tutan ve daima Millî 
Savunmadan sonra en yüksek bütçeyi teşkil 
eden Millî Eğitim bütçesinin 115 milyonu teş
kil eden ilköğretim masraflarından faydalan
mak gerektir. Bu mülâhazalarla Komisyon ra
porunun reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÖMER MART (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar, sahası ne olursa olsun kanunen vaz 'olunan 
mecburiyetler, tatbiki, kabiliyeti haiz ise bir mâ
nâ ifade eder. Aksi takdirde 1329 senesinden be
ri mevkii meriyette bulunan Tedrisatı İptidaiye 
Kanunu gibi bir köşede kalır ve gider. 

Tezer Hanımefendi pek isabetli buyurdular 
I ki, Anayasa ilk tahsili kadın erkek her vatandaş, 
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için mecburi kılmıştır, mecburiyetin tabiî müey
yidesi cezai takibattır. Pek doğru ve yerinde. 
Ancak bunun istisna teşkil eden bir sahası varsa 
o da Maariftir. 

Arzedeyim : 
Eğer bir pedagoji ilmi mevcutsa, eğer bir usu

lü tedris mevcutsa, bir ruhiyat denilen ilim mev
cutsa kanuni müeyyidelere' en son baş vurul
mak lâzımgelir. Muallimin birinci işi, mektebin 
yegâne vazifesi, okulu talebe için cazip kılmaktır. 
Bu yapılmadan, bunu yapma yoluna, sapmadan 
sadece kanuni müeyyidata istinatla talebe velile
rini takibe girişmek biraz da ilmi inkâr gibi bir 
mahiyet arzeder gibi geliyor bendenize. Maalesef 
tabiat insanları nasıl boylarını bir yaratlamışsa, 
zekâda da ayrı yaratmıştır. Bugün artık müspet
tir ki; insanların yüzde bir ilâ ikisi 5 sınıflı ilk-
nıektebi ikmal kabiliyetinden mahrumdur. Ana
sından öyle doğmuştur. Ve bunu tedavi edecek 
bir doktor henüz daha doğmamıştır. Binaenaleyh 
Tezer Hanımefendinin işaret buyurdukları % 25 
nispeti böylece biraz daha tenezzül etmek lâzım. 
Buna zamimeten henüz 40 000 köyümüzün ancak 
yarısında okul mevcut olduğuna göre d'.ğer 20 000 
i kendi haline terkedilmiş demektir. Binaenaleyh 
Maarif Komisyonunun yapmış olduğu tadil o ka
dar endişeyi mucip bir keyfiyet olmasa gerektir. 

Bu itibarla bendeniz komisyonun raporu
nun Heyeti Âliyece tasvibini istirham edeceğim 
ve sözlerimi böylece kısaca keseceğim. 

HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, 4274 sayılı köy okullarına deva
mına ait olan Kanunun tadili ve bilhassa 13 
ncü maddesinin değiştirilmesi ileri sürülmek
tedir. Takdir buyurursunuz ki memleketimi
zin mühim bir kısmında, bilhassa köylerde ilk
okul tahsili 3 sınıflıdır. Pek mahdut bir kıs
mında da 5 sınıflıdır. Sonra, Millî Eğitim Ba
kanlığı her sene yeni yeni köy mektepleri aç
makla meşgul bulunmaktadır. Meselâ bir köy
de mektep açıldığı zaman tahsil çağında bu
lunan çocuklar 7 - 8 - 9 - 1 6 yaşma kadardır. 
Görüyorsunuz k i her yeni açılan mektepte 16 
yaşına kadar talebelerin devamı mecburi kılın
mıştır. Hattâ birçok köylerde gezdiğimiz za
man bize şunu söylediler: Biz yaşı büyük olan
ları tercihan bu köy okullarına alıyor okutuyo
ruz. Binaenaleyh hiç olmazsa bunları tama-
miyle cehaletten kurtarmak gayesini istihdaf 
ediyoruz. Daha küçük olanları sonraki senele

re taksim etmek suretiyle okutmak yoluna gidi
yoruz. 

îşte, bizde tatbikat bakımından büyük bir 
mahzur olacak olan bu teklifin ben aleyhinde 
konuşacağım. Çünkü bugün dayanmak iste
diğimiz bütün dâvaların temelini Millî Eğitim
deki muvaffakiyetimizin derecesine bağlıdır. 
Binaenaleyh eğer bu kanun kabul edilecek o-
lursa bilhassa kız çocuklarını okutmak istemi-
yen velilere açık bir kapı bırakılmış olacaktır. 
Çünkü bizde erkek çocuklardan ziyade kız ço
cukların okutulmamasım ebeveyn ısrar etmek
tedir. Çok basit bahanelerle bu iş elden gel
diği kadar engellenmektedir. Takdir buyurur
sunuz ki bizim memleketimizde Millî Eğitim 
tahriri de esaslı bir şekilde doğru yapılmış de
ğildir. Bilhassa yaşları mektumdur. Çocuk beş; 
yaşına geldikten sonra nüfus kâğıdı alan ebe
veyn köylerde çoktur. Binaenaleyh mektebe 
gönderilen çocukların yaşlarının büyük olma
sının 'belli başlı sebeplerinden birisi de nüfus 
kayıtlarımızın esaslı bir şekilde iyi yapılmama
sı ve doğum ihbarlarının vaktinde lâzımgelen 
ilgili makamlara bildirmemekten ileri gelmek
tedir. îşte bu da hakikaten 16 yaş için esaslı 
ve doğru bir farktır. Çünkü çocuğu 5, 6 yaşı
na gelmiş bir baba 6 yaşındaki ıçocuğunu bir 
yaşında diye kaydettirmişse 16 yaş bu gibi ha
rekette bulunan ebeveyn için iyi bir yaştır. 
Bir de bizim memleketimizde bâzı bölgelerde 
şu nazarı dikkatimi çekmektedir: Bir kısım yer
lerde divan teşkilâtı vardır. Meselâ 10 parça 
köy bir muhtarlığa bağlıdır ve mektep mer
kezî bir vaziyette kurulmuştur. Ekseriya bi
zim havalide yapılan müracaatlar şu şekilde
dir: Efendim, mektep uzaktır, kız çocuğunu 
göndermekte müşkülât çekiyorum. Havalar yağ
murludur, mektebe giderken çocuk zorluk çe
kiyor. Binaenaleyh doktor bey, bize bir rapor 
verin. Bu çocuğu mektebe göndermiyelim. Bi
ze bu şekilde müracaatlar vâki olmaktadır. 
Fakat ben şahsan bu gibi müracaatları reddet
mek mecburiyetindeyim. Çünkü bu memleket
te her dâvada muvaffak olabilmemiz için Millî 
Eğitim dâvasının en önde yer alması icap et
mektedir. Bizlere terettüp eden vazife bu gibi 
köstekleyici hareketlere engel olmak ve mem
leketi lâzım olan kültür seviyesine yükseltmek 
lâzımdır. 

Bütün meslek sahalarında muvaffak olanlar 
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memleketin teffiilini teşkil eden bu köylerden 
yetişmektedir. Binaenaleyh bugün temelimiz; 
olan köylüyü iyi bir şekilde* tahsil Ye terbiyeye 
tâbi bırakmak bizim için gaye olmalıdır. Bina
enaleyh ben bu kanunun şü kırımlarına muhali
fim. 14 yaşına kadar mecburidir, 14 yaşiüdsöi 
sonra çocuğunu mektepten alır, veyahut başka 
bir yere gönderebilir. Bu şekilde" mecburi dimi-
yan bir hükümden memleketin istifade edeceği
ne kani değilim. İsterse çocuğunu gönderecek, 
istemezse göndermiyeöektir. Bu da kânun mev
zuuna aykırı olsa gerektir. Bizim burada yapa
cağımız iş elimizden geldiği kadar bu milleti 
okutmak ve esaslı bir tahsil Ve terbiye vermek
tir. Maalesef burada üzüntü ile söyliyeyim ki 
köylerimizin hemen hemen ekserisinde mektep 
yoktur. Olanlarda da mektepler üç sınıflıdır. 
Biz öyle bir tedbir bulalım ki her köyde 5 sınıf
lı mektep ihdas edelim, halbuki biz bu kanun ile 
çocuklarını okutmamak istiyen kimselere açık 
kapı bırakmış oluyoruz. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, bizde tahsilin mecburiyeti 
ve meccaniliği 37 sene evvel yapılmış olan ted
risatı İptidaiye Kanunu muvakkatinin 77 nci 
maddesiyle başlar. O kanun köy ve şehir farkı 
gözetmeksizin yedi yaşından 15 yaşma gelince
ye kadar kız ve erkek bütün çocukların ilkokul
lara devamını veyahut ilk tahsili verecek bir şe
kilde çocuğun yetiştirilmesini anayı, babayı ve
ya çocuğu büyüten kim ise ona mecburi kılmak
ta idi. 

Yine o kariunun bir maddesiyle, kız çocuk
ları iki yaş kadar daha erken mecburi tahsilden 
muaf tutulurdu. Kazalarda maarif encümenle
ri vardı, bu encümenlerin vereceği kararla kız 
çocuklarını yani bu hadden iki yaş evvel 14 ya
şında ilkokuldan almak müsaadesi vardı. 

1943 yılında çıkarılmış olan 4272 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinde köy çocuklarının 16 
yasini bitirinceye kadar ilkokula devam etme
leri mecburi kılınmıştır. 

Şimdi arkadaşlar bu 4274 sayılı Kanunun 
ilk tahsili mecburi kılan ve 16 yaşı ikmal edin
ceye kadar okı\la devama zorİıyan 13 nçü mad
desine mukabil 16 ncı maddesinde de birtakım 
cezalar vardır. Yani kanunun mükellefiyetini 
yerine getirmiyenler hakkında muhtar, âza, 
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başöğretmen ve hâkim, kanun hükmünü icra 
için harekete gelirler. 

Arkadaşlar mesele şuradan çıkıyor, bu nok
taya dikkatinizi çekmek isterim: 

İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da, İsviçre'
de ilk tahsil çoeuğun; 5 yaşını bitirip de 6 yaşı
na ayak bastığında başlar. Bizde altıyı bitirip 
de yediye ayak bastığında başlar. Demekki 
memleketlerin içtimai, iktisadi durumlarına gö
re bu mesele o memleketlerin hal ve şanına lâ
yık bir hal şekli almıştır. Tatbikat şunu göste-
rirki, 11 yaşını bitirmiş olan bir çocuk bizde, nor
mal olarak sınıfı geçerse 12 yaşma bastığı za
man ilkokulu bitirmiş olur. İlk tahsil yedi ya
şında başlıyor beş sene sürüyor. 11 i bitirip de 
12 ye geldiğinde çocuk ilktahsili bitirmiş ola
caktır. Şu halde, 12, 13, 14 olmak üzere üç yıl 
daha fazla bir zaman bırakılıyor. 

Arkadaşlarım; çocuk köy için yalnız okutu
lan bir unsur değildir. Köyün iktisadi, zirai mü
him bir faaliyet unsurudur. Köyde yalnız okul 
yoktur, hayatın kendisi vardır. Çocuğu okutaca
ğım diye, bilhassa yetişmiş kız çocuklarını mek
tebe zorlıyarak getirmeye imkân yoktur, fiiliyat 
böyledir. Çocuk tarladadır, ormandadır, hattâ 
evlenmiş kızlar vardır. Kız evlenmiştir, bir taraf
tan da muhtar ondan ceza almak için direnmek
tedir, illâ ©kula gedeceksin demektedir. Yani bu 
lüzumundan fazla tazyik esasen tatbik edileme
mekte ve köy halkında huzursuzluk yaratmak
tadır. 

Kaldı ki arkadaşlar, milletlerin her birinde 
bu mesele başka, başka halledilmiştir. Şimdi bu
rada konuşan arkadaşlarımızdan bâzıları başka 
memleketlerden misaller aldıkları için bendeniz 
de başka memleketlerde ilkokula devam mecbu
riyeti yaşının nereden başlayıp nerede bittiğine 
dâir misâller vereceğim. 
İngilizler 1944 senesinde yaptıkları bir kanunun 
35 nci maddesinde mecburi tahsil çağını 5 - 15 
yaş arasında kabul etmişlerdir. Beş yaşını bitirmiş 
ve W yaşını doldurmamış olan çocuklar mecburi 
okul çağında sayılırlar. 

Şimdi bizim teklifimiz nedir? 14 ünü bitirip 
15 e girenlerdir. Bizde 7 de, orada 6 da başlıyor. 
Mesele aynıdır. Kaldı ki bizim 4274 sayılı Kanu
nun 16 ncı maddesiyle idari olarak verilen ce
zalar mahkemeye gitmeden lâzımûlicradır. İngi
lizler de davacı hâkime giderse veli 37 nci mad
denin 6 ncı maddesine göre bâMm tetkik edebi-
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lir, bozabilir. Bizim k^nun çok sektir. I 

İsviçre, Jenev Kantonunun 1924 tarihli Ma* 
arif Kanununun 9 ncu maddesinde ilk tahsil 6 
yaşdan başlar 14 yaşa kadar devam eder. 

Fransa'da 9 Ağustos 1936 tarihli Kanun, mec
buri tahsili 13 yaşından 14 yaşına çıkarmıştır, 
14 yaşam bitirinceye kadar devam eder. 

Görülüyor ki, Büyük Meclise sunulan teklif
le, medeni milletlerin mecburi tahsil çağı olarak 
kabul ettikleri çağlar arasında geniş bir fark 
yoktur, aşağı yukarı aynıdır. 

Bâzı milletler 17 - 18 yaşına kadar, bilhassa 
köylerdeki çocuklarını okutmak isterler. Ama, 
bizim gibi henüz okul açamadığı köyleri olan 
bir memlekette buna imkân yoktur. Nihayet ora
larda meslekî kurslar açılır; bu kurslara deva
ma mecbur ederler, fakat çocukların, işsiz olduk
ları boş zamanlara koyarlar. Zirai kurslar açar
lar, ticari ve diğer meslekî kurslar vardır. Hiç
bir şey ortada yokken, beyhude yere 16 yaşını 
bitirinceye kadar seni ben okutacağım diye hiç
bir memleket zorlamaz. 

Deniliyor ve Millî Eğitim Bakanlığından alı
nan bâzı rakamlar gösteriyor ki, 1949-1950 Ders 
yılı 15 yaşındaki öğrenci adedi okuyanların 
yüzde yirmi beşidir. 

Bunu böylece kabul edelim. İyi ama şimdi 
biz 14 yaşını ikmal edip de 15 e basıncaya ka
dar tahsili mecburi kabul ettiğimiz zaman tabi
îdir ki o rakamlar o yüzde yirmi beşler on dört 
yaşa inecektir. Hiçbir şey yapma; kurs açma, 
çocuğu meşgul etme, yalnız ilkokul tahsilini 
ona öğreteceğim diye işinden gücünden et. Bu 
doğru değildir. 

Kanun memleketin içtimai bünyesine göre 
teklif edilmiştir, yerindedir. Kabulünde şu fay
da vardır ki, bugün köylerde huzursuzluk âmi
li olan bu mesele bertaraf edilmiş olacaktır. Ko
misyon teklifinin kabulünü bendeniz de rica 
ederim. 

BAŞKAN — Ali Fahri îşeri. 
ALI FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, Köy Okulları Teşkilât Kanununun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında, ya
ni yaş haddinin indirilmesi hakkındaki kendi I 
kanaat ve fikirlerimi arzediyorum: 

Arkadaşlar, komisyon raporunun fikir, ka
naat ve kararlarına tamamen iştirak ediyorum. 
Yalnız bir noktasına itiraz ediyorum. O da yaş I 
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had^jidir. Hiç olmazsa bu haddin 13 yaşına in
dirilmesini teklif .ediyorum. Misaller pek çok 
amfy bir kaç tane misal göstereceğim. Bandır
ma'mn Simaylı Köyünden okula devam eden 
14 yaşındaki kızını babası haklı bir sebepten 
evlendirmek mecburiyetinde kaldı. Bandırma'-
nın Kayacık Köyünden bir baba kızını mektep
sin bir köye göndermek suretiyle kolayını bul
du. Aksakal Köyünde de bir baba kızını küçük 
yaşta gelin etmek mecburiyetinde kaldı. Man
yas 'm Salur Köyüde ki, 2500 nüfuslu bir köy
dür. Okulda okurken kızla çocuk çoktan sevi-
şiyprlarmış. Teneffüs zamanı kızla çocuk ikisi-
de kayboluyorlar. İki gün sonra meydana çıkı
yorlar. İlkokullarda sevişme ve evlenme hâdi
seleri meydanda iken yaş haddini kısaltmakta 
mecburiyet ve zaruret vardır. Eski iktidar köy
lerin yarısında mektepler yapmamış, çocukları
mızın yarısını okulsuzluk yüzünden cahil bırak
mış, bir taraftan da okul olan köylerde yaş 
haddini 16 yaşı mecburi tutmuş. 

îşte eski iktidarın en büyük hatası da bu
dur. Çocukların yarısını cahil bırakıp yarısını 
da evleninceye kadar okumaya mecbur tutmuş 
bu şekilde kanun yapmış. Biz bunu, 13 yaşının 
mecburiyetini kapul edelim, hiç okul olmıyan 
köylşre süratle okullar açalım hiç olmazsa ce
haletten kurtaralım. 

Bir seneben beri sayın Millî Eğitim Bakanı
na ve .müsteşarına bu hususta ben de mütaaddit 
rica ve müracaatlarda bulundum, Hatırımda kal
dığına göre sayın Bakan bu kürsüden bunu ya
pacağını y ait etmişti. 

A?*kadajlar, Lâtin harflerini nişye kabul et
tik? Kolaylık olduğu için değü mi? Köylerole 
ide ükmektep fca^sij mecburiyeti 7 yaşından 
pjaşladığına göre bu mecburiyet;! 13 yaşma 
kadar devam ettirirsek 6 sene ilk tahsil yapa
cak olarn bir çocuğun okumayı yazmayı tama-
miyle öğrenmesi icabe4er. Bunların içinde ik
tidarsız ve kabiliyetsiz olanları da çıkacaktır. 
Esasgn bu gibijer 8 şene de okusalar yine kıy
meti yojktur. Fakat bunlar da hayatta daha 
çok ye da.ha çabuk muvaffak olurlar. Bunlar 
ayrı ayrı .kabiliyet ve istidat meselesidir. Yaş 
haddini uzatmak, çocuğu tenbelliğe alıştırmak
ta^ taşjjş, birşey o^ğildir. ^ z ojşnn, erkek ol
sun bunları £öyde ;bo§, aylak gezdirmezler, hat
tâ en küçükleri bile birbirlerine, yani kardeş
lerine bakmak suretiyle vazifelidirler. Köyler-
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de 10 - 12 yaşlarında bir kız çocuğu ana için I 
en büyük bir yardımcıdır. Erkek <çocuk da ba- | 
ba için bir kuvvet ve istinattır. Her ikisi de 
birer varlıktır. Yaş haddi azalmakla çocukla
rın tahsiline bir halel gelmez. Fakat ebevey
ni için, memleketi için muhakkak ki daha çok 
fayda sağlar kanaatindeyim. Hulâsa yaş had
di en mâkul olarak 13 yaşının kabul edilmesi-. 
ni Yüksek Meclisinizden rica ederim. Bu hu
susta bir de önerge veriyorum. Takdir sizle
rindir. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Suad Başol 
arkadaşımızmdır, bir de kifayeti müzakere 
takriri vardır, o da yine Suad Başol arkada
şımız tarafından verilmiştir. Onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
İlkokul yaş haddine dair kanun teklifi ko- I 

nuşmaları lâyıkiyle tebellür etmiştir. Komis
yon raporunun oya vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Suad Başol 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arzediyorum. 
(Ekseriyet yok sesleri). 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Takrir aleyhinde konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, kifayeti müzakere 
takririnin aleyhinde konuşmak için söz aldım. 
Bu mevzuda tam ve sarih bir karar verebilmek 
için her teklifi kanunide evvelâ Anayasa hü
kümlerini nazarı dikkate almak mecburiyetin
de olduğumuza kaaniim. Teklif Millî Eğitim 
Komisyonundan geçmiştir. Gerekçedeki sebep
ler mâkul olabilir ve arkadaşlar lehinde ve aley
hinde söyliyebilirler. Yalnız Anayasamızın - ki 
daima Meclisin Anayasa hükümlerini zedele
memesi hakkındaki hususiyet ve büyük dikka
ti daima bize rehber olmaktadır - 87 nci madde
sindeki hüküm çok sarihtir. Kadın erkek bü
tün Türkler ilköğretimden geçmek ödevinde-
dir. 

103 ncü madde ise: Anayasanın hiçbir mad
desi hiçbir sebep , ve bahane ile savsanamaz ve 
işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasa
ya aykırı olamaz, hükmünü vaz 'etmiştir. Bu 
takdirde acaba bu hüküm ve bu teklifi ka
nuni Anayasa Komisyonundan geçmeden mü
zakere edilebilir mi, edilemez mi? Bence bi
zim karşımızdaki hukuki hâdise budur. 

Yaş meselesi başka suretlerle halledilebilir. ) 
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4274 sayılı Kanunun 16 seneyi had olarak tâ
yin eden maddesi 14, 13, 12 olarak tadil edile
bilir, bir formül aranabilir. Fakat doğrudan 
doğruya tahsile devam etmemek hakkını vere
bilmek için Anayasadaki mecburiyeti nazarı 
dikkate almak lâzımdır. Anayasa Komisyonun
dan geçmeden esasının müzakeresi mahzurlu
dur. Binaenaleyh bu meselenin görüşülmesi 
hakkındaki kifayetin reddi ile Anayasaya mu
halif olup olmadığının müzakeresine Meclis ka
rar verdikten sonra esasının müzakeresi fay
dalı ve zaruri olduğuna kaniim. Ve kifayeti 
müzakerenin reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu suretle konuşmak
la, esasa girdiler gibi oldu. Fakat konuşmayı 
bu suretle bağladıklarına göre sözleri müza
kerenin kifayeti aleyhindedir. Kifayeti müza
kere önergesi verildikten sonra bir arkadaşa 
söz vermek mecburiyeti vardır. Müsaade eder
seniz önergeyi reye koyacağım. 

Müzakerenin kifayetini "kabul buyuranlar 
lütfen işaret versinler... Etmiyenler... Müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Usul hak
kında bir nokta arzedeceğim. 

BAŞKAN — Yırcalı arkadaşımız usul hak
kında konuşmak istiyorlar. Buyurun. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaş
lar ; Suad Hayri Bey arkadaşımızın ileriye sür
düğü hususun, her hangi bir yanlış kanaate se
bebiyet vermemesi için bir noktayı arzed.eyim: 

içtüzüğün hükümleri sarihtir. Bir kanunun. 
aslı hangi komisyonlarda müzakere edilmişse 
o kanunun tâdiline ait tekliflerin de o komis
yonlarda müzakeresi icabeder. Bizim tadilini 
istediğimiz kanunun aslı Milli Eğitim Komis
yonunda müzakere edildiği için bu tadil tekli
fimiz de aynı komisyonda müzakere edilmiştir. 
Binaenaleyh Anayasaya aykırı bir şey mevzuu-
bahis olammaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle Millî 

Eğitim Komisyonu raporunun reddini arz ve 
teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

Yüksek Başkanlığa 
4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde ve 
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müzakere edilmekte olan kanun teklifinde mev
cut yaş kayıtlarının» Anayyasanm bütün türk-
lere ilk tahsil mecburiyetini tahmil eden 87 hci 
ve hiç bir maddesinin savsaklanamıyacağma, 
işlerlikten alıkonulamıyacağma dair olan 103 
neü maddelerindeki hükümlere aykırı düşüp 
düşmediği bakımlarından incelenmesi için tek
lifin Anayasa Komisyonuna havalesni arz ve 
teklif ederiz. 
Mardin Milletvekili Niğde Milletvekili 

K. Ttirkoğlu N. Bilge 
BAŞKAN — Birinci takrir en aykırı tak-
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rirdir, teklifin reddini teklif etmektedir, onu 
oyunuza arzedeceğim. Tasarının reddini mtrta-
zammm önergeyi kabul edenler... (Anlaşılmadı 
sesleri) ("Ekseriyet yok sesleri) Efendim, ekse
riyetin olup olmadığının takdiri Divana aittir. 
Müzakereye başlamadan böyle bir iddia ser-
dedilse idi yoklamaya lüzum vardı. Halbuki 
böyle bir itiraz olmadı. Başladığımız gibi de
vam ediyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmının da 
salona girip çıkmakta olduklarını görüyoruz. 
(Halen ekseriyet yok sesleri) O halde yoklama 
yapıyoruz. 

6. — YOKLAMA 

(Afyon seçim bölgesinden başlanarak tstanibul 
seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı) 

{Ekseriyet var sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, yokla

maya devam etmiyelim, bfâriz şekilde çoğunluk 
olduğu görülüyor. 

önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önerge komisyon raporunun 

reddi mahiyetindedir. Beyinize araediyorum. 
Kabul «denler... İşaret etsinler... Aksini iltizam 
edenler işaret buyursunlar... önerge reddedil
miştir, 
CNiğde Milletvekili Necip Bilge ve Mardin Mil
letvekili Kemal Türkoğlu'nun önergesi tekrar 

okundu) 
(Ret ret sesleri) 
KEMAL TÜRKO&LU (Mardin) — Efen

dim; müsaade ederseniz önergemi izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Tüzük müsait değildir. Kifa
yeti müzakere kabul olunduğundan önergeleri 
reye arzetmek mecburidir. 

^ R Î Ü U N FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim yeterlik mevzuu, tasarının umumi gö
rüşmesi hakkındadır, yoksa hududu tahdit edil
miş» yeni bir önerge hakkında müzakerenin ki
fayetim tazammun etmez. *Q zaman bu hareket, 
MejöMn hakîki kelâmını takyide müntefhi olur. 
KS?öy£ti müzakere; bir mevzuun umumi hatları 
ü%fcrwiâe görüşmenin yeter görülmesinden ibaret
tir, yolssaber Tıangi bir teklif, yepyeni bir mev
zu açıldıktan sonra, bilhassa bu mevzu, Ana-

«feaaîKik »«tariek toraferfeâ ihtiva (ettik

ten sonra, bu hususta söz vermemek büyük bir 
mahzur ifade eder. Çünkü mevzu gayet na
ziktir. Anayasaya taallûk etmektedir. Anaya
saya muhalefet iddia olunmaktadır. Anayasa
nın 87 nci maddesine müntehi bir durum be
yan edUmesi neticesini vermektedir. Binaena
leyh Anayasaya taallûk etmiyen sair hususlarda 
dahi müzakerenin şeddine imkân yok iken, Ana
yasaya taallûk eden bir mevzuu müzakere mahi
yetinde olan hususta sözü kapatmak çok mah
zurlu olur. Meclisi böyle bir vadiye sürüklemi-
yelim. 

BAŞKAN — Usul hakkında, kifayeti müza
kere aleyhinde söz alıp da konuşan Suad Hayri 

Ürgüblü arkadaşımız, bu mevzuu bahis konusu 
yapıp konuşmada bulunmasına rağmen Heyeti 
Celileniz müzakerenin kifayetini kabul etmişti. 
bu itibarla yaptığımız işlemde İçtüzük hüküm
lerine aykırı bir muamele olmadığı kanaatinde
yiz. 

Şimdi önerge veren arkadaşımız önergeleri 
hakkında söz istiyorlar. (Usulü bozmayın sesle
ri, konuşamaz sesleri) 

Burada usule mütaallik bir şey yoktur, öner
gesini izah sadedinde söz istiyorlar. 

KEMAL TÜRKOĞ-LU (Mardin) — İki keli-
me ile izah edeyim. v 

BAŞKAN — Kemal Bey rica ederiz, iki ke
lime ile dahi olsa prensibimizi bozmıyalım. 

Müsaadenizle Önergeyi tekrar okutuyoruz. 
Bu ör«erge mahiyeti itibariyle ayrı olduğu için 
söz istiyen arkadaşımız olursa bir arkadaşa söz 
verebilirim. 
(Kemal Türkoğlu ve Necip Bilge'nin önergesi 

tekrar okundu) 
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SITKI YIRCALI (Balıkesir) — önerge 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bendeniz de önergenin lehinde konuşmak üzere 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde bir kişiye söz verece
ğim, zatıâliniz senelerce İçtüzüğü tatbik ettiniz, 
bilirsiniz. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaş
lar; biraz evvel Suad Hayri Bey arkadaşımız sa
rih olan ve kendilerinin istinat etmiş olduğu 
maddeyi huzurunuzda okudular? Anayasanın 
bu maddesi sadece bütün Türk vatandaşlarının 
ilk tahsil mecburiyetine ait bir hükümden 
ibarettir. Anayasanın bu maddesinde 16 yaş, 
12 yaş, 15 yaş diye bir şey kabul edilmiş değil
dir Bizim burada «Bu mecbariyeti kaldıran, 
bu mecburiyeti savsaklıyân» diye her hangi bir 
teklifimiz yoktur. Nitekim biriniz 16 yerine 18 
yaşın kabulü için bir teklif getirmiş olsaydı o 
zaman* sorarım arkadaşımdan; gene böyle bir 
teklif yapacaklar mıydı? Hayır. Binaenaleyh 
biz mecburi tahsili . bırakıyoruz, hattâ 16 yaş 
olarak bırakıyoruz. Sadece 14 yaştan sonra ebe
veynin ihtiyarına terkediyoruz. Binaenaleyh 
Anayasa Komisyonuna havalesine lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzedece-
ğim. Başka kimseye söz vermek imkânı yoktur, 
İçtüzük muvacehesinde. 

önergeyi kabul edenler lütfen işaret versin
ler.. (Hangi önergeyi sesleri) 

Son okuduğumuz ve Anayasa bakımından işi 
tezekkür etmek üzere Anayasa Komisyonuna 
havalesini tazammun eden önergeyi oyunuza ar-
zediyorum.. Kabul edenler lütfen işaret versin
ler.. (Anlaşılmamıştır sesleri) 

Bir daha okuruz.. 
(Kemal Türkoğlu ve Necip Bilge'nin önergesi 

bir daha okundu) 
önergeyi kabul edenler lütfen işaret versin

ler.. ' 
NECİP BİLGE (Niğde) — Mesele yaş mese

lesi değildir. Mutlak olarak Anayasaya aykırı 
olup olmadığının anlaşılması meselesidir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey anlaşılmıyor.. Mesuliyet ve vebal al
tında kalıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Aksini kabul buyuranlar.. 
önerge reddedilmiştir. 

• Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-
rum. 

SADRI MAKSUDI ARSAL (Ankara) — 
Anlaşılmamıştır.. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyo
nuna gönderilmesini mutazammm önerge heye
ti celilenin büyük ekseriyeti tarafından redde
dildi. (Tekrar reye koyun sesleri) 

Şimdi onu oya koymuyoruz, çünkü önerge 
reddedilmiştir.. Söz istiyen bulunmadığı için ki
fayeti müzakereye de lüzum kalmadan madde
lere geçilmesi hususuna karar verilmesi kalıyor. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza su
nuyorum.. Bunda anlaşılmıyacak ne vardır? 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Aksini reye koyuyorum; aksini iltizam buyuran
lar lütfen işaret buyursunlar... Maddelere geçil
mesine karar verilmiştir. 

«Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı Kanunu» 
nun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Köylerde ilköğreniim okul ve kurslarına de
vam eden öğrencilerden 14 yaşını ikmal eylemiş 
bulunanların velileri hakkında işbu kanunun 
16 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz.. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Birinci madde hakkında söz işitiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
ÖMER MART (Çanakkale) — Efendim birinci 
madde mukaddimesinin, vuzuhu temin gayesiy
le şu şekle sokulmasını şifahen arz ve teklif edi
yorum : «Köy okulları* ve enstitüleri teşkilâtı 
hakkındaki 19 . 6 . 1942 tarihli ve» 4274 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN F lKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, kanunun birinci maddesi mahiyeti 
itibariyle bütün ruhunu ihtiva eden bir hükmü 
taşıyor. Mevzu, demiri hiç de şayanı memnu
niyet olmıyan bir vaziyette bir vuzuhsuzluk -için
de umumi müzakeresinden maddeye intikâl etti
ği için, mevzuun bu 'kısmını birinci maddenin 
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verdiği yetkiden istifade ederek huzurunuzda 
açıkhyacağım. 

BAŞKAN — Bu, memnuniyete şayan olmı-
yan, şikâyeti zatı âlinizce mi, yo'ksa Heyeti Umu
miyenin fikriyle midir? Bunun tavzihini rica 
ediyorum. Şahsen memnun olmıyabilirsiniz, fa
kat Heyeti Umumiyenin kararma iktiran ettik
ten sonra memnuniyetsizlik, sözünü size çok gö
rürüm Feridun Bey. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Heyeti Umumiyenin kararı vardır. Ben ona 
müdahale etmiyorum. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Ona müda
hale ediyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Yalnız bir kanunun heyeti umumiyesinin mü
zakeresiyle, birinci maddesinin müzakeresi ay
rı ayrı şeylerdir. Binaenaleyh ben, birinşi mad
dede, birinci maddenin temas ettiği şümul iti
bariyle Anayasa mevzuunu Yüksek Huzurunuz
da tebarüz ettirmeyi vazifeden sayarım. 

SUAD BAŞOL (Zonguldak) — O bitti efen
dim. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin, de
vam etsin. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Müsaade buyurun Suad Bey izah edeceğim. 
Şimdi arkadaşımızın, «o bitti» demesine rağmen, 
Sıtkı Bey buyurdular ki; Anayasada yaş tâyin 
edilmiş değildir. Filhakika Anayasanın 87 nci 
maddesinde, «kadın, erkek bütün Türkler ilköğ
retimden geçmek ödevindedirler, İlköğretim Dev
let okullarında parasızdır.» denilmektedir. 

Şimdi görülüyor M, Anayasanın 87 nci mad
desi ilköğretimi mecburi kılmaktadır. İlköğre
tim bir bütündür, vâzıı kanunun yetkisi 16 yaşı 
14, 13, 12 ve hattâ 11 yapabilir. Ama, Yüksek 
Meclisin büyük takdirine müracaat ederim, bu 
16 dır dedikten sonra, bunun iki senesini orta
dan çıkarmaya müntehi olan bir formül, Ana
yasanın 87 nci maddesinin ruhuna muhalefet 
olur. (Olmaz sesleri). Bakınız arkadaşlar, işin 
nezaketi olmasaydı ben yüksek heyetinizi tasdi 
etmezdim. Bunda isticale bir sebep yok. Şunu 
samimiyetle ve şahsi kanaatim olarak ifade ede
yim ki: 14 yaşa indirilmesine ben. taraftarım. 
Ama kitaba uydurularak, hukuk esaslarını bu 
Büyük Meclisin zedelememesi suretiyle olarak. 

Ben sizin heyecanınızı görüyorum, memleke

tin dört bir tarafından gelmiş, memleket ihtiya-
ciyle karşı karşıya bulunmuş ve ıstrabını duy
muş arkadaşlar olarak 14 yaşa bir çare bulmak 
istiyorsunuz. Bunun çaresi bu değildir. Bunun 
çaresi, bu tasarıyı komisyonun geri alıp, ma
demki Meclis bunu, bu 14 yaşı terviç ediyor, bu
nu o şekilde yapmaktır. Bu. şekilde yaparsak 
efendim Anayasaya muhalif kanun çıktı, Anaya
saya aykırı vaziyet olduğu gibi bir takım sözle
rin hususuna meydan verilmez. Şu memlekette 
14 yaşa taraftar mı bu Meclis? (Taraftar ses
leri) ben de taraftarım. (Gülüşmeler). Tabiatı 
milliyemiz, tabiatı iktisadiyemize uygun iş yap
maya taraftarım ve bUj zaruridir. Ama bunu 
kaçamaklı şekilde yapmıyalım. Bunu fikrimizin 
esaretini taşıyarak kemali metanetle yapalım. 
Rica ederim, bunun Anayasa Komisyonuna bu 
şekilde gönderilmesini iltizam etmeseniz bile, 
hiç değilse, komisyona - burada benim gibi dü
şünen birçok hukukçu arkadaşlarımız olduğu 
zannındayım - bunu o şekilde havale ediniz ki 
Anayasada bir arıza, bir fetha vüeude gelmesin. 

Benim Yüksek Meclisten ricam budur arka
daşlar. Çünkü netice ne oluyor? 14 le 16 yaş 
arasındaki 2 sene hiyara muallak oluyor. Yani 
14 yaşından sonra isterse gönderecek, isterse gön-
dermiyecek. Hani tahsili iptidaî mecburi idi? 
Vallahi arkadaşlar, böyle oluyor, bu işler böyle 
oluyor; kaymtılar böyle oluyor. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, usul hakkında hakikaten üstad olan Sıtkı 
Yırcalı arkadaşımız bu tasarının asla Anayasaya 
muhalife olmadığını beyan buyurdular. Ben Ana
yasaya muhalif gördüğüm için kürsüye geldim. 

Arzedeceğim. Birinci madde diyor ki; köyler
de ilköğretime devam eden öğrenciler 14 yaşını 
ikmal eylemiş bulunanların velileri... Şimdi de
mek ki, 14 yaşını ikmal etmiş çocuklar henüz mec
buri olan ilktahsili bitirmemişlerdir. Bitirmemiş 
oldukları için okula devam etmektedirler. O hal
de bunların ilkokuldan geçmeleri ve bitirmeleri 
mecburiyeti vardır. Demek ki, biz bu kanuni 
hükmü koymuş olmakla birtakım vatandaşları 
daha ilkokuldan geçmeden evvel, Anayasanın 
tahmil ettiği ilk tahsil mecburiyetinden müstağni 
bırakmış oluyoruz. Ve doğrudan doğruya Anaya
sanın1 87 nci maddesinin bir hükmünü savsamış 
oluyoruz. Bunu yapamayız arkadaşlar. (Bravo 
sesleri) 
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MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

ÖİMER MART (Çanakkale) — Hukuk ilminin; 
pek vâkıfı değilim. Yalnız Bendenizin bildiğim 
birşey vardır. Komisyonumuz evvelemirde bu 
teklifin Anayasaya aykn.olup olmadığını ineele-
di. Ve aykırı olmadığı kanaatine vardı. Komis
yonumuza böyle bir salâhiyeti veren de İçtüzük
tür. İçtüzük demiyor ki, her hangi bir kanun tek
lifi evvelâ Anayasa Komisyonuna gider O, Ana
yasa Komisyonu direktif verir diğer komisyonlar 
da meseleyi inceler. 

Saniyen efendim, .bizim 1329 yılında mevkii 
meriyete vaz'ettiğimiz tedrisatı iptidaiye kanunu 
muvakkatinin 77 nei maddesinde (Mecburi tahsil 
16 ncı yaşında hitam bulur, ancak kaza Maarif 
encümenleri bu mecburiyet haddini 4 seneye kadar 
tenzil edebilir,) denilmektedir. Şu halde bu da 
mı aykırıdır, Anayasaya.. (Gürültüler) Meşru
tiyet devresinde Anayasa yok muydu, ne buyuru-
Lo£?-.ii (Gürültüler) 

Müsaade buyurun, bizim hukuka hürmetimiz 
vardır, ancak hukukun girift yolları içinde gaye
yi kaybetmeye de tahammülümüz yoktur. (Gürül
tüler) 

RİFAT AL AB AY (Konya) — Ne yapacağız 
tahammülünüz yoksa!. 

GAZİ YİĞİTBAŞI (Afyon) — Sayın arka
daşlar, müzakeresine başladığımız maddenin 
Yüksek Meclisinize getirilmesini mucip olan ha
kiki sebep, şahsi anlayışıma göre, köylü vatan
daşlarımızın birçoklarının fajtir olmaları yüzün
den çocukları ile beraber çalışmak suretiyle 
geçimlerini temin etmek zorluğunda bulunduk
larından, bâzılarının da yaşlarının küçük yazıl
mış olduğu halde hakikatta evlenme çağma gel
miş, hattâ evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş kız 
ye erkek öğrencileri beyhude yere tazyik ve ta
kipten kurtarmak, nakdî ceza ve hapis gibi, bir
takım muamelelerle ıstıraplarını tezyit ve teş
dit etmemek ve öğretmenlerimizi de fuzuli ve 
kırtasi işlerle uğraşmaktan mahkemeleri meş
gul etmekten kurtarmak, köylü ile aralarında 
tahaşsül eden münaferete son vermek içindir. 

Esas gaye ve maksat bu olduğuna göre tah
sile devam mecburiyeti 14 yaş kabul edildiği 
takdirde aynı dert ki, öğretmenlerimizin kıy
metli mesai zamanlarından israf etmek, semere
siz emek sarf etmek, Öğrenci velilerinin takip 
ve tazyika uğraması yine (kısmen de olsa) de-
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vam edecektir. Bu hastalık tam mânasiyle teda
vi edilmiş olmıyacaktır. 

Çünkü köylü vatandaşlar çocuklarını 10-12 
yaşına geldikten ve yaşiyle mütenasip bir işe 
yaradıktan sonra ailelerinin geçim masrafları
na bedenî çalışmakla iştirak ettirmek zorunda 
kalıyorlar. 

Veliler cezayi nakdî verdikleri ve hapis edil
dikleri halde arzettiğim mecburi sebepler yü
zünden yine çocuklarını okullara devam ettir
miyorlar. Hattâ bâzan ana ve babalar çocukları
nı her halde okulların takibinden kurtarmak 
için evlendirmek bahanesiyle çocuklarının yaş
larını tashih ettirmektedirler, bunlar hepimizce 
malûmdur. 

Kanunen çocukların, altı yaşını ikmal eden
lerin, okula kabulünden sonra beş sene de mec
buri tahsil müddeti tâyin edilmiş olduğuna gö
re on bir yaşını ikmal edenler ilkokulu bitir
miş olacaklardır. Hastalık veya ikmale kalmak 
gibi bâzı sebeplerden dolayı iki yaş daha pay 
bırakacak olursak 13 yaş kâfi gelmiş olur. Bir 
de çocukları 2-3 yaş nüfusa geç kaydettirmiş 
olurlarsa, ki buhal köylerimizde ekseriyetle vâ
ki olmaktadır. Zahiren 13 yaş olarak kabul et
tiğimiz çocukların ekserisi hakikatta yine 15-16 
yaşında, bulunmuş oluyor, demektir. 

Meclisimizin -kabul ettiği ve edeceği kanun
ların- eskiden yapılan kanunlar gibi sak sık ta
dil ve tashihe uğramaması, öğretmenlerimizle 
köylü vatandaşlarımızın ıstıraplarının tamamen 
giderilmesi, okula ve öğretmene karşı tahaıssül 
eden hoşnutsuzluğun tamamen ortadan ve ara
dan kaldırılması ileride belki bir tadil teklifi
nin getirilmesine lüzum bırakılmaması igja, tâ
yin edilen yaş haddinin 13 olarak kabujL- edil
mesi zarureti vardır. Esasen malî- durumları 
müsait olan köylü vatandaşlarımız çocuklarını 
orta, lise ve daha yüksek okullara gönderip 
tahsil ettirmektedirler. Okumak istiyenlere 
okul kapıları her zaman açıktır. Bunu, men 
eden bir sebep vaz'ediyor değiliz. Yüksek Mec
lisimizin, birçok malum sebepler dolayışiyle 
çocuğunu daha fazla okutmak nû&etjnden iste-
miyerek mahrum kalan vatandaşlara karşı olan 
mukaddes vazifelerimizden birisini daha ifa 
edebilmesi ve bu suretle vicdan huzuru duy
ması için bu kanun teklifinde yaş had#ini» 13 
olarak kabulünü teklif ve rica e4İFQ*unı., 

Çok kuvvetle kanaat ediyorum ki; muallim-
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U*mm& ve vatandaşlarımızın arzusuna uygun 
çMişeçek olan bu teklifimi kabul buyurmakta 
tereddüt göstermezsiniz. Değiştirgemi takdim 
ettim, yüksek karar sizindir efendim.* 

NECÎP BUJÖE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; teklif edilen kanunun Anayasaya ay
kırı- olduğunu ben de bir kanaat olarak düşün
düğüm için söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında ko
nuşu», 

NE€tP BİLGE (Devamla) — Birinci mad
dedeki 14 yaş kaydı Anayasaya aykırıdır. Bu 
noktada konuşmak için söz aldım. Biraz evveli 
toaaupjı arkadaşların da belirttiği gibi Anaya
sanın 87 nci maddesi bir mecburiyet tahmil edi
yor. Bu mecburiyetin hukuki bir mecburiyet 
haline gelmesi için bir müeyyide altına .alınmış 
olması lâzımdır. 4274 sayılı Kanunun 16 »ncı 
maddesi bu müeyyideyi koymuş ve ilk tahsil 
mecburiyeti altında bulunan çocuklarını devam 
ettirmiyen velilere karşı tatbik edilecek kanuni 
müeyyidelerin nelerden ibaret olduğunu ve bu
nun nasıl tatbik edileceğini açıkça derpiş etmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh böyle bir kayıt var
ken 4274 sayılı Kanunda müeyyideler mevcut
ken bunun bir kısmına tıatbik edilip, diğer kıs
mına tatbik edilmemesi neticesini tevlit edecek 
bir kanun Anayasaya aykırıdır. Benim şahsi 
kanaatime göre sadece böyle bir ikiliği yaratmak 
değilj fakat mutlak" olarak bir yaş haddi koymak 
da Anayasaya aykırıdır. Anayasaya göre ilk tah
sil bütün Türkler hakkında mecburi olduğuna 
ve bu tahsili yapma mecburiyetinin her hangi 
bir yaş tahdidi ile kayıt altına almamıyacağı 

t, hususunda bir kaydı ihtiva etmediğine göre her 
hangi biri kanunun ilJk tahsil ödevini 16 yaşla 
tahdit etmesi Anayasaya aykırıdır. Fakat şöyle 
düşünülebilir. Eğer bu yaş haddi o yaşı bitirinr 
ceyıe kadar olan çocukların devlet okullarında 
tahsil mecburiyetini yerine getireceklerini, o 
yaşı bitimlilerin de kurslarda tahsil mecburiye
tini yerine getireceklerini ilade ediyorsa böyle 
bir yaş kaydı Anayasaya aykırı olmaz. Fakat 
16 yaş. kaydiyle yani 16 yaşını bitirmiyen ço
cuklarm- okullarda, 16 yaşımı bitirenlerin de 
kurslarda ilk tahsil mecburiyetini yapacaklar . 
hususunda bir hüküm kanualiammızda yoktur. 
Binaenaleyh muflak olarak yaş haddinin kon
ması Anayasaya . aykırıdır. Bundan başka 14 
ve İS yaşı diye ayrıca ikiye tefrik edecek bu 
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yaşa bitirenleri böyle bir mecburiyete tâbi tut
mak veya tutmamak Anayasaya birçok bakım
dan aykırı olacaktır. Anayasanın 103 neü maâr 
desi Anayasanın hiçbir hükmünün savsaklana-
mıyacağını ve tatbiktan geri bırakılamıyafiağmı 
söylediğine göre, artık bunu, bu hükümlere ay
kırı değildir, şeklinde tefsir edip de kanunun 
bu maddesini buradan geçirmek her halde do#£« 
birşey olmaz zannediyorum. 

Kanunun esası kabul edilmiştir. Fakat bu 
maddenin Anayasaya uygun bir şekilde çıkar
ması için komisyona iadesinin doğru olacağı ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın ar

kadaşlarım, biraz evvel konuşan Necip Bilge 
arkadaşımızın; hattâ 16 yaşmı bile katî olarak 
ifade edilmesi; çocuklarımızın ilk tahsili bitirip 
bitirmediği belli olmadan kül olarak kendileri 
bu tahsilden muaf tutulduğunun Anayasaya 
aykırı olduğu hususundaki mütalâalarına tama
men iştirak ediyorum. Halbuki benim teklifim; 
meebari olan 14 yaşan tesbiti şeklindedir. Bu
nun 16 yaş alarak kabulünü ileriye sürmemiz, 
komisyonla beraber müşterek bir karara varma
mızın sebebi, başka bir noktadandır. Yani arka
daşları mızın ileri sürdüğü endişeleri gidermek 
ve Millî Eğitim Bakanlığını 16 yaşma kadar 
çocuklarımıza mecburi tahsil vermesi için bir 
nevi mükellefiyet altında tutmak bakımından
dır. Bu katî olarak 14 yaş diye devam edip gi
decek olursa, ondan sonra Devletin 16 yaşma 
kadar okutma mükellefiyeti ortadan kalkar. 
.Teklifimiz 14 yaştı. Bu sebepten komisyonda ta
dil ettik. Binaenaleyh 14 dedik mi, ondan sof
rası için daha iki sene çocuklarımızı Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından okutmak mecburiyeti
ne tâbi tsâamayız. Kaldı ki, eğer bk 14 yaş* diye 
katî bir hüküm korsak, hiçbir veli kendi çocu
ğun» o yastan sonra okutmıyacakfcır. Biraz evvel 
Tezer laşkiran arkadaştınız gusel misal vetdfc 
ler, % %&> çoeuklatımp 14 yaşamda** sonara oku
yor. Şu halde 14 yaşı mecburi koymak suretiy
le, 14 yaşında velilerin rızasiyle almanlar dfc 
şıadakiaa» bir kısmı okumak mânevi raeebtnriye-
tinde bırakılmış oluyor. Bu iki esas göz önünde 
tutulacaktır ki, 16 yaş esastır, fakat bizim içti
mai ve iktisadi bünyemizi göz öntoe alarak 14 
yaşından sonrası»! ihtiyari b»ftkn**|rı bir esas 
olarak Millî Eğitim Bakanlığı müraessiliyle 
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müştereken komisyonda kararlaştırdık. Kaldı 
ki, arkadaşımız Necip Bilge: Kurslar ihdası su
retiyle bu mecburiyetin yerine getirilmesi, Ana
yasa bakımından meseleyi halleder "buyurdular. 
Esasen tadilini teklif ettiğimiz köylere ait ka
nunun birinci maddesinde bu mecburiyet sara
haten mevcuttur. Yani muayyen hadden sonra 
gece kursları açılmak suretiyle Devletin çocuk
lara ilk tahsil verme mecburiyeti ve mükellefi
yeti konmuştur. Bu husus da temin edildiğine 
göre, şahsi kanaatime göre, bugünkü durumu 
ile komisyonun okunmuş olaln maddesinin Ana
yasaya aykırılığı mevcut değildir. Eğer 14 yaş 
oiarak bizim teklifimiz gibi kabul ederseniz; 
buna bir itirazımız yoktur, şimdiki metinde de 
arzettiğim iki hususun temini bakımından şahsi" 
kanaatime göre, Anayasaya aykırı bir hüküm 
bulunmadığı neticesine varmaktayım. 

