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Sayf* 
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sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değişti-



Sayfa 
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- 1. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, 

Sayfa 
belediyelerin harita, imar plânı, su, elektrik 
mezbaha ve kanalizasyon işlerinin temini 
için tesis edilmiş bulunan fondan 1 Hazi
ran 1950 tarihinden 29 Şubat 1952 tarihine 
kadar hangi belediyelere hangi işler için 
ne miktar tahsis yapıldığına ve bu fon dı
şında istikraz suretiyle para temin eden be
lediyeler bulunup bulunmadığına dair so
rusuna İçişleri Bakanvekili Başbakan Ad
nan Menderes'in yazılı cevabı (6/604) 117:118 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
nıan Boyacıgiller'in, Amerika Birleşik Dev
letlerinden satınalınan lokomatif sayısı ile 
bunlar için ödenen para miktarına, bunlar
dan kaçının seferde bulunduğuna, kaçının 
yollarımıza intibak edemediklerinden dola
yı hurda haline geldiğine ve zarar varsa 
müsebbipleri hakkında ne muamele yapıl
dığına dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/704) 118:119 
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1. — GEÇEN TUTANAK Ö2ETÎ 

Zonguldak Milletvekili Esat KerimoPun öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi okunarak, 
rahmetlinin hâtırasını tazizen, saygı duruşu 
yapıldı. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 21 Ka
sım 1947 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtına bağlı ihtisas teşekküllerinin ay
rıcalık ve muafiyetlerine dair Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması ve Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı îhtısas teşek
küllerinin ayrıcalık ve muafiyetlerine dair olan 
21 Kasım 1947 tarihli Sözleşmenin 36 neı bendi 
gereğince Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve Dünya 
sağlık Teşkilâtı tarafından tevdi edilmiş bulu
nan ek nihai metinlerin onanması hakkındaki 
kanun tasarıları ile, 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünün Ekonomi ve 

Ticaret Bakanlığına bağlanması hakkındaki ka
nun teklifi, geri verildi. 

Gündemdeki teklif ve tasarıların sorulardan 
önce görüşülmesine dair olan önergeler kabul 
olundu. 

Uçuş tazminatı hakkındaki kanun tasarısının 
yapılan ikinci görüşülmesinde nazarı dikkate 
alman değiştirge ile birlikte komisyona verilen 
birinci maddesi ile son iki maddesinden başka. 
diğer maddeleri kabul edildi. 

Milletlerarası iktisadi tş Birliği Teşkilâtı
nın Dışişleri Bakanlığına bağlanması, 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında mübadele edilecek mallara ait (A) ve 
(B) listeleri hakkındaki Protokolün onanması ve 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
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değişiklik yapılması hakkındaki kanunlar kabul 
olundu. 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde e-
dilecek topraklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren karmn tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine geçilerek ikin
ci maddesinin görüşülmesi devam ederken, 

6 Harran 1952 Cuma günü saat 15 t e top

lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan vekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
tsparta Milletvekili 

& Bilgiç 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

ö. Mart 

Somlar 
SÖzJ,ü sorw 

« Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun; 
Maraş Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde mat
bu oy puslası kullanılmasına mâni hükmün bil
dirilmesine, seçimlere bir itiraz vâki olup ol
madığına ve iptal edilmiş olan seçimin ıslahı 
için ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önerge
si, Ekonomi ve Tiearet Bakanlıgma gönderil
miştir. (6/711) 

Yazık Sorular 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, ve

remli asker hastalar için ayrılan yatak adedinin 
artırılması ve esaslı tedavi hususunda alman ted
birlerin bildirilmesine dair yazılı soru önergesi, 

Mîllî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba* 
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/712). 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in lise-
letedfki olgunluk imtihanlarının kaldırılarak fa
kültelerde kabul imtihanının usul ittihaz edilme* 
sine ve orta okullarda yazılı imtihan sorularının 
MahaîHlik prensip *e esaslarına göre mahallî ko
misyonlar tarafından tertip edilmesine dair ya~ 
züı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/713). 

Burdur Milletvekili Mehmet, özbey'in, Da-
nıştayın daha rahat ve verimli çalışabilmesi için 
müsait bir binaya naklinin düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/714). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
• « y * * . * 

Teklif 
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/400) (Bütçe Ko
misyonuna) 

önerge 
24 — Seyhan Milletvekili Salim Serçe'nin, 

Kanunu Medeninin 658 ve 659 ncu maddelerinin 
yorumlanması hakkında önergesi (4/261) (Ada
let. Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve 

19 arkadaşı ile Bursa Milletvekili Hulusi Köy-
men ve Edirne Milletvekili Cemal Köprülü'nün, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kamımın 11 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu raporu ve 
düaiincesfyle Bütçe Komisyonu raporu (2/47, 
69) (Gündem») 

4. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 
ve 3 arkadaşının, Belediye GeMrleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlanma
sı hakkında önergesi ve Geçici Komisyon raporu 
(4/167) (Gündeme) 

5. — Gümrük Kanununun 18 nci maddesi 
uyarınca Gümrük Vergisinden muaf olarak yur
da giren eşyadan tekel maddesi olanlarının Te
kel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden de mu
afiyetine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel ve Maliye komisyonları raporları ile Adalet 
Komisyonu düşüncesi ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/157) (Gündeme) 

6. — italya'da vukuagelen su baskınlarından 
zarar görenlere yardım olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti adına İtalya'ya 250 ton 
buğday gönderilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/346) (Gündeme) 

7."— Maraş Milletvekili Ahmet Bow$a$'ıa 
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milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/160) (Gündeme) 

8. — Millî Piyango idaresinin 1951 yılı Bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu rapora (3/307) 
(Gündeme) 

9. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyette 

1982 Ö : İ 
Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdi
ne ve bunların şümulüne giren maddelerin Güm
rük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve An
laşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatma kar* 
şı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl-
ması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Komis
yonu düşüncesiyle Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/386) (Gündeme). 

B Î R İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15, 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Said Bilgiç (İsparta) 

« a » 

3 . -
BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tazkeresi (3/332)\ 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanınca kararlaştırılmıştır. Keyfiyet Yüce tas
viplerine sunulur. 

T. B. M. JM. Başkanı 
Refik Koraltan 

Ankara Milletvekili Ömer Bilen, bir ay ma
zeretine binaen, 23 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Aydın Milletvekili Namık Gedik, bir ay has
ta olduğu için, 15 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Çanakkale Milletvekili Nihat lyriboz, bir ay 
hasta olduğu için, 26 . V . 1952 tarihinden iti
baren. j 

Çoruh Milletvekili Mesut Güney, bir ay has
ta olduğu için, 27 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ, 

iki ay hasta olduğu için, 6 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, bir ay has
ta olduğu için, 6 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

İstanbul Milletvekili Nihad Reşad Berger, 3 
ay hasta olduğu için, 13 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 2,5 ay hasta 
olduğu için, 19 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Kütahya Milletvekili Asım Gündüz, bir ay 
hasta olduğu için,25 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Malatya Milletvekili Esat Doğan, 25 gün has
ta olduğu için, 23 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Malatya Milletvekili Abdülkadir özbay, bir 
ay mazeretine binaen, 22 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Niğde Milletvekili Süreyya Dellâloğlu, 25 
gün mazeretine binaen, 26 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Ordu Milletvekili Hamdi Şarlan, 20 gün ma
zeretine binaen, 25 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

- w -
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hasta olduğu için, 25 . V . 1952 tarihinden itibar cii. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Esat Doğan, 25 gün has
ta olduğu için, 23 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Abdülkadir Özbay, bir 
ay mazeretine binaen, 22 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Süreyya Dellâloğlu, 25 
gün mazeretine binaen, 26 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. . j £ 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Hamdi Şarlan, 20 gün ma
zeretine binaen, 25 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Haşim Alişan, bir ay hasta 
olduğu için, 1 . VI . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

! Tokad Milletvekili Mustafa özdemir, bir ay 
hasta olduğu için, 28 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tokad Milletvekili Fevzi Çubuk, bir ay hasta 
olduğu için, 20 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yozgad Milletvekili Avni Doğan 1,5 ay hasta 
olduğu için, 22 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Hamdi Dayı, bir ay hasta 
olduğu için, 31 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Samsun Milletvekili Haşim Alişan, bir ay hasta ) 

olduğu için, 1 . VI . 1952 tarihinden itibaren. 
Tokad Milletvekili Mustafa özdemir, bir ay 

hasta olduğu için, 28 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

Tokad Milletvekili Fevzi Çubuk, bir ay hasta 
olduğu için, 20 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Yozgad Milletvekili Avni Doğan 1,5 ay hasta 
olduğu-için, 22 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

Muş Milletvekili Hamdi Dayı, bir ay hasta 
olduğu işin,, 31 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker reye arzetmek üze
re tekrar okutuyorum. 

Ankara Milletvekili ümer Bilen, bir ay ma
zeretine binaen, 23 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN —Kabu l edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekili Namık Gedik, bir ay has
ta olduğu için, 15 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN —Kabu l edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Nihat lyriboz, bir ay 
hasta olduğu için, 26 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çoruh Milletvekili Mesut Güney, bir ay has
ta olduğu için, 27 . V . 1952 tarihinden itibaren. I 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ, 
iki ay hasta olduğu için, 6 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, bir ay has
ta olduğu için, 6 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Nihad Reşad Berger, 3 
ay hasta olduğu için, 13 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN -^Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 2,5 ay hasta 
olduğu için, 19 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Asım Gündüz, bir ay 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/333) 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum. 



S : §1 6.6 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Kars Mil
letvekili Veyis Koçulu'ya, ödeneğinin verilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Kamutay'-
m izinine bağlı orduğundan keyfiyet Yüce tasvip
lerine sunulur. • 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — Teskereyi tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

Önergeler vardır, okutacağım. 

1952 Ö : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemdeki kanun tasarılarının 
sorulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü sorudan önce kanun tasarı ve teklifle

rinin görülşümesini arz ve teklif ederim. 
Tokad 

Sıtkı Atanç 

BAŞKAN — İki önerge de ayni mahiyettedir. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —• Bataklıkların kurutulması ve bundan 
elde edilecek topraklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri, Tarım, Maliye ve Bayındır
lık komisyonları raporları (î/305) 

BAŞKAN —• Bataklıkların kurultulması 
hakkındaki kanun tasarısının ikinci maddesinin 
müzakeresine devam edeceğiz. 

Höz Ziya Termenin. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar; geçen oturumda, bataklıkların 
kurutulması hakkındaki teklifin ikinci maddesi 
görüşülürken, o maddenin baş tarafında, (kuru
tulacak bataklıkların şekli hakkında) bir ifade 
geçiyordu. Bendeniz, Devlet tarafından kuru
tulacak bataklıklar, Garp Devletleri tarafından 
ne şekilde kurutuluyorsa, Hükümetimiz tara
fından kurutulacak bataklıkların da aynı şekil
de kurutulmasını gerektirecek konu hakkında, 
mrA almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, Garp Devletleri, geniş tropik 
bölgelerde, bataklıkların kurutulması konusunu, 
aşağı yukarı bir buçuk asırdan beri insan ve 
makina enerjisine taallûk ve inhisar etmek üze
re, tatbik etmişler ve maalesef müspet netice 
alamıyarak, büyük sarfiyata, yani engin mas
raflara duçar olmuşlardır. Bu konuyu garblı 
müdekkikler ve âlimler; (tabiat ne şekilde, han
gi şartlar altında bataklığı kurutmak için ted
birler almış) diye düşünüyorlar ve - ziraat ko
nusunda ihtisas sahibi olan arkadaşlarımızın da 
takdir buyuracakları şekilde - okaliptüs isimli 

bir ağacın, bünye işlemesinden istifade ederek 
bataklığı, okaliptüs ormanları teşkil etmek ve 
suyu uçurmak suretiyle kurutmaya tevassül edi
yorlar. 

Arkadaşlar, okaliptüs tropik bölgelerin ve 
Akdeniz medarının, kendisine vasat teşkil etti
ği, bir ağaçtır. Okaliptüs, 10 santim kutra vâsıl 
olunca, her sene, dikili bulunduğu toprak çev
resinden 10 ton su uçurur; bu ağacın kutru 30 
santimi bulduğu takdirde, her sene 16 ton su 
uçurmak suretiyle, bulunduğu bölgenin suyunu 
yapraklarının nesiçJerindeki fizyolojik muamele 
neticesi itrah eder. Bu suretle, beş kuruş sarfet-
meksizin, bir orman, meydana getirmekte, ba
taklık kurutulmuş ve step haline getirilmiş 
olur. ilolândalılar, Fransızlar, bilhassa İngiliz
ler. Afrika'da, Hindistan'da, ve Japonlar Uzak 
Şartktaki adalarında, bu usulle, milyonlarca 
dönüm araziyi kurutmuşlardır. 

Eski Hükümetimiz İçel İlimizin Tarsus İlçe
sinde, bir bataklığı bu usulle kurutmak yoluna 
tevessül etmiş ve müspet netice istihsal etmiştir. 
Şimdi ortada, Garbın, makine enerjisinden ve 
sarfiyatından kaçınmak suretiyle öteden beri 
tatbik ettiği ve muvaffak olduğu böyle bir ko
nu mevcutken, bizim insan gücü ve makine sâyi 
ile netice istihsal etmemizin yanlış olduğu her 
iki hâdise muvacehesinde tezahür eder. 

Bendeniz, ilgili bakanlığa bu mevzuu tetkik 
etmesini ve bugün devlet kurutmaları mevzuun
da, bakanlığımızın bu mevzuda ne düşündüğü
nün ifade edilmesini, bilhassa rica ed'eceğim. 

Okaliptüs ağacının bataklık kurutucu vas-
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fmdan başka, bâzı hasenatı hakkında da bilgi 
vermek yerinde olacaktır. Kısaca arzediyorum. 
(Madde hakkında konuşulmuyor sesleri) 

BAŞKAN — Efendim,, madde hakkında ko
nuşun. 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Arkadaşlar, 
ikinci maddede, «Devlet tarafından kurutulacak 
bataklıklar» tâbiri vardır. Devlet tarafından 
kurutulacak bataklıkları tetkik ederken, oka
liptüse intikal ettim ve yaprakları vasıtasiyle 
uçurduğu suyu söyledikten sonra, okaliptüsün, 
diğer meziyetlerinden de bahsetmek mecburiye
tinde kaldım. (Ne lüzumu var sesleri) Okalip
tüs ağacı, çok sağlam nesc'e sahip bir ağaçmış.. 
mış, diyorum; ihtisasım dâhilinde olmadığı 
için.. Mâden işletmeleri, büyük toprak kütlele
rini tutmak için, en mukavim direği ararken, oka
liptüsü bulmuşlardır. Yer yüzü madenciliğinde 
okaliptüs en muteber direk nev'i olarak aranan 
bir ağaç vasfındandır. Binaenaleyh biz, Türki
ye'de, bataklıklarımızı kuruturken, okaliptüs 
ormanları mevzuunu da ele alır bu işi ihya eder
sek, maden işletmeciliği konusunda her yıl oka
liptüs direği ithali için harice verdiğimiz yüz 
binlerce lira, kendi memleketimizde kalmış olur. 

Üçüncüsü, tabip arkadaşlarımızın takdir 
edeceği gibi, memleketimizdeki köylerde yüz 
binlerce yavru, kızamuk hastalığından her sene 
ölmektedir. Klzamuk hastalığının iyileştiğine 
alâmet olarak, tabiplerce, şifa alâmeti telâkki 
edilen : (rengin dışarıya vurması keyfiyetini) 
istihsal eden madde, bütün dünya tababetince 
tanınan ve ismine okaliptol denilen madde, bu 
ağaçların yapraklarından elde ediliyor. Bina
enaleyh bataklığı kurutma mevzuunda, Türki
ye'de bataklık bölgelerinde bol miktarda yetiş
mekte olduğunu ve birçok istifadeler sağlanabi
leceğini, sayın Bakana hatırlatmak için söz 
aldım. Maruzatım bu kadardır. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, mevzuu müzakere olan tasarı
nın ikinci maddesinin en çok ve haklı olarak 
itiraza uğrıyan tarafı müteşebbislere bir mü
racaat sırası kabul ederek ilk müracaat edenin 
hakkı rüçhanı olduğu keyfiyetidir. Bu çok 
haksız bir netice doğurur. Çünkü buna ittilâ, 
bâzan tesadüfi olur, bâzan da açıkgözlülükle 
olur. Bataklığı kurutmak için müteaddit müte
şebbisler mevcut olduğu zaman tesadüfen ha
berdar olarak müracaat etmiş veya açıkgözlü-
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I lük göstermiştir diye, bâzı kere milyonlar ka

zandıran bir kurutma işinden diğer vatandaşla
rı mahrum etmek adaletsizlik olur, müsavatsızlık 
ifade eder. Yalnız mahzur bununla da kalmaz, 
geçen celselerde yüksek Mecliste bir soru müna
sebetiyle tecelli" etmiştir ki, kurutma masrafı 
350 bin lirayı geçmiyen bir bataklığın kurutul-

I ması dört milyon lira civarındadır. Bunu Ba
kanlık da tasdik etmiş bulunmaktadır. Şu hal
de müracaatları bir sıraya koyarak ilk müraca-

I at edenin bu hakkını tanıyıp diğerini mahrum 
etmek yanlıştır. Bu yanlışlık nasıl düzeltile-

I bilir? 
îlk müracaat edenin bu talebi nazarı itiba

ra alınmakla beraber kurutma işi için mütaad-
dit talepler zuhur ettiği zaman vaziyet şu olma
lıdır; malûmdur ki, kurutma işinin asıl gaye
si para kazanmaktır; çiftçilik yapmak ve ara
zi kazanmak değildir. Diğer taraftan bizim bir 
gayemiz vardır ki, o da bu kurutulacak arazi et
rafındaki toprağa muhtaç köylüleri toprak
landırmaktır. Hattâ, mümkün olursa, dağ baş
larında ormanlar içinde yaşıyan topraksız va
tandaşların bu gibi kurutulacak araziye geti
rilip yerleştirilmesini istiyoruz. O halde bu 
gibi kurutmalar için mütaaddit talipler zuhur 
etmesi halinde Bayındırlık Bakanlığı bir müna
kaşa açmalıdır. Bu münakaşa para ile iş gör
dürme münakaşası olmıyacaktır. Bu münaka
şanın şekli şöyle olmalıdır : 

Kurutulacak arazinin beher dönümünü, Hü
kümete veya Hükümetin toprağa muhtaç ol
duğunu kabul ve tasdik ettiği vatandaşlara 
en ucuz bedelle devretmeyi kabul eden mütaad
dit. müteşebbisler içinde, kuruttuğu toprağı en 
ucuz şekilde Hükümete veya toprağa muhtaç 
vatandaşa devredene vermek lâzımdır. Bu şe
kilde hem hizmet en ucuz şekilde ifa ettiril
miş, hem mütaahhit kazanmış ve hem de va
tandaşlar topraksızlıktan kurtulmuş olur. Bu
radaki en büyük mahzur, bir mütaahhidin böy
le bir kombinezona girip girmemesidir. Eğer 
mütaahhit devrettiği arazisinin bedelini gayri-
muayyen bir müddetle alamazsa, elbette ki, 
dökmüş olduğu sermaye, yaptığı emek ve meş
ru kârını bir an evvel elde edemiyen mütaah
hit bu işe girmez. Onun için teklifimde iki 
sene müddet konmuştur. Kurutmayı mütaakıp 
Hükümet veya Hükümetin muhtaç olduğunu 

I tesbit ettiği vatandaşlara, mütaahidin her dö-
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nüm için teklif ettiği bedel verilir ve bu şe
kilde arazi alınırsa mütaahhit ancak bu bedeli 
alıp çekilir ve kendisi bedelini veren şahıslara 
da arazi tescil edilir. îki sene içinde eğer bu 
i§ yapılmazsa, mütaahhide bedeli verilip tescil 
edilmezse, kurutulan arazi mütaahhit lehine 
tescil olunur. Zannediyorum, bu şekil hem 
memleketin ihtiyacım temin, hem de vatandaş
lar arasında teşebbüsü himaye bakımından 
müsavat esasına uygun düşer, hem de toprak
sız vatandaşları topraklandırma gayemiz daha 
iyi bir şekilde sağlanmış olur. Toprağın tama
mının mütaahhide devredilmesi suretiyle ipka
sı millî menfaatlere münafidir. Çünkü arka
daşlar, Allaha şükür memlekette ziraat inki
şaf ediyor. Bu sebeple arazi kıymetleri gün
den güne artmakta, bâzı yerlerde dönümü 300 
liraya kadar satılmaktadır. Bataklıktan kuru
tulan arazi daha mümbit olduğu için mütaah-
hitler adaletsiz menfaatler temin edebilir. Ne-
tekim geçen günkü sözlü soruda mevzubahis 
olan hâdisede kurutma masraflarının yekûnu 
350 bin lira olduğu halde, kurutulacak olan 
arazi bedelinin 4 milyon lira civarında ol
duğunda ittifak hâsıl olmuştur. Bu kadar fa
hiş bir bedeli bir şahsa kazandırırken müta
ahhide dönümü 300-400 liradan arazi satmak 
imkânı verilecektir. Vatandaşları daha müsait 
şartlarla bu kurutma işine iştiraki meneden 
madde yanlıştır. Bendenizin teklifim ilk mü
racaat edene imtiyaz hakkı verilmemeğidir. 
Bunun haricinde teklifimin tâli noktaları hak
kında yüksek heyetinizin her vakit tashih ve 
tadil hakkı mahfuzdur. Müsaade buyurursa
nız teklifimi okuyacağım. . . 