BAŞKAN — Ferit Alpiskender. 
FERlD ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz pedagojik mahi
yette değil, anayasa komisyonunun bir âzası 
sıfatiyle yalnız Anayasa bakımından kısaca ma
ruzatta bulunmak için yüksek huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Anayasanın 87 nci maddesi; kadın erkek bü
tün Türkler ilköğretimden geçmek ödevlidedir
ler der. İlk tahsil Devlet okullarında parasız ola
rak yapılır demektedir. Bu tasarıyı kabul etti
ğimiz takdirde iki yıl için de bir mecburiyet de
ğil bir ihtiyarilik kabul etmiş olacağız. Bu hu
susu arkadaşlarımız izah ettikleri için bunun 
üzerinde fazla durmıyacağım. Yalnız Anayasa- j 
nın 69 neu maddesine aykırı bir hareket olarak ı 
biz köy okulları için ayrı bir kanuni mecbu
riyet ve şehir okulları için ayrı bir mükellefiyet 
tahmil ederek bu suretle köylü ile şehirli ara
sında bir sınıf farkı yoluna gitmiş olmaktayız. 

Bu memlekette yalnız bir mecburiyet tahmil 
edilebilir. îki mecburiyet doğru değildir. Hatır- i 
larsnız, Hasan Âli Yücel zamanında, 1946 seçim- j 
lerinden önce bu .hususta bir itiraz yapmıştık. 
Niçin, köy okulları yapımını köylülere tahmil . 
ediyoruz da şehir okullarını hususi muhasebe- ! 
ler veya Hazine yapıyor, dedik. Köylü ile şe- i 
hirli arasında hiçbir fark gözetilemez dedik. Bu
nun gibi köy okulları için ayrı şehir okulları 
için ayrı birer mecburiyet tahmil edilmesi Ana
yasaya sığmaz. Esasen her hangi bir maddenin 
Anayasaya aykırılığı iddia edildiği zaman hu-
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kuki bir otorite,olan Anayasa Komisyonuna o 
işin havale edilmesi ve ihtisas komisyonundan 
geçirilmesi ihtisasa hürmet olduğu gibi herşey-
den ziyade bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlar, son günlerde Anayasa
ya karşı gösterdiğiniz hassasiyet Türk milletine 
bu Meclis benim Meclisimdir demek bahtiyarlı
ğına erdirmiştir. 

Bugün bir Anayasa ihtilâfımız bulunduğu 
şu anda bu Anayasa Komisyonundan geçmesin 
demek en hafif tabiriyle gümrükten mal kaçır
mak gibi bir küçük harekete kapılmak demek 
ölür. Bu itibarla sizin yüksek itimadınıza mazhar 
Anayasa Komisyonuna bunun verilmesini oradan 
geçtikten sonra tekrar huzurunda gelip görüşülme
si yerinde olur. Takdir sizindir. Bir karar ittihaz 
etmeniz yerinde olur. Bu hususta bir de önerge 
takdim ediyorum. (Bravo sesleri). 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Efen
dim, Anayasada, mecburi olan tahsili iptidai bir 
müddetle takyid edilmemiş olmasına göre, huku
ken her Türk 90 yaşında da olsa, ilk tahsilini bi
tirmek mecburiyetindedir. 

Binaenaleyh, ortada buna münafi bir kanun 
olamaz, nasılsa bir kanun yapılmış ve bu kanun
da 16 yaş esas konmuştur. 16 yaşını bitirmemiş 
olup da ilktahsili bitirmemiş bir kimse ıbence 
esas kanuna münafi hareket etmiş olur. 

Binaenaleyh, her Türk, 90 yaşma da gelse ya
ni, hayatta olduğu müddetçe ilk tahsilini yap
mak mecburiyetindedir. Buna karşı hiçbir, kayıt 
konamaz, bugünkü tadil Anyasaya aykırıdır. 
Binaenaleyh işin Anayasa Komisyonuna gitmesi 
daha doğru olur. 

BAŞKAN — Bekir Oynaganlı. 
BEKÎR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 

Efendim, Cevdet Bey arkadaşımız gayet güzel 
izah ettiler.. 

Arkadaşlar, teklif gayet yerindedir. Memleke
tin birçok yerlerini gördüm. Türk köylüsünün. 
muayyen dertleri vardır. Bu dertler arasında Yol 
Vergisi ve çocukların yaş hadleri vardır. Gelinlik 
kızlar mektebe gitmeye tâbi tutulmaktadır. Bu 
itibarla bu kanunu kabul etmekle Anayasaya 
katiyen muhalefet yapmış olmıyacağız. 14 değil, 
13 yaş olarak kabulünü ben de bilhassa rica 
ederim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sinan Tekeliğlu. . 
SİNAN TEKEDÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar 87 nci madde, erkek ve kadınların ilk 
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tahsilden geçmesini emrediyor. Şimdi burada 
mevzuubahis olan şey, ilk tahsil çağında bulu
nanlar kaç yaşma kadar tahsillerine devam 
etsinler? Çünkü Devlet bunu gayrimuayyen bir 
şekle sokmuş ve bilâhara da ilk tahsil için bir 
yaş haddi koymuştur. Şimdi bu 16 yaşı 14 yaşa 
indirmek istiyorlar. 

Arkadaşlar, burada Anayasaya bir mugaye-
ret yoktur. Eğer mugayeret varsaıo da şudur: 
Okutmak mecburiyetinde olduğu halde Hükü
met niçin 20 bin köye mektep açmamıştır, bu Ana
yasaya mugayir değil midir? Niçin Meclis .bu 20 
bin köye mektep açmamıştır, bunun için Hükü
met ve Meclisi muaheze etmiyoruz da gelinlik 
kızlarımızı mecburi tahsile tâbi tutuyoruz? Ta
savvur edin ki, kızların birçoğu evli olabilir. 
Hatırlarsınız, köy enstitülerinin vazife ve salâ
hiyetlerini tâyin ederken kızlar hakkında veri
len karar Halk Partisini kötü duruma düşür
müştü. Binaenaleyh teklif yerindedir, kabul 
edilmelidir. Eğer Anayasaya mugayereti düşü
nülüyorsa asıl, 20.000 köye mektep açmamak da 
Anayasaya mugayirdir. 

ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim; Ben
deniz söz alacak değildim. Fakat Millî Eğitim 
Komisyonunda biz de bulunduğumuz için söz 
almak için bendimde bir hak gördüm. 

Şimdi kanunlar tanzim edilirken onların 
tatbik edilip edilemiyeceğini göz önünde bulun
durmak lâzımdır. Türk köylüsü ilmü irfana aşık
tır. Zannetmeyin ki, çocuğunu okutmak istemez. 
Fakat her hangi bir-** aruret karşısında 14 yaşın
daki değil, 12 yaşırtdakini de -alır. Biz, eğer ce
bi? ve tazyikle çocuklarımızı okutmak istersek 
bu, sökmez. Amel iktizaya mebnidir derler. Köy
lü ilmü irfanını kışın da yaptırır, fakat hasat 
zamanında binbir müşkülât içerisinde, değil öy
le 14 yaşındaki bir çocuğa, beş yaşındaki çocu
ğa da vazife tahmil eder. 

Arkadaşlardan bâzıları Anayasaya aykırıdır 
dediler. Hayır.. Değildir. Niçin aykırı olsun? 
Anayasa ne diyor? Herkes, her Türk ilk tahsil 
görmek mecburiyetindedir. İsterse bu tahsili 14 
ünde görür, isterse 18 inde, minel mehd ilel 
lâht: Beşikten teneşire kadar öğrenmek lâzım
dır. Evet, kabiliyeti tatbikiyesi olamıyan bir ka
nunu ceza tahdidiyle tatbik etmek; bu mantık
sızdır ve edilemez. Tahsil hevesle olur. 

Arkadaşlardan birçokları Garptan misaller 
gösterdiler. Biz Garbı taklit ederiz. Fakat her 
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şeyde değil. Garbı her şeyde taklit edecek olur
sak felce uğrarız. Binaenaleyh komisyon rapo
runu, kararını kabul etmek yerindedir. Bu su
retle köylüye bir Hak vermiş oluruz. Köylü, 
evlâdını istediği vakit öğretir ve yetiştirir. Sa
na bana danışmaz. Kanun tazyiki ile kimse ter
biye edilemez. Asıl şu,. Anayasaya mugayırdır-
ki anasını babasını hapse mahkûm edelim, kızı
nı, oğlunu okutacaksın diye. Antidemokratik ka
nunun kendisi işte budur. Onun için biz bu ka
nunu olduğu gibi kabul edelim. 

BAŞKAN --*• Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, hâdise bir Anayasa mevzuu ola
rak madde münaseebtiyle ele alındıktan sonra 
bir hayli sağa sola genişledi ve kanaatime gö
re de daha genişleme istidadı da vardır. Bir de
fa Bahadır Dülger arkadaşımızın çok cazibeli 
görünen ve mantıki bakımdan da hakikaten 
ikna edici kuvvette tesir yapan noktai nazarını 
ben kendi anlayışımla şöyle cevaplandırmak 
mevkiindeyim: Evet Anayasamızın 87 nei mad
desi , kadın erkek bütün Türkler ilköğretimden 
geçmek ödevindedir, diye âmir bir hüküm koy
duğuna: nazaran, 14-16 yaşla bu hükmün dışına 
çıkarıcı bir tahdit koymak Anayasaya bu ba
kımdan aykırı görünüyor. Fakat kanaatimce bu, 
zahiri bir görünüştür. Nitekim, halen mer'i 
mevzuatta yaş haddi 16 dır. 16 yaşını bitiren 
çıkabileceğine göre, 16 yaşından sonra ilk tah
sil mecburiyeti de kendiliğinden ortadan kalk
mış oluyor demektir. 

Anayasa yaş haddini koymayıp, işin esasını 
prensibe bağladığmâ^göre, yaş meselesi hususi 
kanunlara kalmış demektir. Bu kanun da ma
arifi iptidaiye kanunudur. Bu kanunun koydu
ğu yaş haddininı Anayasaya aykırılığının man
tıkla izahını ben şahsan doğru görmüyorum. 
Bu hususta bir misal lâzımgelirse, halen mer'i 
olan ve tâdiline çalıştığımız 4274 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesinde bir hüküm vardır. Bu 
maddede deniliyor ki, henüz 16 yaşını bitirme
diği halde ilk tahsile devamları Maarif Bakan
lığınca, Medenî kanun bakımından şahsi hal
leri itibariyle mahzurlu görülenler.. 

. Şimdi arkadaşlar; bunun ne demek olduğu
nu meslek arkadaşlarımız çabucak anlarlar. 
Medenî Kanunun malûm olan hükmüne göre 15 
yaşını bitirmiş olan kızlar evlenebilirler. 14 
yaşını bitirmiş olanlar da sulh hâkiminin iz-
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niyle evlenebilirler. Bunlar evlendilerse, 16 
yaşını henüz bitirmediklerine göre, evli olduk
ları halde mektebe gitmelerinde mahzur görü
lürse o takdirde Millî Eğitim Bakanlığına ka
nun, bir hakkı hiyar tanımıştır. Bu, mecburi
yeti kendiliğinden reffedecek ve çocuğu okul
dan azat edecektir. îşte bir istisnayı zikretmiş 
bulundum. Başka istisnalar da var, metni fazla 
bağlamamak için hepsini okumıyacağım, baş
öğretmenin vereceği izin, hastalık hali ve saire 
ve saire... Devam ediyor. Şu halde yaş haddi 
şahsi hal şu ve bu gibi mazeretler halinde mut
laka, üstadın dediği gibi, 90 yaşma kadar illâ 
okuyacaksın diye şahsi zorlamanın zannediyo
rum ki, pratikte yeri yoktur. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Ama 
metin de bunu ifade etmektedir. 

MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Devamla) — O 
başka üstadın anlayışı öyle olabilir. Bu kısmı 
böylece arzettikten sonra, mühim gördüğüm 
başka bir noktaya geçiyorum. Anayasanın 103 
ncü maddesi; (Anayasanın hiçbir maddesi hiç
bir sebep ve bahane ile savsanamaz ve işlerlik
ten alıkonulamaz). Bir kısım arkadaşlar ilk 
tahsil mecburiyetini bu hükümle bağlamakta
dır. O şekilde haklıdırlar. Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımız temas etti, ilk tahsil mecburiyetini 
koyan vâzii kanunun evvelâ, Hükümeti vazi
feye davet etmesi ve yapmadığı takdirde mesul 
tutması lâzımgelir. Niçin okulu olan köylerdeki 
çocukları mecburi tahsile tâbi tutuyor da 
okulu olmıyan köylerde çocukları tamamiyle 
serbest bırakıyor ve orada bu kanunu tatbik 
etmiyor? Şu halde bu iş tek taraflı değildir. 
Burada icra organının da mesuliyeti var de
mektir. Kanunu bu derece mutlak mânada anla
dığımız takdirde bu işlerin içinden çıkılacağına 
kani değilim. 

Bir arkadaşımız, sayın Alpi&kender arkada
şımız, sınıf farkına temas ettiler, 69 ncu mad
dede. Üstadın aflarına mağruren arzedeyim ki; 
bunun da tetkik ettiğimiz mevzu bakımından 
burası yeri değildir. Kendisine çok hürmetim 
olan üstadın Anayasa Komisyonunda bulunma
sından, Anayasaya fevkalâde bağlılığından - ki 
hepimiz de aynı derecede bağlıyız - burada faz
la anayasacılıktan doğma bir mütalâaya kaçtı
lar. Eğer o şekilde mütalâa edilecek olursa ay
nı kanunda bâzı istisnalar var. Meselâ köy okul

ları kasaba okullarından evvel tatil edilir ve 
kasaba okulları daha geç tatil olunur. 

Bâzı sıcak mmtakalarda daha erken tatil 
edilir. Mahallî hususiyetler kanunlarda elastiki
yetle yer almış ve salâhiyet imkânları verilmiş
tir. O itibarla sınıf diye bir şey mevzuubahis 
olamaz. Olsaydı şöyle düşünebilirdik; şehir 
okulları tamamiyle beş sınıflıdır. Fakat hatır
larsınız, bir « zamanlar köy okulları üç sınıflı 
idiler. Sınıf kendiliğinden doğmuş oluyor. Bina
enaleyh 69 ncu mdadenin murad ettiği şeyler 
bu hususlar olmasa gerektir. 

Esasa gelince: Arkadaşlar kanaatime göre 
Anayasaya yaş bakımından aykırılık olamaz. 
Olamadığına nazaran, işin ihtiyari tarafı var
dır. Velilerin hakkı hiyar kısmı vardır. Mühim 
noktalardan biri de budur. Tadilini istediğimiz 
kanun atıf yapmakta ve atfı ile 16 ncı madde
nin hükümlerini zikretmektedir. 16 ncı madde 
cezai bir maddedir. Bu madde ile, çocuklarını 
mektebe hiç göndermemiş olan velilere veya
hut da göndermiş de devamını sağlamamış olan 
velilere ceza verilmektedir. Şimdi veliler bu ce
zai hükümlerden istisna edilmektedir. Ne gibi 
ahvalde1? 14 yaşını ikmal etmiş olan çocuk, bil
farz 4 ncü veya 5 nci sınıftadır. Fakat velisi 
artık göndermek istemiyor, çocuğunu alacak-
tır. Aldığı takdirde illâ sen bunu devam ettir
meye mecbursun diyen 16 ncı maddedeki cezai 
hükümden kendisini beri kılmaktadır. Tahsili 
Seven bir veli ise hakkı hiyarı olduğu için ço
cuğunu okula devam ettirmesine bir mâni yok
tur. 

Bu biziırı için de iyi olacaktır. Muztar vazi
yette olan çocuğunu alır, olmıyan ise devam et
tirir. Yalnız benim metin noktasından takıldı
ğım bir nokta vardır: Madde üzerinde konuştu
ğumuzdan metne dokunmadan geçemiyeceğim. 
Komisyondan gelmiş olan teklifte, teklif sahip
lerinin de metnidir, madde şudur; «Köy ilköğ
retim okul ve kurslarına devam eden...» Halbu
ki asıl madde şudur: İlkokul ve meslek kursla
rına devam eden., ve tadil etmekte olduğumuz 
metin ile asıl metin bu suretle ayrılmaktadır. 
Aşağıdaki maddeler ceza maddeleriyle tanzim 
maddeleri olduğu için bunlara «ilkokulu ve 
meslek kurslarını» demek lâzımdır. 

Sonra ilkokul denilmiş, (ilkokula) dendikten 
sonra mesele kalmamaktadır. Bu balkımdan bu 
kısım bence bir noksandır. 

— m 
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Yalriız ben bu kadar maruzatta bulunduktan 

sonra şunu düşünüyorum; bu iş, biraz acele gel
miş bir iştir, sözüme başlarken arzettiğim gibi 
hâdisenin Medeni Kanuna temas eden tiarafı 
vardır, Anayasaya temas eden tarafı olduğunu 
söyliyen arkadaşlar da oldu. Hâdisenin arzetti
ğim şekilde metne intibakı olmıyan kısımları da 
vardır. Esasen okullar tatile girmiştir, şimdilik 
çok müstacel tarafı da yoktur. Maarif Vekâleti
nin, mevzuu esaslı bir şekilde tetkik ederek, mev-
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cut mevzuatı elekten geçirerek, sağlam bir şekil
de Meclis huzuruna gelmesi daha yerinde olur 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, dokuz arkadaş birinci 
madde hakkında söz almıştır. Arzu buyurursanız 
görüşmelere devam ederiz. (Ekseriyet yok sesleri) 
O halde vaktin müsaadesizliğine binaen 13 Hazi
ran Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,33 

B - YAZILI SORU VE CEVAPLAR 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Hükümet ve Adalet binaları bu
lunmıyan il ve ilçelerin sayısına, bu gibi yer
lerde ihtiyacın karşılanması için bir program 
Jmzrlanı^ ^sulanmadığına ve yılda ödenen kira 
bedeline dair ya&ıh sorusuna Maliye, Bakanı 
Hasan Polatkan'm Adalet Bakam Rükneddin 
Nasuhioğlu ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zen-
tinoğlu'nun yatılı cevapları (6/243) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hangi il ve ilçelerimizde Hükümet ve Adalet 

binaları yoktur. Bunların yapılması için kaç lira
ya ihtiyaç vardır. Bu binaların yapılması için 
bir program hazırlanmış mıdır! 

Hükümet ve Adalet binası bulunmıyan il ve 
ilçelerde ihtiyaç nasıl karşılanmakta ve senede 
kaç lira ödenmektedir? 

Bu suallerin Maliye, Adalet ve Bayındırlık 
Bakanlarımız tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve rica ederim. 

9 . I V , 1951 
Konya Milletvekili 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 5 . VI . 1951 

Millî E. G. Müdürlüğü 
Şube: 1 Md. 

Sayı: 3133/271, 8434 
özü: Hükümet ve Adalet 
binaları H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
" Kanun Müdürlüğü: 

10 . II . 1951 tarihli ve 6 - 243 - 1661/3513 

sayılı yazıl ariyle gönderilen Konya Milletvekili 
Abdürrahman Ağaoğlu'nun 9 . I V . 1951 tarihli 
yazılı soru önergesinde: 

1. Hangi il ve ilçelerimizde Hükümet ve 
Adalet binaları yoktur. 

2. Bunların yapılması için kaç liraya ihti
yaç vardır? 

3. Bu binaların yapılması için bir program 
hazırlanmış mıdır? 

4. Hükümet ve Adalet binası bulunmıyan 
il ve ilçelerde ihtiyaç nasıl karşılanmakta ve se
nede kaç lira kira bedeli ödenmekte? 

Olduğu hususlarının yazılı olarak cevaplan
dırılması istenilmektedir. 

a) (4) il merkeziyle (110) ilce merkezinde 
Hükümet konağı yoktur. Bunların mahalleri ili
şik olarak sunulan cetvelde gösterilmiştir. 

b) Bütün Devlet teşkilâtı ve bu meyanda 
Adalet dairelerini de içine alacak olan ve âzami 
tasarruf esasına dayanılarak Bayındırlık Bakan
lığınca hazırlanan tip projelerine göre bu günkü 
rayiçler üzerinden hesap edilmek suretiyle yu
karda arz olunan 114 Hükümet konağının yapıl
ması için tahminen 25 milyon liralık ödeneğe ih
tiyaç gösterilmektedir. 

c) 15 yıllık bir yapı programı ile il ve ilçe
lerde yeni birer Hükümet konağı yaptırılması der
piş olunmakta ve program üzerinde çalışılmak
tadır. 

d) Hükümet konağı olmıyan mahallerdeki 
Devlet dairelerinin ihtiyacı, kısmen Devletin 
özel mülkiyetinde bulunan müteferrik binaların 
mezkûr hizmete tahsisi suretiyle ve kısmen de 
kira ile tutulan binalarla sağlanmakta ve bundan 
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dolayı da yılda (1 999 066) lira icar bedeli öden-
inektedir. 

Keyfiyet yüksek bilgilerine saygı ile arzo* 
lunur. 

Maliye Bakanı 
' H. Polatkan 

Hükümet konağı bulunımıyan il ve ilçeler 

îl ilce 
Aded Aded Yekûn 

4 110 114 

Hükümet konağı Ibulunauyan iller 

S. No. îli 

1 Bursa 
2 Gazianteb 
3 Kocaeli 
4 Çorum 

Hükümet konağı bulunmıyan ilçeler 

S. No. i l i incesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
& 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ıs 
19 
20 
21 
2£ 
23 
24 
25 

AmaBya 
Antalya 
Aydın 
Bilecik 
Bingöl 

>' 
» 

Bolu 
» • ' •' 

Bur» 
> 
> 

Çanakkale 
» 
> 
ı» 

Çantan 
» 
> 

Çoruh 
> 
» 

Denizli 
Elâzığ 

» 

Merzifon 
Manavgat 
Germencik 
Gölpazarı 
Genç 
ıKarkova 
Solhan 
Mudurnu 
Akçakoca 
M. Kemalpaşa 
Orhangazi 
iznik 
Bozcaada 
Ezine 
imroz 
Lapseki 
Eskipazar 
Kurşunlu 
Şabanözü 
Ardanuç 
Yusufeli 
Fındıklı 
Buldan 
Baskil 
Fak 

İ. 1951 0 : 1 
I S. No. Mi Utöon 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
m 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
51 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Erzincan 
> 

Erzurum 
:* 

Eskişehir 
Gazianteb 

!» 
Giresun 

:» 
Hakkâri 
Hatay 
., » 

» 
»• 

içel 
İsparta 

*•-
> 

istanbul 
» 
> 
» • • 

» • • U i ' > 

» 
! » • 

:> 
» 

izmir 
Kars 

:» 
Kastamonu 
Kayseri 

» 
* 
» 

Kırşehir 
-» 

Kocaeli 
> 
» 

Konya 
T» 
> 
» 

• » 

» 
» 
» 

Kemaliye 
Tercan 
Şenkaya 
Tekman 
Mihalıççık 
Nizip 
Oğuzeli 
Alucra 
Bulancak 
Yüksekova 
Altınözü 
Dörtyol 
Reyhanlı 
Samandağı 
Gülnar 
Keçiborlu 
Eğridir 
Sütçüler 
Bakırköy 
Beyoğlu 
Beykoz 
Eminönü 
Eyüp 
Fatih 
Kadiköy 
Sarıyer 
Üsküdar 
Urla 
Kağızman 
Posof . 
Devrekani 
Bünyan 
Yeşilhisar 
Sarıız 
Ürgülb 
Kaman 
Hacıbektaş 
Adapazrı 
Gölcük 
Kandıra 
Cihanbeyli 
Ereğli 
Ermenek 
Hadım 
Karaman 
Karapınar 
Seydişehir 
Akşehir 
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S. No; 

88 
Iteem 

ir. e 

75 
76 
77 
78 
79 
80 

87 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

74 Kütahya 

Mania 
» 
> 

Maraş 
.» 

81 Mardin 
82 * 
83 » 
84 Muğla 
85 Niğde 
86 Ordu 

» 
Bize 
Samsun 
Seyhan 

> 

Siird 
> 

i-i&.<0&--

98 Sinob 
99 Sivas 

100 » 
101 » 
102 » 
103 » 
104 > 
105 Tekirdağ 
106 Tokad 
107 Urfa 
108 ı» 
109 Van ':mm< 
110 Yozgad 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Levazım Müdürlüğü 
Sayı :2347 

Al/tıntaş 
Simav 
Eşme 
Kula 
Gördes 
Afşin 
Göksün 
Derik 
îdil 
Mazıdağı 
Köyceğiz 
Ulukışla 
Fatsa 
Ünye 
Güneyce 
Alaçam 
Peke 
Kazan 
Saimbeyli 
Karaisalı 
Kadirli 
Osmaniye 
Sason 
Baykan 
Gerze 
Koyulhisar 
Kangal 
Zara 
imranlı 
Yıldızeli 
Suşehri 
Saray 
Taşova 
Viranşehir 
Bozova 
Muradiye 
ı̂ e&ereK 

9 . VI . 1951 

özü : Hükümet ve 
Aalet binaları H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun Md. 
10.VI. 1951 tarihli ve 6• - 243 - 1661/3513 

saydı yazılariyle gönderilen Konya Milletvekili 

1961 # : 1 
Abdürrahmaa Fahri Ağaoğlu'nnn â. IV. 1951 
tarihH yazılı soru önergesinde : 

1. Hangi il ve ilçelerimizde Hükümet'kona
ğı ve adalet binaları yoktur?. 

2. Bunların yapılması için kaç liraya ihtiyaç 
vardır!. 

3. Bu binaların yapılması için bir program 
hazırlanmış mıdır?. 

4. Hükümet ve adalet binası bulunmıyan il 
ve ilçelerde ihtiyaç nasıl karşılanmakta ve sene
de kaç lira ödemekte 

Olduğu hususlarının yazılı olarak cevaplandı
rılması istenilmektedir. 

a) (12) il merkezi ile (152) ilçede ve foucâk 
merkezinde adalet binası yoktur. Bunlar ilişik lis
tede gösterilmiştir. 

B ) • . . 

C) Mevcut veya yeni yapılan Hükümet ko
naklarının, teşkilâtın ihtiyacına yetmemesi veya 
Hükümet konaklan inşaatının gecikmesi dolayı-
siyle ve Adalet Teşkilâtını daha fazla sıkıntıda 
bırakmamak mafcsadiyle bu yıl zarfında İstanbul, 
Eskişehir, İzmit, Akçakale, ve Hadim Adalet bi
nalarının inşasına başlanmıştır, tstanfeul'da Adlî 
Tıb Binasiyle Tarsus, Arzurum Adalet binaları
nın inşaatma ve tamiratına devam olunmaktadır. 

d) Adalet binası olmıyan mahallerdeki ada
let dairelerinin ihtiyacı mümkün oldukça Hükü
met konaklarına yerleştirilmek suretiyle ve kıs-
mende kira ile tutulan özel binalar vasıtasiyle 
sağlanmaktadır. 

Adalet Bütçesinden yılda (111 165) lira kira 
bedeli ödenmektedir. 

Keyfiyet yüksek bilgilerine saygı ile arzolu-
nur. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlü 

Kira ile oturulan adalet binaları. 

Mahallin adı Mahallîm adı 

îzni'k 
Orhangazi 
Eskişehir 
Hakkâri 
Hacıbektaş 
Bolu 
Akçakoca 
Seben 

Germencik 
Gölköy 
Devrek 
Demirköy 
Gördes 
Gerze 
Kangal 
Zara 
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Mahallim adı Mahallim adı 

Yıldızeli 
Artova 
Eğridir 
Keçiborlu 
Kâhta 
Kocaeli 
Karasu 
ETTÛI 
Baykan 
Sason 
Alucra 
Gteziantet) 
Karaisalı 
Kozan 
Saimbeyli 
Çayıralan 
Yerköy 
Göksün 
Susurluk 
Erciş 
Muradiye 
Kurşunlu 
Keskin 
Akşehir 
Ermenek 
Cihanbeyli 
Karapnıar 
Bozcaada 
Lapseki 
Reyhanlı 
Dörtyol 
Sanıandağı 
Çemişkezek 
Bingöl 
Genç 
Sanız 
M. Kemalpaşa 
Buldan 
Mihalıççık 
Yüksekova 
Kaman 
Mudurnu 
Gerede 
Mengen 
Mesudiye 
Zonguldak 
Safranbolu 
Eşme 

Kırkağaç 
Çaykara 
Suşehri 
Koyulhisar 
İmranlı 
Taşova 
Sütçüler 
Bucak 
Doğanşehir 
Kandıra 
Gölcük 
Şirnak 
Pervari 
Giresun 
Bulancak 
Nizip 
Kadirli 
Feke 
Osmaniye 
Çökerek 
Afşin 
Devrekani 
İvrindi 
Gevaş 
Şaban'özü 
Eskipazar 
Karaman 
Ereğli 
Seydişehir 
Hadım 
Çanakkale 
İmroz 
Hatay 
Kırıkhan 
Altınözü 
Nazimiye 
Patnos 
Solhan 
Bünyan 
Pınarbaşı 
Ürgüb 
Köyceğiz 
Yatağan 
Pakı 
Gölpazarı 
Meriç 
Malazgirt 
Akçakale 

6.1951 0 : 1 
I Mahaiin adı Mahallin adı 

Gediz 
Tavşanlı 
Silvan 
İstanbul 
Beyoğlu 
Beşiktaş 
Eyüp 
İzmir 
Kiraz 
Fenike 
Ahlat 
iliç 
Tarcan 
Silifke 
Cizre 
İdil 
Ulukışla 
Alaçam /} 
Amasya 
Pazar -• • 
Şenkaya 
Ardanuç 
Yeşilhisar 
Datça 
Baskil 
Karakocan 

Osmaneli 
Lalapaşa 
Viranşehir 
Bozova 
Simav 
Altıntag 
Kulp 
Kadıköy 
Sarıyer 
Bakırköy 

. Beykoz 
ödemiş 
Akseki 
Manavgat 
Tatvan 
Kemaliye 
Kemah 
Tarsus 
Derik 
Mazıdağı -
Çanıardı 
Vezirköprü 
Merzifon 
Güneyce 
Tekman 
Yusufeli 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12 Nisan 1951 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Sayı: 6785 

özü: Konya Milletvekili Ab-
dürrahman Fahri Ağaoğlu'-
nun yazılı soru önergesine ve
rilen cevap Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü: 
10 . IV . 1951 tarihli ve 6/243.1661-3513 sa

yılı yazıları karşılığıdır: 
Hükümet ve Adalet binaları bulunmıyan 

yerlerin sayısına, bu gibi yerlerde ihtiyacın 
karşılanması için bir program hazırlanıp hazır
lanmadığına ve yılda ödenen kira bedellerine 
dair Konya Milletvekili Abdürrahman Ağaoğ-
lu tarafından verilen yazılı soru önergesine 
Bakanlığımızca verilen karşılığın ilişik olarak 
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sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

6784 
1.2 . IV . 1951 

Sayın Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
Konya Milletvekili 

9 . 4 . 1951 tarihli yazılı sorunuz karşılığı
dır; 

3611 sayılı Teşkilât Kanunumuz gereğince 
Bakanlığımız; bina yapma ve esaslı onarma iş
leri için çeşitli Bakanlık ve idareler adına her 
yü bütçemize konmakta olan ödeneklerin ver-

1961 6 : İ 
diği imkânlara göre ilgili Bakanlık ve idareler
ce düzenlenmekte olan programı tatbik etmek
le görevlidir. 

Buna nazaran, Hükümet ve adalet binaları 
bulunmıyan il ve ilçelerin ihtiyaçlarının nasıl 
karşılandığı ve senede verilen kira bedelleriyle 
bu mevzudaki inşaat programı hakkındaki ma
lûmatın ancak Adalet ve Maliye Bakanlıkların
da bulunması icap etmektedir. 

Yazılı soru önergesi ayrıca adı geçen Ba
kanlıklara da gönderilmiş olduğuna göre iste
nilen bilginin bu bakanlıklarca verilmesinin ge
rektiğini arzeder, saygılarımı sunarım. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 
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S. Sayısı: 184 
Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununun 60 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kânun tek

lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/180) 

19.11.1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2490 sayılı Artırftra ve Eksiltme ve îhale Kaaıuaıunun 60 aacı mıaıtM'esdııe fılkra «Mienmiesi ha<k-
kındakfi kanun -'telkSSifijnii gerekçesiyle Mrülkte sunuyorum. 
- Gtâr$s&xt ipemin yapılitaafcını sayigılarımılta ricıa edıerâfoı. 

Erzurum Mfllletv^kili 
Said Başak 

GEREKÇE 

Hükümet namına yapılacak artırma ve eksiltmelerin icrası şeklini tesbit eden 2490 sayılı 
ve 2 Haziran 1934 tarihli Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 60 ncı maddesinde bankala
rın verecekleri teminat mektuplarının yekûnunu, yatırılmış sermayenin % 50 siyle tahdit etmiş 
ve fakat bu haddin % 75 e iblâğ edilebilmesi için de Vekiller Heyetine yetki vıermiş bulunmak
tadır, 

Halbuki bankaların yatırılmış sermayelerinin ekseriya birkaç mislini tecavüz etmekte olan 
ihtiyat akçeleri de daima genel kurulları karariyle veya hususi kanunlarında yazılı hükümler 
dairesinde sermayeye kalp ve ilâve edilmeleri evsafını haiz birer hakiki varlık olduklarından 
ve esasen bu ihtiyat akçelerini bankalarda mevcut mevduat veya alacak olarak telâkki etmek 
mülâhazası da varit olmadığından bunları, verilecek teminat mektupları yekûnunun müstenit 
bulunduğu unsur haricinde tutmak doğru olamaz. 

İhtiyat akçelerinin muhtemel ve müstakbel zarar karşılıkları olduğu mülâhazası ileri sürü-
lebilirse de böyle bir zararın tahaddüsünde ihtiyat akçelerinden o zararı karşılıyaca'k miktar te
nezzül edeceğinden tabiatiyle ve otomatik olarak bankaların verecekleri teminlat mektupları had
leri de o nispette azalmış olacaktır. 

Esasen bu düşünce dolayısiyle olacak ki, Hükümet 1934 tarihli, 2490 sayılı Kanun tasarısı
nı B. M. Meclisine sunduğu vakit, tasarının 60 ncı maddesinde «bankaların vereeekleri teminat 
mektupları yatırılmış sermayeleriyle ihtiyat akçeleri yekûnunun % 60 mı geçemez» diye bir hü
küm »koyssııştu. 

Ne*ti«e itibariyle bttgftöjfcü Devlet ihalelerinin kıymeti ile Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanu-
nuttuM «üöriyete girdili zamandaki Devlet ihaleleri kıymeti arasında çok yüksek bir fark bulun-
duğ^ntMa, gerek bu yönden, gerekse yukarda yazılı sebeplerden ötürü, ilişik olarak sunduğum 
kanun teklifimde belirttiğim veçhile bankalarca verilecek, teminat mektuplarının yekûnunda 
sermaye ile mevsut ihtiyat akçeleri yekûnunun esas tutulmasını ve maddenin mietnine (yatırılmış 
s«ınıtayel*TİyleMHi»veut ihtiyat akçeleri yekûnu) şeklinde iki fıkra ilâvesi memleketin bugünkü 
istisadiîvsmalî iMiyaemaTttelra uyguM olacaktır. 

NHekha 1 Ife^iraa. I9S6 tarih- ve 2999 sayılı Bankalar Kanunu 18 ve 19 ncu maddelerinde şu-
bfeî«çlriak|i ^eı^tra*%a4)ul^eyieme% irer kredf hadlerini tesbit eylehnek hususunda tediye edilmiş 
sermaye ve bunun bir cüz'ü olarak ihtiyat akçelerinin de nazara almış olduğuna göre aynı hük
mün 2490 sayılı Kanuna da ilâvesi yerinde olacaictır. 
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Maliye Komisyonu raporu 

, T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 11 - IV . 1951 

Esas No. 2/180 
Karar No. 41 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, Artır
ma ve Eksiltme ve ihale Kanununun 60 neı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, teklif sahibi ve Maliye Bakanlığı tem
silcisi hazır bulundukları halde incelendi. 

Teklif sahibi, ihtiyat akçelerine ödenmiş ser
mayeye kalp ve ilâvesi mümkün özvarlıklar 
olduğunu ve Devlet ihaleleri kıymetinin bugün, 
tadili istenen maddenin sevkedildiği zamana 
nazaran çok yüksek bulunduğunu beyan ede
rek, ihtiyat akçelerinin teminat mektubu karşı
lığına ilâvesinin yerinde olacağını ifade etti. 
Maliye Bakanlığı temsilcisi, Bakanlığın teklife 
muhalefeti bulunmadığını beyan etti. 

Komisyonca yapılan müzakere sonunda: 
1. Gerek Devlet hizmetlerinde hâsıl olan 

tabiî genişleme ve gerekse para kıymetindeki 
tahavvül dolayısiyle bugün Devletçe yapılan 
ihale değerlerinin, 2490 sayılı Kanunun kabul 
edildiği 1934 yılına nazaran çok yüksek olduğu; 

2. İhtiyat akçelerinin bankalarda ödenmiş 

Erzurum Milletvekili, Said Başak'm, Ar
tırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 60 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
teklifi Maliye Komisyonu raporiyle birlikte 
komisyonumuza havale buyurulmuş olmakla 
teklif sahibi ve Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Sözü geçen 60 ncı maddenin bugünkü şek
line: göre bankaların verecekleri teminat mek
tupları, yatırılmış sermayelerinin yüzde ellisi 

sermayeyi aşan ve sermaye kalbi kabil öz kay
naklar olması hasebiyle, teminat mektuplarına 
karşılık gösterilmelerinde iktisadi bir mahzur 
bulunmadığı; 

Neticesine varılarak teklifin esası ittifakla 
kaimi edilmiş ve maddelerin müzakeresine ge
çilerek, birinci maddede bâzı değişiklikler ya
pılmıştır. 

Teklifin tümü ittifakla kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di buyu raim ak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Mal. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Rize * Giresun Zonguldak 
/. Akcal II. Erkmen F. Açıksöz 
Malatya Mardin Siird 

E. Doğan A. Kalav M. D. Svalp 
Sivas Trabzon Yozgad 

Ş. Ecevit Tevfik Koral * F. Nizamoğlu 
Konya Zonguldak 

TL Nazif Yiğiter R. Sivişoğlu 

ile tahdit edilmiş ve bu haddin yüzde yetmiş 
beşe çıkarılması hususunda Bakanlar Kuru
luna salâhiyet verilmiştir. Bu maddenin Hü-
hümet tasarısındaki şeklinde sermayeden baş
ka «İhtiyat akçasi» kaydının mevcut bulundu
ğu fakat o zamanki Bütçe Komisyonu, madde
nin müzakeresi sırasında «ihtiyat akçesi» kay
dını maddeden çıkarmış ve buna mukabil [% 50 
nispetini |% 75 e çıkarılması hususunda Hükü
mete salâhiyet vermiş ve raporunda sebebi izah 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BLM.M. 
Bütçe Komisyonu 29 . V . 1951 

Esas No. 2/180 
Karar No. 94 

Yüksek Başkanlığa 
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edilmiyerek yalnız «doğru görülmemiştir» kay-
diyle iktifa etmiştir. 

Teklif sahibi; vaktiyle Hükümet teklifinde 
mevcut olup da Bütçe Komisyonunda maddeden 
çıkarılan «ihtiyat akçesi» kaydının maddeye 
eklenmesini ve mucip sebep olarak da, ihtiyat 
akçelerinin Genel Kurul karariyle veya hususi 
kanunlarında yazılı hükümler dairesinde mü
essesenin sermayeye kalbedilebileceği öz kaynakla
rından madut bulunduğu ve diğer taraftan 
2999 sayılı Bankalar Kanununun ihtiyat akçe
lerinin de sermaye meyanında mütalâa edildi
ğini ileri sürmektedir. 

Maliye Komisyonu ise; 
a) Devlet hizmetlerinde hâsıl olan tabiî 

genişleme ve para kıymetindeki tahavvül dola-
yısiyle Devletçe yapılan ihale değerinin 2490 
sayılı Kanunun kabul edildiği 1934 yılına naza
ran çok yüksek olduğu, 

b) İhtiyat akçelerinin, bankalarda öden
miş sermayeyi aşan ve sermayeye kalbi kabil 
öz kaynaklar olması hasebiyle, teminat mek
tuplarına karşılık gösterilmelerinde iktisadi bir 
mahzur bulunmadığı neticesine vararak teklifi 
kabul etmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonun
da, gerek teklif sahibinin ileri sürdüğü mucip 

sebepler ve gerek Maliye Komisyonunun müta
lâası yerinde görülerek mezkûr komisyonun de* 
ğiştirişi veçhile teklifin kabulüne ekseriyetlö' 
karar verilmiştir. ' 

Kamutayın onayına arzedilmek üzer© Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 
E. Adakan F. Çelikba§ E. Kalafat 
Kâtip . 
Burdur Aydın Balıkesir 

/ / . Şaman E. Menderes E. Budakoğlu 
Erzincan Giresun .İstanbul 
N. Pekcan M. Şener A, H. B$§ar 

Kastamonu Kırklareli Konya 
H. Türe Ş. Bakay H. Birând 

Konya Malatya Mardin 
Muhalifim M. S. Eti Dr. K. fmkoğlu 
M. A. Ülgen 

Ordu Bize Seyhan 
E. Aksoy O. Kavrakoğlu Dr. 8. Barı 
Tokad Trabzon Trabzon 
*Sf. Atanç G. R. Eyüboğlu S. F. Kalaycıoğlu 

Urf a 
Muhalifim 

Dr. F. Ergin 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAİD BAŞAK'-
IN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve tjtıale Kanununun 60 neı maddesi şu şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 60. — Bankaların verecekleri teminat 
mektupları yekûnu yatırılmış sermayeleri ile 
mevcut ihtiyat akçeleri yekûnunun % 50 sini 
geçmez. Bu nispet her banka için ayrı ayrı ola
rak VekSUer Heyeti karariyüe sermayeleriyle 
mevcut ihtiyaç akçeleri yekûnunun % 75 ine çı
karılabilir. Bu haddi geçiren bankaların vere
cekleri teminat mektupları Devlet dairelerince 
üç sene müddetle kabul edilmez. Her teminat 
mektubunda daha evvel verilen teminat mektup
larının yekûnu gösterilmek mecburidir. 

Maliye Vekâletince »tâyin edilmiş olan yaban
cı bankalardan aldıkları teminat mektupları üze
rine mektup yeren Millî bankaların bu suretle 
verdikleri mektuplar muhteviyatı birinci fıkra
daki nispete dâhil değildir. 

MADDE 2 .— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 .•— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBÎŞt 

2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanu
nunun 60 nöi maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve thale Kanununun, 60 ncı maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir.: 

Bankaların verecekleri teminat mektupları ye
kûnu yatırılmış sermayeleriyle mevcut ihtiyat 
akçeleri yekûnunun % 50 sini geçmez. Bu nispet 
her banka için ayrı ayrı olarak Bakanlar Ku
rulu karariyle yatırılmış sermayeleri ve mevcut 
ihtiyat akçeleri yekûnunun % 75 ne çıkarılabilir, 
Bu haddi geçiren bankaların verecekleri teminat 
mektupları Devlet dairelerince üç sene müddetle 
kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha ev
vel verilen teminat miktarlarının yekûnu göste
rilmek mecburidir. 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilmiş olan ya
bancı bankalardan aldıkları teminat mektupları 
üzerine mektup veren millî bankaların bu suret
le verdikleri mektuplar muhteviyatı birinci fık
radaki nispete dâhil değildir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 185 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, köylü kız çocuklarının ilk 
tahsil yaşı hakkında kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı 
Yırcalı ve 9 arkadaşının, Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka
nununun 13 ncü maddesnin değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Komis

yonu raporu (2 /152, 2 /197) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, köylü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkında kanun 
teklifi (2/152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Köylü.kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

GEREKÇE 

Yedi yaşında normal olarak okuluna devam eden bir ,çocuk 12 yaşında okulunu bitirmiş ola
caktır. Mecburi tahsil müddeti 16 yaşma kadar olduğuna göre Türkiye'de, bilhassa köylerimiz
de velilerin çocuklarını nüfusa geç yazdırmaları yüzünden bu mecburi tahsil çağı hakikatta 17-18 
yaşma kadar devam edip gitmektedir. 

Köylerimizde çocukların nüfusa geç yazdırılmaları yüzünden 18 yaşına kadar gelen ve hattâ 
evlenerek çocuğu dahi olan kadınları köy öğretmenleri tahsil mecburiyetine göre okula devam
larını mecburi kılmakta, gelmiyenlerden mükerrer cezalar almakta ve bu yüzden bütün köyle
rimizde huzursuzluk hâkim olmaktadır. 

Bütün köylerimizde dirlik ve düzenliği bozan bu yanlış hükmün kaldırılması ve yalnız kız ço
cuklarımız için ilk tahsil yaş mecburiyetinin köylerde 12 olması yerinde ve âdilâne olacaktır. Bü
tün Türkiye köylerimizi huzur ve inşiraha kavuşturacak bu kanun teklifimin kabulünü rica 
ederim. 

BURDUR MİLLETVEKİLİ MEHMET 
ÖZBEY'İN TEKLİFİ 

Köylü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Köylerde ilk tahsil yaşı mec
buriyeti kızlar için 12 dir. 

MADDE 2. — Bu Kanım yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Millî Eğitim Ba

kanı yürütür. 



— 2 — 
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşının Köy okulları ve Enstitüleri Teşkıât Kanunu
nun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 

teklifi (2/197) 

Yüksek Başkanlığa 

4274 sayılı Köy okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait Kanunun 13 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair hazırladığımız kanun teklifini gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunuyoruz. * 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımızla dileriz. 7 . IV . 1951 
Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir 

S. llircah E. Budakoğlu A. Kalıpsızoğlu M. Emiroğlu 
Balıkesir Balıkesir ' Balıkesir Balıkesir 
V. Asena E. Güreli A. Rocdbtyikoğlu Y. Pelvan 

Balıkesir Balıkesir 
Dr. M. Tuncay S. Başkan 

GEREKÇE 

Kanunlar bir cemiyet bünyesinin hal ve istikbalinin bir ihtiyacını cevaplandırdığı takdirde 
yaşama kudretini muhafaza edebilir. Böyle bir ihtiyaç ve ümide uygun olmıyanlar ise ne kadar 
ağır müeyyidelerle beslenirse beslensin bir düzen kurmak şöyle dursun bilâkis bir ıstırap kaynağı 
olurlar. 

Memleketimizde bilhassa köylerde oturan ve çiftçilik yapan halkımızın çalışmaları iptidai 
vasıtalarla, kol kuvvetine dayanmaktadır. 

Bu böyle olunca da çocuklarda daha altı yedi yaşından itibaren bütün aile ile beraber kız -
erkek evi beklemek, küçükbaş veya kümes hayvanlarını gütmek ve büyükler işte iken kardeşle
rine bakmak suretile yardımcı birer unsur olarak aile iktisadi hayatına karışırlar. 

Hattâ 1Q - 12 yaşındakiler zeytin toplamada, çapada, ot biçmede, orakta, sırasına göre sapan
da bile yine ailenin vazgeçilmez birer gelir ve yaşama kaynağı olarak çalışmak zorundadırlar. 

Bunlardan başka; gerek iklim şartlarının ve gerekse çok eskiden beri yerleşmiş geleneklerin 
neticesinde köylerimizin hemen ı% 80 ninde 13 - 14 yaşındaki kız çocukları, kadınlık erginliğine 
vardıkları gibi evlenme değilse de hiç olmazsa nişanlanma çağına girmiş sayılırlar. 

Erkek çocuklar bile 15 yaşından daha evvel aynı fizikî ve sosyal şartların tesiri altında er
kekliklerinin şuuruna varırlar. 

Bütün bunlara ilâveten ahlâki ve dinî geleneklerin tesiriyle de 12 yaşından sonra kız ço-
luklar erkekten uzaklaşarak ev kızma düşen birçok vazifeleri üzerlerine alırlar. 