BAŞKAN — Biz de okuyacağız. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Yal
nız bir noktaya işaret edeceğim, Bayındırlık 
Komisyonunda işin tetkik ve müzakeresinde 
diğer bir teklif ileri sürüldü o teklifte : Ku
ruttuğu arazinin muayyen bir nispetini Hükü
mete terketmek üzere bir münakaşa yapılsın) 
diyor. Böyle bir teklif mevcutmuş. Yani müta
ahhide diyecek ki, sen kuruttuğun arazinin 
yüzde kaçını Hükümete terkediyorsun. Birisi 
% 50 vermiş, birisi de % 25 vermişse tabiîdir 
ki 1% 50 yi veren tercih edilecek. Bu şekilde 
mütaahhide ihale edilsin diyorlar. Bu teklif, 
benim teklifime yaklaşan esasları az çok ihtiva 
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etmektedir. Fakat benim teklifime istinat et
mek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, tasavvur buyurunuz ki, 20 bin 
dönüm arazi kurutulsun, bunun % 50 sini bi-
dayeten mütaahhide terkini kabul etmig olsa, 
elinde kalan ve esasında muhtaç çiftçiye veri
lecek araziyi mütaahhit daima vesilei istismar 
yapacaktır. Bizim köylülerimiz topraksızdır, 
Bir çokları yer açacağım diye ormanları tahrip 
ediyor. Muhacirler topraksızdır. Binaenaleyh 
benim arzettiğim teklifle mütaahhide toprak 
mülkiyeti vermeksizin maksadı pekâlâ istihsal 
edebiliriz. Zaten mütaahhidin maksadı araziyi 
bizzat açıp çiftçilik yapmak değildir, ondan 
para kazanmaktır. Para kazanmak ise, arzettiğim 
gibi kurutulacak saha malûm olduğuna ve 
ona göre muayyen bir masraf yapılacağına 
göre, kurutmada dönüm başına ne düştüğü .za
ten taayyün eder. Meselâ 10 liraya dönümünü 
kurutursa elbette 25 liradan Hükümete terkede-
ceğim dedimiydi maksat hâsıl olur. Milletin 
istediği, topraksıza toprak vermek maksadı da 
hâsıl olmuş olur. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, kendi bilgi sahama dâhil olmadığın
dan dolayı bu kanun tasarısının esası üzerinde 
duracak değilim. Yalnız geçen gün bâzı arka
daşlarım, kanunun gerek gerekçesinde ve gerek 
metinlerde bâzı za.'fı telif alâmetleri olduğunu 
ve kanun maddelerinin de, kanun tekniğine uy
madığını ileri sürdüler. Bedeniz de bu nokta
lar hakkında mülâhazalarımı arzedeceğim. 

Hakikaten kanunun metni üzerinde bâzı zaıf 
eserleri yok değil. Muayyen edatlar konulması 
lâzımgelen yerlerde konulmadığı halde, bâzı 
edatlar da lüzumsuz yere kullanılmıştır. Me
selâ «veya, ve, göre» kelimeleri bu meyandadır» 
Bunlar bu maddede hakikaten pek mütebariz 
şekilde göze çarpmaktadır. Bu tâbirler bir 
yerde «ve» olarak alınmış ve aynı ifade tarzı 
aynı mânaya gelmek şartiyle başka yerde 
«veya» olarak kullanılmıştır ki bu, hakika
ten bir zaıf alâmetidir. Meselâ, bir yerde «Su 
birlikleri ve ortaklıkları» tâbiri kullanılmış 
başka bir yerde «su birlikleri veya ortaklıkları» 
denmiştir. Eğer bunların ikisi de aynı mânayı 
ifade ediyorsa - ki öyledir - her iki tarafta da 
aynı kelimenin kullanılması lâzımdır. 

Bundan başka üçüncü maddede «göre» eda-
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ti kulanümıştır; ki bu iki kelimeyi birbirine 
raptetmek için istimal edilmiştir. Halbuki ye
ri değildir. Meselâ ilân bahsinde 5 defadan az 
olmamak üzere (gazete veya mahallî âdetlere 
göre) denilmektedir. (Gazete veya mahallî âdet
lere göre) tâbiri yanlıştır; (gazete ile veya ma
hallî âdetlere göre) demek lâzımdır. Bunun 
değiştirilmesi hususunda ayrıca bir teklifte bu
lunacağım. 

Kanun tekniği bakımından da bu üçüncü 
maddeye mükemmeldir denemez. Çünkü bu 
madde, A ve B bendi ayrı bir fıkra sayılmıya-
cak olursa yedi fıkradan ibarettir, onları da fık
ra olarak sayacak olursak 9 fıkraya çıkıyor. 
Bir maddenin 9 fıkra halinde yazılması kanun 
tekniği bakımından uygun olmadığı gibi, iler
de tatbikatta da müşkülâtı mucip olabilir. Mah
kemelerde veya idari makamlarda tatbikatı sı
rasında bu kanunun filân maddesinin filân fık
rasına göre denildiği zaman, meselâ beşinci fık
raya göre denildiği zaman, acaba burada B ve 
A işaretli hükümler birer bent midir, değil mi
dir, birer fıkra mıdır? Müşkülât çıkabilir, an
laşmazlıklara uğranılabilir. Bu bakımdan önü
müzdeki tasarı hakikaten mükemmeldir denile
mez. 

Belki (kanunun esasında muayyen madde
leri vardır; biz filân numaralı maddenin met
nini değiştiriyoruz; numaraları değil. Değiştir
me sırasında yeni fıkralarla beraber maddeyi 
değiştiriyoruz; halbuki, faraza ikinci madde es
ki metinde kısa iken bu tadilde uzun bir şekil 
alabiliyor; buna karşı biz ne yapalımNı denile
bilir. Bu mesele başka memleketlerde de ken
dini göstermiştir ve onlar buna karşı bâzı ça
reler düşünmüşler ve bulmuşlardır. Meselâ İs
viçre'de mükerrer maddeler konması usulü tat
bik edilmektedir. 3 ncü madde 8 -10 fıkradan 
ibaretse bu fıkraların yerine mükerrer üçüncü 
madde, tekrar mükerrer üçüncü madde şeklin
de bir usul takip edilmektedir. 

Almanya'da ise başka bir usul tatbik edil
mektedir. Hattâ esaslı kanunlarda başlangıçta 
bile aynı usul tatbik ediliyor ve şöyle bir neti
ceye varılıyor: Fıkra numaraları madde içinde 
birer birer rakamla işaret edilmek suretiyle tat
bikat için kolaylık temin edilmektedir. Fıkra 
numarası kanunun metni içinde birer birer tas
rih edildiğine göre, 5 nci fıkra dendiği zaman, 
derhal bu numarayı almış olan fıkra hatıra ge- 1 
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lecektir. Bizde .böyle bir usul takip edilmediğine 
göre bu 5 nci fıkra acaba A bendini ihtiva eden 
fıkra mıdır, yoksa onu bent olarak kabul edip 
onu ta'kibeden fıkra mı 5 nci fıkradır, gibi te
reddütler hâsıl olur. Bizde de bu şekilde tatbik 
edilmesi temenniye şayandır. Yalnız muhtelif ba
kanlıklar bu meselede bir görüş birliğine belki 
varamazlar. Çünkü her bakanlığın kendine ait 
bir usulü vardır, kendine göre bunu tanzim eder 
ve o şekilde gelir. Bunu teinin etmek için Baş
bakanlıkta bir büro kurulması veya Meclis için
de bir redaksiyon komisyonu teşkil edilmesi lâ-
zımgelir. Bakanlıklardan gelen tasarıları Baş
bakanlıkta kurulacak olan büroda sırf za'fı te
lif eseri var mıdır, yok mudur, diye incelemek, 
bir de kanun tekniğine uygun mudur, değil mi
dir diye o bürodan geçirmek lâzımdır. 

Bir de milletvekillerinin kanun teklifleri
nin ne olacağı hatıra gelebilir. Bunlar için de 
Meclis içinde bir redaksiyon komisyonu kuru
lursa faydalı olur. Bu komisyon, mânaya za
rar vermemek şartiyle bu kanun tekliflerinde 
bir za'fı telif varsa onları düzeltir. Bütün ka
nun tekliflerini inceliyecek bir büro teşkil 
edilmediği takdirde mevcut komisyonlarımızın 
bu işin içinden çıkamıyacakları kanaatindeyim. 

Şimdi neticeye gelmek için üçüncü madde
nin (B) bendindeki (gazete ve mahallî âdetle
re göre) tâbirinin, (gazete ile ve mahallî âdet
lere göre) şeklinde kabul edilmesini rica ede
rim. Onun için ayrıca bir takrir vereceğim. 

Bundan başka bir de yine üçüncü maddede 
dilimize iyi tasarruf edilmediğini gösteren bâ
zı ibareler vardır Meselâ; (avan proje) keli
mesi gedmektedir. Türkçeyi sadeleştirmek hu
susunda bu kadar büyük emeklerin sarfedil-
diği bir devirde artık Fransızca bir kelime 
olan (avant) kelimesini Türkçede kabul etmek 
ve kanun metnine sokmak her halde kendimi
ze yakışır bir hal değildir. Bu itibarla avan 
proje kelimesinin (ön proje) olarak değiştiril
mesini teklif ediyorum. Hattâ avan proje ola
rak kabul edilse bile bunun bir tek kelime 
olarak yazılması icabeder. Yani ayrı yazmak 
suretiyle sarf ve nahiv kaidelerine dahi tesir 
edecek şekilde yazılması doğru değildir. Ben
deniz buna da taraftar değilim. Avan proje ye
rine ön proje tâbirinin kullanılmasını teklif 
ediyorum. 
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HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma

nisa) — (Proje) yi atalım, tasarı diyelim. 
NECİP BİLGE (Devamla) — Tasarı kelime

si üzerinde bir şey demiyorum, bu kelimeyi 
kanunlar hakkında kullandığımız için ve pro
je kelimesi de memlekette umumileşmiş, yerleş
miş bir kelime olduğu için, proje kelimesi 
üzerinde durmuyorum. Ama, (avan) kelimesi
ni sadece teknik hususları bilen kimseler anlı-
yabilir. Avan proje yerine belki taslak keli
mesi de konabilir. Bendeniz (ön proje) olma-

• sim teklif ediyorum. Daha başka türlü teklif
ler olursa onun üzerinde de düşünürüz. 

Sözümü bitirmeden şuna işaret edeceğim : 
Sayın Hidayet Aydmer'in bir teklifi vardır, 
ilerde tenvir edilmiş şekilde reylerimizi vere-
bilmekliğimiz için şu hususun aydınlatılmasını 
rica edeceğim : 5516 sayılı Kanunun meriyete 
girmesi tarihinden itibaren müteşebbisler tara
fından kurutulmuş ne miktar bataklık vardır 
ve nerelerdedir. Eğer sayın Bakan ve sözcü 
bu hususta bizleri tenvir ederlerse sayın Hi
dayet Aydıner arkadaşımızın teklifi üzerine bir 
fikir sahibi olabiliriz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, de
ğiştirgeleri okutacağım : 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Bataklıkların kurutulması; ve bundan elde 

edilecek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Ka
nunun bazı maddelerini değiştiren ve müzakere 
mevzun olan kanun tasarısının ikinci madde
sinde kurutma için yapılacak müracaatların sı
raya konarak, kurutma hakkının o sıraya göre 
en evvel müracaat edene verilmesi doğru de
ğildir. Çünkü Yüksek Mecliste geçenlerde bir 
sözlü soruya mevzu olan hâdiseden de anlaşıl
mıştır ki, kurutma masrafı 350 000 liradan iba
ret olan bir bataklıktan elde edilecek arazinin 
değeri dört milyon lira civarındadır. Memle
ketimizde araziye olan şiddetli ihtiyaç nispetin
de arazi kıymetlerinin günden güne artması 
sebebiyle kurutma müteşebbisine çok defa böyle 
büyük tarla ve bazan milyonlar kazandırabile
cek olan bir işin o işe tesadüfen veya daha açık 
göz hareket etmek suretiyle daha erken muttali 
olup daha evvel müracaat etmiş olan lehine bii' 
imtiyaz sebebi olarak kabul edilmesi müteşebbis 
vatandaşlar arasında müsavatı ihlâl ederek te
sadüfen daha erken müracaat etmiş olanlar 
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I lehine çok fahiş kazanç ve haksız iktisap ve 

adaletsizliğe meydan verecektir. 
Millet ve memleket hayrına olan kurutma 

işini millet ve memleket için en çok fayda ve
recek şekilde yapan müteşebbise vermek lâzım-

1 dır. Müteşebbisin maksadı Devlet ve köylünün 
kuruta madiği bataklığı emek ve sermaye sarfe-
derek kurutup bundan elde edeceği araziyi 
satarak emek ve sermayesinin, karşılığını ve meşru 
kârını elde etmek olduğuna göre kurutma işi, ku
rutacağı araziyi en ucuz şekilde millete maledecek 
müteşebbise verilmelidir. Kurutacağı araziyi köy
lüye tevzi edilmek üzere Hükümete veva Hü
kümetin toprağa ihtiyaçlarını kabul ettiği va
tandaşlara en ucuz şekilde satmayı berveçhi 
peşin teklif ve kabul eden müteşebbis tercih 
edilmelidir. Meselâ kuruttuğu arazinin dönü
münü elli liraca devretmeyi teklif eden mü
teşebbis karşısında dönümünü 25 lira üzerinden 
devredip satmayı teklif eden müteşebbise ku
rutma işi verilmelidir. Bunun içinde Hükü
metçe kurutmanın fennî şartları tesbit edilerek 
usulen ilânlar yapılıp iş açık eksiltmeye kon
malıdır. Bu suretle müteşebbisler makul ve 
meşru kârlarını alacaklar ve böyle bir kâr elde 
etmek için müsavi şartlar dairesinde eksiltmeye 
iştirak ederek bataklıkların bir an evvel kuru
tulmasını sağlıyacaklardır. Diğer taraftan da 
kurutulan arazinin mümkün olan en ucuz bir 
bedelle toprağa muhtaç olan vatandaşlara tevzii 
temin edilecektir. 

Yalnız müteşebbis döktüğü emek ve serma
yesinin karşılığını ve meşru kârını bir an evvel 

i almak ihtiyacında olduğundan ve aksi halde 
j müteşebbis kurutmaya rağbet etmiyerek mak

sat fevt olacağından kurutma ameliyesinin hita-
I minin Hükümetçe tasdik ve kabulünden itiba

ren ancak iki senelik müddet içinde müteşebbi
sin bidayette kabul ettiği bedel ile araziyi dev-

I ntmek hakkındaki mecburiyeti mer'i ve mu
teber olmalı, bu müddet zarfında müteşebbisin 
kuruttuğu arazinin bedeli kendisine verilmediği 
takdirde mütaahhit bedeli kendisine verilmi-
yen arazi parçalarını dilediği gibi tasarruf et
mek üzere elinde kalan arazi mütaahhit namına 
tescil edilmelidir. 

Bu teklifimin esası bataklığı kurutma işi-
I nin ilk müracaat edene verilmesi gibi haksız ve 

adaletsiz ve toprağa muhtaç olan köylü aley-
' hine neticeler doğurmayı önlemeye matuf olup 
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bu esas kabul edildikten sonra teklifimin diğer | 
tâli kısımları üzerinde her türlü ıslah ve tas
hihler ve değiştirmeler yapılabileceğini kayıt ve 
ilâve ederek yukardaki sebep ve mülâhazalarla 
tasarının ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
tadilini ve gereken redaksiyonu yapılmak üzere 
maddenin komisyona geri gönderilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
, Hidayet Aydmer 

Madde 2. — Üç sene içinde Devlet eliyle 
veya Sıtma Savaşı Kanununun 8 nci maddesi 

# mucibince küçük sây ile kurutulmıyacak olan 
bataklıkların kurutulması için muktazi plân 
proje ve şartnameler hakiki ye hükmi şahısların 
müracaatı üzerine veya re'sen harekete geçmek 
suretiyle Bayındırlık Bakanlığınca tanzim olu
nur. 

Tanzim olunan proje ^ şartname dairesinde 
bataklığı kurutmak istiyenlerin kurutacakları ba
taklıktan elde edilecek arazinin beher dönümünü 
kurutmanın sona erdiğinin resen tahakkuku 
tarihinden itibaren iki sene içinde Hükümete 
veya Hükümetin toprağa muhtaç olduğunu tas
dik ve kabul ettiği şahıslara âzami olarak kaç 
kuruş mukabilinde devredecekleri hakkında Ba
yındırlık Bakanlığınca üç ay müddetle ve en az 
altı defa yapılacak ilân ile bir açık eksiltme ya
pılarak neticede kuruttuğu arazinin beher dönü-

< münün en az bedelle Hükümete veya Hüküme
tin toprağa muhtaç olduğunu tasdik ve kabul ve 
irae ettiği şahıslara devir ve terketmeyi teklif, 
eden müteşebbise kurutma işi ihale olunur. 

Şartnamesinde muayyen müddet zarfında 
kuçutma işini ikmal ettiği tahakkuk eden mü
teşebbise kuruttuğu arazinin mukarrer bedelleri 
iki sene içinde Hükümet veya Hükümetin irae et
tiği toprağa muhtaç şahıslar tarafından öden
diği takdirde bedeli ödenen arazi bedeli ödiyen-
ler lehine hiçbir harç ve masraf aranmaksızın tes
cil olunur. 

Kurutma ameliyesinin hitamından itibaren 
iki sene içinde kuruttuğu arazînin dönüm üze
rinden mukarrer bedeli kendisine ödenmiyen 
müteahhit lehine bedeli ödenmemiş olan arazi 
mutlak mülkiyetine dâhil mülkü olmak üzere tes
cil olunur. 

Yüksek. Başkanlığa 
Bataklıkları Kurutmak Kanununun bâzı 
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maddelerinin tadiline dair kanunun 2 nci mad
desinde kurutma için vâki olan müracaatların 
sıraya tâbi. tutulması yerine; 

Taliplerin vâki olan müracaatlarında kurutu
lacak yerden Devlete en çok arazi terkedene bu 
işin kurutma yetkisinin verileceği yolunda tashih 
edilmesini araederim. 

Gazianteb Milletvekili 
Süleyman Kuranel 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendindeki 

(gazete ve mahallî âdetlere göre ilân) tâbirinin 
(gazete ite ve mahallî âdetlere göre ilân) şeklin-
da değiştirilmesmi, aynı maddedeki (Avan proje) 
kelimelerinin de (ön proje) olmrak kabulünü arz 
ve teklif «derim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN —.Efendim; en aykırı teklif Hi
dayet Aydmer arkadaşımızmdır ve komisyona 
redaksiyon için iadesini tazammun eden teklif
tir. Sırasiyle reylerinize arze4eceğim. 

ÎZZBT AKÇAL (Rize) — Komisyon ne di
yor, dinleyelim. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, verilmiş olan önergelerinden anladığı
mıza göre, Hidayet Aydıner arkadaşımız, ilk 
müracaat edenlere bâzı haklar tanınmasından 
endişe izhar etmektedirler. Bu endişeleri kendile
rinin ifade ettikleri derecede mühim değildir. 
Biz doğrudan doğruya her hangi bir iltimas ve 
tercihe mahal vermemek için ilk müracaat edene 
hak tanımış bulunmaktayız. Çünkü Hükümet 
esasen kendisinin kurutacağı ve birkaç senelik 
plân ve programa dâhil bataklıkları hususi te
şebbüslere verecek değildir. 700 000 lira değerin
de olan bir bataklığı 50 000 lira ile kurutacak ve 
biz de Hükümet olarak bunu görmiyeceğiz veya 
gözümüzden kaçıracağız gibi bir keyfiyet varit 
değildir. Evvelâ müteşebbis bir avan proje vere
cek, avan proje ile müracaat edecektir. Bu mü
racaat tetkik edileeektir. Hükümet tahsisatı ile 
ve birkaç sene içinde yapılacak işlerden ise zaten 
Hükümet hususi müteşebbise menfi cevap vere
cektir. Onun için her hangi bir endişe mevcut 
değildir. Zaten köylülere de rüçhân hakkı tanın
mıştır, köylülerin talep etmedikleri hallerdedir 
ki, ancak hususi teşebbüse bırakılmıştır. HusUsi te-
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şebbüs de bunu sıra ile yapacaktır. Fakat Hidayet 
Aydmer arkadaşımızın teklif ettiği şekil de ay
nen kabul edilecek olursa, teşebbüs edecek şahıs-
ların adedi azalacaktır. Zira hususi teşebbüs sa
hibi evvelâ bu işi kaça mal edeceğini hesap ede
cek, kuruttuktan sonra kaça satabileceğini, ne 
kadar kâr edebileceğini hesap ederek emin olursa 
bu işe öyle girecektir. Bu şekilde müteşebbis bu 
kadar uzak, karanlık ve müphem olan bir teşeb
büse girmez. Nevama hususi teşebbüs sahibini 
kurutmaya geçmesi noktasından müşkül bir va
ziyetle karşı karşıya bırakmış oluruz. 

Ama Süleyman Kuranel arkadaşımızın tekli
fi hakikaten realiteye daha uygun gelmektedir. 
Binaenaleyh komisyon olarak Hidayet Avduıer 
arkadaşımızın teklifini kabul edemiyoruz; fakat 
Süleyman Kuranel arkadaşımızın teklifi doğru
dan doğruya müteşebbis Hükümete bir hisse 
vermektedir, bu şekilde sıra yerine Hükümete 
hisse veren müteşebbis teklifi daha mâkul gel
mekte ve komisyon olarak da bu fikre iştirak et
mekteyiz. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Necip Bilge 'nin temas ettikleri 
noktalara da lütfen cevap veriniz. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Necip 
Bilge arkadaşımızın kelimeler üzerindeki tashi
hine iştirak ediyoruz. Fakat avan proje mese
lesine gelince; bu tâbir beynelmilel mahiyet ar-
zetmektedir. Bu nokta üzerinde biz ısrar edi
yor, diğer fıkrasını kabul ediyoruz.% 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer arkadaşımı
zın, maddenin komisyona iadesi hakkındaki 
değiştirgesini dikkatinize arzedeceğim. Kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etmi
yenler... 

Affmızı dileriz, tesbit edemedik. Değiş
tirgeyi kabul buyuranlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalk
sın... Değiştirge dikkate alınmıştır efendim. 