îşte bu sosyal şartlar yanında 4274 sayılı Kanunda erkek ve kız çocuklarının 16 yaşma kadar 
ilkokullara devamını mecbur tutan hükümleri köylerimizde istenildiği gibi tatbik edilmek ve 
gayesini elde etmek şöyle dursun, bilâkis daima bir zorluk ve köylü ile okulun birbiri ile müca
delesine, binnetice soğukluğuna sebep olan âmillerden biri olmak durumuna geçmiştir. 

Birçok köylerde öğretmenlerle muhtarın veya köylünün niza ve ihtilâf mevzularından biri de 
budur. Vazifesinin devamı bütün köyle sıkı sıkıya çalışmasına bağlı olan öğretmen bazan bu 
Kanunu ihmal etmiş, bazan da muhtar da dâhil bütün bir köyle âdeta kavgalı hale girmiştir. Ya
hut da bazan kanunu bir kısmına tatbik edip bir kısmma şu veya bu tesirle göz yumarak köyün 
ikiye ayrılmasına ve huzursuzluk doğmasına bile istemiyerek sebep olmuştur. 

Bütün bunların yanında kanuni müeyyidelere ve bilhassa son zamanlarda para cezalarının 
beş misline ilâve suretiyle yükselmiş miktarlara rağmen iktisadi ve yaşama zorlukları önünde 
çocuğunun çalışmasından vazgeçemiyen veya gelenekleri itibariyle mânevi bir zor içinde kalan 
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köylü vatandaşlar bu cezayı bile göze alarak kanuna karşı gelmekten önlenememişlerdir. 
Üstelik birçok yaş büyütmeye veya çeşitli yollarda rapor tedarikine kadar onları sevketmiştir. 
Binaenaleh; Şimalî ve Garbi Avrupa'nın iklim, gelenek ve sosyal şartlariyle farklı olan mem

leketimizde, orada kabul edilen bu hükümler, müspet bir netice vermekten uzak, bilâkis kanuna ri
ayetsizlik ve emirlere itaatsizlik gibi ayrıca birtakım mahzurlar da doğurmuş bulunmaktadır. 

Bu husus1 arı göz önüne alarak bu mecburi tahsil yaşının kız gocuklar için 13 ve erkekler dçin 
de 14 yaş olarak kabul edilmesini zaruri görmekteyiz. 

Yine yaptığımız tetkikte bu kadar cezai müeyyidelere rağmen bu Kanunun tatbikinin uğra
dığı güçlükler göz önünde tutularak cezadan ziyade birtakım tahsile teşvik edici hükümler kon
masının da ayrıca lüzumlu olduğuna kaani bulanmaktayız. 

Bu teşvik edici hükümler de 15 yaşma kadar ilk tahsilini yapmış olan erkek çocukların as
kerliğinden iki ay tenzil edilmesi ve ilkokulu bitirmiş olan kız çocuklarına da medeni nikâhları 
olunca 50 lira bir mükâfat verilmesidir. 

öyle ümit ediyoruz ki, sosyal ve iktisadi şartlar daha uygun olacak bu mecburi tahsil yaşurn 
indirilmesinden sonra ceza müeyyidelerinden daha çok bu avantajlar köylerdeki çocuklarımızın 
okula devamında müspet ve faydalı neticeler verecektir. 

Teklifimizde ayrıca bir madde ile ders yılı içine rastlıyacak istihsal faaliyetlerinin de çocuk
ların yardımından aileyi mahrum etmemek ve busuretle mektebe devamı mümkün kılmak kaygu-
siyle ekim, çapa, orak ve hasat gibi umumi istihsal devirlerinde öğrencilere velilerin talebi üze
rine bir haftaya kadar izin vermek salâhiyeti tanınmış, fakat bunun suiistimalini önlemek maksa-
diyle de bu müddet senede 20 gün olarak tahdit edilmiştir. 

Bugün eksiksiz bütün vatandaş1 arımızın okumak ve çocuklarına en aşağı ilk tahsil vermek 
için büyük bir anlayış ve arzu içinde olduklarından şüphemiz yoktur. Fakat yaşama şartlarının 
doğurduğu bâzı ölçüsüz zorlukların karşısında onların bu isteklerini yerine getirebilmesi için de 
lüzumlu kolaylıkları sağlamak yine Devletin vazifesi icabıdır. 

Bu düşüncelerle bu kanun teklifini Yüksek Heyetinize arz ve teklif, etmekteyiz. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SITKI YIRCA-
LI VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşki
lâtına ait Kanunun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme

sine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köylerde her yıl Eylül ayının sonuna kadar 
6 yaşını bitirmiş olanlar, ilkokul ve ilkokulu bi
tirdikten sonra, daha yüksek okullara devam et-
miyenlerden kız çocuklardan 14 ve erkek çocuk
lardan 14 yaşını tamamlamamış bulunanlar var
sa bunlar da birinci maddede yazılı meslek kurs
larına devama mecburdurlar. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir: 

EK MADDE 1 — Bu kanun hükümlerine 
göre ilk tahsilini tamamlamış olan erkek çocuk
lardan yedeksubay hakları yoksa askerî mu
vazzaflık görevlerinden iki ay indirilir. 

Bu indirme emsaline göre askerlik hizmeti

nin bitmesinden iki ay evvel terhis edilmek su
retiyle tatbik edilir. 

EK MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine 
göre ilk tahsilini tamamlamış olan kız çocukların 
evlenmelerinde medeni nikâhları kıyıldıktan son
ra, 50 lira çeyiz mükâfatı verilir. 

EK MADDE 3. — Ders yılı içine raslıyan 
ekim, çapa, toplama, orak ve hasat gibi bir kö
yün veya o köyün bulunduğu mıntakanın zirai 
istihsal devrelerinde valinin yazılı müracaatı 
üzerine öğrencilere öğretmen tarafından birer 
haftaya kadar izin verilir. Bu izinlerin ceman 
tutarı bir ders yılı için 20 günü geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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# 

Millî Eğitim Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. 2/152 - 2/197 

Karar No. 23 

30. V. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Srtkı Yırealı ve arka
daşlarının 4274 sayılı «Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilât Kanunu» nun 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ile Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, köylerde, kız çocukları için, 
ilkokula devam mecburiyetinin 12 nci yaşta hi
tam bulmasını derpiş eden kanun teklifi, gaye-
lerdeki iştirakten dolayı, Komisyonumuzun 
(25 . IV . 1951, 2 . V . 1951 ve 4 . V. 1951) tarih
lerindeki toplantılarında, Millî Eğitim, Millî Sa
vunma ve Maliye Bakanlıkları mümessillerinin 
huzuru ile tevhiden mütalâa ve müzakere olundu. 

Her iki teklif, köylerde okula devam mecbu
riyetinin 16 dan daha küçük bir yaşta son bul
ması hususunda müttefiktir, ikisi arasındaki fark, 
Sıtkı Yırealı ve arkadaşlarının teklifinde intiha 

. yaşının 14, Mehmet özbey'in teklifinde ise, yal
nız kızlara münhasır kalmak şartiyle, 12 olarak 
tesbitinden ibarettir. 

Buna zamimeten, Sıtkı Yırealı ve arkadaşları, 
hulasaten, «köylü çocukların köy zirai hayatı
nın mühim bir rüknü oldukları, kendilerinin, şi
mal ırklarının aksine, daha erken bir yaşta er
ginliğe vardıkları, ahlâki ve dinî geleneklerin tesi
ri ile daha 12 nci yaştan itibaren kızların erkek
lerden uzaklaştıkları, anifüzzikr esbaptan dolayı 
4274 sayılı Kanunun 16. nci yaşın sonuna kadar 
okula devamı temine matuf hükümlerinin tatbik 
edilmediği ve dolayısiyle istihdaf olunan gayeye 
varılamadığı, daha kötüsü, takibat yüzünden 
köylü ile okulun mücadele halinde bulunduğu ve 
çocuğunu okula göndermiyen velilere tatbik olu
nan para cezasının dâhi devamı sağlıyamadığı, 
cebrin ve cezanın netice vermediği yerde mükâ
fatın teşvik edici rolünden faydalanmak cihe
tine gidilmesinin doğru olacağı» mütalâasiyle 
tekliflerine, 4274 sayılı Kanuna ek teşkil etmek 
üzere, üç madde daha derceylemişlerdir. Bu 
ek maddelerde: 

A) İlkokulu bitiren köylü erkek çocukla
rın muvazzaflıklarından iki ayının indirilmesi, 

B) İlkokulu bitiren köy kızlarına 50 lira 
cihaz mükâfatı verilmesi, 

C) Tedrisatın devam ettiği aylara raslı-
yan ekim, çapa, zeytin toplama gibi faaliyetle
re iştiraklerini sağlamak maksadiyle velilerin 
müracaatı üzerine, öğrencilere, bir ders yılı 
zarfında yirmi günü tecavüz etmemek şartiyle 
bir haftaya kadar izin verme salâhiyetinin köy 
öğretmenlerine tanınması derpiş olunmaktadır. 

İlk olarak Sıtkı Yırealı ve arkadaşi ?mm 
tekliflerindeki ek maddeleri ele alan Komis
yonumuz ; 

A) Kanuni bir mükellefiyetin, yani ilk 
tahsili ikmal mükellefiyetinin yerine getiril
mesinin ikinci bir mükellefiyetin, yani asker
lik hizmetinin ay veya yıl ile mahdut süresinin 
tenkisini istilzam eyliyemiyeceği, 

B) Mükâfata kesbi liyakatin bir mükelle
fiyetin yerine getirilmesinden tevellüt edemiye-
ceği ve esasen nakdî mükâfat itasının terbiye-
vi ve tedrisi bir kıymeti haiz olamıyacağı, sırf 
bir atıfet olarak itası halinde ise, her sene biraz 
daha artmak suretiyle, önümüzdeki sene bütçe
sine iki milyon lira raddesinde bir külfetin 
tahmil edilmiş olacağı, Devlet gelirlerinin 
memleketin iktisadi kalkınmasını sağlıyaeak 
hususat ortada dururken pek tâli bâzı gayele
rin tahakkuku için tahsisine cevaz verilemiye-
ceği, 

C) 4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
köy okullarının asgari yedi ay açık bulunaca
ğı tesbit edilmiş bulunduğu, ve halen köyleri
mizde okulların tedris faaliyetinin bu asgari 
müddeti tecavüz eylemediği, ve okulların açık 
bulunduğu ayların köy zirai faaliyetinin nis
peten ölü bulunduğu bir devreye rastladığı göz 
önüne alınınca, tedrisatın devamı sırasında, 
yılda yirmi günü geçmemek üzere talebeye izin 
verilmesi cihetine gidilmesinin öğretim işini 
fazlaca aksatacağı mülâhazasiyle bu üç ek mad
denin kanun teklifinden ıçıkarılmasını yerinde 
görmüştür. 
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Bundan sonra, köylerde 16 ncı yaş sonuna 
kadar okula devam mecburiyetinin 14 ncü ve
ya 12 nci yaşlarda hitama erdirilmesi cihetine 
gidilip gidilemiyeceğini tezekkür eden Komis
yonumuz, Millî Eğitim Bakanlığınca Komisyo
numuza mevdu ihsai bilgiden, 1949 - 1950 ders 
yılı sonunda köy okullarımızdan mezun olan 
talebenin % 25 inin 15 ve 16 yaşlarında olduk
larını, ve bu hale nazaran yaş haddinin 16 dan 
14 veya 12 ye indirilmesi gibi bir hareketin köy 
çocuklarından bir kısmını ilkokulu ikmal im
kânından mahrum bırakacağını ve binaenaleyh 
4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin haliyle 
ipkasının zaruri bulunduğunu tesbit ve müşa
hede etmiştir. 

Ancak 3 - 4 yıl müstemirren okula devam 
edegelen talebenin okula devam itiyadını ikti
sap etmiş olcağmı, talebeyi okula bağlamanın, 
onları devam itiyadı ile teçhiz etmenin okulun 
pedagojik organizasyonu ve öğretmenin peda
gojik formasyonu ile sıkı sıkıya ilgili bu
lunduğunu ve bulunacağını gözden uzak tut
maya da imkân göremiyen komisyonumuz, köy 
okulları öğrencilerinden 14 yaşım ikmal eyle
miş bulunanların velileri hakkında 4274 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinin âmir buluduğu ce
zai müeyyidelerin tatbik edilmemesinin masla
hata uygun düşeceğini ve bunu temin gayesiyle 
de mezkûr kanunun 13 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesinin yerinde olacağını ekseriyetle 
tasvip ve takrir eylemiştir. 

Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarının tekliflerinde 
yer alan, Millî Savunma ve Bütçe Komisyonunu 
ilgilendiren ek maddeler komisyonumuzca tek
liften çıkarılmış ve buna da teklif sahipleri adı
na Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı mutava
at ve muvafakatini beyan eylemiş bulunduğun
dan teklifin Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonlarına havale edilmeyip doğruca Kamuta
yın yüce tasvibine arzolunması mütalâasiyle 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Baş. Bu R. Sözcüsü 

Edirne Çanakkale 
C. Köprülü ö. Mart 

Kâtip 
Balıkesir Ankara Burdur 
Tt. Pelvan ö. Büen M. özbey 

Çankırı Erzurum Gümüşane 
K. Arar F. Çobanoğlu V. M. Kocatürk 

îmzada bulunamadı 

Hatay İzmir Kars 
B. R. Tankut H. E. Adıvar Muhalifim 

T. Taşkıran 
Kütahya Seyhan Trabzon 
R; Koçak A. H. Asya M. R. Tarakçıoğlu 

îmzada bulunamadı 

Muhalefet şerhi 

Komisyon kararını ilkokul mecburiyeti 
ile telif edilmemekteyim. Anayasamızın 87 nci 
maddesine göre «kadın, erkek bütün Türkler 
ilk öğretimden geçmek mecburiyetindedirler.» 
Bu mecburiyetin tabiî bir neticesi olarak da 
çocuğunu 4274 sayılı Kanunun 15 nci madde
sinde yazılı evlenme, hastalık gibi mühim 
sebepler dışında okula göndermiyen veya de
vamını temin etmiyen veliler hakkında bâzı 
hükümler tatbik olunmaktadır. Çeşitli sebep
lerle tahsillerine geç başlamış veya, yavaş 
ilerlemiş bulunan çocukların velilerine 14 ya
şından sonra çocuklarını okullardan çıkar
mak imkânının verilmesi ile bizzat komisyon 
raporunda da belirtildiği gibi sayıları küçüm-
senmiyecek bir kısım çocukların ilkokulu ik
mal etmemelerine yol açılmış olacaktır. El-
betteki bu da ilk öğretim mecburiyeti ile te
lif edilemez. 

Dünyanın bütün Demokrat memleketle
rinde ilk öğretim mecburidir, tıpkı bizde 
olduğu gibi, bu mecburiyetin tabiî bir neti
cesi olarak da çocuğunu okula göndermeyen 
veliler hakkında takibat yapılmaktadır. Bir 
misâl olarak İngiltere'yi ele alacak olursak, 
bu memlekette çocuğunu okula göndermiyen, 
veya bu hususta ihmal gösteren veli mahke
meye sevkedilir. Mahkemece de velinin duru
muna göre para cezaları ve daha sonra icap 
ederse hapis cezası verilir. Bâzı hallerde ikisi 
birden de verilebilir. Çocuk tam bir haylaz
lık halinde ise velisinin yanından alınarak 
başka bir aile nezdine veya bir ıslâh müesse
sesine gönderilir. İngiltere'de ilk öğretim çağı 
çocuğun 6 yaşma bastığı yıldan 15 yaşının 
sonuna kadar herkes için fasılasız olarak 
uzanır. Bu suretle her İngiliz 9 yıllık bir ilk 
öğretim tahsili alır. 

Hâlen bu devreyi bir yıl daha uzatmak 
temayülü vardır. İlk öğretimi yüzde yüz ta
hakkuk ettirmiş ve ümmiliği çoktan halley-
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lemis bir memlekette bu mecburiyet ve taki
bat verken, Türkiyemiz gibi bu sahada daha 
pek çok çalşmaya mecbur olan ve ilk öğre
timi sadece 5 yıl süren bir memlekette bu 
mecburiyeti zedeleyebilecek bir kararın doğ
ru olmadığı düşüncesindeyim. 

4274 sayılı Kanunun 12 nci maddesi iyi 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Köylerde ilköğrenim okul ve kurslarına de
vam eden öğrencilerden 14 yaşını ikmal eylemiş 
bulunanların velileri hakkında işbu kanunun 

tatbik edilecek olursa köylülerin iş durum
larına, mevsimlerin ve köylerin hususiyetle
rine göre okulların açılıp kapanma vakitleri 
ayarlanabilir; ve bu suretle çocuklar ailele
rine iş zamanlarında yardımda edebilirler. 

Kars Milletvekili 
T ezer Taşkıran 

16 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TİRÎŞÎ 

4274 sayılı «Köy Okulları ve Enstitüleri Teşki
lât Kanunu» nun 13 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun teklifi 
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S.Sayısı: |9I 
Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'nun, Devlet Memurları Ay-
lıklarınm Tevhit ve Teadülüne dair,olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı Kanuna ek 4908 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Bütçe Ko

misyonu raporu (2/174) 

İ€ . II . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4908 sayılı Kanunun 1 nci maddesine iki fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun .teklifim gerekçesi 
ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. * 

Gereğinin yapılması saygı ile rica olunur. 
Balıkesir Milletvekili 

4 . Müfit Erkuyumcu 

* GEREKÇE 

1044 senesi Haziranına kadar Devlet memurlarına» bir üst dereceye terfi edebilmeleri için, 
üst derece kadrosunun tahsisine imkân elvermesi lâzımdı. Kadro darlığı ve tasarruf mülâhaza-
siyle mevcut kadrolardan bir kısmının L cetveline alınması gibi sebeplerle terfi sürelerini doldur
dukları halde senelerce terfi edemiyen memurlar aranandaki huzursuzluğu - muvakkat bir zaman 
için de olsa - gidermek mülâhazasiyîe 1944 yılı Haziranında neşredilen 4596 sayılı- Kanunla, 
3656 sayılı Maaş ve Teadül Kanununun bâzı maddeleri tadil edilmiş ve memurlarm kadrosuz iki 
üst dereceye kadar terfileri imkânı sağlanmıştı. Bu tadilât sayesindedir ki memur kadrolarında 
bir zaman için nisbi bir ferahlama husule gelmiş ve terfi imkânları sağlanmış oldu. 

4598 sayılı Kanun, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen memurları iki durumda buldu. Bir 
kısım memurlar bir derecede, iki terfi süresini doldurmuş aynı derecede üçüncü terfi süresini geçir
meye başlamış olup bu katagoriye giren memurlara 3656 sayılı Teadül Kanununun 8 ve muvakkat 
16 nci maddeleri mucibince bir üst derecenin maaş farkı tazminat olarak verilmekte idi. Diğer 
bir kısım memurlar ise bir derecede henüz iki terfi süresini ikmal etmedikleri için tazminat alama
makta idiler. 4598 sayılı Kanun birinci katagoriye dâhil olan memurlarla ikinci katagoriye dâhil 
memurların aynı zamanda terfi imkânlarını sağlamakla pek cüzi farklarla bu iki katagori memur 
sınıfını bir hizaya getirmiş oldu. Her ne kadar 4598 sayılı Kanun muvakkat ikinci maddesiyle 
«3656 sayılı Kanunun 8 nci ve muvakkat 16 ııcı maddelerine göre kendilerine üst derece maaşı 
verilmiş olanlar bu maaşı aldıkları tarihte o dereceye terfi etmiş sayılırlar. Bu gibilerin işbu 
kanunun 4 ncü maddesi mucibince iki üst derece maaşı almaları için geçirmeleri lâzımgelen müd
det o tarihten hesap olunur.» Yolunda vaz'ettiği bir hükümle birinci katagoriye giren memurlar 
için terfi tarihi olarak bir üst derecenin maaş farkım tazminat olarak almaya başladıkları tari
hi itibar etti ise de, bu hal tatbikatta esaslı bir fark husule getirmedi. Filhakika kanunun neşrin
den bir ay evvel tazminat akmaya başlıyan bir memurla kanunun tatbika konulması üzerine ter
fi eden memur arasındaki fark ancak bir, nihayet iki aya inhisar etmiş bulundu. 

Hal böyle iken 6.. VI . 1946 tarihûaie naasadilarek 3656 savüı MARS ™ Tfladiii K*™™™* aVia.-



nen 4908 sayılı Kanunla yukarda durumları izah edilen memurlardan ikinci kategoriye mensup' 
olanların, kadrosuzluk yüzünden kaybettikleri müddetin âzami bir senesinin yeni* terfi sürelerine 
mahsubu esası kabul edilerek bunlara yerinde olarak bir avans verildi. Ancak birinci katagoriye 
mensup memurlar daha zararlı ve kayıplı oldukları halde büyük bir zühul eseri olarak neşredilen 
4908 sayılı Kanunda, 4598 sayılı Kanunun birinci kategori memurları ilgilendiren muvakkat 2 
nci maddesine atıf yapılmaması yüzünden bunların bu avans ve kıdem hakkından istifade edeme
meleri gibi kanun vâzımın maksat ve gayesi hilâfına çok garip ve adaletsiz bir netice husule gel
di: Bu suretle, haddizatında aralarında ikinci kategorinin aleyhine olarak bir maaş derecesi fark 
bulunan iki memur kadrosuzluk yüzünden aynı maaş derecesinde birleşerek 4598 sayılı Kanunun 
neşri üzerine pek cüzi farklarla bir üst dereceye beraberce terfi etmek suretiyle esasen âdilâne 
sayılamıyacak bir vaziyet meydana gelmiş iken 4908 sayılı Kanunun neşri üzerine bu adaletsizlik 
katmerli bir hal almış ve bidayette bir derece geride bulunan bir memur bir zühul yüzünden diğe 
rinin aleyhine iktisap ettiği bir senelik kıdem sayesinde bir derece öne geçmiş ve büsbütün anor 
mal bir vaziyet tahaddüs etmiştir. Bu hal bugüne kadar böylece devam edegelmiş ve memurlar ara 
smda haklı hoşnutsuzluklara, şikâyet ve sızıltılara sebebiyet vermiştir. Geç. de olsa pek aşikâr 
olan bu haksızlığın tamir ve telâfisi pek yerinde ve âdilâne bir hareket olacaktır. Bu itibarla 
4598 sayılı Kanuna ek 4908 sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıda yazılı iki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif eyleriz. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MÜFİT ERKU-
YUMCU'NUN TEKLİFİ 

4908 sayılı Kanunun 1 nci maddesine %iki fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4908 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine aşağıda yazılı iki fıkra eklenmiştir: 
«Bu madde hükümleri 4598 sayılı Kanunun 
3 ncü ve 4 ncü ve muvakkat ikinci maddeleri 
mucibince yükselmeleri yapılmış olanlar hak
kında da uygulanır. 

Kadroları elverişli olmıyanlara ilk açılacak 

kadrolar tercihan tahsis edilmek suretiyle bü 
madde hükmünden faydalanmaları sağlanır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/174 
Karar No. 98 

7 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Müfit Er kuyumcu '-
nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nuna ek 4908 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 

iki fıkra eklenmesine dair-olan Kanun tekli
fi komisyonumuza havale buyurulmakla Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Teklif sahibi; . 
1. 4908 sayılı Kanunun birinci maddesinin 



— 3 — 
4598 sayılı Kanunun 3 ncü, 4 ncü ve muvakkat 
ikinci maddeleri mucibince terfileri yapılmış 
olanlar hakkında da uygulanmasını, 

2. Bu uygulamanın, kadroları elverişli ol-
mıyanlara ilk açılacak kadroların tercâhan tah
sis edilmek suretiyle icrasını, 

İstemekte olup istinat ettiği mucip sebebe 
göre; 4598 sayılı Kanun, kadrosuzluk yüzün
den terfi edemiyen memuru iki durumda bu
lunduğu ve bunlardan bir kısmı bir derecede 
iki terfi süresi doldurmuş, aynj derecede üçün
cü terfi süresini geçirmeye başlamış olan bu ka-
tagorideki memurların 3656 sayılı Kanunun 8 
nci ve muvakkat 16 ncı maddesine göre bir üst 
derecenin maaş farkını tazminat olarak al
makta, 

Diğer bir kısım memurlar ise 3656 sayılı 
Kanuna göre henüz bir derecede iki terfi müd
deti gsçirmemiş olduklarından üst derece maaş 
farkının kendilerine tazminat olarak verilme
mekte, 

bulunduğunu ve 4598 sayılı Kanunla yukar
da yazılı iki katagoriye dâhil memurların aynı 
zamanda terfi 'imkânlarını sağlamakla pek cüzi 
farklarla bir hizaya getirilmiş olduklarını bil
dirdikten sonra, 4908 sayılı Kanunla bu vazi
yette bulunan memurlardan ikinci katagoriye 
dâhil olanların kadrosuzluk yüzünden kaybet
tikleri, müddetin âzami bir senesinin yeni terfi 
sürelerine mahsup edilmek suretiyle avantajlı 
bir hale getirildiğini, birinci katagoriye dâhil 
yani 3656 sayılı Kanun mucibince iki terfi 
müddetini doldurduğu halde kadrosuzluk yü
zünden ancak bir üst derece maaşı almış olan 
memurların ise dikkate alınmıyarak mağdur, 
zararlı ve gaipli bir hale düşürüldüklerini 
ileri sürmekte ve 4598 sayılı Kanunun neşri 
üzerine pek cüzi farklarla bir üst dereceye be
raberce terfi etmek suretiyle esasen âdilâne 
sayılmıyacak bir vaziyet meydana gelmiş iken 
4908 sayılı Kanunun neşri üzerine bu adalet
sizliğin daha da artmış olduğunu ve bidayette 
bir derece geride bulunan bir memur bir zuhül 
yüzünden diğerlerinin aleyhine iktisap ettiği 
bir senelik kıdem sayesinde bir derece öne geç
miş ve büsbütün anormal bir vaziyet tahaddüs 
etmekte olduğunu ileri sürmekte ve geç de olsa 
pek aşikâr olan bu haksızlığın tamir ve telâ
fisi için 4908 sayılı Kanunun birinci maddesine 

yukarda yazılı iki fıkranın eklenmesini iste
mektedir. 

Komisyonumuzda Hükümet temsilcisinin ver
diği izahattan anlaşıldığı üzere; 

3 1 . V . 1944 tarihinde yürürlüğe giren 4598 
saydı Kanunla yüksek mektep mezunu olmıyan 
memurların terfi süreleri dört seneden üç seneye 
indirilmek suretiyle evvelce bunlara yüksek okul 
mezunu memurlar arasında terfi süresi bakanın
dan mevcut olan fark izale edilmiş bulunduğun
dan sözü edilen kanunun geçici birinci maddesiy
le kanunun neşri tarihinde (24 . V I . 1944) me
mur bulunan yüksekokul mezunları için istisnai 
bir hüküm sevkedilerek bunların bir defaya mah
sus olmak üzere terfi sürelerinin iki sene üzerin
den hesap edileceği kabul edilmişti. 

Kanunun bu geçici maddesi hükmünün, neşri 
tarihinde alınmakta olan aylık derecesinde uygu
landığından ve her hangi bir derecede bir terfi 
süresinden fazla geçen müddetle müteakip dere
celerdeki terfi süresine mahsup edilmediğinden 
mezkûr geçici maddenin tatbikatında 24 . V I . 
1944 tarihinde bulundukları derecede iki sene
den fazla kalmış olan memurlar sözü edilen geçi
ci birinci madde hükmünden tamamen istifade 
edememişlerdir. 

Bilfarz, kanunun yayınlandığı 24 . V I . 1944 
tarihinde almakta olduğu 40 lira da üç seneden be
ri bulunmuş olan bir memurla ayni maaşı iki se
neden beri almakta olan diğer bir memurun her 
ikisi de terfi sürelerini doldurmuş bulundukla
rından kanunun yürürlüğe girdiği 3 1 . V . 1944 
tarihine muzaaf olarak terfileri yapılmış ve bu 
suretle de birinci memur kanunun iki senelik 
terfi müddetinden faydalanmış olduğu halde 
ikinci memur bu müddetten faydalanamamıştı. 

Bu suretle 4598 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteki derecelerinde iki seneden fazla 
hizmet süresi bulunanlarin da bir seneyi geçme
mek üzere bu fazla müddetlerinden müta^kıp 
terfilerinde faydalandırılması maksadiyle 4908 
sayılı Kanun sevkolunmuştur. 6 . VI . 1946 ta
rihinde neşrolunan bu kanunla 4598 sayılı Kanu
nun neşri tarihinde bulundukları derecede iki 
yıldan fazla kalmış olan ve aynı kanunun 3, 4 
ncü ve geçici birinci maddeleri gereğince terfi
leri yapılmış olan memurların eski derecelerin
de yani 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde 
bulundukları derecelerde iki yıldan fazla geçmiş 
müddetlerinin en çok bir senesinin 4908 sayılı 
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Kanunun yürürlüğe girdiği 31 . V . 1946 tari-
binde bulundukları derecelerdeki terfilerinde sa
yılması kabul edilmiştir. Bu kanunun Bütçe 
Komisyonunda müzakeresi sırasında,, 4598 sayılı 
Kanunun neşri tarihinde bulundukları dereceler
de kadrosuzluk yüzünden iki yıldan fazla bekle
miş yargıç ve savcıların da bulunabileceği düşün
cesiyle bunların da iki yıldan fazla olan sürele
rinin mütaakıp terfilerinde sayılması için ikinci 
fıkra eklenmiştir. Halbuki Yargıçlar Kanununa 
göre yargıç ve savcılar için esasen normal terfi 
müddeti iki sene bulunduğu için üç senelik terfi 
müddetinin bir defaya mahsus olmak üzfere iki 
seneye indirilmiş olmasından ileri gelen durumu 
düzeltmek maksadiyle sevkedîlmiş bulunan 4908 
sayılı Kanunun yargıç ve savcılarla bir ilgisi ol
mamak lâzımgelirdi, îşte bu kere teklif olunan 
tasarının konusu bu suretle yargıç ve savcılar hak
kında kabul edilmiş bulunan hükmün yaratması 
bilnazariye mümkün olan bâzı farklı durumları 
ıslah maksadını taşımaktadır. 

Fakat bu ıslah ameliyesi için teklif edilen 
sureti hal, 4908 sayılı Kanunun esas ve pren
siplerinden ayrı yeni bir esas ve prensip vaz'-
ını hedef tutmaktadır. Şöyle ki: 

4908 sayılı Kanunun mevzuubahis olan bi
rinci maddesi hükmü tahlil edilecek olursa bu 
hükümden faydalanacak memurun iki şartı 
haiz olmasının lâzımgeldiği görülür: 

1. 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde 
yüksek mektep mezunu memur bulunmak, 

2. Aynı tarihte bulunduğu derecede iki 
seneden fazla bir müddet geçmiş olmak. 

Kanun teklifinin istihdaf ettiği yargıç ve 
savcılar gerçi birinci şartı haiz iseler de bun
ların 4598 sayılı Kanunun yayımı tarihinde bu
lundukları derecede iki seneden fazla geçmiş 
bir müddetleri mevcut değildir. 

Zira bunlar teklifin gerekçesinde de ifade 
•»edildiği üzere 4598 sayılı Kanunun yayımından 

evvel 3956 sayılı Kanunun «ski 8 nei maddesi
ne göre terfi etmişlerdir. 

işte şimdiki teklif, 4598 sayılı «KJammun 
esas olarak aldığı (kanunun neşri tarihindeki 
(24. VI. 1944) derece maaşında geçen hizmet 
müddetini) bir tarafa bırakarak bir evvelki 
derece maaşına geçmekte ve o maaşta iki se
neden fazla geçen müddetlerin şimdiki memu
riyetlerinde mahsubunu istemektedir. 

Mesele bu sahaya döküldüğü takdirde 4598 
sayılı Kanunun yürürlükten evvelki maaş dere
celerinde iki "seneden fazla beklemiş olanlar yal
nız yargıç ve savcılara münhasır olmayıp bütün 
Devlet memurlarını şümulü içerisine alan bir 
esasa gidildiği ve bütün Devlet teşkilâtında yeni 
bir aylık ayarlamasının ve intibakının yapılma
sına kapı açıldığı görülür ki buna ne barem ve 
aylık kanunlarının umumi esasları müsaittir, 
ne de esasen çok mühim miktarlara çıkmış bulu
nan personel masraflarına yeni bir ilâve imkâna 
mevcuttur. 

Komisyonumuz, teklifin bu sebeplerle reddine 
oy birliği ile karar vermiş ve Kamutayın onayı
na arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 

Bursa 
//. Şaman 

Balıkesir 
E, Budakoğlu 

İstanbul 
A. H. Başar 

Konya 
R. Brand 
Sivas 

//. İmrs S. 

Balkan V. 
Burdur 

F. Çdikbaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu :M. 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
Ç. Türkgeldi 

Ordu 
E. Aksoy O 
Trabaon 

F. K&laycîağlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
, Bayramağlu 

Giresun 
M. Şener 

lanir 
B. Bilgin 

Rize 
. Kavmköğlu 

ürfa 
Dr. W. Ergin 

> • • - « 
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S. Sayısı: |92 
Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve 16 arkadaşı ile Edirne Mil
letvekili Cemal Köprülü'nün, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğretim 
müesseselerinde öğretmenlik yapanların yahut Millî Eğitim Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müddet
lerine göre alacakları aylık dereceleri hakkında kanun teklifleri 

ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (2 /48 , 2 /57) 

Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve 16 arkadaşının, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik 
yapanların veyahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müd

detlerine göre alacakları aylık dereceleri hakkında kanun teklifi (2/48) 

(İlkokul öğretmenlerinin veya ilkokul öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların veyahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilâtında çalışanların hizmet müddetlerine göre alacakları aylık dereceleri hakkında ka

nun) tasarısının mucip sebepleri 

21. XI . 1951 

Yüksek Başkanlığa / / ^ 

öğretmenlerimizin maaşları ilk defa, 22 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiş olan 789 sayılı 
(Maarif Teşkilâtına dair Kanun) ile düzenlenmiştir. Buna göre ilkokul öğretmenlerinin maaş baş
langıcı 15 lira idi. 

24 Mayıs 1929 da kabul edilmiş olan 1452 sayılı Kanun da bütün Devlet memurlarının ma
aşlarını bir esasa bağlanmıştı. Bu kanuna göre lise derecesinde tahsil görmüş bir memura ilk 
maaş olarak 20 lira verilebiliyordu. r $ ,; *' °' V * | *' V * V * V & v * ?' * < " y -' v *: t' * v * Vw y * Ş J 

öğretmenler 789 sayılı hususi Kanuna tâbi olduklarından, 1452 sayılı Kanundan faydalanama-
dıkları gibi bu kanundan sonra 1. IX. 1930 tarihinde meriyete giren 1702 sayılı (îlk ve Orta 
Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkında Kanun) ile de öğretmenlerimizin maaşları 
diğer Devlet memurları maaşları derecesine çıkarılamamıştı. Bu suretle gerek 789 ve gerek 1702 
sayılı hususi kanunlar sebebiyle öğretmenlerimizi; emsali Devlet memurlarına nazaran daha dûn 
derecede maaş almakta devam etmiş oldular. Bu. hal 1939 tarihine kadar devam etti. Bu tarih
te çıkan 3656 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 1702 sayılı hususi Kanunun, maaş ve terfilere 
dair hükümleri ilga edilmiş ve böylelikle de öğretmenlerimiz maaş ve terfi bakımlarından 
emsali Devlet memurları hukukunu ancak bu tarihten itibaren kazanmış oldular. 

3656 sayılı Kanuna göre ilkokul öğretmenleri vazifeye başlamalarında (20) lira asli maaş alı
yorlardı. Fakat bu kanunla, öğretmenlerimiz için bir intibak prensibi kabul edilmemiş oldu
ğundan 1939 yılında mesleğe ilk olarak intisap edenlerle bu tarihten altı yıl önce vazifeye baş
lamış olanlar (20) lira maaşta birleşmiş oldular. Yani 1939 dan evvel hizmet etmiş olanların 
15 - 17,5 ve 17,5 - 20 lira maaşlar arasındaki hizmet müddetleri teminat altına alınmamıştı. 

Başka meslek erbabının bu kanun sebebiyle kaybedilen hakları muhtelif vesile ve kanun
larla telâfi edilmiş olduğu halde öğretmenlerimiz için böyle bir şey düşünülmemişti. 

Gerek maarif teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanun ve gerekse onu takip eden 1702 sayılı (ilk 
ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine dair kanun) ile hiç intibak görmemiş ve ay-



rica da özel idarelerin malî takatsizlikleri yüzünden bu mevzuat dâhilinde bile muntazaman terfi 
edememiş ve binnetice diğer Devlet memurlarına nazaran mağdur durumda kalmış olan öğretmen
lerimiz, nihayet, haklarının 3656 sayılı Kanunla da düşünülmemiş olduğunu görünce mağdur du
rumlarının ıslâhı dileğiyle muhtelif makam ve çarelere baş vurmuşlardı, öğretmenlerin bu haklı 
feryatlarını nazarı dikkate alan bâzı milletvekilleri bu vaziyete bir son vermek ve kaybedilen hak
larını iade .eylemek üzere (intibak) prensibi dâhilinde yeni bir kanun tasarısı hazırlayıp Meclise 
sunmuşlardı. Tasarı Meclisin bilhassa (Millî Eğitim Komisyonunda) en tatminkâr şeklini almış 
iken bilâhare (Bütçe Komisyonunda) yeni tadillere uğrıyârak ve (intibak) prensibinden de ayrı
larak öğretmenlerimiz için bir atıfet kabilinden (5242) sayılı ile 6 . V I I , 1948 tarihinde kanunlaş
mış ve 3 1 . X I I . 1948 tarihinde de yürürlüğe konmuş oldu. 

İlk teklifin esas, maksat ve prensibinden ayrılarak bir hediye şeklinde tecelli eden 5242 sayılı 
Kanun, ilkokul öğretmenlerinin mağduriyetlerine bir çare olmadıktan başka kendi aralarında da 
yeniden birçok haksızlıklara, nispetsizliklere ve mağduriyetlere sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 
Şöyle ki : 

1. Bu kanunla, resmî ilkokullarda veya ilkokul öğretmenliğinden gelip de ilköğretim Müfettişli
ğinde, yahut köy enstitüleri öğretmenliğinde en az 15 yıl hizmet görerek bu hizmetlerde fiilen ça
lışmakta bulunanlar faydalanmakta ve aynı şartları haiz, aynı kıdeme malik, aynı menşeden 
gelmiş ve fakat kanunun neşri tarihinde kanunun birinci maddesinde sayılan yerlerden gayri orta 
ve yüksek okullarla diğer millî eğitim müesseselerinde ve hususi ilkokullarda çalışan öğretmenler 
bu kanunun dışında bırakılmaktadırlar. Halbuki : 

a) özel olarak idare edilen ilkokullar her bakımdan yani gerek idare ve gerekse eğitim ve öğ
retim bakımlarından tamamen resmî ilkokulların aynıdır. Ve bu okullardan çıkan talebe, resmî 
ilkokullardan yetişen talebenin hukukunu tamamen ve ayniyle haizdir. Bu okullara da resmî ilk
okullarda öğretmenlik hak ve salâhiyetini haiz ve aynı menşeden gelen öğretmenler tavzif edil
mektedir. Hak ve vecibeleri birbirinin aynı olması lâzımgelen öğretmenlerden rsmî ilkokullarda 
çalışanlar bu kanundan faydalandıkları halde özel ilkokullarda tavzif edilenler faydalanamamak
tadırlar. Buradaki adaletsizlik sarihtir. 

b) Yine bu kanunun birinci maddesine göre ilkokul öğretmenliğinden gelen ilköğretim müfet
tişleri kanundan faydalanmakta ve bu menşeden gelme Millî Eğitim müdürleri veya diğer bir Mil
lî Eğitim müessesesinde çalışanlar faydalanamamaktadırlar. 

Aynı menşeden gelme, aynı kıdeme sahip, aynını hakka malik ve aynı vecibelerle mükellef üç 
ilköğretim müfettişlerinden birisinin, daha başarılı ve kabiliyetli olması sebebiyle veya her hangi 
bir mülâhaza neticesinde Millî Eğitim müdürlüğüne diğerinin de, meselâ, Bakanlık şube müdür
lüğüne tâyin edilmiş olduğu vâki ve varittir. Millî Eğitim müdürü olan zat ile şube müdürü tâyin 
edilen kimse bu yeni vazifelerinde müfettişlikten daha fazla bir hak ve menfaat temin edememiş
lerdir. O halde bunlardan müfettiş ,olarak kalanının bu kanundan faydalanıp diğer ikisinin fayda
lanmaması nasıl izah edilebilecektir? 

c) Kaun, bilfiil dersanede çalışan ilkokul öğretmenini derpiş eylemekte ve Millî Eğitimin 
diğer müesseselerinde çalışan ilkokul öğretmenini dışında bırakmaktadır. 

Maarif Teşkilâtına dair Kanuna göre meslekte asıl olan öğretmenliktir ve yine bu kanunun 
22 nci maddesi gereğinde "Bakanlık, öğretmeni istediği yerde ve vazifede kullanma yetkisine sa
hiptir. Bakanlık kanunun kendisine verdiği bu salâhiyete dayanarak . . . . ilkokul öğretmenini 
Bakanlık merkezinde çalıştırmaktadır. Aynı menşeden gelme, aynı kıdeme sahip iki öğretmenden 
ilki kanundan faydalanacak, diğeri bundan mahrum kalacaktır. Madeîet bunun neresindedir. 

2. 5242 sayılı Kanunun birinci maddesinin B fıkrası hükmü tatbikatından olarak bâzı öğretmen
ler 19 yılda 50 lira asli maaşa hak kazanırken diğer bir k.sım öğretmenler bu hakkı ancak 23 yılda 
elde edebilmektedirler. Bu olay kanunun birinci maddesinin diğer fıkralarında da tesbit edimiş bu
lunan ve mesnedi katiyen anlaşılmıyan basamakların her birinde çeşitli olarak ve pek çok öğretmeni 
meyus edecek suretlerde tekerrür eylemektedir. Binaenaleyh her şeyden evvel hukuki ve kanuni 
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mesnetten mahrum olan bu basamakların terkedilmesi ve kıdemlerinin hesabında geçmiş ve mevcut 
mevzuata istinat olunması azimdi. 

3. Kanun, dun maaş derecelerinde bulunanlardan 15 yıl ve daha fazla hizmet etmiş olan öğret
menleri hedef tutmuştur. Buna göre, 1933 - 1̂ 39 tarihleri arasmda vazifeye başlamış olan öğretmen
ler bu kanundan faydalanamamışlardır. Bu gibi öğretmenlerin maaşları mesleke 1939 da yeni intisap 
eden öğretmenlerle birlikte 20 lira olmuştu. Böylelikle meslekte 6 sene kıdeme malik öğretmenlerle 
mesleke 1939 da yeni intisap etmiş olanlar arasında 3656 sayılı Barem Kanunu bir fark gözetmediği 
gibi 5242 sayılı Kanun da bu bakımdan bir kaydı ihtiva etmemiş bulunmaktadır. 

4. Kanun, ilkokul öğretmeni veya bu öğretmenlikten gelen ilköğretim müfettişi ile köy enstitüsü 
öğretmenini hükümleri içine almakta ve bu menşeden gelen ve fakat daha yüksek dereceli okullarda 
çalışanları hariçte bırakmaktadır. ' 

İlkokul öğretmeni olup, meslekte daha faydalı olabilmek amaciyle maddi ve mânevi birçok feda
kârlıklara katlanarak orta ve daha yüksek bir öğretim müessesesinde öğretmenlik hak ve salâhiyetini 
almış olanlar yaptıkları çeşidi fedakârlıklar nispetinde aksine olarak mağdur bırakılmışlardır. Çün
kü bu gibi öğretmenler orta veya yükseköğretime geçmekle maaş bakımından bir fark almadıkları 
gibi ayrıca da, bu müesseselere geçebilmek için asgari iki yıl tahsile devam etmekle kıdemlerinden bu 
müddeti de kaybetmiş bulunmaktadırlar. Vaktij-le öğretmen okulunun birlikte ikmal ettikleri vo 
mesleke beraber atıldıkları ilkokul öğretmenleri 5242 sayılı Kanundan faydalanırken bir yüksek 
tahsili bitirmek veya mevzuatın kendilerine verdiği diğer bâzı imkânlardan faydalanmak suretiyle 
daha yüksek dereceli okulda öğretmenlik yapan bu meslektaşların 5242 sayılı Kanunun dışında bı
rakılmaları, ve bu gayret ve fedakârlıklarından dolayı âdeta cezalandırılmış olmaları hak ve adalet 
fikri ve prensipi ile telif edilemez. Binaenaleyh, ilköğretimden gelen bu öğretmenlerin ilkokul öğ
retmenliğinden gelmeleri ve o grupa dâhil meslektaşlar olmaları bakımından kendilerinin, mevzuat
tan evvelâ ilkokul öğretmenleri gibi faydalanmaları ve ayrıca da bir yüksek tahsil yapmak, imtihan 
vermek gibi katlandıkları külfetlere mukabil de bir üst derece ile taltifleri zaruridir. Adalet fikri bu
nu ieabettirir. 

5. Maaş bakımından muhtelif haksızlıklar karşısında kalan ilkokul öğretmenlerinden mühim bir 
kısmının - on bine yakın bir yekûnun - mesleği terk ile devletin diğer hizmetlerinde çalıştıkları bir va
kıadır. Fevkalâde tedbirler alarak ilkokul öğretmeni yetiştirilmeye çalışıldığı şu anda, vaktiyle ge
çim zaruretinden mesleki tekretmiş ve fakat halen öğretmenlik ruh ve heyecanını kaybetmemiş olan 
tecrübeli öğretmenlerden bir kısmının tekrar mesleke kazanmayı düşünmek ve böylelikle de Millî 
servetten mühim miktarda tasarruf eylemekle beraber maksada daha erken erişmek elbette ki çok 
faydalıdır. Bu maksatla tasarıya muvakkat bir madde eklenmiştir. 

6. Yukardan beri devam eden bu kısa izahlardan da sarih olarak anlaşılacağı veçhile, birtakım 
haksızlıkları bertaraf etmeyi istihdaf ettiği zannedilen 5242 sayılı Kanun bu maksadına erişememiş ol
duğu gibi öğretmenler arasında yeniden haksızlıklar ve adaletsizlikler yaratmıştır. 

Yeni teklif edilen bu tasarı, misal olarak alınıp izah edilen ve daha pek çok benzerleri bulunan 
haksızlıkları, adaletsizlikleri hakikaten bertaraf edecektir. 

Bu tasarı 5242 sayılı Kanunun teklif anındaki maksat ve ruhundan ayrılmamış, yani ancak o 
kanunun derpiş eylediği ilkokul öğretmenini ve ayrıca da bu öğretmenlikten gelerek orta ve daha 
yüksek dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapmakta olanların veya yine ilkokul öğret
meni olup da Bakanlıkça, teşkilât kanununa dayanılarak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında 
çalıştırılanları hedef tutmaktadır. \ ' '[ 

Bu tasarı hazırlanırken öğretmenlerin mevcut Barem Kanununa göre intibakları da düşünül
memiştir. Tasarı ile, meselâ, 1926 da mesleke giren ve fasılasız başarılı olarak çalışan öğretmenin 
maaşının 60 lira olması istenmektedir. Eğer bugünkü Barem Kanununa göre bir ayarlama, bir inti
bak düşünülmüş ve bu tasarı bu esas dahilinde teklif edilmiş bulunsaydı bu gibi öğretmenler için 
asgari 80 lira asli maaş istenmesi gerekirdi. Buna benzer misalleri diğer maaş ve derecelerinde de 
vermek mümkündür. Bu da gösterir ki teklifimiz bir intibak ve ayarlama olmayıp 5242 sayılı Ka
nunda düşünülmemiş» olanları, mevzuat hükümleri dâhilinde, tesbit etmekten ibaret kalmıştır. 
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5242 sayılı Kanun başarısızlıklarından dolayı terfi edememiş olanları âdeta terfih etmeyi, mü
kâfatlandırmayı düşündüğü halde bu defa sunulan tasarı yalnız ve ancak başarılı yılları nazarı 
dikkate almış ve usulü dairesinde tesbit edilen başarısızlıkları terfide hesaba katmamıştır. 

Binaenaleyh, 5242 sayılı Kanunun maksadını şümulü içine almakla beraber bu kanunun tatbi
katından doğan aksaklıkları giderecek bulunan işbu tadarının Büyük Meclisin tetkik ve tasvibine 
arzını istirham eyleriz. 