Süleyman Kuranel arkadaşımızın teklifle
rine komisyon iltihak etmişlerdir. Ancak, yi
ne dikkatinize arzetmek mecburiyeti vardır. 
Dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Değiştirge dikkate alınmıştır. 

Necip Bilge arkadaşımızın tekliflerindeki 
avan projenin değişmesine komisyon iltihak 
etmiyor, bu noktada ısrar ediyor, birinci kıs
ma itirazları yoktur. 

Arkadaşımızın önergesini tekrar okutuyo
rum. : 
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I «Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendinde

ki (gazetv ve mahallî âdetlere göre ilân) tâbi
rinin •(gazete ile ve mahallî âdetlere göre ilân 
olunur) ...» 

BAŞKAN — Komisyonun da iltihak ettiği 
kısmın dikkate alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Bu kısım dikkate alınmıştır. 

(Avan proje) nin (ön proje) olarak değiş
tirilmesi hakkındaki kısmı oya arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bu da dikkate 
alınmıştır. 

Tarım Komisyonunun sözcüsü arkadaşımız 
Lûtfi Ülkümen'in de bir teklifi vardır. Bu tek
lif veçhile Tarım Komisyonu tarafından dört 
seneye çıkarı1, JIŞ olan müdd'etin kabulü istenil
mektedir. Bunu esas komisyon üç sene olarak 
tesbit etmiştir. Müddetin dört seneye çıkarıl
ması hususunu dikkate alanlar lütfen işaret bu-
yursunli.A.. Almıyanlar... Bu husus da dikkate 
alınmıştır. Bütün değiştirgelerle birlikte ikinci 
maddeyi komisyona veriyoruz. 

Madde 4. — Komisyon bu yerin kurutulma
sına karar verdiği takdirde kurutma müsaadesi 
alan müteşebbis, komisyon tarafından mahal
linde tesbit edilen bataklık sınırlarını yılın en 
kurak zamanında mahallî şartlara uygun sabit 
işaretlerle belirtmek ve bunun muntazam bir 
plânını yaptırarak üç ay içerisinde beş nüsha 
olarak valiliğe vermekle mükelleftir. 

Kurutma hakkının, köy tüzelkişilikleri veya 
su birlikleri ve ortaklıklarına verilmesi halinde 
yukardaki fıkrada işaret 'edilen tesbit işle
rini Bayındırlık Bakanlığı yapar. 

I Bataklık sınırlarını yerinde tesbit edecek 
komisyonlara tapu memurları da katılır. 

i BAŞKAN — Dördüncü madde hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kurutma müsaadesi verilen mü
teşebbise, katî proje yapılması için komisyon 

I karariyle bir seneyi geçmemek şartiyle münasip 
bir süre ve:Hir ve keyfiyet valilikçe müteşebbi
se tebliğ olunur. 

Kurutma hakkı, köy tüzel kişilikleri ve su 
birlik ve ortaklıklarına verilmişse katî proje, 
valiliğin işarı üzerine Bayındırlık Bakanlığınca 
yaptırılarak valiliğe gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul 'edilmiştir, 
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Madde 6. — Katî projeler, bataklık sınırım 

gösteren ve 4 ncü maddede zikredilen plânla 
birlikte valilikçe Bayındırlık Bakanlığına gön
derilir. Bakanlık bu projeler hakkındaki mü
talâasını en çok üç ay içinde bildirir. Katî pro
jenin Bakanlıkça tasdikini mütaakıp üçüncü 
maddede yazılı komisyon ile müteşebbis arasın
da; işe başlama ve bitirme zamanları ile gerekli 
diğ*er şartlar kararlaştırılarak bir sözleşme ak
dedilir. Sözleşmenin imzasından evvel müte
şebbis keşif bedelinin % 5 i nispetindeki katî 
teminatı .malsandığına yatırmak mecburiyetin
dedir. Köy tüzel kişilikleri veya su birlik veya 
ortaklıkları ile yapılan sözleşmelerde teminat 
aranmaz. 

Keşif tutarı 250 bin liradan fazla olan söz
leşmeler Bayındırlık Bakanlığının tasdiki ile 
kesinleşir. Sözleşmede tâyin edilen süre içinde 
iş programı gereğince işe başlanmadığı veya 
sözleşmenin diğer hükümlerine riayet edilm'3-
diği takdirde, sözleşme bozularak kurutma izni 
geri alınır ve sözleşmeyi yapan müteşebbisin 
teminatı irat kaydolunur. Ancak mücbir sebep
lerden ileri gelen gecikmeler dolayısiyle süre 
uzatılabilir. Mücbir sebeplerin takdiri üçüncü 
maddedeki komisyona aittir. 250 bin liradan 
yukarı olan işlerde mücbir sebepler tahtında ] 

süre uzatılması kararı Bayındırlık Bakanlığının 
tasdiki ile kesinleşir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, (Su 
birlikleri ve ortaklıkları) tâbirini bendeniz ye-
fer derecede vazıh görmüyorum. Komisyon söz- I 
cüsünün bu tâbirle ne kasdettiklerini lütfen 
açıklamalarım rica ederim. Bir de kanunları
mızda su birliği ve ortaklıkları adı . altında bir 
şahsiyeti hükmiye mevcut olup olmadığını hu
kukçu arkadaşların tavzih buyurmalarinı te
menni ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. ; 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA | 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar- i 
kadaşlar, köylünün, bir membadan" akan su- J 
dan muhtelif kimselerin, şahısların veya şahsi- j 
yeti hükmiyeyı haiz kimselerin istifade etme
lerini sağlamak için yeni bir kanun tasarısı 
Hükümet tarafından teklif edilmiş, Bayindır-
lık Komisyonunca kabul edilmiş ve rUzname-
ye girmiştir. Bu tasarıya göre muhtelif şahıs
lar Devletle ortak olmak üzere yahut kendi 
aralarında tamamen anlaşarak hususi şirket-
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ler kurarak, Devletten işletmeyi devralmak su
retiyle sudan müşterek surette istifade im
kanını Bağlıyacaklardır. Bu tâbir ye bu kanun 
bu gayeyi istihdaf etmektedir. Yani bir su
dan muhtelif şahısların bir araya gelerek is
tifade etmesidir, 

Ya kendi aralarında veya Hükümetle müş
tereken, ortak olmaları kasdiyle yapılmıştır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
* BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 

reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici birinci maddeye geçiyoruz. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Geçici maddeden 

evvel bir sözüm var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, kanun tasarısının iki geçici maddesi 
bulunmaktadır. Birincisi üzerinde şimdi görü
şülecektir. Benim maruzatım geçici ikinci mad
denin madde numarası üzerinde olduğu için 
ve bunun da esas maddeler arasına alınma
sına lüzum gördüğümden, geçici maddelerden 
evvel söz almış bulunuyorum. 

Geçici ikinci madde şöyle demektedir : «5516 
sayılı Kanunun geçici maddesi bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlük
ten kalkar.» Yani bir ilga maddesidir. Bu il
ga işi kanunun esas maddeleri arasında mı, 
yoksa geçici maddelerde mi yer almalıdır? Me
sele budur. Gerçi burada geçici ikinci mad
denin ilga ettiği madde de esasen geçici bir 
maddedir. 5516 sayılı Kanunun geçici madde
sini ilga etmektedir. Fakat bir geçici madde
yi ilga etmesine rağmen, ilga hükmünün, 
noktai nazarımca, esas maddeler arasında yer 
alması lâzım gelmektedir. Giçici maddenin mâ
nası şudur : 

Bir kanun âti için hüküm ifade eder. Fa
kat geçici madde ise, o kanunun gelecekteki 

. hükümlerinin içine girmiyen ve mazide geçmiş 
olan hâdiseleri düzenlemeye matuf bir hüküm 
kabul etmekten ibarettir. 

Buradaki geçici ikinci madde başka bir 
kanunun geçici maddesini ilga etmesine rağ
men, âti için hüküm ihtiva etmekte olduğuna 
göre, esas hükümler arasında yer alması lâ
zımdır. 

I Bu hususta bir önerge veriyorum. Bu ö-
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ııerge geçici ikinci maddenin esas maddeler a-
rasmda yer alması ve netice olarak iki ve 
üçüncü maddelerin numaralarının değiştirilme
sini teklif etmektedir. Takdir yüksek heyetini
zindir. 

KOMİSYON ADINA HÎMMET ÖLÇMEN 
(Konya) — Komisyon da iltihak ediyor. 

BAŞKAN.— Bu teklife komisyon da ilti
hak ediyor efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçi

ci ikinci maddesinin, esas hükümler 'arasında 
ikinci madde olarak yer almasını ve yürür
lüğe ilişkin olan 2 nci ve 3 neü'madde numara
larının 3 ve 4 olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... E tm iyeni er... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi o suretle okutuyorum : 

MADDE 2. — 5516 sayılı Kanunun geçici 
maddesi, bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
(i ay sonunda yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
le!-... Kabul etmiyenler... Kabul edilimıştir. 

GEÇİCİ MADDE — 5516 sayılı Kanuna gö
re başlanmış bulunan muameleler ne safhada 
bulunursa bulunsun 1 . T . 1952 tarihine kadar 
fiilen kurutma ameliyesine başlanılmamış ise 
hükümsüz sayılır. 

Ancak bu kanun hükümlerine göre Devlet 
tarafından kurutulmıyaeağı yeniden yapılacak 
tetkikat neticesinde anlaşılırsa ilk müteşebbisin 
hakkı mahfuz tutulur. 

Devlet tarafından kurutulacağı anlaşılırsa 
ilk müteşebbis maddi masraflarını umumi hü
kümlere göre istiyebilir. 

BAŞKAN — Geçici madde biri, geçM mad-. 
de olarak okuduğumuzu arzederim. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Efendim, geçici 
•maddenin metnini tetkik ettiğimiz zaman gö
rürüz ki, Maliye ve Tarım komisyonunun tesbit 
ettiği tarih ile Bayındırlık Komisyonunun tes
bit ettiği tarih başka başkadır. Burada (batak
lığı kurutmak üzere teşebbüs yapmış veya mü
racaat etmiş olup da muayyen bir tarihe kadar 
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kurutmaya başlamamış olanların şimdiye kadar 
yapılmış olan muameleleri hükümsüzdür) deni
liyor. Fakat bunun için de bir tarih tesbit edi
liyor, Tarım ve Maliye komisyonları 1 Nisan 
1952 tarihine kadar başlamayı - esas olarak alı
yor. Yani bir nisan 1952 tarihine kadar bilfiil 
kurutmaya başlamamış olanların muameleleri 
hükümsüz addediliyor. Bayındırlık Komisyonu 
ise 1 Ocak 1952 tarihini kabul etmek suretiyle 
bunu 4 ay daha evvele almaktadır. Benim Ba
yındırlık Komisyonundan ricam şudur: Bu ta
rihlerin tesbitinde kıstas olarak alınan şey ne
dir f Yani (1 Nisan) olursa ne olur, (1 Ocak) 
olursa ne olur? 

Şimdi ikinci bir noktaya geliyorum. Bu mad
denin ikinci fıkrasında da şöyle bir hüküm var
dır; (ancak bu kanun hükümlerine göre Devlet 
tarafından kurutulmıyaeağı yeniden yapılacak 
tetkikat neticesinde anlaşılırsa, ilk müteşebbi
sin hakkı mahfuz tutulur.) Devletin yapacağı 
tetkikat için bir müddet gösterilmemiştir. O 
halde vatandaşın müracaat hakkı askıda kalmış 
olacaktır. Acaba Devlet bu işi iki, üç senede mi 
yapacaktır? Ne zaman yapacağı malûm değil
dir. Vatandaş askıda bekliyecektir. Bu bakım
dan ikinci fıkradaki Devletin tetkikatı için 
bir müddet konmasına lüzum olduğunu sanıyo
rum. Şu kadar müddet zarfında yapılmalıdır 
diye her hangi bir teklifte bulunacak değilim. 
Çünkü ihtisasım dışındadır. Fakat meselâ iki 
sene, bir sene gibi bir müddet konulabilir. Bu 
hususta Bayındırlık Komisyonu izahat verirse 
her halde faideli olur kanaatindeyim 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim; bu 
metnin muhtevası esas itibariyle bundan evvel 
değiştirgeleri komisyona havale edilen metnin 
mukadderatiyle alâkalıdır. Orada müteşebbis
lere ne suretle ihale yapılacağı, sıra gözetilip 

^"gözetilmiyeceği hususları tesbit edilecektir. Hal
buki bu madde şimdiden «ilk müteşebbis» tabi
riyle Hidayet Aydıner arkadaşımızın teklifine 
mugayir lriiküm ihtiva etmektedir. Bu itibar
la, maddi bir hataya mâruz kalmamak için bu 
maddenin müzakeresinin o madde geldikten 
sonra yapılmasını arz ve teklif ediyo.rum. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA HÎM
MET ÖLÇMEN (Konya) — Evet, doğrudur. 

BAŞKAN — Cezmi Türk arkadaşımızın tek
liflerine komisyon da iltihak etmektedir. Bu 
itibarla, evvelce kabul edilşn değiştirge hakkın-
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da komisyonun redaksiyonu yapıp tesbit ede
ceği madde gelinceye kadar tasarının diğer 
maddelerinin görüşülmesini şimdilik talik edi
yoruz. 

2. — Uçucular için tazminat kanunu tasarısı 
ve Mülî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/318) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının görüşül
mesini, ikinci görüşülmesi sırasında komisyona 
verilen madde henüz gelmediğinden, tehir edi
yoruz. 

3. — Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'
da Yakın ve Orta Doğu iş gücü faaliyet merkezi 
kurulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri. 
ve Çalışma komisyonları raporları (1/381) [1] 

BAŞKAN — Gerekçesinde öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi komisyonca yazılı olarak tek
lif edilmiştir, öncelik teklifini oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

İvedilik teklifini oyunuza arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da Yakın 
ve Orta Doğu iş gücü Faaliyet Merkezi kurul
ması için Cenevre'de imzalanan Anlaşmanın 

onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Yakın ve Orta Doğu memle
ketlerine, iş gücü meseleleri ile ilgili faaliyet
lerinde yardımlarda bulunmak üzere Milletler
arası Çalışma Bürosu tarafından İstanbul'da 
bir Yakın ve Orta Doğu Jş ıgücü Faaliyet Mer
kezi kurulmasına ait olup Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Milletlerarası Çalışma Bürosu 
arasında 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de im
zalaman Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

[1] 197 sayılı basmayazı tutanağın sonundackr. 
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Kabul buyuranlar... İtmiyenİer... Kabul edil-

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BALKAN — R&jbul bttjraranlar... Btaniyen-
ler... Kabuledilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN •— Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 

4. — Gördes kmahfmnın nakledeceği Koca-
muluk mevkiinde yaptırılacak meskenler hak
kındaki 5511 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
&4s* hkrohr ilâvesi hakkında hanm taşan» ve 
leşleri Bayındırlık ne Bütçe kamisyonlan «*-
ptrtaaı (1/336} [l] 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlarım, gündemin 4 ncü maddesinde 
Gördes kasabasının yerinin nakledileceği Ko-
camutluk'ta yaptırılacak meskenler hakkında 
bir tasarı vardır. Gördes kasabasının şimdiki 
bulunduğu yerin değiştirilmesi heyelan dolayı-
sjyledir, bu heyelan devam etmektedir. Kasaba
nın yerinin değiştirilmesine karar verilmişti. 
Hükümet konağının inşası bitirilmiş olup, eski 
yerine nazaran dört kilometre uşaktadır ve 
1 Mayıstan itibaren Hükümet muamelâtı yeni 
mevkide inşa edilen bu bin&da cereyan etmek
tedir. Meskenlerin yapılması geciktiği isin ha
len heyelânlı yerde oturan vatandaşlar her gün 
iş için bu mesabeyi katedip tekrar dönmekte
dirler. Bu itibarla, tasvibinize iktiran ettiği 
takdirde, bu, tasarının öncelik ve ivedilik mü
zakeresini teklif ediyorum, takdir sizindir. 

BAŞKAN — Emin Bey, teklifiniz komisyon 
namına mıdır? Komisyon namına ise tavzih bu* 
yurun, zapta geçsin? 

EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, 
bu teklifi komisyon namına yapıyorum, bir de 
Önerge veriyorum. 

Meclis Başkankğma 
Bugünkü gündemin 12 nei maddesini teşkil 

[1] 206 sahili hmmayatı tutanaoğm sommda-
dir. 
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eden Gördes kasabâsinin hakiİ işinin öncelik ve I 
ivedilikle müzakeresini arz ve teklif ediyorum. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
E. Kalafat 

BAŞKAN — önceliği tasvibinize araediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. öncelikle görüşülmesi kabul buyrtüdu-
guna göre tasarının tümü üzerindeki görüşme
lere geçiyoruz. Söz istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyrnuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil-
msi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki 
Kanunun birinci maddesine bâzı fıkralar ilâ

vesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5511 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Eski Gördes Belediyesi hudutları içinde ma
lik oldukları meskenlerin tapu kaydı mevcut 
olmıyanlar da, mahalle ihtiyar heyeti raporu ve 
Belediye Daimî Komisyonunun tasdiki ile yu
karda yazılı haklardan faydalanabilirler. 

Birinci fıkrada sağlanan ödeneğin en çok 
(450 000) liralık bir kısmını, yeni Gördes Ka
sabasında yol, su ve kanalizosyon tesisleri yap
tırmak üze~% aynı fıkrada yazılı ödeme şartları 
dairesinde kullanmaya, Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. Bu yetkiye dayanılarak yapılan tesis
ler Belediyeye bedelsiz devredilir. 

Bu kanun gereğince yaptırılan binalardan 
(30) adedi ikinci maddede yazılı Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına devir muamelesi dışında 
tutulur ve Hezinenin mülkiyetinde kalır. Bu 
binalardan kamu hizmeti gören müesseselere 
lüzumlu olanlarını tâyin ve bunlara tahsise, 
geri kalanlarını da ihtiyaca göre Devlet memur
larına kiralamak kayıt ve şartiyle masallî be
lediyeye bedelsiz olarak devir ve temlike Ma
liye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

. 1952 O : 1 
I BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
I yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 
Gündeme devam ediyoruz efendim. 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanlara İşlet
me Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırma
ları için borç para verilmesine dair kanun ta-

j .sarış? ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyon-
j Un raporları (1/339) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar..: T©tmî  
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 

borç para verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Demiryollar ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı 5616 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen
lerden (çıraklar hariç) müseccel hizmeti (8) yı
lı doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak 
şartiyle borç olarak verilebilir. Her yıl bu işe 
tahsis edilecek sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye verilecek borç para 
miktarı arsa bedeli de dâhil olmak üere (5 000) 
beş bin liradan fazla olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince borç 
verilecek para, senelik % 5 faiz yürütülmek su
retiyle (20) yılda ve eşit taksitlerle her ay borç
lunun aylığından kesilir. Bu hüküm istemeleri 
halinde vefat eden borçlunun veresesi hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ölüm ve emeklilikten gayrı 
her hangi bir sebeple idaredeki görevinden ay-

[1] 178 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dıı\ 
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nlan borçluların »andık aidatı ve bu mahiyetteki I BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
paraları borçlarına mahsup edilir. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir, efen-
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. dim. 

MADDE 4. — Satınahnatak arsalar derhal, 
yaptırılacak evler inşaatın bitmesini mütaakıp 
Sandığa usulü dairesinde ve birinci derece, bi
rinci sırada olmak üzere ipotek edilir. 

Sandığın alacağı tamamen tahsil edilmedikçe 
> tesis edilmiş bulunan ipotek kaldırılamaz. 

Bu evler alacaklı sıfatiyle sanjdıkça sigorta 
ettirilerek prim ve masrafları borçlulardan ayrıca 
tahsil edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5(. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü avukatları bu 
kanunla ilgili hususlarda da sandık hukukunu 
müdafaa ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İsteklilerin sıraya konma şart
ları, açılacak kredinin kullanma şekli, asil ve ke
fil borçlularla sözleşme yapılması, taksitlerini 
ödemiyenlere yapılacak muamele umumi hü
kümlere göre ve bu kanunun tatb&ma ait sair 
esaslar Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca tes-
bit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 4060 ve 5072 sayılı kanunla
rın birinci maddedeki nispet dâhilinde kalan 
kısmı için ve 5434 sayılı Kanunun geçici (2) nci 
maddesiyle Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı 
hakkında yürürlüğü kabul edilen 2454 sayılı Ka
nuna ek olan 2904 sayılı Kanunun bu kanuna 
muhalif hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
köylü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı Hakkında 
kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
calı ve 9 arkadaşının, Köy Okulları ve Enstitü
leri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve Rize Milletvekili Ahmet Morgîl'in, 
25 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı iptidaiye Kanu
nunun 77 nci maddesi ile Köy Okulları ve Ensti
tüleri Teşkilâtı hakkındaki 4274 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve Anayasa Komisyonu düşüncesiyle 
Millî Eğitim Komisyonu raporları (2/152, 197, 
364) 

BAŞKAN — Komisyon bu teklifi iki tasarı 
halinde tedvin etmiştir. İlk evvel (Köy okulları 
ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 sayilı Kanu
nun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan 
tasarı) üzerinde konuşmaya başlıyoruz. Tasarının 
tümü üzerinde söz alanlar Ömer Mart, Mehmet 
özbey- ve Ahmet Morgil'dir. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Usul hakkın
da. 

AŞKAN — Buyurun. 
ÖMEB MABT (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, geçen sene bu sıralarda, bu kanunun 
tümü üzerinde konuşmalar, yapılmış ve maddele
re geçilmişti. Birinci madde hakkındaki görüş
meler sırasında Anayasaya aykırı olup olmadığı 
bakımından bu madde tetkik edilmek üzere Ana
yasa Komisyonuna havale edilmişti. Binaenaleyh 
şu anda Anayasaya bir aykırılık olmadığı anla
şıldığına göre, Başbakanlık da aynı fikirde ise, 
kanunun tümü üzerinde konuşmaya mahal yok, 
maddeler üzerindeki konuşmaya devam edelim. . 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde müna
kaşa açmak mecburiyeti vardır, Sayın Ömer Mart 
arkadaşımıza bu ciheti hatırlatırım. 

Şimdi söz sırası da Ömer Mart'indir. 
ÖMER MART (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati
nin 77 nci maddesi ile 4274 sayılı «Koy Okulla
rı ve Enstitüleri Teşkilâtına dair Kanun» un 13 
ncü maddesinin tadili teklifleri, mecburi ilk tah-
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sil yaşı haddinin 16 dan on dörde indirilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Her iki teklif de gayet yerindedir. Zira, va
tandaşa tahmil olunan mecburiyet veya mükelle
fiyetler evvelemirde ilmî mutalara istinadetti-
rilmeS lâzımdır. Beş yıllık bir tahsil süresi için 
beş yıllık bir toleransı muhik gösterecek hiçbir 
ilmî muta maalesef mevcut değildir. Şayet bir 
çocuk beş yıllık ilkokulu altı, yedi ve nihayet se
kiz yılda ikmal edemiyorsa onu daha birkaç yılı 
okula devama mecbur tutmak suretiyle ilkokul 
müktesabatiyle bihakkin teçhiz edebileceğimizi 
zannetmekte isabet yoktur; çünkü tabiatın çocuk
tan esirgediği «kâfi zekâ» yi ona hibe edecek bir 
metottan halen mahrum bulunmaktayız ve ga
liba mahrum bulunmakta da devam edip gidece
ğiz. Biyolojiden alınan ilham budur. 

Bu hususu bir tarafa bırakarak tabiatın ne
dense «kâfi zekâ» bahşı babında hasis davran lı
ğı fertleri 16 ncı yaşın hitamına kadar ilkokula 
devam ile mükellef tuttuğumuz takdirde 'A-ul 
mütecanis bir manzara arzetmekten çok uzak bu
lunur. Böyle bir okulda ise tedrisat müşlralleşir, 
müfredatın grupun ihtiyaç ve kabiliyetine göre 
ayarlanması mümkün olmaz, öğrenciler tatmin 
edilmez, sınıfta kalanların sayısı artar ve en ni-
hayat disiplin temini pek güç bir hal alır. 

Bilhassa şu iki hususu da birbirine karıştır
mamakta faide melhuzdur. îlk tahsil mecburiye
ti başka şeydir, yaş ile tahdiden ifade edilmiş 
tahsil mecburiyeti yine başka bi- şeydir. 

îlk tahsil müesseselerine devam mecburiyetini 
ele alırken, yaş tahdit eden memleketlerden bir
kaçına göz atmakta fayda vardır. Meselâ Bel
çika'da ilk tahsil müesseselerine devam mec
buriyeti 6-14, Holânda'da 6-13, İsviçre'de 6-14, 
Danimarka'da 7-14, Norveç'te 7-14, Polonya'
da 7-14 yaşları ile tahdit edilmiş bulunmakta
dır ve unutulmamalıdır ki bu memleketlerde 
ilk tahsilin süresi beş yıl değil, beş yıldan faz
ladır. Buna rağmen okula devam mükellefi
yeti 13 veya 14 ncü yaşta hitam bulmaktadır. 
Bu memleketlerde ilk tahsile devam mükellefi
yetinin 13 ncü veya 14 ncü yaşta sona erdiril
mesi sebepsiz değildir. Bunun sebepleri meya-
nında yukarda arzettiklerim vardır. Bunlara 
zamimeten bir de iktisadi faktör mevcuttur ve 
dikkat buyurulnıuştur ki bu memleketlerde 
mecburi olan husus, ilkokula devam mükelle
fiyetidir. 

. 1962 0 : 1 
I Bunun dışında bir sistem daha vardır. Bu 

da yaşla tahdit edilmiş tahsil mecburiyeti sis
temidir. Bu tarzı İngiltere ve Amerika'da 
görmek kabildir. İngiltere'de her fert 15 ya
şma kadar, ilkokula değil; tahsile devamla 
mükelleftir. Buradaki mükellefiyet, tekraren 
arzedeyim, ilk tahsil mükellefiyeti olmayıp 
yaşla tahdit edilmiş bir tahsil mükellefiyetidir. 

Bu, Amerika'da da böyledir. Orada da, tıp
kı ingiltere'deki gibi, ilk tahsil mükellefiyeti 
yerine tahsil mükellefiyeti vardır ve bu mü
kellefiyet yaş ile mahduttur. Meselâ Birleşik 
Devletlerin îdaho eyaletinde tahsil mükellefi-

I yeti 18 yaşma kadar devam eder. Diğer eya
letlerde yaş haddi 16 dır. 

Ne İngiltere'deki ve ne de Amerika'daki 
I mükellefiyet tarzını biz henüz benimsiyecek 
j durumda değiliz. İnşallah ilerde şartlar müsait 

olursa elbette bu yola da gidilebilir. Bu siste
mi kabule bugün için kanuni imkân da yok-

I tur. Bu sistem Anayasamızda bir tadili icabet-
I tirir. 
I Bütün bu sebepler muvacehesinde bende-
I niz, komisyon raporunun ve tadil tekliflerinin 

kabulünü Heyeti Aliyenizden bilhassa istirham 
I edeceğim. 
I Yalnız, 4274 sayılı Kanunun 13 ncü madde-
I sinin Millî Eğitim Komiscyonunca teklif edi

len tadil şekli nakıstır. Maddenin aslında bir 
de mecburi öğrenim yaşındaki çocukların tes-

I biti prosedörünü ifade eden bir hüküm mevcut-
I tur. Bu, hükmün yine maddede kalması zaru-
I ridir. Aksi halde ilk öğrenim çağındaki ço-
I cuklarm tesbiti işi yapılamaz. 
I Saniyen, 13 ncü maddenin muaddel şekli 
I tasviplerine mazhar olursa bu takdirde 4274 
I sayılı Kanunun 15 nci maddesinin ikinci fık-
I rasınm kanundan çıkarılması gerekir. Çünkü 

bu fıkra yaş haddi 16 .olduğu takdirde ilkokula 
devamları Medeni Kanun bakımından mahzur-

I lu görülenler hakkında ne yapılacağı babın-
dadır ki, 13 ncü madde tadil edilince, bu 
fıkraya lüzum kalmıyor, fıkra.tatbik kabiliye
tinden mahrum bir hal iktisap ediyor. 

Her iki hususun nazara alınması temenni
siyle Yüksek Başkanlığa iki ayrı takrir sunuyo
rum, takrirlerimin kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Mehmet özbey, buyurun. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Çok muh-

I terem arkadaşlarım, biz ilk tedrisatımızı : 45 
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sene evvel yapılmış padişahlık zamanından kal
ma Tedrisatı İptidaiye Kanunu ile yürümekte
yiz. 5 Zilkade 1331 tarihli olan bu kanunun 77 
nci maddesi diyor ki : Her çocuk 7 yaşında dâ
hil olduğu senenin Eylülünden itibaren 16 ya
şının Haziranına kadar mektebe devama mec
burdur. 

Bugün hicrî sene 11 Ramazan 1371 olduğu
na göre tam 40 sene bu madde yerinde sayıyor. 

* Bu 40 sene içinde ne devirler değişti, ne inkı
lâplar yapıldı, fakat biz maalesef hâlâ bugün 
ilkokullarımızı 40 senelik bu Tedrisatı İptidaiye 
Kanuniyle topal aksak yürütemeyiz. 

Hakikatta 7 yaşında okula başlıyan bir ço
cuk, 5 sene tahsilden sonra 12 yaşında okulu 
bitirmektedir. Sınıfta kalmak ve hastalanmak 
gibi sebeplerden bir sene kalsa dahi 13 yaşında 
tamamlar. Haydi akla gelmedik daha bir çok 
sebep ve mahzurlarla iki sene daha kalsın diye
lim : tam 14. 

14 yaş tam normaldir ve münasiptir çünkü 
Türkiye'de iklim icabı çocuklar 14 yaşında bu
lûğ çağına girerler ve köylerde kızlarımızın ek
serisi 15 yaşında evlenirler. 16 yaşma kadar 
bizde çocuklar serpilmiştir, gelişmiştir. Erkek
lerin bıyığı terler, kızların göğsü şişer. Bu se
beplerden köylerde ekseri analar ve babalar ye
tişkin kızlarını okula göndermek istemezler. Ha
kikatta ise köylerde gizli yaşlar, gizli doğumlar 

* ve nüfusa geç yazdırmalar gibi çok olan sebep
lerle nüfusta 16 yaşında görünen kız hakikatta 
18 - 19 yaşında gelinlik çağındadırlar. Bu yaş
lardaki çocukların nazik bulûğ anlarını ve psi
kolojik durumlarını göz önüne getirelim. Veli
ler haklı olarak yetişkin bu kızlarını okula gönder
mek istemezler. Genç Öğretmen bu kızların de
vamında ısrar eder. tşte öğretmen ile veli ara
sında bir çekişme başlar. Okulla köyün arası 
açılır. Bu sebepten muhtarla öğretmen arasında 
ekseri köylerde şiddetli geçimsizlikler başlar. 

Veliler çocuklarının yaşlarının tashihi ve 
hastalık raporları alma gibi sakat bir yola sa
parlar. Bu yüzden köylüler cezaya çarpılır. Ve
lisi hapsedilir, Hükümetle köy arasında mekik 
dokuyan köylü Hükümetten soğur. Çünkü 4274 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesi der ki; «çocuğunu 
okula göndermiyen veli para cezasına mahkûm 
olur. Çocuğun okula devamını temin etmiyen 
veliler Sulh mahkemelerince bir haftadan bir 
aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Te-

.1*2 6 : İ 
| kerrürü halinde evvelce verilen ceza iki kat ola

rak hükmolunur. Ve ayrıca beşer liradan elli 
likaya kadar da hafif para cezasına mahkûm 
edilirler.» der. Böyle hapis olanları maalesef ha
pishaneleri ziyaretimizde çok rastladık, tşte bu 
hükme göre binlerce okullarımızda yüzbinlerce 
talebe velüeriyle okullar arasındaki geçimsizlik
ler, kavgalar ve dâvalar devam edip gitmekte
dir. Bu kanıyan köylümüzün yarası bir türlü 
dinmemiştir. 

Muhtar ile öğretmenin arası daima butt-
dan açıktır ve nizalıdır. Çünkü : öğretmen 
ya vazifesini yapacak, ceza yazacak ve yahut da 
vazifesini ihmal edecek kanuna karşı gelecek
tir. 

İşte çok üzücü bir mesele ve köylerimizin 
kangrenleşmiş derdi. 

Sayın arkadaşlar; bunu halletmek mecburi
yetindeyiz.' 

Evet, deniyor ki, Avrupa memleketlerinde 
16 yaşma kadar okuyorlar. Bizde 14 azdır 
deniyor. Ama, Avrupa'da ve Şimal memleket
lerinde çocuklarda bulûğ çağının 16 yaşında 
başladığını, bizde ise 14 te hattâ 13 yaşında bu 
devreye girdikleri hakikatini bir türlü göremi
yorlar. 

Sonra bu hüküm bütün Avrupa memleket
lerinde cari değildir. 

Diyorlar ki, Anayasa, bütün kız ve erkek 
| gocukların ilk tahsilden geçmesini âmirdir. Doğ-
i ru. Fakat biz bunu veriyoruz. Çıkaracağımız 
| bu kanun buna mâni değil, fazlasiyle cami

dir. Netekim Anayasa Komisyonu da bunda 
kanuni bir mahzur görmemiştir. Hattâ bizde 
6 yaşında dahi okula çocuk alınabilir. Kanunla
rımız müsaittir. Bu itibarla çocuk 11 yaşın
da okulu bitirir. Haydi 12, 13, 14 olsun. Ama 
kabiliyetsiz ve geri bir çocuğu muhakkak oku
lu bitirerek diploma vereceziz diye ısrar ve 
inat etmek de doğru değildir. Netekim bir ar
kadaşımız da itirazında söyle dediler; «Çeşitli 
sebeplerle tahsillerine geç başlamış veya yavaş 
ilerlemiş çocuklarm ilkokulu ikmal etmelerine 
yol açmak lâzımdır.» 

Arkadaşlar, gerek Millî Eğitim Komisyo
numuz ve gerekse Anayasa Komisyonumuz bu
nu nazarı itibara almış ve 11 - 12 yaşında nor
mal olarak okulu bitirmesi icabeden çocuğa 
bu gibi sebeplerden dolayı iki sene de pay verç-
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rek tahsil mecburiyetini 14 e kadar çıkarmış
tır. Halbuki, 14 ten sonra da okulda okumak 
istiyen her çocuk 16 yaşma kadar da okula de
vam etmekte serbesttir. Buna mâni olan bir 
kimse ve bir hüküm de yoktur. Avrupa'da da 
öyledir, 16 yaşma kadardır diye körükörüne 
itaat ve taklit etmek de doğru değildir. Ka
nunlar içtimai zaruretlerden doğar. Bugün ya
şama zorluğu içinde bulunan köylümüz kanu
na karşı gelme gibi çok acı ve üzücü bir hâ
dise ile karşı karşıyadır. Bunu halledelim, 
çok muhterem arkadaşlarım. Bu eski kanunla 
köylülerimize tatbik edilen para ve hapis ce
zaları dahi bu nazik yaştaki çocukların okula 
muhakkak devamını sağlamıyor. Katiyen müs
pet netice de vermiyor. 

Hulâsa arkadaşlar, bütün köylerimizde dir
liği, düzenliği bozan bu yanluş hükmüm-kaldırıl
ması, bütün vatandaşları ve talebe velilerini hu
zur ve sükûna kavuşturacaktır. Ve hem de oku
lu erken bitiren çocuklar köylü anasına, babasına 
orağında, harmanında, bağında, tarlasında her 
şeyinde yardımcı olacaklardır. Çocuğu okula bağ- ! 
lamanın yolu cebir; şiddet değil; talebeyi, oku
la sevdirmektir. Bu da ancak pedagoji bilgisi 
olan muallimlerle mümkündür. 

Sayın arkadaşlar, köylerdeki ahlâki ve di
nî geleneklerimizi düşünelim, kız çocuklarımız 
daha 12 yaşından sonra -erkeklerden uzaklaş
maya başlarlar. Kız kaçırmalar ve cinayetleri 
de düşünelim. Hulâsa arkadaşlarım, son sözüm 
Türk köyünü ve köylüsünü çok iyi tanıyan bir j 
kimse bu kanununun kabulünü ister. Komisyonun, 
geçen sene verilen bu kararı bugüne kadar 
uzamış gitmiştir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim 
Komisyonu ve Anayasa komisyonlarının ver
dikleri bu çok haklı ve yerinde olan bu kara
rın kabulünü sizlerden rica edeceğim. Karar si
zindir. 

BAŞKAN — Ahmet Morgil. 
AHMET MORGÎL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar, Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, köy kız çocuklarının ilk tahsil mecburiyeti 
yaşının indirilmesine dair kanun teklifi ile 
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arka
daşının, köy çocuklarının ilk tahsil mecburi yaşı
nın (yani kız erkek dâhil) indirilmesine dair 
teklifini birleştirerek müzakere eden Millî Eği
tim Komisyonu, köylerde ilk tahsil mecburiyeti | 

. 1952 Ö : 1 
i yaşının 14 de indirilmesine dair bir karar ver-
• mistir. Bu husustaki rapor Yüksek Mecliste mü-
| zakere edilirken bir milletvekili arkadaşımızın 

vermiş olduğu bir takrir üzerine ki, arkadaşımız 
bu takririnde şöyle demekte idi : «îlktahsil mec
buriyeti yaşının indirilmesinin ve bilhassa bu 
hususta köylerle, şehir ve kasabalar arasında 

I farklı muamele yapılmasının doğru olup olmıya-
cağmın bir kere de Anayasa Komisyonunca te
zekkür edilmesi yerinde olacaktır.» Rapor ve tek
lifler Anayasa Komisyonuna gitmişti. Anayasa 
Komisyonu, durumu tezekkür ettikten sonra 
«ilktahsil mecburiyetinin genel olarak indirilme
si Anayasaya aykırı değildir. Ancak bu hususta 
köylerle, şehir ve kasabalarda farklı muamele 
yapılması, Anayasanın 69 ncu maddesinin metin 
ve ruhuna uygun değildir. Bu cihetin bir kere 
de, bir ihtisas komisyonu olan Millî Eğitim Ko
misyonunca tezekkür edilerek icabeden tadil ve 
tekliflerin bu komisyonca yapılması lâzımgelir » 
yolunda bir rapor vermiştir. Millî Eğitim Komis
yonu, bu rapor üzerine tekrar müzakerelerde bu
lundu. Komisyon, esasen ilk tahsil yaşının köyler
de indirilmesine karar vermişti. îkinci defa Ana
yasa Komisyonu raporu üzerindeki müzakere 
neticesinde de bu hususta -köylerle şehirlere 
farklı muamele yapılmasının doğru olamıyaca-
ğıfrıa karar verdi. Yalnız, komisyon, olarak bir* 
teklif ve tadil yapamıyacağı için sadece bu ka
naatini bir raporla belirtmekle iktifa eylemiştir. < 
Bu rapor üzerine heyeti umumiyede bir muame
le yapılamıyacağı için ve aynı zamanda bahset
tiğim arkadaşların teklifleri sadece 4274 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin tadiline dair oldu
ğundan (Halbuki diğer taraftan umumiyetle ilk 
tahsil mecburiyeti yaşını tesbit eden madde, Ted
risatı İptidaiye Kanununun 77 nci maddesidir). 
Arkadaşların teklifleri üzerinde bir değiştirme 
yapılamamıştır. Şu halde gerek Anayasa gerek
se Millî Eğitim komisyonlarının, netice itibariy
le varmış oldukları kanaatin yeni bir teklif ha
line getirilmesine usulen zaruret hâsıl olmuştu. 
Bendeniz umumiyet itibariyle ilk tahsil mecburi
yeti yaşının indirilmesine taraftar bir milletve
kili sıfatiyle ve bu usul zaruretini bertaraf 
maksadiyle yeni bir teklif yaptım. Bu teklifim 
Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilerek yük
sek huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; biliyoruz ki, kanunla-
I rm cemiyetin ihtiyacına tekabül etmesi ve bün-
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yesine u y g m olması isabeder. Aksi takdirde ka
mımın tatbik kabiliyeti kalmaz. Hem kanundan 

r beklenen fayda hâsıl olmaz, ve hem de kanuna 
saygı ruhu boaulur. 

Bugün köylerde tatbik -edilmekte olan ilk 
tahsil mecburiyetine mütedair olan kanunun tat-
bikma mıkân-görülememektedir. Çünkü bu, köy 
haya l ıda , çimdi arzedeceğhu sebeplerden GOİT 
yi delin bir huzursuzluk yaratmaktadır. Hepiniz 
bMiyaaBmuz ki, köy çocukları nüfusa küçük ya-
zîluniKtidJrlar, ilk tâhşil yaşının son haddi olan 
16 yaşutdaki çocuklaıAakikatta ekseriya 18 veya 
19 yaşııf-dsÜ delilüttrtl veya yetişkin kızlardır. 

Medeni Kanun kızlar iğin 15 yaşında evlen
meyi kaböl ettiğine göre, bu gibi çocuklar, ekse
riya köylerde evli bulunmaları dolayısiyle tah
sile devam etmemektedirler. Bu gibi yetişkin 
gençlerin takibata uğraması hiç şüphesiz köy 
hayatında büyük bir huzursuzluk yaratmaktadır. 
ve sonra yine köyün hayat şartlarının icabı ola
rak köy çocukları erken evlenmektedirler. 

Bu vaziyette, îlktahsil Mecburiyeti Kanunu, 
bugünkü şekli ile tatbik edilmekle evli, çocuk 
çoluk sahibi kimselerin takibata uğraması gibi 
tuhaf bir manzara hâsıl olmaktadır. Yine kö
yün hayat şartları icabı olarak köylü aile, ço
cuklarını ailenin iş, iktisat ve istihsal hayatına 
iştirak ettirmek mecburiyetindedir. Bu da köy
lerde ilk tahsil mecburij^eti yaşının indirilmesi
ni zaruri kılan sebeplerden birisidir. Nüfusta 
küçük yazılmış fakat hakikatta yetişkin olan 
genç kızların ve erkeklerin bir arada okutul
ması köylülerimizin dinî hislerine ve ahlâki ge
leneklerine aykırı gelmektedir. Esasen 14 ya
şına kadar ilk tahsilini bitiremiyen çocuklar çok 
defa diploma almak nasibinden mahrum olacak 
kimselerdir. Bunların bir çoğu-realite bize 
gösteriyor ki-okulu bahane ederek ev işlerin
den, aile işlerinden, aile işlerini de bahane ede
rek okuldan kaçmaktadırlar. Netice itibariyle 
kısmı küllisi diploma alamadan ilk tahsil mec
buriyeti yaşını doldurup okuldan ayrılıyorlar. 
Bu arada bir, iki yıl bu çocuklar, ne hakkiyle 
mektebe devam edebiliyor, ne de aile işlerinde 
yardımcı olabiliyorlar. 

BÜttin bu sebep ve zaruretlerledir ki, demin 
arzettiğhn gibi, bugün ilk tahsil mecburiyeti 
Kanunu köylerde tatbik kabiliyeti bulmamakta
dır. Köylüler, bu kanunun tahmil ettiği müey-
yidçlete katlanarak çocuklarını esasen okula 

. im o : i 
I gönöermemektedirler. Bunun neticesi olarak 

tatbik edilmekte olan kanundan bir fayda hâsıl 
olmadıktan başka* üstelik de ilk tahsil mecbu
riyetini tatbik ve takiple mükellef olan öğret-
menljş köylünün arasının açılmasına sebep ol
maktadır. Köy öğretmeni, köyde muvaffak ola
bilmesi, lâyikiyle vazifesini yapabilmesi için 
köylü ile bağdaşmak mecburiyetindedir. 
işte bu bahsettiğim sebepler, köylü ile öğretme
nin arasını bozmakta ve öğretmenin hakkiyle 
diğer vazifelerini yapmasına engel teşkil etmek
tedir. 