BOLU MİLLETVEKİLİ ZUHURİ DANIŞ
MAN VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İlkokul öğretmenlerinin veya ilkokul öğretmen
liğinden gelerek orta ve daha yüksek derebety 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların 
veyahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında çalışanların hizmet müddetlerine 
göre alacakları aylık dereceleri hakkında Kanun 

MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihinde, 
resmî veya özel ilkokullarda ve ilkokul öğret
menliğinden gelerek orta ve daha yüksek de
receli öğretim müesseselerinde öğretmenlik 
yapmakta olanlar veyahut Millî Eğitim Bakan
lığının merkez ve taşra teşkilâtında çalışanlar
dan : 

a) 1926 yılında mesleke girmiş olup da 
halen almakta olduğu maaşı 60 liradan aşağı 
olanların maaşı 60 liraya çıkarılır. Böylece ma-, 
aşı 60 liraya çıkarılanlarla kanunun neşri ta
rihinde esasen 60 lira almakta olanlardan 1926 
dan önce mesleke girmiş bulunanların bundan 
önceki hizmet müddetlerinin her altı yılı için 
60 lira aylığa bir derece ilâve edilir. Bu suretle 
elde edilen dereceden artan müddetlerle altı 
yıldan az olan hizmetlerin nısfı esasen alınmak
ta olan 60 lirada veyahut kazanılan derecede 
geçmiş sayılır. 

b) 1927 - 1933 (dâhil) yıllarında mesleke 
girenlerin maaşı 50 liradan aşağı olanlar bu 
dereceye yükseltilirler. Bunların 1933 (dâhil) 
yılında:" önce geçen hizmet müddetlerinin ya
rısı bu derecede geçmiş sayılır ve bu hizmet 
müddeti altı yıl olanların aylıkları 60 liraya 
çıkarılır. 

c) 1934 - 1939 (dâhil) yıllarında mesleke 
girenlerin maaşı 40 liradan aşağı olanları bu 
dereceye yükseltilirler. Bunların 1939 (dâhil) 
yılından önce geçen hizmet müddetlerinin ya
rısı bu derecede geçmiş sayılır. 

d) 1939 yılından sonra öğretmenliğe giren
lerden halen bulundukları maaş dereceleri hiz
met müddetlerine nazaran dun olanlar, müsta
hak oldukları derecelere yükseltilirler. 

MADDE 2. — İlkokul öğretmenliğinden gel
miş olup muhtelif şekil ve suretlerle orta ve da
ha yüksek dereceli öğretim müesseselerinde öğ
retmenlik hak ve salâhiyetini kazanmış olanlar 
birinci maddenin muhtelif fıkralarına göre bu
lunacak derecelerin bir üstüne yükseltilirler ve 
mezkûr birinci madde gereğince kazanılan dere
cede geçmiş sayılan hizmet müddetleri bu üst 
derecede geçmiş sayılır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı esaslar dâhilinde yapılacak yükseltmeler 
öğretmenin usulü dairesinde tesbit edilmiş ba
şarısı ve arasız hizmet esasına dayanır. 

Başarısız yıllarla hizmet yılları arasındaki 
infisaller bu kıdem müddetlerinden indirilerek 
hesaplanır. 

MADDE 4. — Halen kadrolarına nazaran 
esasen iki üst derece maaşı almakta olanlardan 
bu kanundan faydalanılarak maaşları daha üst 
derecelere geçirilecekler için yeni kadrolar alın
mak üzere hazırlanacak kanun tasarısı âzami iki 
ay içinde Büyük Millet Meclisine sunulur ve 
bu gibilerin maaş ve kıdem bakımından bütün 
hakları bu kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 
1951 tarihinden itibaren tanılır. 
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MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun birin

ci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan 
15 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra cezai ve in
zibati sebepler dışında kendi arzulariyle mes
lekten ayrılmış bulunanlardan ayrılış tarihinden 
itibaren beş yıl içinde mesleke avdet etmiş ve 
edecek olanlar da bu kanunun hükümlerinden 
faydalanırlar. Bu gibilerin meslek haricinde 
emekliliğe tâbi devlet hizmetlerinde geçen hiz
met süreleri meslekte geçmiş sayılır. 

MADDE 5. — Bu kanun 28 Şubat 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim Bakanlıkları yürütür. 

Bolu Bilecik 
Danışman t. Aşkın 
Çankırı Tokad 

K. Arar N. T. Topcoğlu 
Tokad Bolu 

F. Çubuk M. Dayıoğlu 
Çankırı Konya 

C. Otman S. Gürol 
Samsun Çorum 

H. Üzer S. Baran A 
Çorum 

A. Ba§ıbüyük 

Tokad 
A. Gürkan 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Tokad 
H. Koyutürk 

Tokad 
M. özdemir 

Zonguldak 
Boyacıgiller 

Bolu 
K. Kozak 

Edirne Milletvekili Cemal Köprülü'nün, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul öğretmenliğinden 
gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların yahut 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müddetlerine göre ala

cakları aylık dereceleri hakkında kanun teklifi (2/57) 

24 .11 . 1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İlkokul öğretmenlerinin veya ilkokul öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğ
retim müesseselerinde öğretmenlik yapanların veyahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışanların hizmet müddetlerine göre alacakları aylık dereceleri hakkındaki kanun tek
lifimi ve mucip sebepler lâyihasını ilişik olarak sunuyorum. 

Lâzımgelen muamelenin yapılmasına müsaadelerini derin saygılarımla dilerim. 
Edirne Milletvekili • 
A. Cemal Köprülü 

(ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğre
tim müesseselerinde öğretmenlik yapanların veyahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşki
lâtında çalışanların hizmet müddetlerine göre alacakları aylık dereceleri hakkında kanun) tasarısı

nın mucip sebepleri s 

öğretmenlerimizin maaşları ilk defa, 22 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiş olan 789 sayılı (Ma
arif Teşkilâtına dair Kanun) ile düzenlenmiştir. Buna göre ilkokul öğretmenlerinin maaş başlan
gıcı 15 lira idi. 

24 Mayıs 1929 da kabul edilmiş olan 1452 sayılı Kanunu da bütün Devlet memurlarının maaşla
rını bir esasa bağlanmıştı. Bu kanuna göre lise derecesinde tahsil görmüş bir memura ilk maaş 
olarak 20 lira verilebiliyordu. 

öğretmenler 789 sayılı hususi Kanuna tâbi olduklarından 1452 sayılı Kanundan f aydalanamadıkla-
rı gibi bu kanundan sonra 1.IX.1930 tarihinde meriyete giren 1702 sayılı (îlk ve Orta Tedrisat Mu
allimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkında Kanun) ile de öğretmenlerimizin maaşları diğer Devlet 
memurları maaşları derecesine çıkarılmıştı. Bu suretle gerek 789 ve gerek 1702 sayılı hususi ka-
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nunlar sebebiyle öğretmenlerimiz emsali Devlet memurlarına nazaran daha dun derecede maaş al
makta devam etmiş oldular. Bu hal 1939 tarihine kadar devam etti. Bu tarihte çıkan 3656 sayılı 
Kanunun 26 ncı maddesi ile 1702 sayılı hususi Kanunun, maaş ve terfilere dair hükümleri ilga edil
miş ve böylelikle de Öğretmenlerimiz maaş ve terfi bakımlarından emsali Devlet memurları hukuku
nu ancak bu tarihten itibaren kazanmış oldular. 

3656 sayılı Kanuna göre ilkokul öğretmenleri vazifeye başlamalarında (20) lira asli maaş alı
yorlardı. Fakat bu kanunla, öğretmenlerimiz için bir intibak prensibi kabul edilmemiş olduğundan 
1939 yılında mesleke ilk olarak intisap edenlerle bu tarihten altı yıl önce vazifeye başlamış olanlar 
(20) lira maaşta birleşmiş oldular. Yani 1939 dan evvel hizmet etmiş olanların 15 - 17,5 ve 17,5-20 
lira maaşlar arasındaki hizmet müddetleri teminat altına alınmamıştı. 

Başka meslek erbabının bu kanun sebebiyle kaybedilen hakları muhtelif vesile ve kanunlarla 
telâfi edilmiş olduğu halde öğretmenlerimiz için böyle bir şey düşünülmemişti. 

Gerek Maarif teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanun ve gerekse onu takip eden 1702 sayılı (ilk 
ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine dair kanun) ile hiç intibak görmemiş ve ay
rıca da özel idarelerin malî takatsizlikleri yüzünden bu mevzuat dâhilinde bile muntazaman terfi 
edememiş ve binnetice diğer Devlet memurlarına nazaran mağdur durumda kalmış olan öğretmen
lerimiz, nihayet,, haklarının 3656 sayılı Kanunla da düşünülmemiş olduğunu görünce mağdur du
rumlarının ıslâhı dileğiyle muhtelif makam ve çarelere baş vurmuşlardı, öğretmenlerin bu haklı 
feryatlarını nazarı dikkate alan bâzı milletvekilleri bu vaziyete bir son vermek ve kaybedilen hak
larını iade eylemek üzere (intibak) prensibi dâhilinde yeni bir kanun tasarısı hazırlayıp Meclise 
sunmuşlardı. Tasarı Meclisin bilhassa (Millî Eğitim Komisyonunda) en tatminkâr şeklini almış 
iken bilâhara (Bütçe Komisyonunda) yeni tadillera uğrıyarak ve (intibak) prensibinden.de ayrıla
rak öğretmenlerimiz için bir atıfet kabilinden (5242) sayı ile 6 . VII . 1948 tarihinde kanunlaşmış 
ve 31 XII . 1948 tarihinde -de yürürlüğe konmuş oldu. 

îlk teklifin esas, maksat ve prensibinden ayrılarak bir hediye şeklinde teeelli eden 5242 sayılı 
Kanun, ilkokul öğretmenlerinin mağduriyetlerine bir çare olmadıktan başka kendi aralarında da 
yeniden birçok haksızlıklara, nispetsizliklere ve mağduriyetlere sebebiyet vermiş bulunmaktadır, 
Şöyleki: 

1. Bu kanunla, resmî ilkokullarda veya ilkokul öğretmenliğinden gelip de ilköğretim müfettiş
liğinde, yahut köy enstitüleri öğretmenliğinde en az 15 yıl hizmet görerek bu hizmetlerde fiilen ça
lışmakta bulunanlar faydalanmakta ve aynı şartları, haiz, aynı kıdeme malik, aynı menşeden gel
miş ve fakat kanunun neşri tarihinde kanunun birinci maddesinde sayılan yerlerden gayri orta ve 
yüksek okullarla diğer Millî Eğitim Müesseselerinde ve hususi ilkokullarda çalışan öğretmenler 
bu kanunun dışında bırakılmaktadırlar. Halbuki: 

a) özel olarak idare edilen ilkokullar her bakımdan yani gerek idare ve gerekse eğitim ve 
öğretim bakımlarından tamamen resmî ilkokulların aynıdır. Ve bu okullardan.çıkan talebe, resmî 
ilkokullardan yetişen talebenin hukukunu tamamen ve ayniyle haizdir. Bu okullara da resmî ilk
okullarda öğretmenlik hak ve salâhiyetini haiz ve aynı menşeden gelen öğretmen1 er tavzif edil
mektedir. Hak ve vecibeleri birbirinin aynı olması lâz-mgelen öğretmen1 erden resmî ilkokullarda 
çalışanlar bu kanundan faydalandıkları halde özel ilkokullarda tavzif edilenler faydalanamamak
tadırlar. Buradaki adaletsizlik sarihtir. 

b) Yine bu kanunun birinci maddesine göre ilkokul öğretmenliğinden gelen rköğretim mü
fettişleri kanundan faydalanmakta ve bu menşeden gelme Mil1! Eğitim müdürleri veya diğer bir 
Milî Eğitim müessesesinde çalışanlar faydalanamamaktadırlar. 

Aynı menşeden gelme, aynı kıdeme sahip, aynı hakka malik ve aynn vecibelerle mükellef üç 
ilköğretim müfettişinden birisinin, daha başarılı ve kabiliyeti olması sebebiyle veya her han»i bir 
mülâhaza neticesinde Millî Eğitim müdürlüğüne diğerinin de, meselâ, Bakanlık şube müdürlüğüne 
tâyin edilmiş olduğu vâki ve varittir. Millî Eğitim müdürü o1 an zat ile şube müdürü tâyin edi
len kimse bu yeni vazifelerinde müfettişlikten daha fazla bir hak ve menfaat temin 'edememişlar-
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dır. O halde bunlardan müfettiş olarak kalanının hu kanundan faydalanıp diğer ikisinin faydala-
namaması nas:l izah edilebilecektir? W>r • •:• •• r ; 'V V v ı ' ; vJ ; ' s: '*"vr % ?"* V '? w 

c) Kanun, bilfiil dershanede çalışan ilkokul öğretmenini derpiş eylemekte ve Millî Eğitimin 
diğer müesseselerinde çalışan ilkokul öğretmenini dışında bırakmaktadır. 

Maarif Teşkilâtına dair Kanuna göre meslekte asıl olan Öğretmenliktir ve yine bu kanunun 
22 nci maddesi gereğince Bakanlık, öğretmenin istediği yerde ve vazifede kullanma yetkisine sa
hiptir. Bakanlık kanunun kendisine verdiği bu salâhiyete dayanarak . . . . ilkokul öğretmenini 
Bakanlık merkezinde çalıştırmaktadır. Aynı menşeden gelme, aynı kıdeme sahip iki öğretmenden 
ilki kanundan faydalanacak, diğeri bundan mahrum kalacaktır. Madelet bunun neresindedir. 

2. 5242 sayJı Kanunun birinci maddesinin B fıkrası hükmü tatbikatından olarak bâzı öğretmen
ler 19 yılda 50 lira asli maaşa hak kazanırken diğer bir kısım öğretmenler bu hakkı ancak 23 yıl elde 
edebilmektedirler. Bu olay kanunun birinci maddesinin diğer fıkralarında da tesbit edilmiş bulunan 
ve mesnedi katiyen anlaşılamıyan basamakların her birinde çeşitli olarak ve pek çok öğretmeni meyus 
edecek suretlerde tekerrür eylemektedir. Binaenaleyh her şeyden evvel hukuki ve kanuni mesnetten 
mahrum olan bu basamakların terkedilmesi ve kıdemlerinin hesabında geçmiş ve mevcut mevzuata 
istinat olunması lâzımdı. 

3. Kanun, dun maaş derecelerinde bulunanlardan 15 yıl ve daha fazla hizmet etmiş olan öğret
menleri hedef tutmuştur. Buna göre, 1933 - 1939 tarihleri arasında vazifeye başlamış olan öğret
menler bu kanundan faydalanamamışlardır. Bu gibi öğretmenlerin maaşları mesleke 1939 da yeni in
tisap eden öğretmenlerle birlikte 20 lira olmuştu. Böylelikle meslekte 6 sene kıdeme malik öğretmen
lerle mesleke 1939 da yeni intisap etmiş olanlar arasmda 3656 sayılı Bargm Kanunu bir fark gö
zetmediği gibi 5242 sayılı Kanun da bu bakımdan bir kaydı ihtiva etmemiş bulunmaktadır.. 

4. Kanun, ilkokul öğretmeni veya bu öğretmenlikten gelen ilköğretim müfettişi ile köy enstitüsü 
öğretmenini hükümleri içine almakta ve bu menşeden gelen ve fakat daha yüksek dereceli okullarda 
çalışanları hariçte bırakmaktadır. 

ilkokul öğretmeni olup, meslekte daha faydalı olabilmek amaciyle maddi ve mânevi birçok feda
kârlıklara katlanarak orta ve daha yüksek bir öğretim müessesesinde öğretmenlik hak ve salâhiyetini 
almış olanlar yaptıkları çeşitli fedakârlıklar nispetinde aksine olarak mağdur bırakılmalardır. Çün
kü bu gibi öğretmenler orta veya yüksek öğretime geçmekle maaş bakımından bir fark almadıkları 
gibi ayr.ca da, bu müesseselere geçebilmek için asgari iki yıl tahsile devam etmekle kıdemlerinden bu 
müddeti de kaybetmiş bulunmaktadırlar. Vaktiyle öğretmen okulunu birlikte ikmal ettikleri ve 
mesleke beraber atıldıkları ilkokul öğretmenleri 5242 sayılı Kanundan faydalanırken bir yüksek 
tahsili bitirmek veya mevzuatın kendilerine verdiği diğer bâzı imkânlardan faydalanmak suretiyle 
daha yüksek dereceli okulda öğretmenlik yapan bu meslektaşların 5242 sayılı Kanunun dışında bıra
kılmaları, ve bu gayret ve fedakârlıklarından dolayı âdeta cezalandırılmış olmaları hak ve adalet 
fikri ve prensibi ile telif edilemez. Binaenaleyh, ilköğretimden gelen bu öğretmenlerin ilkokul öğret
menliğinden gelmeleri o gurupa dâhil meslektaşlar olmaları bakımından kendilerinin, mevzuattan ev
velâ ilkokul öğretmenleri gibi faydalanmaları ve ayrıca da bir yüksek tahsil yapmak, imtihan, vermek 
gibi katlandıkları külfetlere mukabil de bir üst derece ile taltifleri zaruridir. Adalet fikri bunu 
icabettirir. 

5. Maaş bakımından muhtelif haksızlıklar karşısında kalan ilkokul öğretmenlerinden mühim bir 
kısmının - on bine yakın bir yekûn - mesleke terk ile devletin diğer hizmetlerinde çalıştıkları bir va
kıadır. Fevkalâde tedbirler alarak ilkokul öğretmeni yetiştirilmeye çalışıldığı şu anda:, vaktiyle ge
çim zaruretinden mesleki tekretmiş ve fakat halen öğretmenlik ruh ve heyecanını kaybetmemiş alan 
tecrübeli öğretmenlerden bir kısmının tekrar mesleke kazanmayı düşünmek ve böylelikle de Millî 
servetten mühim miktarda tasarruf eylemekle beraber maksada daha erken erişmek elbetteki çok 
faydalıdır. Bu maksatla tasarıya: muvakkat bir madde eklenmiştir. 

6. Yukardan beri devam eden bu kısa izahlardan da sarih olarak anlaşılacağı veçhile, birtakım 
haksızlıkları bertaraf etmeyi istihdaf ettiği zannedilen 5242 sayılı Kanun bu maksadına erişememiş ol
duğu gibi öğretmenler arasında yeniden haksızlıklar ve adaletsizlikler yaratmıştır. 
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Yeni teklif edilen bu tasarı, misal olarak alınıp izah. edilen ve daha pek çok benzerleri bulunan 
haksızlıkları, adaletsizlikleri hakikaten bertaraf edecektir. 

Bu tasarı 5242 sayılı Kanunun teklif anındaki maksat ve ruhundan ayrılmamış, yani ancak o ka
nunun derpiş eylediği ilkokul öğretmenini ve ayrıca da bu öğretmenlikten gelecek orta ve daha 
yükselt dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapmakta olanların veya yine ilkokul öğret 
meni olup da Bakanlıkça, teşkilat kanununa dayanılarak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında 
çalıştırılanları hedef tutmaktadır. 

Bu tasarı hazırlanırken öğretmenlerin mevcut Barem Kanununa göre intibakları da düşünül
memiştir. Tasarı ile, meselâ, 1926 da mesleke giren ve fasılasız başarılı olarak çalışan öğretmenin 
maaşının 60 lira olması istenmektedir. Eğer bugünkü Barem Kanununa göre bir ayarlama, bir inti
bak düşünülmüş ve bu tasarı bu esas dâhilinde teklif edilmiş bulunsaydı bu gibi öğretmenler için 
asgari 80 lira asli maaş istenmesi gerekirdi. Buna benzer misalleri diğer maaş ve derecelerinde de 
vermek mümkündür. Bu da gösterir ki teklifimiz bir intibak ve ayarlama olmayıp 5242 sayılı Ka
nunda düşünülmemiş olanları, mevzuat hükümleri dâhilinde, tesbit etmekten ibaret kalmıştır. 

5242 sayılı Kanun başarısızlıklarından dolayı terfi edememiş olanları âdeta terfih etmeyi, mü
kâfatlandırmayı düşündüğü halde bu defa sunulan tasarı yalnız ve ancak başarılı yılları nazarı 
dikkate almış ve usulü dairesinde tesbit edilen başarısızlıkları terfide hesaba katmamıştır. 

Binaenaleyh, 5242 sayılı Kanunun maksadını şümulü içine almakla beraber bu kanunun tatbi
katından doğan aksaklıkları giderecek bulunan işbu tasarının Büyük Meclisin tetkik ve tasvibine 
arzını istirham eyleriz. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ CEMAL KÖPRÜ
LÜ'NÜN TEKLİFİ 

İlkokul öğretmenlerinin veya ilkokul öğretmen
liğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların 
veyahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
te§kilâtında çalışanların hizmet müddetlerine 
göre alacakları aylık dereceleri hakkında Kanun 

MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihinde, 
resmî veya özel ilkokullarda ve ilkokul öğret
menliğinden gelerek orta ve daha yüksek de
receli öğretim müesseselerinde öğretmenlik 
yapmakta olanlar veyahut Millî Eğitim Bakan
lığının merkez ve taşra teşkilâtında çalışanlar
dan : 

a) 1926 yılında mesleke girmiş olup da 
halen almakta olduğu maaşı 60 liradan aşağı 
olanların maaşı 60 liraya çıkarılır. Böylece ma
aşı 60 liraya çıkarılanlarla kanunun neşri ta
rihinde esasen 60 lira almakta olanlardan 1926 
dan önce mesleke girmiş bulunanların bundan 
önceki hizmet müddetlerinin her altı yılı için 
60 lira aylığa bir derece ilâve edilir. Bu suretle 
elde edilen dereceden artan müddetlerle altı 
yıldan az olan hizmetlerin nısfı esasen alınmak-

j ta olan 60 lirada veyahut kazanılan derecede 
geçmiş sayılır. 

b) 1927 - 1933 (dâhil) yıllarında mesleke 
girenlerin maaşı 50 liradan aşağı olanlar bu 

} dereceye yükseltilirler. Bunların 1933 (dâhil) 
I yılından önce geçen hizmet müddetlerinin ya

rısı bu derecede geçmiş sayılır ve bu hizmet 
müddeti altı yıl olanların aylıkları 60 liraya 
çıkarılır. 

c) 1934 - 1939 (dâhil) yıllarında mesleke 
girenlerin maaşı 40 liradan aşağı olanları bu 
dereceye yükseltilirler. Bunların 1939 (dâhil) 
yılından önce geçen hizmet müddetlerinin ya
rısı bu derecede geçmiş sayılır. 

| d) 1939 yılından sonra öğretmenliğe giren
lerden ha1.en bulundukları maaş dereceleri hiz-

I met müddetlerine nazaran dun olanlar, müsta-
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hak tfMtrkîarr dereseiere yükseltilirler. 

-M£I>P£<2v -^ îlktekul öğretmenliğinden gel* 
miş oîup-âauhtelif şekil ve* surelerle orta ve da
ha yüksek dereceli ofsetim müesseselerinde öğ-
re^meatik hak ve salâKrJetmi kazanmış olanlar 
bîrin»- nsaclefenin muhtelif iıkralariaa göre bu-
lumaöalr ctereeeierm bir üstüne (yükseltilirler ve 
raeakü* MrİBei madde gereğince kazanılan dere
cede iş&şxrâ$ sayılan hismet müddetleri bu üst 
defiecsde vgefffiiş sayıWp. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı esaslar dâhilinde yapılacak yükseltmeler 
öğretmenin usulü dairesinde tesbit edilmiş ba
şarı ve arasız hizmet esasına dayanır. 

Başarısız yıllarla hizmet yılları arasındaki 
infisaller bu kıdem müddetlerinden indirilerek 
hesaplanır. 

"lÖ9!ffifö:4. — Halen kadrolarına nazaran 
esasen ifet üst derece maaşı almakta olanlardan 

;lm'ltŞflSm*i«ti'';t^ftîaıüîteâîc nttaşîarı daha üst 

derecelere geçirilecekler için yeni1 kadrolar alın
mak üZet^hazırÜEtnaeak kanun tasarısı âzami iki 
ay içintfe Büyük MHIet Meclisine sunulur ve 
bu gifcîleTİfl maaş ve feıdem bakımından bütün 
hakları bu kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 
İMİ tariHihden itibaren tanılır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun birin
ci maddesinde yazdı şartları haiz olanlardan 
H> yıl öğretmenlik yaptıktan sonra cezai ve in
zibatı sebepler dışıftda kendi arzulâriyle mes
lekten avrılaî^bulu«aîilardan «tyrılış tarihinden 
itibaren beş y*l içinde mesleke avdet etmiş ve 
edecek oladır da bu kanunun hükümlerinden 
faydalanırlar. Bu gibilerin meslek haricinde 
emekliliğe tâbi devlet hizmetlerinde geçen hiz
met süreleri meslekte ̂ geçmiş sayılır. 

MADDE 5. — Bu kanun 28 Şubat 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE & — Bu Kaftunu Maliye ve Mifiî 
Epeim Ba*aMefe ySrulfir. 