Şehir ve kasabalara gelince, bir defa birçok 
kasabalarımız köy durumundadır. Aynı durum
daki iki köyden birisi belediye mmtakasına dâ
hildir. Yeni belediyelerin kurulması, ve eski be
lediyelerin genişlemesiyle birçok köyler beledi
ye mmtakasına dâhil edilmektedir. 

Şehirlere gelince; şehirlerde, biliyoruz ki ; 
her çeşit halk yaşamaktadır. Fakir, zengin, or
ta halli, her durumda halk mevcuttur. Köy
lerde ilktahsil mecburiyeti yaşının indirilmesini 
zaruri kılan sebepler birçok şehirli aileler için 
de aynen varittir ve sonra bu hususta köyler
le şehir ve kasabalar arasında farklı muamele
ler yapmak tatbikat bakımından da bâzı mah
zurlar doğurabilir. Çünkü biliyoruz k i ; birçok 
aileler köylerden şehre nakletmektedir. Bu na
killer dolayısiyle tatbikatta güçlükler olacaktır. 
Hat tâ tahmin edilebilir ki, bu mükellefiyetten 
kurtulmak için mürettep nakiller dahi olabile
cektir. Kaldı ki, Anayasa Komisyonu, raporun
da da belirttiği gibi, bu hususta köylerle, şehir 
ve kasabalara farklı muamele yapılmasına Ana
yasanın 69 ncu maddesinin metin ve ruhu bakı
mından imkân yoyktur. 

Muhterem arkadaşlar, esasen teklifimiz endi
şe verici mahiyette değildir. Bu teklifi yaparken 
bütün ihtimalleri inceden inceye düşündük; ve 
bu itibarla ilk tahsil mecburiyeti yaşını 14 e de
ğil, 14 yaşın tamamlandığı öğretim yılı sonuna 
indirdik. Bu suretle okulu bitirmesine bir iki 
ay kalan çocukların, bir takdirsizlik neticesi 'ola-

I rak, velilerince okuldan alınmalarını önliyerek 
I son sınıftaki talebelerin diploma almalarına ve 
I diğer sınıflarladâkilerm de kültürlerini artır-
I malarına imkân sağlamış olduk. 

Diğer taraftan, maddeye bir fıkra ekledik. 
Istiyen çocuklar 16 yaşın tamamlandığı öğretim 

I yılı sonugıa kadar okula devam edebieeeklerdir. 
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feu itibarla teklifimiz büyük bir ihtiyacı karşılı-
yacaktır. ve katiyen endişe verecek, ilk tedrisa
tın gelişmesine engel olacak bir mahiyette değil. 
dir. Kabulünü istirham ederim. 

ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, Koy Okulları Teşkilât Kanununun 
13 maddesinin değiştirilmesi hakkında yani yaş 
haddinin indirilmesi hakkındaki gerek kendi ka
naatlerini ve gerek çocuk velilerinin arzu ve ta
leplerini Yüksek Huzurunuzda arzediyorum. Ra
pora tamamen iştirak ediyorum. Yalnız bir nok
tasına itiraz ediyorum. O da; yaş haddinin 12 ye 
indirilmesini Yüksek Meclisinizden rica edi
yorum. 

Arkadaşlar, yedi yaşındaki bir çocuğun oku
la devamı mecburi tutuluyor; şu .halde bâzı köy
lerde 3 sınıflı tedrisat yapılmak. Bâzılarında da 
beş sınıf üzerinden tedrisat yapılıyor. Bir ço
cuk 7 yaşında mektebe başladığına göre 10 ya
şında bitirmesi lâzımdır Beş sene tahsil ederse 
12 yaşında bitirmesi icabeder. Bir çocuk zeki ve 
kabiliyetli ise, iktidarı ve istidadı varsa her 
sene sınıfı geıçer, fakat içlerinde istidadı ve ik
tidarı olmıyan, bir türlü zihni almıyan kifa
yetsiz ve kabiliyetsiz olanların da yaşını uzat
makla beyhude yıllarını öldürmekte ne fayda 
temin edilecektir. Zararı ise iki taraflıdır. Bi
risi esasen mekteplerimizde ekseriyetle çifte 
tedrisat yapılmakta, gerek öğretmen adedi az 
ve gerek talebe adedi çok olduğuna göre okul
larımız bugünkü talebe ihtiyacını zor karşıla
maktadır. Binaenaleyh bu bakımdan 12 yaş 
kabul edilirse mekteplerdeki izdiham azalacak, 
zeki ve çalışkan ve sıra bekliyen birçok yav
rulara da daha geniş imkânlar sağlıyacaktır. 

İkincisi de; mektepte tahsilde muvaffak 
olamıyanlar hayatta sanatta muvaffak olurlar. 
Memlekete ve millete daha hayırlı ve faydalı 
olurlar, kanaatindeyim. Bunun misalleri pek 
çoktur. Bu gibi hasletler gerek çocukların ve 
gerek büyüklerin yaradılış kabiliyet ve kud
retlerine göre değişir. 
Birçok gençlerimiz vardır ki tahsilde muvaf

fak olurlar. Hayatta muvaffak olamazlar. Fa
kat mektepte ve tahsilde muvaffak olamıyanlar 
da hayatta muvaffak olurlar. 

İşte bunlar istidat ve kabiliyet meselesidir. 
Yaşı uzatmakla ve tahsil müddetini artırmakla 
hiçbir müspet netice alınamaz. 
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| Bir de arkadaşlar, öğretmenlerin de bu iş

te çok tesiri vardır. Meselâ, kıymetli ve kud
retli öğretmenlerin çocuklar üzerinde müspet 
tesirleri görülmektedir ve bu inkâr edilmez bir 
hakikattir ve sınıflarını iyi derece ile geçmek
tedir. Fakat bâzılarının da öğretme kabiliyet
leri zayıf ve bu gibi iktidarsız ve kifayetsiz 
olanlar da talebeler üzerinde menfi neticeler 
vermektedir. Bunu da göz önüne almak icabe
der. 

iklimin de çok tesiri vardır. Bunu da na
zarı itibara almak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir iki misalle sözlerimi biti
receğim. Bandırma 'nın Simavlı köyünde ve 
Aksakal Köyünde, Erikli Köyünde, Kayacık 
Köyünde ve Manyas'ın Salur Köyünde bâzı çir
kin hâdiseler olmuştur. Birıçok kız babaları kız 
evlâtlarını 14 yaşında meşru olarak evlendir
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Ancak bu 
suretle bu kanunun elinden kurtulma çareleri
ni aramaktadırlar. Bir taraftan okulu olmıyan 
köylere kızlarını göndermekte, diğer taraftan 
da mahkemelerde yalancı şahitlerle kızlarının 
yaşlarını büyülmekte ve haklı olarak birçok hi
leli yollara gitmektedirler. Bu vatandaşları, 
bu iğri yollara sevkeden sebep de bu kanundur. 
Yani yaş haddinin yüksek oluşudur. Hulâsa 
yaş haddinin âzami 13 olarak kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Açık oya konulan tasarı hak
kındaki oylama muamelesi bitmiştir, efendim. 

Kâzım Arar. 
KİZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlarım, benden evvel konuşan arkadaşlar bu 
yaş tahdidi keyfiyeti üzerinde oldukça müdel
lel izahat verdiler. Bendeniz Millî Eğitim Ko
misyonunda geçen sene bu mesele müzakere edi
lirken dernveyan ettiğim bir hususu burada tek
rarlamakta fayda umduğum için söz almış bu
lunuyorum. 

Îlk tahsil mecburiyeti, bilindiği gibi, 16 ya
şma kadar devam etmektedir. Bu mecburiyet, 
bu kanunun kabulü ile 14 yaşma indirilmiş olja-
caktır. Halbuki yaş mevzuu üzerinde dururken 
bilhassa üzerinde dikkatle durmamız lâzımg'elen 
bir nokta varsa o da nüfus politikamızdır. Bili
yorsunuz ki, nüfusa kayıt meselesi bizde bilhas
sa köylülerimiz tarafından senelerce ihmal edi
lir, 4 - 5, hattâ 6 yaşını ikmal etmiş bir çocuk 

I hâlâ nüfusa kayıt edilmemiştir. İlkokula de-
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vam »edeceği sırada çocuğunun nüfusa kaydını 
yaptıran çocuk velisi, para cezasından kurtul
mak için, çocuk o yıl doğmuş gibi, yeni bir nev-
zat gibi, bir yaşında veya üç aylık olarak kay
dettirir. 6 yaşını ikmal eden bir çocuğu 6 aylık 
çocuk olarak nüfusa kaydedildikten sonra güze-
ran eden 6 yıla mektepte geçecek olan zaman 
da inzimam edecek olursa çocuk 1 1 - 1 2 yaşında 
okula devam etmeye başlıyor. Beş yıllık tahsil 
müddeti buna eklenecek olursa çocuk 17 yaşın
da, sınıfta kalmamak şartiylc ilkokulu bitirmiş 
olacaktır. Halbuki köylerimizde bilhassa genç 
kızlarımızın temiz hava, su ve iklim şartları 
içinde gürbüz olmaları neticesi, henüz 12 - 13 
yaşını ikmal etmiş olan bir çocuk gelinlik çağa 
gelmese de köylü vatandaşlar tarafından da bu
nun artık okula devamında bir mâni ve mahzur 
varmış gibi bir kanaate zâhip olunduğu günlük 
müşahedelerimizin arasındadır. Böyle bir zaru
retle de yaş tahdidi lüzumuna işaret edilmek
tedir. 

Şu halde nüfus politikamızın mesn'edi bu ka
dar çürük olursa yaşın 14 e indirilmesi, bilhassa 
Ali Fahri arkadaşımızın söylediği gibi. 13 e in
dirilmesinin bir kıymeti yoktur. Bununla bera
ber bendeniz bu kanun tekliflerinin aleyhinde 
değilim. Kabulünü istirhamımla beraber içişleri 
Bakanlığının da buna muvazi olarak nüfus po
litikamızı ayarlıyan bir kanun tasarısını derhal 
Meclise getirm'emesi halinde bu kanunun tat
bik mevkiine konulması yakın bir zamanda, bil
miyorum neşir tarihinden muteber olacaksa, ha
kikaten bir aksaklık husule gelecektir. Kanunun 
yürürlüğe girme tarihini biraz uzatmak sure
tiyle İçişleri Bakanlığından buna muvazi bir ka
nun tasarısının gelmesine intizar olunmasını 
yahut da bunu bu şekilde kabul etmekle bera
ber kısa bir zamanda ve ivedilikle müzakere 
kaydiyle bir kanun tasarısının acilen getirilme
sini temenni ederek sözlerime son veriyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

AVNt BAŞMAN (İzmir) — Şimdiye kadar ko
nuşan arkadaşlarımızdan hiçbiri aleyhte bu
lunmadığı için ben sadece bir defa da komis
yonun noktai nazarını arzetmekle iktifa edece
ğim. Yalnız Ali Fahri Beyin 13 yaş hakkında
ki mütalâasına dair birkaç söz söyliyeceğim. Ali 
Fahri Bey köylerdeki üç senelik okullardan bah
setti. Bunlar çoktan kalkmıştır. Her yerde 
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1 mecburi ilktahsil müddeti beş senedir, önü

müzdeki tasarı ve tekliflerle yeni bir şey ya
pılmış olmuyor. Esasen 16 yaşa kadar olan ilk
tahsil mecburiyeti müddetinde yine 16 yaş 
muhafaza ediliyor. Ancak bilhassa köyde ve 
küçük kasabalardaki iktisadi ve içtimai hayat 
zaruretlerinin icapları da göz önünde bulundu
rularak 14 yaşından sonrası ihtiyari bırakıl
mıştır. Binaenaleyh 14 yaşına kadar, yani ye
di yaşından başlamak üzere sekiz senelik bir 
mecburiyet vardır. Bu da aşağı yukarı bütün 
medeni dünyadaki emsaline eşittir. Bu ciheti 
Sayın Ömer Mart arkadaşımız izah ettiler. Bina
enaleyh her iki tadil teklifinde de memleke
tin ihtiyaçları ve realiteler göz önünde bulun
durularak 14 yaşma kadar mecburi ve ondan 

I sonrası ihtiyari bırakılmıştır. Müsait olan 
yerlerde çocuklar 16 yaşına kadar devam ede
bilirler. Okul öğretmenleri bu çocukları ala
mam diyemez. Bu suretle şimdiye kadar vâki 
eski sıkıntılı hal ortadan kalkmış, ilktahsil mec
buriyeti halkın ihtiyaçlarına göre ayarlanmış 
oluyor ve daha uygun bir hale sokulmuş bulu
nuyor. 14 yaşından sonra ihtiyari olması ve on dört 

. yaşma kadar mecburi tutulması keyfiyeti, bü-
I tün memleket realitesi, içtimai durum naza-
I ra alınarak hazırlanmıştır ki, bu iki senelik müd-
I det zarfında çocuklar okula kendiliğinden ge

leceklerdir. 
Bu izahatımla komisyonun görüşünü arzet-

I mis ve hem de bâzı arkadaşlara cevap vermiş bu-
I Umuyorum, iktisadi ve içtimai şartlar bunu 
I icab'ettiriyor. 
I Arzım budur, tasarının kabulünü rica ediyo-
I * 
I rum. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
I — 12 yaşında ilkmektebi bitirenin kursa devam 

etmesi mecburiyeti nereden çıkıyor? 
AVNİ BAŞMAN (Devamla) — Yalnız kurs 

I değil. Daha yüksek tahsil yapmadığı takdirde 
kurs deniyor. Binaenaleyh 12 yaşında ilkmek-

I tebi bitirmiş olan zeki ve kabiliyetli çocuğu, 
ki, bu zekâsını ve kabiliyetini bu yaşta mekte
bi bitirmekle ispat etmiştir, sokakta bırakmak-

I tansa, 14 yaşma kadar daha bir şeyler öğ
renmesi düşünülmüştür. Bu itibarla 12 yaşm-

j da tahsilini bitirmiş olanlar, varsa kurslara gi-
I derler ve yahut ortaokula giderler. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
I — Arkadaşlar; yaş haddinin on dörde indiril-
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meşinde hiçbir beis yoktur. Bu husus komis
yonda müteaddit defa da tezekkür edildi. An
cak Anayasa esasen ilk tahsili mecburi kılmak
tadır ve ilk tahsilin fevkinda her hangi bir tah
sil mecburiyeti esasını vaz'etmediğine göre, bu 
teklif nereden çıktı? Böyle bir mecburiyet esa
sen Anayasa muvacehesinde mevzuubahis ola-
mıyaeaktır. Çünkü 102 ve 103 ncü maddelere 
göre hiçbir kanun Anayasa hükümlerine muha
lif hükümler ihtiva ve tadil veya ilga edemiye-
cektir. Teklife bu hükmün konması ieabederdi. 

Şimdi komisyon sözcüsü diyor ki ; efendim 
ilk tahsil mecburiyetini biz 16 den 14 e indi
riyoruz, 12 yaşında mektebi bitiren bir çocuk 
sokakta mı kalsın? 

Sokakta mı gezer yahut çalışır mı? onu ben 
bilmem. Ama komisyon böyle birşey vazedebil
mek için Anayasanın buna mesağ verip verme
diğini tetkik mecburiyetindedir. Komisyon, 
böyle bir hükmü, bir arkadaşımızın, Morgil'in 
teklifi olarak tezekküre başlar başlamaz, içtü
zük hükmü mucibince Anayasaya aykırılığı 
olup olmadığını tetkik mecburiyetinde idi, eğer 
Anayasaya aykırılığı varsa, reddetmek de vazi-
fesiydi. 

Bu noktayı tebarüz ettirmek için söz almış 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz ietiyen yoktur. Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilme

sine dair Kanun 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Her yıl Eylül sonuna kadar 6 
yaşını bitirmiş olanlar 14 yaşını tamamladık
ları öğretim yılının sonuna kadar ilkokula de
vama mecburdurlar. Bu müddet zarfında ilk
okulu bitirdikten sonra daha yüksek okullara 
gitmiyenler kurslara devamla mükelleftirler. 14 
yaşını doldurmuş olup da ilkokulu bitirmemiş 
bulunanlar 16 yaşını tamamladıkları öğretim 
yılı sonuna kadar ilkokula devam edebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 4274 
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I sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
I maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Her yıl Eylül sonuna kadar 
altı yaşını bitirmiş olanlar 14 yaşını tamamla
dıkları öğretim yılının sonuna kadar ilkokula 
devama mecburdurlar. 14 Adaşını doldurmuş 
olup da ilkokulu bitirmemiş bulunanlar, 16 ya
şını tamamladıkları öğretim yılı sonuna kadar 
ilkokula devam edebilirler. 

Eğitimen veya öğretmeni bulunan her köyün 
i muhtarı, her yıl okul açılmadan on beş gün 
I evvel eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen veya 

gezici başöğretmenle birlikte bu esasa göre kö
yün mecburi öğrenim yaşında olan çocuklarının 
bir cetvelini tanzim ederek mühürler. Bu cet
velde adları yazılı çocuklardan devama mecbur 

I olanlar, bu müddet içinde velilerine bildirilir. 
I Henüz nüfus hüviyet cüzdanı alınmamış ço

cuklar varsa bunların yaşları bu kurullarca ço-
I cukları görmek suretiyle tâyin ve tesbit edile' 

rek içlerinden mecburi öğrenim çağında olanla
rın adları cetvele yazılır. 

I Sayın Başkanlığa 
I îlk okullarda öğrenim çağının âzami haddi-

nin 13 yaş olmasını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

Ali Fahri İşeri 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim hüküm «bu müddet zar

fında ilkokulu bitirdikten sonra daha yüksek 
okullara gitmiyenler kurslara devamla mükel
leftirler» hükmü Anayasaya aykırıdır, metinden 
çıkarılmasını teklif ederim. 

Giresun Milletvekili 
A. Hikmet Pomukoğlu 

BAŞKAN — Aykırı teklif, 13 yaş hakkında
ki Ali Fahri îşeri arkadaşımızın teklifidir, öner
geyi dikkatinize arzediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha geldi, onu da okutuyorum: 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
ilkokullarda mecburi tahsil yaşının azaltıl-

I ması hakkındaki kanun tasarısının 1 nci madde-
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sinin yalnız kız öğrenciler için kabul edilmesini 
ve buım teminen maddenin metnine (her yıl Ey
lül sonuna kadar altı yaşını bitirmiş olan kız ço
cuklar da 16 yaşını tamamladıkları...) şeklinin 
verilerek oya konulmasını arz ve rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Nuri Sertoğlu 

BAŞKAN — Pamukoğlu arkadaşımızın bir 
önergeleri vardır, mübhemdir. Neyin çıkarılma
sı lâzımdır, anlaşılamıyor. Kursa devam etsin 
mi, Hikmet Bey? önergenizde (Anayasaya ay
kırı olan hususun tayyı) deniyor, bundan mak
sat kurs mı? 

HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — Kurs. 
MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

Avni BAŞMAN (İzmir) — Kurs meselesi esa
sen yeni vaz 'edilmiş değildir. Tedrisatı İptida
iye Kanununun Anayasaya aykırı tarafı yok
tur. Anayasaya aykırı olsaydı ilk nazarda göze 
çarpardı. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Söz isti
yorum, 

BAŞKAN — Mazhar Bey; müzakere açılma
dığı için size söz vermedim. Sual sorabilirsiniz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Maddedeki' (mü
kellefiyet) tâbiri bir mecburiyeti istilzam ede
cek midir, yoksa ihtiyari midir? 

AVNl BAŞMAN (Devamla) — Edecektir. 
REFET AKSOY (Ordu) — Mecburiyeti is

tilzam ettiğine göre İlk Tedrisat Kanununun 
tasrih ettiği cezai müeyyidelere tâbi olacak 
mıdır? 

AVNl BAŞMAN (Devamla) — Elbette 
olacaktı*. 

BAŞKAN — Efendim; Nuri sertoğlu arka
daşımızın önergesini reyinize arzedeceğim. Yan
lışlık olmaması için önergeyi tekrar okuyoruz. 

(Nuri sertoğlu'nun önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi kabul buyuranlar 

lütfen işaret versinler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Pamukoğlu arkadaşımızın önergesi vardır, 
okuyacağız. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Bakandan 
bir soru soracağım. 

BAŞKAN — önergeyi okuyalım, ondan son
ra sorarsınız. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Sorum bu 
önerge ile ilgilidir. 
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I BAŞKAN — önerge reye konmadan size söz 

vereceğim. 
(Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamuk

oğlu'nun önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi reye arzetmeden ev

vel Mazhar Bey arkadaşımızın bir suali var mı; 
kendisine söz veriyorum. 

(Avni Başman'a hitaben) Komisyon adına 
cevap vermek üzere Küsüye teşrifinizi rica edi
yorum, 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Anayasa
ya göre bütün Türkler için mecburi olan sadece 
ilk tahsildir. Halbuki madde metninde bir yaş 
haddi tesbit edilmiş, 14 - 16 yaş denilmiştir. 
Şimdi bu madde : (14) yaşına kadar devam 
eder, deniyor ve. ondan sonra bir kurs mecbu
riyeti koyuyor. Bu, Pamukoğlu arkadaşımızın 
da belirttiği gibi, Anayasaya aykırıdır. Gerçi 
arkadaşımız ilk mektebten sonra bir kurs mec
buriyeti ihdas edilmesinin eski kanundaki bir 
hükme istinat ettiğini ifade etmekle bunu ge-

1 çiştirmek istediler ama bu mesele çok ehemmi
yetlidir, Heyeti Umumiyenin bu konuda tenvir 
edilmesi icabeder. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
AVNl BAŞMAN (İzmir) — Efendim, müsaade 
ederseniz bendeniz şunları arzedeceğim. 

tlktahsil vaktiyle altı sene idi, Tedrisatı İp
tidaiye Kanununda altı sene üzerinden yazılıdır. 
Anayasa ilktahsil diye umumi bir hüküm koy
muştur, kaç sene olacağını tâyin ve tesbit etme
miştir ve edilemez de. Çünkü bu müddet artırı
labilir veya eksiltilebilir. Bugün fiilî vaziyet beş 
senedir. Haddi zatında bugünkü kompleks me
deniyet içinde hakikaten bu gayet kısa bir za
mandır. Bir vatandaş ilktahsili beş sene içinde 
tamamhyabilir. Bugünkü teknik medeniyet için 
bu, asgari bir haddir. Vaktiyle 1329 tarihli Ted
risatı tptadaiye Kanununda bu cihet derpiş edil
miş ve çocuk 16 yaşını bitirdikten sonra kurs
lara devam eder denmiştir. Nasıl ki başka mem
leketlerde complementaire kurslar vardır, ve bu 
maksatla tesis edilmiştir. Sunun Anayasaya ay
kırı tarafını göremiyorum. Anayasada ilktahsil 
müddeti beş senedir diye tahdit edilmemiştir. 

BAŞKAN — Avni bey, Mazhar bey birşey 
soracaklar. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Anayasada 
ilktahsil mecburiyeti konmuştur. Hususi ka-

1 nunlarda ilktahsil beş seneye hasredilmitir. Bi-
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naenaleyh hususi kanunda bu, tasrih ve tahdit 
edilmiştir. Eğer beş sene kâfi gelmiyorsa ilktah-
sil müddeti 6 - 7 seneye çıkarılabilir. îlktahsil 
beş sene diye tahdit edildiğine göre, Anayasa da 
ilktahsili mecburi kıldığına binaen, böyle teklif 
yersizdir. Aynı zamanda nasıl kursa mecburi 
tutarız? Kursa devama mecburdur denmez de, 
kursa tâbidir, devam edebilirler diyebiliriz. Böy
le bir mecburiyet Anayasaya aykırıdır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar, Bakanlık 
olarak Eğitim Komisyonunun noktai nazarına iş
tirak etmekteyiz. Anayasa mucibince, her va
tandaş ilk tahsil kademesinden geçmek mecbu
riyetindedir. Bu ilk tahsil kademesi Anayasada 
tahdit ve tâyin edilmiş değildir. 

Şunu ifâde edeyim ki; 5 yıllık ilk tahsil ka
demesi, bilhassa ilk tahsilden sonra tahsil yap
mak imkânını bulamıyan vatandaşları dikkat 
nazarına alırsak, çok gayrikâfi ve çok eksiktir. 
Hattâ köyerde ilk tahsilini bitirmiş olanların 
bir müddet sonra* bilgilerini çok fazla miktarda 
kaybettikleri üzerinde işlenmezse ve yeni imkân
lar verilmezse, bilgilerini çok kaybettikleri bir 
vakıadır. Hattâ şunu arzedeyim; ilk tahsil müd
detinin altı seneye çıkarılması üzerinde Bakan
lığımız şimdiden tetkikata geçmiş bulunmakta
dır. Maksat, 16 yaşma kadar (dünkü kanun mu
cibince) ve bugün kabul ettiğiniz takdirde yü
rürlüğe girecek olan kanunla, 14 yaşma kadar 
Türk çocuğunun mümkün olan tahsil imkânla
rından istifade etmesi meselesidir. Çocuk bu çoğ-
da ilk tahsili bitirirse bununla iktifa edecektir. 
1 1 - 1 2 yaşında ilkokulu bitirmişse bu kadarcık 
tahsil kâfidir diyecek değiliz. Biz bu çocuklara 
ilk tahsilin üzerinde birtakım bilgiler vermeyi va
zife olarak kabul ediyoruz. Bunu da ancak kurs
larla temin edebiliriz. 

Şu noktayı da istidraden arzedeyim ki ; bizim 
köylümüz diğer mevzularda olduğu gibi, okuma 
mevzuunda da çok merhale katetmiştir. Bakanlık 
olarak o kadar talepler karşısında bulunuyoruz 
ki, artık bu memlekette zorla okutmak bahis 
mevzuu değil, köylü bizden ısrarla mektep ve öğ
retmen istemektedir. 

Köylerde açmış olduğumuz kurslar hakkında 
kısaca mâruzâtta bulunayım: Köylerde açılacak 
olan kurslardan dolayı vatandaşlara yeni' br kül
fet tahmil edecek değiliz. Böyle bir endîşe asla 
varit olamaz. Birinci sene açmış olduğumuz 
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kursu, ikinci ve üçüncü senelerde kapatmamak 
için köylülerin büyük ricaları karşısında bulun
maktayız ve her sene köy okularmı artırmakta
yız. Bu itibarla böyle bir mecburiyeti tahmil et
mesek de kendileri için çok faydalı olan bu kur
sa erkek ve kadın vatandaşlar çocuklarını gön
dermektedirler ve göndereceklerdir. Fakat ben, 
bu maddenin Anayasaya muhalif olduğuna da 
kaani değilim. Yaş mevzuubahistir, bu yaşta ço
cuğa mümkün olan tahsili vereceğiz. 

BAŞKAN — Sual var Bakan Bey. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Sual değil. 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Rica ederim, oylama sırasında 

konuşmak üzere söz istiyen milletvekillerine söz 
verümiyeeeğini Tüzük sarahatle emrettiğine 
göre söz vermekte mazurum. 

ARİF HÎKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Son söz milletvekilinindir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet bu kayıttan müstes
nadır. Sizin sıranız daha gelmedi. Size taal
lûk eden kısma daha gelinmediği için, her va
kit olduğu gibi, aceleci davrandınız. Değiş
tirgesi olmayıp da söz istiyenler için söylüyo
rum. 

Söz istiyen arkadaşlar önergelerini tavzih 
sadedinde söz alabilirler. Tüzük bunu âmir
dir. Tüzük hükümlerinin yerine getirilmesini 
siz de bizim kadar arzu edersiniz, bunda şüp
hemiz yoktur. Bakana sual tevcih edenlerin 
sual hakları mahfuzdur. Bakan da kendilerine 
muntazırdır. Talebi olmıyan arkadaşlar oyla
ma sırasında söz isterlerse söz vermekte mazu
rum. 

Usul hakkında, buyurun Vasfi Mahir Bey. 
VASFİ MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Efendim, bir önerge okunmuştur, önerge 
hakkında milletvekilinin leh ve aleyhinde ko
nuşmak hakkı vardır, önergenin lehinde ko
nuşmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge o kabil 
önergelerden değildir. Teklif sahibi olan Hik
met Pamukoğlu arkadaşımıza söz vereceğim. 
Oylama sırasında olduğumuzu tekrar Heyeti 
Oelilenize hatırlatırım. Bahis mevzuu olan, 
Hikmet Pamukoğlu'nun takririni bir daha o-
kutarak tavzih sadedinde kendilerine söz vere
ceğim. 

(Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamuk
oğlu'nun önergesi yine tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Pamukoğlu'nun takririndeki 

talepleri sarih, söz istiyorlar vereceğim. Buyu
run. 

ARÎF HÜKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Efendim, ilk tahsil mecburiyetine ait olmak 
üzere Anayasamızın 87 nci maddesi şu hükmü 
vazediyor : «Kadın erkek bütün Türkler ilköğ
retimden geçmek ödevindedirler.» Dikkat bu
yurunuz. «îlk öğretimden geçmek mecburiye
tindedirler. îlk öğretim Devlet okullarında pa
rasızdır.» Demek ki yalnız mecburi olan ilk 
tahsildir, tik tahsil mecburiyetinin fevkında 
bir mecburiyet hakkında Anayasamızda tek hü
küm yoktur. Olmadığına göre de, birinci mad
dedeki «bu müddet zarfında ilkokulu bitirdik
ten sonra daha yüksek okullara gitmiyenler 
kurslara devamla mükelleftir» demek, Anaya
sanın 87 nci maddesinin metnine ve ruhuna 
tamamiyle aykırıdır. Bu itibarla sayın Ba
kan izah buyurdular. Ama hiçbir zaman bu 
esas hakkında tek kelime söylemediler. Anaya
sa yaşı tahdit etmiyormuş. Âmenna! zaten 
Anayasa yaşı tahdit etseydi bu kanun bugün 
burada tezekkür edilemezdi. Köylüler bunu is
tiyor, diyorlar. Istiyebilirler. Biz köylü veya 
şehirlilerin istekleriyle tahdit ve takyide tâbi 
tutulmuş bir heyet değiliz. Biz her şeyden ev
vel Anayasaya riayetle mükellefiz. (Doğru ses
leri) . Bu itibarla bu, Anayasaya tamamen ay
kırıdır ve hattâ antidemokratiktir. Binaenaleyh 
kabul edilmemesi icabeder. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

AHMET MORGÎL (Rize) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylama sırasında söz veremem. 
AHMET MORGÎL (Rize) — Usul hakkında 

konuşacağım. 
BAŞKAN — O halde buyurun. 
AHMET MORGÎL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar, halen ilk tahsil mecburiyetini tesbit 
eden iki kanun mevcuttur. Birisi Tedrisatı İp
tidaiye Kanununun 77 nci maddesi ki, bu, şehir 
ve kasaba ayırmaksızın ilk tahsil mecburiyetini 
tesbit etmiştir. 

îkinci de, bu kanun yaşamakta iken 4278 
sayılı Kanun çıkmıştır, bu kanun köyler 
için bâzı esaslar kabul etmiştir. 

Şimdi tadilât yapılırken her iki kanunda 
da tadilât yapılması lâzınldır. 4278 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi ile - ki, bugünkü muza-
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kereye esastır - Terdisatı İptidaiye Kanununun 
77 nci maddesi, ruh ve mâna itibariyle ayrı ay
rıdır. Eğer biz birinci- metni kabul edecek o-

' lursafe, ikincide tereddüde düşmüş oluruz. Met
ni aynen okuyorum : «Her yıl Eylül ayının 
sonuna kadar altı yaşını bitirmiş olanlar, 14 ya
şını tamamladıkları öğretim yılının sonuna kadar 
ilkokula devama mecburdurlar. Bu müddet zar
fında ilkokulu bitirdikten sonra daha yüksek 
okullara gitmiyenler kurslara devamla mükel
leftirler.» 

Halbuki ikinci metinde (Her yıl Eylül so
nuna kadar altı yaşını bitirmiş olanlar 14 ya
şını tamamladıkları öğretim yılının sonuna 
kadar ilkokula devama mecburdur.) denilmek
tedir. Eğer heyeti celileniz 14 yaşı tamamlama
yı kabul- edecekse, birinci metin o şekilde ka
bul ettiğine göre, iki metin arasında bir fark 
oluyor demektir. 

BAŞKAN — Ahmet bey, bu konuşmanız u-
sule mütaallik değildir. Ama ne ise dinledik. 

Usu] hakkında, Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY.(Maraş) — Bendeniz arı-

lıyamadım. Sayın Başkan nasıl oluyor da Millî 
Eğitim Bakanına ve komisyon başkanına söz ve
riyor da milletvekillerine söz vermiyor? Millî 
Eğitim Bakanı sorulan sualleri cevaplandır
mış da değildir, onun konuşması müstakil bir 
konuşmadır ve kanunun müdafaasına taallûk 
etmiştir. Bu sebepten ondan sonra milletve
killerine söz verilmemesi zannederim doğru de
ğildir. 

BAŞKAN — Efendim, her hangi bir millet
vekilinin konuşmasını takyit etmek Riyasetin 
hatırından dahi geçmez. Tüzük hükümlerinin, 
işlerimizin süratle görülmesi hususunda titiz
likle tatbiki lâzım ve zaruridir. 

Tasarının tümü üzerinde müzakere açıldı. 
Söz istiyen olmadığı için maddelere geçildi. 
Birinci madde hakkında görüşmeler yapıldı, 
değiştirgeler verildi. Onları okuyoruz. Değiş
tirgeleri tasvibinize arzetmek, oylarınıza mü
racaat etmek demektir. Tüzük, oylama sırasın
da müzakere açılmaz, söz verilmez dediğine gö
re, Riyaset bu hükmü tatbik ediyor. Hükümet 
söz istediği zaman (söz verilmez) diye ne Tüzük
te ve ne de usulü müzakerede bir kayıt mev
cut olmadığına göre, bu şekilde hareket edi
yoruz. Anayasa heyeti celilece malûm, Baka
nın izahatı malûm, arkadaşların teklifleri de 
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ortada, karar yüksek heyetinizindir. I 

Takrirleri okutuyorum : 

Başkanlığa 
Kurslara devam mecburiyetinin kaldırıl

masını teklif ederim. 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki kurs mecburiyeti Anayasaya ay

kırıdır. Bu kaydın maddeden çıkarılmasını ve 
kursun ihtiyari hale getirilmesinin oya konul
masını arzederim. 

Giresun 
Mazhar Şener 

BAŞKAN — Efendim; en aykırı plan Hik
met Pamukoğlu arkadaşımız ile Vasfi Mahir 
Kocatürk'ün teklifleridir. Evvelâ bunları reyi 
âlinize arzedeceğim. 

Kurslara devam mükellefiyeti kaydının çıka
rılmasını tazammun etmektedirler, nazarı dik
kate alınmasını kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler lütfen işaret ver
sinler... önergeler dikkate alınmıştır, komisyo
na veriyoruz. Mazhar Şener arkadaşımızın da 
(kursun ihtiyari hale getirilmesi) ne dair bir 
önergesi var, müsaade buyurursanız onu da ko
misyona verelim. 

Efendim; komisyondan birinci maddenin gel
mesine intizaren bu tasarının görüşülmesini ta
lik ediyorum. 

îkinci tasarı : «23 Eylül 1329 tarihli Tedri
satı iptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun ta
sarısı» nın tümü üzerinde söz istiyen yoktur.. 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesine karar veril
miştir. 

Tedrisatı iptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 

MADDE 1. — 23 Eylül 1329 tarihli Tedri
satı İptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her yıl Eylül sonuna kadar 6 yaşını bitir
miş olanlar 14 yaşını tamamladıkları öğretim 
yılının sonuna kadar ilkokula devama mecbur
durlar. Bu müddet zarfında ilkokulu bitirdik
ten sonra daha yüksek okullara gitmiyenler J 
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kurslara devamla mükelleftirler. 14 yaşını dol
durmuş olup da ilkokulu bitirmemiş bulunan 
lar 16 yaşını tamamladıkları öğretim yılı sonu
na kadar ilkokula devam edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
(O da komisyona gitsin sesleri). Efendim, ko
misyona diye bağırmakla olmaz. Ben tüzük 
hükmünü tatbik etmeye mecburum. Yazılı bir 
teklif gelmediği takdirde ben maddeyi Heyeti 
Umumiyenize arzederim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Bu da birinci 

tasarı ile ilgili olduğu için bunun da komisyona 
aynen iadesi lâzımgelir. Onu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Avni Bey, ona mütenazır olarak 
bu tasarıyı da alıyor musunuz ? 

MÎLLÎ EÖÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AVNİ BAŞMAN (İzmir) — Alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon tenazuru temin et
mek için geri almayı kabul ediyor. Komisyona 
iade ediyoruz efendim. 

7. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının uzatılması hakkında teati 
edilen mektupların onanmasına dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları rapor
ları (1/361) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok 
tur. Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An-
laşmalarının uzatılması hakkında teati edilen 

mektupların onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1949 tarihli Türki
ye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rının, 30 Haziran 1952 tarihine kadar uzatılma
sı hakkında, 6 Kasım 1951 tarihinde Prag 'da 
Prag Elçiliğimizle Çekoslovak Dışişleri Bakanlı
ğı arasında imza ve teati edilen mektuplar kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Çekoslovakya ile yeni 
bir Ticaret ve ödeme Anlaşması akdedilinceye 

[1] 187 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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veya işbu Anlaşmanın temdidi hususunda mu
tabakata vanlmcaya kadar Hükümet hali hazır 
Anlaşmayı yürürlükte bulundurmaya yetk'.Udir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 'Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tariMnde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler., J'>.»ni-
yenler.. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
Oylamanın neticelerini arzediyorum : 
Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da Ya
kın ve Orta Doğu iş gücü faaliyeti merkezi ku
rulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşmanın 
onanması hakkında ki tasarıya (248) oy veril
miştir. Ret ve çekinser yoktur. Kanun (248) oy
la kabul edilmiştir. 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamut-
luk mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkında
ki 5511 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bâzı 
fıkralar ilâvesi hakkındaki tasarıya (254) oy 
verilmiştir. (1) ret vardır. Kanun (253) oyla 
onanmıştır. 

Gündeme devam ediyoruz. 

8. — Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazminat 
kanunu tasarım ve Millî Savunma, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/357) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen?. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bu hafta içinde tayyarecileri
mizin uçuş zamları hakkında yapılan müzakere
ler esnasında cereyan eden münakaşalar Yüksek 
Meclisin Ordusuna karşı, Ordusunun fedakâr su
baylarına karşı ne kadar hassasiyet, ne kadar 
fedakârlık gösterdiğinin bariz bir misalidir. • 

Bugün de, deniz altıcılarımızın haklarının 
korunması ve bunlara verilecek tazminat mese
lesi hakkındaki Kanun gelmiştir. 

Arkadaşlar, büyük cüzütamlar çok büyük 

[1] 193 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

masraflara mal olduğu için* fakir devletlerin 
donanmalarını küçük gemilere inhisar ettirdik
leri günden beri, bizim donanmamız da, daha 
ziyade küçük parçalardan, küçük teknelerden 
ibaret küçük bir filoya inhisar etmiştir. Bunla
rın içinde en faal, en aktif rol oynıyanlar deniz-
altılarımızdır. 

Muhterem arkadaşlar, uçak taammüm ettiği 
için içimizde uçağı bilmeyen, onun ne olduğunu 
anlamıyan çok az adam vardır. Fakat öyle tah
min ederim ki bir denizaltının içine girip çık
mış pek az arkadaımız vardır. 

Arkadaşlar ben bizzat bir müddet için bile 
olsa bunu görmüş, bunu tatmiş bir arkadaşınız 
olarak size şunu ifede edebilirim ki, bir deniz
altının içinde vazife gören bir erin, bir subayın, 
bir gediklinin hayatı, bizim mukaddes askerlik 
meslekinin içinde haşrü neşr olan hiçbir asker 
sınıfı ile kabili kıyas değildir. Gerek hayat şart
lan bakımından, gerek ihtiva ettiği hayat tehli
kesi bakımından bu bir cehennem hayatıdır ar
kadaşlar. Fakat modern donanmamızda bu ıstı
rapları, bu fedakârlıkları sinesine çeken ve hiç
bir zaman şikâyet etmiyen bu yavrularımızı, 
bu evlâtlarımızı korumanın, Büyük Meclisimizin 
boynunun borcu olduğunu telâkki ediyorum. O-
nun için burada tezekkür edilen tazminatın ka
bulünü arkadaşlarımdan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Denizaltıcı ve Dalgıçlara verilecek Tazminat 
Kanunu 

MADDE 1. — Denizaltıcı ve dalgıç okul 
veya kursu öğrencilerinden, okul veya kursu ik
mal edip de diploma alan denizaltıcı ve? dalgıç 
subaylara, astsubaylara ve erata aağıdaki esas
lara göre denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı 
verilir : 

a) Bilfiil denizaltı gemilerinde veya dalgıç 
kıtalarında çalışan kıdemli binbaşıya kadar (kı
demli binbaşı dâhil) denizaltıcı subaylarla, ast
subaylara rütbe maaşları tutarının % 50 si, 
dalgıçlara maaşları tutarının % 30 u. 

b) Denizaltıcılık teşkilâtında veya .dalgıç 
kıtalarında bilfiil hizmet alan kıdemli binbaşı
dan yukarı rütbedeki subaylardan denizaltıcı-
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İara bu görevde bulundukları müddet zarfında 
kıdemli binbaşı maaşı tutarının % 50 si, dalgıç
lara da !% 30 u. 

c) Denizaltıcı ve dalgıç erata (uzman er
baş hariç) denizaltı okul veya kursunu bitir
diklerinden itibaren bilfiil denizaltı gemilerinde 
ve dalgıç kıtalarında vazife gördüğü müddetçe 
ayda (20) lira. 

d) Denizaltı okul veya kurslarında denizal
tıcı ve dalgıç okul veya kurslarında dalgıç ola
rak dalışa başlıyan öğrenci subaylara dalış eği
timine başladıkları tarihten diploma tarihine ka
dar teğmen maaşı tutarının ayda % 25 i. 

e) Denizaltıcılık okul veya kursunda de
nizaltıcı ve dalgıç okul veya kursunda dalgıç 
olarak dalışa başlıyan öğrenci astsubaylara da
lış eğitimine başladıkları tarihten diploma tari
hine kadar astsubay çavuş maaşının ayda :% 25 
i, denizaltıcı ve dalgıç okul veya kursu eratına 
(astsubay namzedi er ve onbaşı dâhil) dalışa 
başladıkları tarihten itibaren ayda (10) lira. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenter... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmitir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tazmi
natı alabilmek için denizaltı gemilerinde ve teş
kilâtında ve dalgıç kıtalarında bilfiil çalışmak 
ve her altı ayda en az 30 saat vazife ile dalış 
yapmak şarttır. Ancak: 

a) Altı ay içinde 30 saat dalış yapmıyan 
denizaltıcı ve dalgıçların dalış tazminatı kesi
lir. Bu kesiliş, mütaakıp altı ay içinde 30 saat 
dalış yapılıncaya kadar devam eder. 

b) Sicillen denizaltıcılık veya dalgıçlık ya
pamaz kararı alanların denizaltıcılık ve dalgıç
lık tazminatı kesilir. 

c) Denizaltı yedek kadrosunda, denizin 
geri hizmetinde, suüstü gemilerinde veya dal
gıç kıtalarından hariç yerlerde görevlendirilen 
denizaltıcı ve dalgıç subaylarla (kıdemli bin
başı dâhil) astsubaylara sened'e en az 60 ,saat 
vazife ile dalış yapmak şartiyle maaşları tutarı
nın % 10 u aylık tazminat olarak verilir. 

d) Denizaltıcılık veya dalgıçlıktan müte
vellit sıhhi sebeplerle husule gelen arızalardan 
dolayı denizaltıcılık ve dalgıçlıktan muvakkat 
olarak denizin diğer hizmetlerinde görevlendiri
len subay ve astsubaylara ayrıldıkları tarihten 
itibaren bir sene müddetle denizaltıcılık veya 
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J dalgıçlık tazminatı aynen verilir. Sağlık durum

larının denizaltıcılık veya dalgıçlık yapmaya 
müsait olduğu sağlık raporiyle tesbit edilenler 
tekrar sınıfına iade edilir. Müspet rapor ala
madığı takdirde denizaltıcılık veya dalgıçlıktan 
ayrılmış sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi' 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Yedek subaylara denizaltı ge
milerinde çalıştıkları müddetçe bir ve ikinci 
maddeler hükümlerine göre denizaltıcılık tazmi
natı verilir. Bir aydan noksan hizmetler için 
tam ay hesabiyle tediyat yapılır. 