Mâlî Eğitim Komisyöışu rakoru 

T.B.M.M. 
JlffîU IFğtPm R&ffiisyöitu 

m&s m. 2?48 - 2f57 
W<mr fîo. fi 

m .11 .mı 

Yüksek Başkanlığa 

Koaffiöŝ roriıönuz, Edirne Milletvekili Cemal 
Köprülü ve Bö&ı Milletv^kjli Zuhuri Danışman 
w «s^£aflsr.ımn, esas ve pteasip itibariyle yek-
dj^udıâh* a p a oldukları için birleştirerek mü-
taiâp> eşrfediği (llfeokal ^etmenlerinin veya 
ilkokul, öğretmenliğinden gelerek orta ve daim 
y^fekr etepe^eli öğ*etm müesşe&efefTOcle ö$fet-
mmük. yapftnkmn vey& Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez ve taşra, teşkilâtında çahşanlann hizmet 
vm6fâ&Bmkmr$&e sfateatüai* ayhk deteeeleri hak-
kmdldfci kamaı) tekMflerinm tetkikini 14 Şubat 
1951 talihinde yaptığı oturumda bitirmiş ve 
aşağıdaki kararları almıştır: 

1. İlkokul öğretmenleriyle bunlardan diğer 
Millî Eğitim müesseseleri ve teşkilâtında vrai-
f eiemımş, buJunânlsrın) h i s o ^ müdâeHeriyle az 
çok mütenasip maaş dereeekttfcıe eriçtirilmesiıü 

isfeshiftf eden bu teH&ti müzakereye başlarken, 
öğ#ettfteırie«fc de memıfe «Kteklaı*, böiaeaaleyfe 
terfi v% tefeöhlerinfe diğer meamırlariâ birlikte 
dii^üfiiilmesi gereke^öği mülâhaza edilmiş ise d% 
bu; teklifin, öğretmealerin, a^sğida izah edilece
ği- vekile $&& bası maaş kamınk^t muvaoeîe-
siade^ğeE i^tete^rfa-nasaan t ı z ^ yıfia* ma#* 
dür edüegelmiş buluöduklaTmdan başka özel 
meslefc efe^hİMâa ayrr Wr yetişme tarzına t̂ rt» 
tutulacak bir sanst sây f̂finasî gereken farklı bir 
mesleke sSkâğ* öîmttor; terbiyeci sılâtiyle cemi
yetle ve bühasiar ğeaçBğe Ssnek ofi&snın döğö-
racağl maddi ve mânevi mecburiyet ve külfetler 
karşısında bulunmalar^ memleket basın ve ya

yınını dikke^taMpelsıeir, kendilerini yetiştirmek 
için deva-mfl ohaMc oirtmiak ve Tıususi Bir kütüp
haneyi ı ^ p cırnak mecbuttyeth^ oMukten; 

( S. Say*E: A!m 
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pek yorucu olan gündüz mesaisi yanında gecele
ri de ertesi günün derslerini, ders plânlarını ha
zırlamak ve görevleri inceleyip düzeltmek gibi 
sıkı bir çalışma yapmak zorunda bulundukları; 
diğer memurlardan farklı olarak yılda en az 
bir teftiş görmelerine rağmen, işleri ve vazife
lerinin mahiyeti itibariyle ve eserlerinin elle 
tutulup gözle görülür birşey olmaması ve bu se
beple de en büyük murakıplarının bizzat kendi 
vicdanları olması dolayısiyle, esasen kanaatkar 
ve feragatkâr olan bu meslek erbabının tatmin 
edilmelerinin netice ve verim - üzerinde pek mü
essir olacağı; tam bir ruh ustalığı ve ince pe
dagojik hesaplarla körpe dimağları işliye-
rek en buhranlı çağında gençliğin mâne
vi varlığına istikamet verip hareketler 
yaratarak yarınki cemiyete şekil verme
mek kudret ve mesuliyetlerini taşımaları; 
bu iktidar ve mesuliyetleriyle, köylere ve mem
leketin en ücra köşelerine kadar sokularak her 
türlü mahrumiyetlere devamlı olarak katlanma
ları; meslekte asıl olanın öğretmenlik olduğu 
yolundaki kanuni hükümle de ifade edildiği gi
bi her türlü unvan ve rütbeden uzak, tek ba
samaklı bir meslekte en geniş ölçülü feragat ve 
fedakârlıklarla çalışmakta oldukları ve demok
rasiyi gençliğe aşılamak hususunda birinci dere
cede vazife sahibi bulundukları hakikatlarmm 
ışığı altında mütalâa edilmesi zarureti de kabul 
ve teslim olunmuştur. 

2. Teklifin mucip sebepleri arasında da et
raflıca açıklandığı gibi 24 . V . 1929 tarih ve 1452 
sayılı Kamın, lise ve muadili okullar mezunu 
diğer bütün memurlara 20 lira asli maaş ile işe 
başlama hakkını sağladığı halde öğretmenlerin, 
ayrı teşkilât kanunlarına bağlı kalarak, 1939 yı
lma kadar 15 liradan başlamaları ve sonra sı
ra ile 17,5 ve 20 liralık maaş derecelerinde uzun 
yıllar kalmaları mağduriyetlerine sebep olmuş
tur. Fazla olarak özel muhasebelerin malî im
kânsızlıkları da öğretmenlerin zamanında terfi-
lerini engellemiş, zarar ve mağduriyetlerini 
büsbütün artırmıştır. Birtakım hususi kanun
lar diğer bâzı meslek ve teşekküllerde vazife 
alanların mağduriyetlerini önlediği, hattâ farklı 
duruma yükselttiği halde öğretmenler için böyle 
bir imkân da sağlanmamıştır. 

öğretmen Okulu mezunlarının başlangıç ma
aşlarını 20 lira olarak kabul eden 3656 sayılı 
Kanun muvacehesinde, sekiz yıllık öğretmenle 

mesleke yeni giren bir öğretmen maaş derecele
rinin aynı olması ğfbi, adaletsiz ve meslek men
supları arasında hoşnutsuzluk yaratan bir du
rum hâsıl olmuştur. Bu gibi sebeplerle doğan 
ve uzun yıllar süren şikâyet ve feryatlar, 5242 
sayılı Kanunun ilk teklifine yol açmış ise de, 
aslında, tatminkâr olan bu teklif, Bütçe Komis
yonunda geniş ölçüde değiştirilerek hedefinden 
uzaklaştırılmış ve bir atıfet şeklinde ancak pek 
mahdut bir zümreye hak temin etmek suretiyle 
yeni adaletsizliklere meydan vererek yıllar bo
yunca kabuk bağlamış olan bir yarayı yeniden 
deşmîştir. Başarısız d a n başarılının, meslek
ten ayrıldıktan sonra tekrar dönenleri devamlı 
çalışan sınıf arkadaşlarının önüne geçiren; be
raberce terfi edip gelenleri birbirinden ayıran 
5242 sayılı Kanunun ortaya koyduğu bu ve bu
na benzer birçok adaletsizlikleri önlemek nraksa-
diyle ileri sürülen bu yeni teklif, öğretmenle
rin maaşlarının bugünkü mevzuata uyularak hiz
met sürelerine göre ayarlanmasını değil, muh
telif tarihlerde Sıkmış olan maaş kanunlarından 
zamanında faydalanmış olmaları halinde bulu
nacakları maaş derecelerine, imkân nispetinde, 
yaklaştırmayı istihdaf eylemektedir. 

3. Teklif üzerinde, aşağıdaki mülâhazalara 
dayanılarak şu değişiklik ve ilâveler yapılmış
t ı r : 

A) Birinci maddede bulunan «özel okul
lar» âhirinden maksat, özel şahıslar tarafından 
idare edilen, ve çalıştırılan öğretmenlerin ma
aşı bu şahıslar veya şirketler tarafından ödenen 
özel okullar olmayıp İktisadi Devlet Teşekkül
lerine bağlı okullar olduğu anlaşıldığından bu
nun yerine, çocuk ıslah evleri kör ve dilsizler 
okulu gibi müesseseleri de ihtiva etmek üzere 
«veya bu derecede öğretim yapan diğer Bakan
lıklara bağlı okul ve müesseseler» kaydı kon
muştur. 

B) Tatbikatta, muhtariyeti dolayısiyle, Üni
versitelerde memur olarak çalışan ve sayıları 
çok az olan ve öğretmenliğe avdeti ihtimali çok 
kuvvetli bulunan eski ilkokul öğretmenlerinin 
istisna edilmemelerini sağlamak üzere teklifin 
yine birinci maddesindeki «taşra teşkilâtında 
çalışanlardan» bölümü «taşra teşkilâtında ve 
Üniversitelerde çalışanlardan» şeklinde değişti
rilmiştir. 

C) Teklifin birinci maddesinin a fıkrasının 
ikinci cümlesi, 1926 dan önce mesleke girmiş 

( S. Sayısı: 192-) 
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clanlann daha önceki hizmet müddetleri altı 
yıl olmadıkça bir hak sağlamıyacağı nev'inden 
yanlış bir mâna çıkarılmaması için «1926 yılın
dan önce mesleke girmiş bulunanlar için daha 
önceki hizmet müddetlerinin yansa bu derece
de geçmiş sayılarak maaş dereceleri ona göre 
tesbit edilir» şeklinde değiştirilerek vuzuhlari-
dırılmıştır. _ 

D) Teklifin d fıkrası, 1939 dan sonra mes
leke girmiş olanların geri kalışlarının diğer 
memurlarmkinden farklı sebepler kabulüne im
kân görülemiyeceği mülâhazası ile tamamen 
kaldırılmıştır. 

E) Orta öğretim öğretmen ihtiyacı dolayı-
siyle 1937 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde 
(B) Seksiyonu adiyle bir şube açılmıştı. Kıdem
leri 4 yıldan eksik olmıyan en seçkin ve başarı
lı ilkokul öğretmenleri; İllerde bir yazılı ve 
enstitüde bir şözltt imtihan geçirdikten sonra 
bu şubeye alınmışlardır,. 

Bu öğretmenler iki ders yılma tekabül etmek 
ve enstitü tahsiline tamamen muadil olmak üze
re 'enstitü ders müfredatını ayniyle tatbik ede
rek .12 aylık sürekli tahsil veren bu şubeye 
aâıl enstitü diploması verilmek resmî kayıt ve 
şartiyle alınmış bulunmakta # idiler. Hattâ bu 
imtihanlarda doğrudan doğruya öğretmenlik 
yapmak ehliyetini ibraz etmiş olanlar dahi ens
titü diplomasını almak üzere (B) Seksiyonuna 
devamda muhtar bırakıldıklarından bu gibiler 
de «nstitü diploması alarak yüksek okul mezu
nu sayılmak emeliyle öğretmenlikten feragat 
edip (R) Seksiyonuna devam etmişlerdir. Baka
nın değişmesi ile bu müktesep hak ve resmî 
icaplar ayak altına alınarak (B) Seksiyonu 

v mezunlarına farklı diploma verilmiş ve maaşla
rı asıl enstitü mezımlarma nazaran bir derece 
aşağıdan başlattırılmıştır. Bugün bu suretle, 

" sayıları mahdut olmakla beraber Ortaöğretimin 
en ehemmiyetli mevkilerinde vazife görmekte 
olan bu öğretmenler, dünün keyfî gidişine kur
ban olarak 12 - 14 yıl bir derece eksik maaş al
mak, kanunun yüksek oku^ mezunlarına sağla
dığı bir defaya mahsus olmak üzere iki yılda 
terfi etmekten mahrum edilmek ve mutlak ve 
müsellem olgunluklarına rağen emsalleri yanın
da aşaj*ı menşeli görülmek gibi büyük maddi ve 
mânevi ıstıraplar içinde kalmışlardır. 

Bu gibilerin uzun yıllar feryat ve şikâyet
leri karşısında yapılan tahkikat neticesinde tah

sillerinin asıl enstitü tahsiline muadil bulundu
ğu anlaşılıp teslim edilerek Dilekçe Komisyonu 
kararma istinat eden, Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu kararı ite 1949 yılın
da ellerindeki farklı diplomalar asıl enstitü 
diploması ile değiştirilmiş ise de bu karara 
«Hiçbir malî hükmü tazammun etmemek şar
tiyle» kaydı konmuştur. Talim ve Terbiye Ku
rulunun sadece tahsil kurumlarının tahsil dere
celerini tesbite yetkili olması, tahsil derecele
rine göre maaş derecelinin Maaş kanunları ile 
sarahaten tesbit edilmiş buluması dolayısiyle 
bu kaydın hiçbir kanuni mesnet taşımadığı 
aşikârdır. 

Bugünden itibaren bu gibilere emsallerine 
nazaran bir üst derece vermekle de zararları 
tamamen önlenmiş olmıyacaktır. Zira bunlardan 
birçoğu 5 - 10 sene zarfında tekaütlüklerini 
doldurmuş olacaklardır. 

Bu itibarla geçmişteki haksızlık ve mağduri
yetleri imkân nispetinde önlemek gayesini 
güden bu teklifin ikinci maddesine «Ve bunlar
dan vaktiyle Gazi Eğitim Enstntüsü B. Seksiyo-
mından mezun olmuş bulunanlar iki üstüne yük
selirler» cümlesi eklenmiştir. 

F) Muvakkat maddede teklifte yer alan ve 
mutlak rakamlarla ifade edilen müddetler, mes
lek dışında ve içinde geçmiş zamanların arasın
daki nispete göre, öğretmenlik evsafından kayıp
lar bahis konusu olabileceği mülâhazası ile değişti
rilmiş ve meslek dışında geçen müddet meslekte 
geçen müddetin üçte birinden fazla olduğu hak
lerde bu kanunun maaş derecesi tesbitindeki hü-

' kümlerinin tatbik edilmemesi ciheti kabul edil
miştir. 

G) Bir müddet öğretmenlik yaptıktan son
ra tahsile devam etmenin, meslekî ehliyetin ar
tırılmasına matuf bulunması; seçimle alınacak 
Belediye Başkanlığı, i l Daimî Encümen Üyeliği 
ve Milletvekilliği gibi vazifelerin ehemmiyetli 
birer Devlet hizmeti sayılması ve kabullerinin 
memlekete hizmet bakımından, aşağı yukarı 
ıstırari olması ve muvakkat olmalarının daima 
ihtimal dâhilinde bulunması göz önüne alınarak 
bu gibilerin, evvelce meslekte geçmiş bulunan 
hizmetlerinin bu kanun muvacehesinde heder 
olmasının ve binnetice emsallerinden daha dun 
maaş derecelerinde kalmalarının adalete uygun 
olmıyaeağı mülâhazası ile, mesleke döndükleri 
takdirde bu vazifelere geçinceye kadar meslekte 
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geçirdikleri hizmet müddetleri nispetinde bu ka
nunun bahşettiği haklardan faydalanmaları ge
rekli görülerek lüzumlu kayıt ilâve edilmiştir. 

H) Devletin, ilk tahsil mecburiyeti dolayı-
siyle aldığı büyük yükü tahfif eden, tescil edil
miş özel okullarda çalışmış ilkokul öğretmenleri
nin bu müesseselerdeki hizmetleri diğer öğret-
menlerinkinden farklı sayılamıyacağı için bu 
gibilerin özel okullardaki hizmetlerinin de bu 
kanunun tatbikatında göz önünde bulundurulması 
uygun ve faydalı sayılmıştır. 

I) Kanun diğer bakanlıklara bağlı ilköğre
tim müesseseleri ile bu derecede öğretim yapan 
müesseseleri de şümulü içine aldığından yürütül
mesi altıncı madde ile Bakanlar Kuruluna bıra
kılmıştır. 

4. Kadro ve maaş durumlarının mahiyet ve 
nispeti itibariyle bu kanunun şümulü içine alın
malarına imkân görülemiyen ve Devletin ilk tah
sil mecburiyetini sağlama yükünü tahfif edebi
leceği, muhakkak olan özel ilkokullar ile bu mü
esseselerde çalışan öğretmenlerin hak ve vazife
lerini tâyin ve tesbit eden bir kanun tasarısının 
bir an önce getirilmesinin Millî Eğitim Bakan
lığından temenni edilmesi ile iktifa edilmiştir. 

öğretmenlerimize yeis ve ümitsizlik veren 
adaletsizliklerin bir an önce bertaraf edilmesi
ni sağlıyacak olan bu teklifin yakın bir zaman

da Bütçe Komisyonunca da müzakeresinin ya
pılmasına delâlet buyurulması saygı ile arzolu-
nur. 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM'KOMÎg¥0NWNtJN DEĞÎŞTİ-

RÎŞÎ 
îlkokul öğretmenlerinin veya ilkokul öğretmenli
ğinden gelerek orta v& daha yüksek dereceli Öğre
tim müesseselerinde öğretmenlik yapanların ve
yahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında ve üniversitelerde çalışanların hazmet 
müdâeUmne >gvre -alacakkfrı ^oyUk M&etâ&ri 

halckmda Kanun '"*' 

MADDE 1. — Bu kanunun neşri tarihinde 
resmî ilkokullarda veya bu derecede öğretim ya
pan diğer bakanlıklara bağlı okul ve müessese
lerde ve ilkokul Öğretmenliğinden gelerek orta ve 
daha yüksek dereceli öğretim müesseselerinde öğ
retmenlik yapmakta olanlar veyahut Millî Eğitim 
Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında ve üni
versitelerde çalışanlardan : 

A) 1926 yılında mesleke girmiş ölüp da ha
len almakta olduğu maaşı 60 liradan aşağı olan
ların maaşları 60' liraya çıkarılır. 1926 yılından 
önce mesleke- girmiş bulunanlar için daha önceki 
hkmet müddetlerinin yarısı bu derecede geçmiş 
sayılarak maaş dereceleri ona göre tesbit edilir. 

B) 1927-1933 (dâhil) yıllarında mesleke 
girenlerden maaşı 50 liradan aşağı olanlar bu 
dereceye yükseltilirler. Bunların İ933 (dâhil) yı
lından önce geçmiş hizmet müddetlerinin yarısı 
bu derecede geçmiş sayılır ve hizmet müddetleri 
altı yıl olanların maaşları 60 liraya çıkarılır 

C) 1934 - 1939 (dâhil) yıllarında mesleke 
girenlerden maaşı 40 liradan aşağı olanlar bu de-

T recice yükseltilirler. Bunların 1939 (dâhil) yı-
lınâÜnMöhce geçen hftztnet^müddetlerinin yarısı bu 
dUrTeü̂ de- 'geçmiş sayılır. 

MADDE 2. — İlkokul öğretmenliğinden gel
miş olup muhtelif şekil veya suretlerle orta ve 
daha yüksek dereceli Öğretim müesseselerinde 
öğretmenlik hak ve salâhiyetini kazanmış olanlar 
birinci maddenin muhtelif fıkralarına göre bulu
nacak derecelerin bir üstüne ve bunlardan vak
tiyle Gazi Eğitim Enstitüsü B. Seksiyonundan 
mezun olmuş bulunanlar iki üstüne yükseltilir
ler, ve^mezkür birinci madde gereğince kazanılan 
derecelerde geçmiş sayılan hizmet müddetleri bu 
üst^dereeelerde geçmiş* sayılır., 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı esaslar dahilinde yapılacak yükseltmeler 
usulü dairesinde tesbit edilmiş başarı ve arasız 

hizmet esasına dayanır. ^Başarısız geçtiği1 usulü 
dairesinde tesbit edilmiş yularla hizmet yılları 
arasındaki infisaller bu kıdem müddetlerinden 
indirilir. Durumu tesbit edilmemiş olan İiilmet 
yılları başarılı sayılır. 

- MADDE 4. --^KâdröiftrH^ı *«azaîffin*ikiMiS»t 
derece mamşı »almakta oHMardan, *bu^teaı«ndan 
faydalanarak maaşten 'daha'nist de*re«ele*e/yük
seltilecekler için yeni'kadPOİar;€İffl*ftabîize,re-ha
zırlanacak kanun tasarısı âzami iki ay*4glkde*8ü-
yük Millet Meclism« âiöiulur: ve*®Uf giMlörin. ma
aş ve kıdem bafcımfiBâanr;bütün-tokları bû"ka»u-
nun yürürlüğe?-girdiği tarihin1 ̂ ibareni ^anmar. 

MUVAKKl^T MADtTE —^Bu M ü n u n -bi
rinci ve ikinci maddelerinde" yazılı şâ tlSTrı Haiz 
olanlardan kendi arzulariyle ayrılmış ölttp :da 
kanunun negrinden önce mesT^ke donhiüş'tfulu-
nanlarm^ emekliliğe" tâbi bir devlet''nlZmeİlftde 
geçirdikleri myddet ttieâlektgkî Trîzıitet müddet
lerinin üçte birmden fâzla olmamak şârtlyle, 
öğretmenlikte geçmiş sayllir. 

Millî Eğitim Dakârillği İle3 Üniversite teşkilâ
tında, öğretmenlikten gayrı bir vazifeye tâyin 
edilenler bu kanunun müddet kâyıtlarnidân niu-
aftırlar. 

Bu kanundan faydalanmaları mümkün iken 
öğrencilik Ve seçimle alınmış ğorevier dölöyisiy-
le meslekten ayrtlhıış ftultfnânlârr !döîıdufdefih-
de, meslekî kıdemlerine göre bu katiün BttKÜm-
lerînde-n faydâlahT^lar. 

Halen relâmî ÖktÛlai*da 1^zif£İİ%ütfftttp %da 
daha 'önce özel oküHarda çaliŞmiş tflâniârhV'bu 
okullarda' geç^n hizmetleri de inaaş tâeffecBİeri-
riiri tesbîtinde göz Öiiüride bulundurulur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MABDfr 6. — Bu kantöiu^akfttââr^Birulu 
yürütür. 

(S. Sayı»: 192), 
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Yüksek Başkanlığa' 

Edirne Milletvekili Cemal Köprülü ve Bolu 
Milletvekili Zuhuri Danışman ve 16 arkada
şının, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek 
dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik 
yapanların yahut Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet 
müddetlerine göre alacakları aylık dereceleri 
hakkındaki kanun teklifi Millî Eğitim Komis
yonu raporu ile birlikte komisyonumuza hava
le olunmakla Millî Eğitim ve Maliye Bakan
lıkları temsilcileri hazır olduğu halde incelenip 
görüşüldü. 

Teklif sahipleri; 5242 sayılı Kanunla kabul 
edilmiş olan ilkokul öğretmenliğinde, ilköğre
tim müfettişliğinde veyahut köy enstitüleri öğ
retmenliğinde bulunanlar hakkında, yapılan 
ayarlamayı tamamen kifayetsiz bularak bu 
ayarlamanın Millî Eğitim Bakanlığının diğer 
müessese ve memuriyetlerinde görevlendirilen 
öğretmenler ile hususi ilkokullardan naklen 
Devlet okullarında vazife alanlara da, geçir
dikleri hizmet müddetlerine göre aylık derece
lerinin., ayarlanmasını istemektedirler. 

5242 sayılı Kanunun tedvini sırasında bu
gün teklif edilen hususlar göz önünde bulun
durulmakla beraber bu ayarlamanın ilkokul 
öğretmenleri hakkında tatbik edilmesi mes
lekin hususi vaziyeti ve mâdeletin temini ba
kımından uygun görülmüş ve bu ayarlama sa
hasının genişletildiği takdirde bütçeye yükle
yeceği külfet ile beraber 3656 ve 3659 sayılı 
Teadül Kanunlarının yürürlüğe girmesiyle 
Devlet teşkilâtına dâhil resmî dairelerle İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde bulunan memurlar 
hakkında kanunun ıçerçevesi dâhilinde yapıla
bilen intibaktan gayrı birşey yapılamamış; oldu
ğu ve bu sebeple küçümsenemiyecek miktarda
ki bu memurların aynı hal ve vaziyette kalmış 
olduğu gerekçede izah olunmuştur. 

Bütçeye yedi buçuk milyon lira raddesinde 

bir külfet tahmil eden bu teklif ile temin edil
mek istenilen vaziyet diğer âmme hizmetlerini 
ifa eden ve aynı durumda bulunan Devlet me
murlarına da teşmil edilmediği takdirde bir 
huzursuzluk ve adaletsizlik meydana geleceği 
gibi geriye doğru bir hesaplaşma da kabulü 
mümkün olmıyan bir keyfiyettir. 

Geçen zamanların icabatma uygun olarak 
tedvin edilen kanunlar ile bugünkü ahval ve 
şeraiti göz önünde bulundurarak tashihi iste
nilen hususların yalnız müşterek âmme hizmet
lerini ifa eden memurlar hakkında değil eski ve 
yeni diye iki zümreye ayrılan emekliler hak
kında da mütalâası icabedebilir. Komisyonu
muz; hizmet yıllarına göre aylık dereceleri
nin ayarlanmasını istihdaf eden kanun teklifi
nin, son günlerde askerî hastabakıcı hemşire
ler hakkında da geriye doğru bir hesaplaşma 
ile aylık derecelerinin tâyininin doğru olamı-
yacağı hakkındaki Yüksek Meclisin karar ve 
temayülâtını da göz önünde bulundurarak, red
dine karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 

G. Türkgeldi 

Konya 
K. Birana 

Ordu 
R. Aksoy 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Aydın 
E. Menderes 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

îzmir 
Muhalifim 
B. Bilgin 

Malatya 
M. 8. Eti 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
İstanbul 

A. II. Başar 
Kastamonu 

II. Türe 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Sivas 
H. îmre 
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