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

MADDE 4. — Denizaltıcı olmadıkları halde 
muvakkat vazife ile denizaltı gemileriyle dalış 
esnasında görevlendirilenlere daldıkları her gün 
için 7 lira tazminat verilir. 

Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek 
para, iki maaş veya ücret tutarlarının %' 30 unu 
geçemez. Kıdemli binbaşıdan yukarı rütbede 
veya muadili aylık veya ücret alanların alacağı 
para yekûnu da kıdemli binbaşı maaş tutarının 
% 30 unu geçemez. 

BAŞKx\N — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Vazife ita dalış yapan deniz
altıcı ve dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan 

I olursa olsun olsun vazifeli olarak denizaltı ge
misinde veya dalgıç kıtasında bulunup da deniz
altıcılık veya dalgıçlığın çeşitli sebepleriyle şe
hit olanların maaşa müstahak ailelerine ve ma-

I aşa müsıtahak aileleri olmadığı takdirde miras-
| çılarına kanuni hisseleri nispetinde tevzi edil

mek üzere tazminat olarak (7 500) lira verilir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Denizaltıcılık ve dalgıçlık 
kazalarından mütevellit sebeplerle tedavi gören 
veya hava değişimi alan denizaltıcı ve dalgıç 
subay, astsubay ve erata kaza tarihinden iti
baren bir sene müddetle dalış tazminatı aynen 
veriliı. 

I BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir 

MADDE 7. — Memleket dâhil ve haricinde 
yeni yapılan bir denizaltı gemisinin müretteba
tından ve tesellüme memur heyetlerden gemi
nin ilk dalış tecrübesine başlıyarak katî tesel
lüm anına kadar cereyan eden bütün dalış tee-
tübelerine; 

Ana akümlâtör bataryalarının tebdili sure
tiyle yapılan büyük overhol. tamirini mütaakıp 
ilk derin su dalış tecrübelerine; 

iştirak edenlerden bir defaya mahsus olmak 
üzere subaylara (200), astsubaylara (150) ve 
erata (100) lira (Tecrübe ikramiyesi) verilir. 

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

MADDE 8. — a) Sıhhi sebeplerle dalıştan 
menedilerek denizin geri hizmetlerine veya su 
üstü gemilerinde bir vazifeye nakledilmiş olan 
denizaltıcı subay ve astsubaylara denizaltıcı sı
nıfından ayrıldıkları sırada almakta oldukları 
rütbenin aylık tazminatının % 50 si verilir. 

b) Diploma tarihinden itibaren 15 yıl (15 
yıl dâhil) bilfiil dalış hizmeti yapanlardan di
siplinsizlikten gayrı sebeplerle deniz sınıfının 
diğer kısımlarına nakil olunanlar hakkında 
yukardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul. etmiyenler.. Madd( kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Denizaltı sınıfı mensuplarına 
verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 24 
Haziran 1938 tarihli ve 3486 sayılı Kanun ile 
bu kanunun bâzı maddelerini tadil eden 5 Ha
ziran 1939 tarihli ve 3629 ve 10 Aralık 1941 ta
rih ve 4145 ve 30 Mayıs 1947 tarih ve 5053 sa
yılı kanunlar ve dalgıç zâbitan ve efrada veri
lecek zamaim hakkındaki 23 Haziran 1927 ta
rih ve 1144 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştı!. 

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

GEÇİCİ MADDE — 1492 sayılı Kanun 
mucibince tasfiyeye tâbi tutulan gedikli subay
lardan denizaltıcı ve dalgıç olanlar, almakta 
oldukları maaş tutarlarına göre bu kanun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu kanun yayımını takip 

eden ay başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Saıvunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
(Alkışlar). 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
AVNl BAŞMAN (izmir) — Efendim, köy okul
ları hakkındaki tasarının birinci maddesini ge
tirdik. Değiştirgeyi kabul ediyoruz. * 

BAŞKAN — Yani o fıkranın tayymı siz de 
istiyorsunuz. 

Millî Eğitim 'Komisyonundan gelen tadil 
şekliyle maddeyi okutuyorum. 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Her yıl Eylül sonuna kadar 
6 yaşını bitirmiş olanlar 14 yaşını tamamladık
ları öğretim yılının sonuna kadar ilkokula'de
vama mecburdurlar. 14 yaşını doldurmuş olup 
da ilkokulu bitirmemiş bulunanlar 16 yaşını 
tamaladıkları öğretim yılı sonuna kadar ilkoku
la devam edebilirler. 

BAŞKAN — Bu tadil şekliyle maddeyi oku
duk. Bir de Ömer Mart arkadaşımızın birinci 
madde hakkında değiştirgesi vardı, maddenin 
böyle olmasını istiyorlar, komisyon dikkat et
sin, teklif ettiği madde şeklini okutuyorum: 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Her yıl Eylül sonuna kadar 
altı yaşını bitirmiş olanlar 14 yaşını tamamla
dıkları öğretim yılının sonuna kadar ilkokula 
devama mecburdurlar. 14 yaşını doldurmuş 
olup da ilkokulu bitirmemiş bulunanlar, 16 ya
şını tamamladıkları öğretim yılı sonuna kadar 
ilkokula devam edebilirler. 

Eğitmen veya öğretmeni bulunan her kö
yün muhtarı, her yıl okul açılmadan on fce§ 
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gün evvel eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen 
veya gerici başöğretmenle birlikte bu esasa gö
re köyün mecburi öğrenim yaşında olan çocuk
larının bir cetvelini tanzim ederek mühürler. 
Bu cetvelde adları yazılı çocuklardan devama 
mecbur olanlar, bu müddet içinde velilerine 
bildirilir. 

Henüz nüfus hüviyet cüzdanı alınmamış ço
cuklar varsa bunların yaşları bu kurullarca ço
cukları görmek suretiyle tâyin ve tesbit edile
rek içlerinden mecburi öğrenim çağında olan
ların adları cetvele yazılır. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
MÎJJLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

AVNt BAŞMAN (İzmir) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Deminki yaş kısmı da dâhil 

mit 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

AVNt BAŞMAN (tzmir) — Dahil. 
BAŞKAN — Maddeyi Ömer Martın teklif 

ettiği şekilde oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebebe binaen 4274 sayı

lı Kanunun 13 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun teklifime aşağıdaki maddenin ikinci madde 
olarak ilâvesini teklif ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Ömer Mart 

Madde 2 — 4274 saılı Kanuun 15 nci madde
sinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

AVNÎ BAŞMAN — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor, ikin

ci madde olarak Ömer Mart arkadaşımızın oku
nan teklifini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Teklif etti
ğim ikinci maddenin kabulü üzerine kanun 
başlığında da bir değişiklik yapılması zaruri 
olmaktadır, Başlık şöyle olacaktır: «Köy Okul
ları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
aynı kanunun 15 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun». 
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I BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor mu 

efendim!. 
KOMİSYON BAŞKANI AVNÎ BAŞMAN 

| (îzmir) •— Muvafıktır efendim. 
BAŞKAN — Kanunun başlığı Ömer Mart ar

kadaşımızın teklifleri şeklinde düzeltilecektir. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi eski ikinci madde üçüncü madde oluyor. 
okutmuyorum: 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
, yürütür. 

BAŞKAN — Kabul yuyuranlar... Etmiywn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının birinci görüşülmesi bit
miştir. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci tasarıya, yani «Ted
risat İptidaiye Kanunu muvakkatinin 77 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
s ına geçiyoruz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
AVNÎ BAŞMAN (îzmir) — Efendim, bunun 
üezerinde bir tadil yapmadık aynı şekilde kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmişti. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı 
iptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 77. — Her yıl Eylül sonuna kadar 6 
yaşını bitirmiş olanlar 14 yaşını tamaladıkİarı 
öğretim yılının sonuna kadar ilkokula devama 
mecburdurlar. Bu müddet zarfında ilkokulu bi
tirdikten sonra daha yüksek okullara gitmiyen-
ler kurslara devamla mükellieftirler. 14 yaşını 
doldurmuş olup da ilkokulu bitirmemiş bulunan
lar 16 yaşını tamamladıkları öğretim yılı sonu
na kadar ilkokula devam edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir, 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarhinde 

yürürlüve girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Btmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

9. Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklen-
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mesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/39.4) . 

BAŞKAN — Efendim; Balkan burada bulun
madıkları için bu maddeyi gelecek birleşime bı
rakıyoruz. (Hiçbir Bakan yok sesleri). 

Efendim; 9 Haziran Pazartesi saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma saati: 18,3 

mmm 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

1. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, beledi
yelerin harita, imar plânı, su, elektrik, mezba
ha ve Jtanalizasyon işlerinin temini için tesis edil
miş bulunan fondan 1 Haziran 1950 tarihinden 
29 Şubat 1952 tarihine kadar hangi belediyelere 
hangi işler için ne miktar tahsis yapıldığına ve 
bu fon dışında istikraz suretiyle para temin eden 
belediyeler bulunup bulunmadığına dair sorusu
na İçişleri Bakanvekili Başbakan Adnan Men
deres'in yazılı cevabı (6/604) 

Ankara, 12 . I I I . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıımin İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli 
işlemin yapılmasını saygı ile dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Naşit Fırat 

1. 5116 sayılı Kanun gereğince belediyelerin 
harita, imar plânı, su, eletrik, mezbaha ve kana
lizasyon işlerinin temini için tesis edilmiş bulu
nan fondan 1 Haziran 1050 den 29 Şubat 1952 
gününe kadar hangi belediyelere hangi işleri için 
ve hanSgi tarihlerde ne miktar tahsis yapılmıştır? 
. 12. , ©Uvbelediyelerdenjbu idleri başarmak üze
re fondan yapılan tahsisler dışında iller Banka
sından istikraz suretiyle para temin eden beledi
yeler var mıdır? Varsa hanlgi belediyeler hangi 
işleri için ne miktar istikraz yapmışlardır? 

"'.'/ 3. — Belediyelere izafetle İller Bankasınca 

bu işler için yapılmış eksiltmeler varsa hangi ta
rihlerde eksiltmeye çıkarılmışlardır, ihale olanlar 
hanigi tarihlerde ve kimlere ihale edilmişlerdir? 

4. Belediyelerin bu ihtiyaçlarını temin için 
î'ller Bankası Emekli Sandığı ve saire gibi mües
seselerden istikraz yapmış mıdır? Yapmış ise han
gi müesseselerden ne miktar istikraz yapmıştır? 
Vâdeleri ve faiz nispetleri nedir? 

5. — İller Bankasınca müesseselerden elde 
edilen mebaliğ belediyelere ne kadar ve ne mik
tar faizle verilmektedir? 

6. 1 Ocak 1951 gününden bu yana fonla il
gili tesislere ait ve fakat projesi yapılmamış ve
ya henüz projesi onanmamış işlere fondan tahsis 
yapılmış mıdır? Yapulmış ise hangi belediyelerin 
hangi işlerine ve ne miktar tahsis yapılmıştır? 

İçişleri Bakanlığı 
M. t. G. M. 

2. D. Ş. M. 
Sayı : 622-406 

2 . VI . 1952 

özü : Ordu. Milletvekili 
Naşit Fırat'ın yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . III . 1952 gün ve 7510/3270 sayılı yazı 

karşılığıdır. 
• Ordu Milletvekili Naşit Fırat tarafından 

yüksek Başkanlığınıza sunulup Bakanlığımıza 
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tevdi buyurulan yazılı soru önergesi üzerine 
istenilen malûmat aşağıda gösterilmiştir. 

1. 5116 sayılı Kanun gereğince belediyele
rin harita, imâr plânı, su, elektrik, mezbaha 
ve kanalizasyon işlerinin temini için tesis e-
dilmiş bulunan fondan 1 Haziran 1950 tarihin
den 29 Şubat 1952 tarihine kadar hangi bele
diyelere hangi işleri için ve hangi tarihler
de ne miktar tahsis yapıldığı, 

2. Bu belediyelerden bu işleri başarmak 
için fondan yapılan tahsisler dışında İller I 
Bankasından istikraz suretiyle pata temin eden 
belediyelerle bu belediyelerin hangi işleri için 
ne miktar istikraz yaptıkları, 

3. Belediyelere izafetle tiler Bankasınca bu 
işler için yapılmış eksiltmelerle, işlerin hangi 
tarihlerde eksiltmeye çıkarılmış ve ihalelerin 
hangi tarihlerde ve kimlere yapılmış olduğu 
ilişik olarak sunulan listelerde gösterilmiş 
bulunduğunu, [*] 

4. Belediyelerin kredi ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere iller Bakasmca, 

A) Emekli Sandığından iki sene vadeli I 
mevduat olarak 29 . II . 1952 tarihine kadar 
17 121 000,— lira alınmıştır. Faiz nispeti 15 . 
VIII . 1951 tarihine kadar % 6 ve bu tarih
ten itibaren % 4 tür. 1 . VI . 1952 tarihinde 
aynı şartlarla daha 4 379 000,— lira alınaca
ğını, 

B) İşçi Sigortaları Kurumundan 29 . II . 
1952 tarihine kadar vadeli mevduat olarak 
4 000 000,— lira alınmıştır. Faiz nispeti Emek
li Sandığından yapılan mevduatın aynıdır. 
1952 yılının muhtelif aylarında bu idareden 
aynı şartlarla daha 6 000 000,— lira alınaca
ğım, 

5. İller Bankasınca müesseselerden elde 
edilen mebaliğ belediyelere ödeme kabiliyetle
rine göre 1-25 yıl vâde ve senevi % 5 1/2 faiz
le verilmektedir. Müesseselerden elde edilen 
mebaliğe evvelce verilen % 6 faiz ile bankaca 
ikraz edilen -paralardan alman % 5 1/2 faiz 
arasındaki farkın fon hesabından temin edil- I 
diğini, 

6. Bakanlığımızca fon tahsisleri, 1 Ocak 
1951 tarihinden itibaren projeleri yapılmış ve 

[*] 43 sayfadan ibaret olan ilişik cetvelin 
bir sureti soru sahibine verilmiş ve bir sureti de 
dosyasına konulmuştur. 
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I' onanmış su ve elektrik tesislerine inhisar et-
[ mekte ve bunlar haricinde yalnız harita, imar 
I' plânı, su ve elektrik projeleri tanzimi için fon 

tahsisinde bulunulmakta olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
ve İçişleri Bakanı V. 

A. Menderes 

2. — Zonguldak MittetvekİU Abdürrahnian 
Boyacıgiller'in, Amerika Birleşik Devletlerinden 
sahnahnan lokomatif sayısı ile bunlar için öd$nen 
para miktanna, bunlardan kaçının seferde bu
lunduğuna, kaçının yollarımıza intibak edeme
diklerinden dolayı hurda haline geldiğine ve za
rar varsa müsebbipleri hakkında ne muamele ya
pıldığına dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kurtbek'in yazılı cevabı (6/704) 

28.V.1952 
T. B. M. M. Yüksek Başakanlığma 

özeti : Ulaştırma Bakanlı
ğından yazılı soru. 

1. Amerika Birleşik Devletlerinden evvelce 
satmahnan lokomotiflerin, sayısı nedir? Bunlar
dan kaçı seferde kaç sefer dışıdır, bunlar için kaç 
milyon Türk lirası sarfedilimştir? 

2. Lokomotiflerin Türkiye Demiryollarına 
intibak etmediği ve bunların çok çabuk bozulup 
depolarda hurda halinde saklandıkları iddia edil
mekte olmasına göre, ortada memleket zararına 
yapılmış bir muamele varsa müsebbipleri hak
larında hukuki ve cezai yollarla takibat yapıl
masına tevessül olunmuş mudur? 

Bu suallerime yazılı olarak Sayın Ulaştırma 
Bakanının cevap vermesini saygılarımla rica 
ederim. * 

Gereken işlemin yapılması için îşbu yazılı 
soru sunulur. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

*. O. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . VI . 1952 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 793 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
31 . V . 1952 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
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B : 81 6.6 
6/TÖ4 - 3700/7997 sayılı yazıya kargılıktır : 

Amerika Birleşik Devletlerinden satınalıoan 
lokomotifler hakkında Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller tarafından ver'len 
yazılı soru önergesine ait cevabın ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

1. Amerika'da (Vulcan îron Works) firma
sından satınalınan lokomotifler 88 adeddir. 

Halen bunların 58 adedi faal, 30 adedi tamirde 
beklemektedir. 88 lokomotif, nakliye, gümrük ve 
sair masraflariyle birlikte yuvarlak hesap 35 mil
yon Türk lirasına mal olmuştur. 

2. Bu lokomotifler Türkiye Demiryollarına 
intibak etmediği iddiası varit değildir. Ancak 
konstrüksiyon hatası yüzünden kazaları sık sık 
arıza göstermektedir. Bu arıza sebepleri cezrî 
bir şekilde bertaraf edildikten sonra bahis konu-

0:1 
su lokomotifler parkımızın en kuvvetli lokomotif
leri olacaktır. Bu hususta gerekli tedbirlere te
vessül edilmiştir. 

Sözleşme gereğince firma, konstrüksiyon ha
tasından mütevellit zararları tazmin etmek zo
rundadır. 

Zararların tazmini için firmaya müracaat 
edilmiştir. Firma tazminatı kabul etmediğinden 
sözleşme gereğince Amerika'da hakeme müracaat 
etmek zarureti hâsıl olmuştur- Hakeme müracaat 
için Amerika'da gerekli teşebbüslere geçilmiştir. 

3. Bu hususta Malîye müfettişleri tarafın
dan yapılan tahkikat sonunda tanzim olunan fez
leke, Ankara Cumhuriyet Savcılığına tevdi edil
mişse de bir zat hakkında Savcılık tarafından ta
kipsizlik kararı verilmiş ve diğer sanıklar aley
hine açılan âmme dâvası da suçun işleniş tarihi 
itibariyle Af Kanununun şümulü dâhiline girdi-
ğindan sükut eylemiştir. 
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Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında istanbul'da Yakın 
ve Orta Doğu îş gücü Faaliyet Merkezi Kurulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşmanın onanması 

hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kutbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Bürhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlü 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ü W 

u, ye sayısı : 487 
Oy verenler : 248 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 232 

Açık'Milletvekilliklerî : 7 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali *Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 

Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

— X20 — 
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İSTANBUL 

• Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Hadi Hûsmân 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
Senihl Yürüten 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman ' 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KABS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Ayapdın 
îsm'ail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLABEU 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHÎB 
Halil Sezai Erkut 

Elvan Kaman 
KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hüsnü Tüıkand 

KONTA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Bifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
puhoglu 
ihsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar | 

Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NtĞDB 
Necip Büğe 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

OBDU 
Ref et Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RlZB 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe' 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Hüseyin Yüksel 
TBKÎBDAd 

Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren * 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Şaştımar 
Süleyman Fehmi Kalay* 
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa, Beşit Tarakç* 
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Beşit Kemal Timuroğl* 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatiıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
güler ^ 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
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[Oya kattlmtyanlar] 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
ismet Oîgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen (I.) 
Hamdi Bulgurlu 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 
Puad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akü Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik (I.) 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESÎE 
Esat Budakoğhı 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya £elvan 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Selim Rfcgıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin1 Karacabey , 
Mithat Şan 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstüniı . 
Nihat îyriboz (t.) 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin • 
Mesud Güney (I.) 
Ali Rıza Sağlar (I.) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcigil 
Ref et Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aıktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak (t.) 

EDİRNE 
Mehmet Engintin 
Hasan Osma 

ELAZIÖ 
Abdullah DemJrtaş (I.) 
Ömer Faruk Staaç. 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlıjı (I.) 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANÜEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMPŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman (I.) 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 

Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
{Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (I.) 
Rifat Taşkın (t.) 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil < 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
a.) 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Veredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

— 12a — 
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KÜTAHYA 

Yusuf Aysal 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet thsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan (î.) 
Hüseyin Doğan <î.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î) 
Abdülkadir özbay (t.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk ilker 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (I.) 

MAKAS 
Ahmet Bozdağ (î.) 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (t.) 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu (t.) 
Ferit Ecer 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (t.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (t.) 
Naci Berkman 
İsmail îşm (î.) 
Ferid Tikel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu (î.) 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk (t.) 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

Yusuf Ziya Tuntaş -
TOKAD 

Fevzi Çubuk (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

T 



B : 81 6.6.1952 O : 1 
Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki 5511 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı J 487 

Oy verenler : 253 
Kabul edenler : 252 

Reddedenler : 1 
ÇeMnserler 0 

Oya katılmıyanlar : 227 
Açık Milletvekillikleri : 7 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bakir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmtd Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AÖRI 
Haliz Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Barhanet#n Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkttmen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Azena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Alı Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

edenler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzma önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Eıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebezoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZtANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
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İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Biıver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Hadi Hüsman 
Seyfi Oran 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen-
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Küıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bak»? 

B : 81 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Yeredeğ Kişioğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
ismet inönü 
Nuri Ocakcıoglu 

MANİSA 
Semi Ergin 
F. Lûtfi Karaosmanoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay *' 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 
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MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Baser 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZB 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Hüsnü Türkand 
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[Oya katılmıy anlar] 

AĞRI 
Kasım' Küf revi 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen (î.) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik (î.) 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BÎTLÎS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem (I.) 

I ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (I.) 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 
Ali Rıza Sağlar ( t ) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcigil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 

I M. Remzi Bucak 
EDİRNE 

Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş (t.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay j 
Sabit Sağıroğlu (I.) 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan (Ba- , 
kan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmeıı 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
And re Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman (1.) 

İZMİR 
Pertev Arat 

Cihad -Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (I., 
Rifat Taşkın (I.) 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
(I.) 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu (I.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lfıtfi Toko#u 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Remzi Bifand 
Ziyad Ebuzziya 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet ihsan Gürsqy 
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MALATYA 

Esat Doğan (î.) 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk îlker 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaotmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-j 
rıover 
Kâzım Taşkent (î.) 

M ARAŞ 
Ahmet Bozdağ (I.) 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (I.) 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (I.) 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (î.) 
Atıf Topaloğlu 

RtZB 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Ha§im Alisan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın (1.) 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 

Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StNOB 
Muhtar Acar. 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkant 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk (1.) 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (1) 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(ÎO 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangü 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı -
güler 
Cemal Kıpçak (1.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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S. SAYISI : 178 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçile
rine mesken yaptırmaları için borç para verilmesine dair kanun ta

sarısı Ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /339) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . II . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ' 

Sayı : 71/2117, 6/472 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için 
borç para verilmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30.1.1952 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
1 : - . . . , A. Menderes 

GEREKÇE 

1934 yılında Kanunla Tekaüt Sandığına kalbedilmiş bulunan « Devlet Demiryolları Tasarruf 
Sandığınca » 1931 - 1934 senelerinde demiryolları memur ve işçilerine mesken temini maksadiyle 
almakta, oldukları ücretin iki seneliğine tekabül eden miktarda borç verilmiş ve bu borç % 6 fai
ziyle 120 müsavi taksitte tahsil edilmiştir. 1934senesinde borç verme işine son verilmiş olmakla 
beraber kısa süren bu devre içerisinde 400 e yakın demiryolcu mesken sahibi olmuştur. 

0 zaman girişilen bu hayırlı teşebbüsten faydalanmış olanlar gelirinin mühim bir kısmını teş
kil eden kira bedelini tasarruf etmek suretiyle zaruri ihtiyaçlarrm karşılamak imkânım elde etik-
lerinden bu gibilerin daha müsait yaşama şartlarına kavuşmuş olduğuna şüphe edilemez. 

Halbuki ev sahibi olmıyan işçilerimiz son senelerde ve bilhassa büyük şehirlerde nüfus artışı
nın sebep olduğu mesken buhranı dolayısiyie sıhhî şartları haiz olmryan yerlerde oturmaya mec
bur kaldıkları gibi yüksek kira Ödeme yüzündeageçim darlığına da mâruz kalmışlardır. 

1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla adı geçen tekaüt sandığını istihlâf 
eden İşçiler Emekli Sandığınca bu cihetler göz önüne alınarak vaktiyle yapılmış bulunan yardımın 
tekrar ele alınmasının lüzumlu ve faydalı olacağı noktasında durulmuştur. 

Halen İşçiler Emekli Sandığına dâhil bulunan 7600 den fazla işçinin büyük bir kısmı kazancı
nın % 20 - 30 unu kira karşılığına ayırmak zorundadıı. 

Kısaca arzedilen sebepler dolayısiyie işçilerimizin mesken ihtiyaçları karşılandığı takdirde yaşa
ma seviyelerinin yükselmesine hizmet edilmiş olmakla beraber ev sahibi olmanın sağlıyacağı rahat
lık ve huzur içinde daha verimli çalışmaları temin edilmiş Demiryol camiasına ve mesleke olan bağ
lılıkları da bir kat daha artırılmış olacaktır. 

Bu maksatla evvelce olduğu gibi mülkiyet hakkı işçilere ait olmak üzere isteklilere ev yaptırmak 
şartiyle borç verilmesi esasına göre aşağıda izah edilen tasarı hazırlanmıştır. 

1. Tasarının birinci maddesiyle 5616 sayılı Kanuna bağlı I I sayılı cetvelde gösterilenlerden 
(çıraklar hariç) müseccel ve sandığa iştirak ederek geçen hizmeti 8 yılı doldurmuş bulunanlara 
arsa satmalarak bu arsaya mesken yaptırmak Kiırtiyle borç verilmek üzere sermayenin f( 50 si-



nin döner sermaye olarak kullanılması teklif edilmiştir. Ancak sermayenin % 50 si ilk devreler
de 1800 kişiye borç vermeye yetecekse de inşaatını bitirenlerden veya ev satmalanlardan tahsil 
edilecek taksitler ve sermaye artışından elde edilecek miktarla geri kalanların istekleri de karşı
lanabilecektir. 

Bu sebeple her sene açılacak kredinin tâyini yetkisinin işçiler Emekli Sandığı Yönetim Ku
ruluna verilmesi istenilmiştir. 

Sermayenin âzami takati göz önüne alınarak borç para alma hakkını haiz olan işçilere arsa 
bedeli de dâhil olmak üzere en çok 5 000 lira verilebileceği hesaplanmıştır. Bu para ile arzu 
eden işçi kendisine münasip bir mesken temin edebilecektir. Arsası olanlar kredisinin tamamı
nı inşaata harcamak suretiyle daha geniş ev yaptırabilir. 

2. Sandığın yapmaya mecbur olduğu kanuni ödemelerle idare giderlerini karşılaması için fa
iz nispeti % 5 olarak tesbit edilmiş ve işçinin ödeme kabiliyetini sarsmamak düşüncesiyle vâde
nin 20 sene olması teklif edilmiştir. 

5 000 liranın % 5 den faizi 2 510 lira ile borcun baliği 7 510 lira olup taksiti 31 liradır. 
(Arsa inşaat için verilen avansların faizi ayrıca hesap edilerek taksitlere eklenir.) 

Tahsilatın kolaylıkla yapılmasını temin için taksitlerin borçlunun bağlı bulunduğu Devlet De
miryolları saymanlıklarınca aylık bordrolar üzerinden kesilmesi uygun görülmüştür. 

İnşaatını bitiren borçlulardan vefat edenlerin veresesi borcu vâdesi içinde ve tesbit edilen tak
sitlerle ödemeleri için bu fıkra konulmuştur. 

3. istifa, kayıt terkini gibi ölüm ve emeklilikten ayrı sair surette idaredeki görevinden ay
rılan borçlulardan 'keseneklerini geri almaya hakkı olanların bu paralarının borçlarına mahsubu 
uygun görülmüştür. 

4. Sandık alacağının teminat altına alınması lüzumlu görüldüğünden arsalarla evlerin san
dığa ipotek edilmesi ve sandığın ipotek deruhde edebilmesi, yaptırılacak evlerin arsa bedeliyle 
temel inşasına sarfedilen para hariç olmak üzeregeri kalan borç miktarına göre yangına karşı 
alacaklı sıfatiyle sandıkça sigorta ettirilerek primin borçlulardan ayrıca tahsili için bu madde tek
lif edilmiştir. 

5. Arsa ve ev satınalma, inşaat yaptırma, ödeme ve tahsil işlerinin murakabesi ve görülmesi 
için fabrika, atelye ve depoların bulunduğu yerlerde teşkiline lüzum görülen ev komisyonlarında 
vazife alacak mühendis, fen memuru ve memurların sandığa fazla külfet yükletilmemesi maksa-
diyle Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğü mensuplarından intihap edilmesi 
uygun görülmüş ve bu hususta Genel Müdürlüğe yetki verilmesi istenildiği gibi bunların bu hizme-
mete ait vazifelerin ifa hususundaki suiistimallerinin idare emvalinin suiistimali ve çalışması hakkın
daki ahkâma tâbi tutulması zaruri görülmüştür. 

6. 2904 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde olduğu gibi borç verme ile ilgili hususlarda da 
sandık hukukunun Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğü avukatları tarafın
dan müdafaa edilmesi uygun görülmüştür. 

7. İsteklilerin sıraya konma şartlan, açılacak kredilerin kullanma şekli, borçlanacak!ann mü
teselsil ve müşterek borçlu sıfatiyle birbirine asgari 20 şer kişilik gruplar halinde kefil olmaları ve
ya kefil göstermeleri, borçlularla sandık arasında sözleşme yapılması, toplulukla arsa alacak ve in
şaat yaptıracak olanların tâbi olacağı şerait ve teferruata ait sair hususlar hakkında yönetmelik ya
pılması lüzumlu görülmüş ve bu maksatia yönetim kuruluna yetki verilmesi için teklif yapılmıştır. 

8. 5434 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle işçileri Emekli Sandığı hakkında yürürlüğü ka
bul edilen 2454 sayılı Kanuna ek olan 2904 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle hakiki şahıslara borç 
verilmesi menedildiği gibi 4060 ve 5072 sayılı kanunlar gereğince de sandığın kanuni ödemeleriyle 
giderlerine yeıtecek miktardan fazla gelirinin Devlet i*ç istikrazı tahvillerine yatırılması mecburidir. 
Sermayenin % 50 sinin işçilere ev borcu verilmesine tahsis edilebilmesi için 4060 ve 5072 sayılı ka
nunların koymuş olduğu mükellefiyetin bu nispet dahilindeki sermayeye teşmil edilmemesi ve 2904 
sayılı Kanunun 28 nci maddesi hükmünün ev borcu hakkında uygulanmamasını temin maksadiyle 
9 ncu madde teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 178 ) 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/339 
Karar No. 6 

2 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları işçilerine mesken yaptı
rılması için 1934 yılında Devlet Demiryolları 
Tekaüt Sanığına kalbedilmiş olan Devlet De
miryolları Tasarruf Sandığına verilen salâhiyet 
neticesinde dört yüze yakın demiryolu işçisi mes
ken sahibi edilmiş idi. 

O zaman girişilen bu hayırlı teşebbüsün ve
rimli neticelerine bakarak bugün de aynı mak
sada ulaşmak için halen «Demiryolu İşçileri 
E emekli Sandığı» adı altında müesses sandığın 
elinde mevcut parasının |% 50 si miktarında bir 
döner sermaye ile, ev yapmak istiyen işçilere 
beş biner liraya kadar kredi açılması hakkında 
Hükümetçe teklif edilen ve esasları gerekçesinde 
izah edilen tasarı, 31 . I I I . 1952 tarihinde komis
yonumuzca, Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları 
temsilcileri huzuriyle, tetkik edilmiş ve muvafık 
görülerek müzakeresine geçilmiştir. 

İşçilerimizin mesken ihtiyaçları karşılandığı 
takdirde hayat seviyelerinin yükseleceği aşi
kâr olduktan başka ev sahibi olmanın temin ede
ceği huzur ve rahatlık içinde daha verimli ça
lışacaklarına ve Demiryolları İşletmemizden da
ha iyi randıman temin edileceğine şüphe olma
dığından .Hükümet tasarısının bir an evvel ka-

nuniyet kespetmesi temenniye şayan görülmüş 
ve bütün maddeler aynen kabul edilmiş ancak 
7 nci maddenin son satırında Ulaştırma Bakan
lığınca kelimesinden sonra (Bir yönetmelikle) 
kelimesi ilâve edilerek metin (Bir yönetmelikle 
tesbit olunur.) şekline sokulmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma K. Başkanı 
Samsun 

Naci Berkman 
Kâtip 

Amasya 
Cevlet Topçu 

Bilecik 
K. M. Kurkut 

Sözcü 
Erzurum 

EmruUah Nutku 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu 

Bitlis 
N. Barut 

Bitlis Çanakkale Malatya 
S. İnan t. Karasioğlu L. Sayman 

Maraş 
R. öksüz 

Sivas 
L Duygun 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
P. Boztepe 

İmzada bulunamadı 
Tunceli 

H. Remzi Kulu 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/339 
Karar No. 44 

9 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları 
için borç para verilmesine dair kanun tasarısı, 
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Gerekçe ve Ulaştırma Komisyonu raporu 

okunduktan, temsilcilerin de mütalâaları alındık
tan sonra gereğini düşünen komisyonumuzca; 

1; işçiyi maddi ve mânevi bakımlardan teş
vik etmek ve dolayısiyle iş verimini artırmak, 
geçim seviyesini yükseltmek gibi bir gayenin uy
gun- mütalâa edildiği, 
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2. Meskeni bulunmıyan ve aylık kazancı en 

çok 300 lira civarında olan işçilerin % 30 - % 40 
nispetinde bir meblâğı kira bedeli olarak verme
ye mecbur olduğu, 

Cihetleri nazara alınarak, tasarının esastan 
kabulü ile maddelere geçilmesine ittifakla karar 
verilmiştir. 

Hükümetin 1 nci maddesi aynen kabul edil
miş, 2 nci maddenin sonundaki (uygulanabilir) 
kelimesi katiyet vermek maksadiyle (uygulanır) 
şeklinde değiştirilmiştir. 

3, 4, 5, 6 nci maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

7 nci maddede bu kanunun tatbikma dair 
esasların Ulaştırma Bakanlığınca tesbiti ifadesi 
kâfi görülmemiş ve Maliye Bakanlığı ile müşte
reken esaslarının tesbit ettirilmesi ve tek Baka

nın arzusu ile zaman zaman tadil yapılmamasını 
temin bakımından (Ulaştırma Bakanlığınca) iba
resinin çıkarılması ile (bir yönetmelikle) ibaresi
nin konması uygun görülmüştür. 

8, 9, 10 ncu maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiş ve son şekli ile tasarının 
kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Rize Kocaeli 

/. Akçal L. Tokoğlu 
Konya Niğde Samsun 

Tr.'N. Yiğit er H. Arıbaş »Ş\ TJluçay 
Seyhan Siird Yozgad 

Z. Akçalı. M. D. Süalp H. Taihoğlu 

Bütçe Komisyonunu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/339 
Karar No, 78 

7 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması 
için borç para verilmesi hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakan
lığın 21 . I I . 1952 tarihli ve 6/472 sayılı tezkere
siyle sunulan kanun tasarısı Ulaştırma ve Ma
liye komisyonları raporlariyle birlikte komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve 
Ulaştırma Bakanlıkları temsilcileri hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde açıklandığı üzere 
1931 - 1934 senelerinde Devlet Demiryolları Ta
sarruf Sandığınca Demiryolları memur ve işçi
lerine mesken temini maksadiyle verilen borç 
para ile (400) kadar demiryolcunun mesken sa
hibi olduğu ve bunlarm bugün meskensiz olan 
emsaline nazaran daha müsait yaşama şartlarına 
kavuşmuş bulunduğu halbuki ev sahibi olmıyan 
işçilerin son senelerde ve bilhassa büyük şehir
lerde nüfus artışının sebep olduğu mesken buh
ranı dolayısiyle sıhhi şartları haiz olmıyan yer

lerde otuiTtıaya mecbur ve yüksek kira ödeme 
yüzünden geçim darlığına da mâruz kaldıkları 
cihetle Demiryolları işçilerinin mesken ihtiyaç
ları karşılandığı takdirde hem yaşama seviye
lerinin yükselmesine hizmet edilmiş ve hem de 
ev sahibi olmanın sağlıyacağı rahatlık ve huzur 
içinde daha verimli çalışmaları temin ve mesleke 
olan bağlılıkları da bir kat artırılmış olacağı 
mülâhazasiyle evvelce olduğu gibi mülkiyet hak
kı işçilere ait olmak üzere isteklilere ev yaptır
mak şartiyle Demiryolları tşçileri Emekli San
dığı tarafından borç para verilmesini temin için 
tasarının sevkedilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Ulaştırma ve Maliye komisyonlarınca kabul 
olunan tasarı komisyonumuzca da muvafıkı mü
talâa edilmekle beraber tasarı, Demiryol tşçileri 
Kmekli Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarının 
Demiryol işçilerinden mesken yaptırmak arzu
sunda bulunanlara ikraz edilebileceği hükmünü 
ihtiva etmiş olduğuna göre, bu ikrazın, şehrin 
muhtelif yerlerinde münferit olarak ev yaptır
mak istiyenlerden ziyade imkân nispetinde iş-
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çilerin toplu olarak bir mahalde ve hattâ blok 
inşaat ile bir mahalle meydana getirilmesini 
mümkün kılmak için yapılmasının hem işçileri 
toplu bir halde iş yerlerine yakın bir mahalde 
bulundurmanın ve hem de daha ucuza bir mes
ken yapmanın iktisadi faidelerini göz önünde 
bulunduran komisyonumuz bu hususu tavsiyeye 
şayan görmüştür. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüş
melerde, mesken yaptıracak Demiryol işçilerine, 
Demiryol İşçileri Emekli Sandığı tarafından ve
rilecek borç paranın yüzde beş faiziyle (20) yıl
da müsavi taksitlerle ödeneceği kabul edilmiş 
olduğu ve bu paranın ayrı bir döner sermaye 
halinde kullanılmasına lüzum olmadığı açıklan
mış olduğu cihetle bu ibare tasarının birinci 
maddesinden çıkarılmak suretiyle kabul edil
miştir 

Maliye Komisyonunun hazırladığı ikinci-
madde, birinci maddeye atıf yapılmak suretiyle 
ve ibare değişikliği ile ve üçüncü madde Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Hükümetin dördüncü maddesi, üçüncü fıkra
sında değişiklik yapılmak suretiyle kabul ve 
şahsa ait bir mal ile Devlet memurunun vazife
lendirilmesinin doğru olamıyacağı mülâhaza-
sile 5 nci madde tayyedilmiştir. 

Hükümetin altıncı maddesi beşinci madde 
olarak aynen kabul ve Maliye Komisyonunun 
yedinci maddesi 6 ncı madde olarak ve değişti
rilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümetin 8 nci maddesi 7 nci ve 9 neu mad
desi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiş ve 
10 neu yürürlük maddesi bakanlıklar sırasına 
göre yeğniden tanzim edilmek suretiyle 9 neu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
tstanbul Burdur > 

E. Addkan Muhalefet şerhim yazılıdır. 
F. Çelikbaş 

Bu rapor Sözcüsü * Kâtip 
Kırklareli Sivas 
Ş. Bakay H. îmre 

Bilecik Bolu Bursa 
Gl. Y. Üresin t.. Gülez H. Şaman 

Çanakkale Erzincan Eskişehir 
K. Akmanlar N. Pekcan A. Potuoğlu 

İstanbul Istabul İstanbul 
A. H.-Başar H. Hüsman - S. Oran 

İzmir İzmir Konya 
B. Bilgin T. Gür erk M. Â. Ülgen 
Mardin Trabzon Urfa 
E. Erten S. F. Kalayctoğlu F. Ergin 

Muhalefet şerhi 
28. V . 1934 tarih ve 2454 sayılı Kanu

nun 7 nci maddesi, «memurların yaşlariyle 
hizmet müddetleri ve ecelleriyle veya vazife 
uğrunda vefat veya maluliyet dereceleri 
memur ilken aldıkları maaş ve bu maaştan 
Sandığa verdikleri aidat ve muadili yardım
ların ölçülerine göre memur ve müstahdem
lere tahsis olunacak tekaüt maaşı veya Ka
nunu Medeni mucibince memurların iaşesiyle 
mükellef olduğu zevce ve yetimlerine teka
üt aylığı tahsis ve tazminat verilmesi ve te
kaüt olduktan sonra vefat edenlerine Kanu
nu Medeniye göre memurun iaşesiyle mükel
lef bulunduğu veresesine verilecek tazminat 
miktarları 5 nci maddede yaznlı gelirlerle 
Sandığı müşkülâtsız daima yaşatacak derecede 
itina ile yapılacak tahsis formülleri ayrıca 
bir kanımla tesbit edilecektir» hükmünü vaz'-
etmiştir. 

Bu hükme tevfikan 27 . 1 . 1936 tarih ve 
2904 sayılı Kanım çıkarılmıştır. 

Yüksek Kamutaya sunulan tasarıda, San
dığın sermayesinin % 50 si (20) yıl vâde ile 
ikraz olunmaktadır. Buna göre, gelecek yıl
larda, Sandığın alâkalılara karşı 2904 sayılı 
Kanunda gösterilen vecibelerini, müşkülât
sız olarak ifa edip edemiiyeceğini gösterecek 
hesaplar yapılmak iktiza ederdi. Bu hesap
ların mevcut olmaması karşısında, Sandığın 
% 50 sermayesini (20) yıl vâde ile ikraz et
mesinin, ilerde kendisi için bir müşkülâtı 
mucip olmıyacağı sarih kanaatine varamadı
ğım içindir ki muhalefette kaldım. Yoksa, ta
sarı prensip itibariyle çok isabetlidir. 

Anıeak tetkikler maalesef kâfi değildir. 
Burdur Milletvekili 

Fethi Çelikbaş 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 

Borç para verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emek
li Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı 5616 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösteri
lenlerden (çıraklar hariç) (müseccel hizmeti 8 
yılı doldurmuş bulunanlara) mesken yaptır
mak şartiyle borç para verilmek üzere döner 
sermaye olarak kullanılabilir. Her yıl bu işe 
tahsis edilecek sermaye sandık yönetim kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye verilecek borç 
para miktarı arsa bedeli de dâhil olmak üzere 
(5 000) beş bin liradan fazla olamaz. 

MADDE 2. — Yaptırılacak meskenlerin be
delleri (arsa parası dâhil) senelik % 5 faiz yü
rütülmek suretiyle (20) yılda ve eşit taksitlerle 
her ay borçlunun aylığından kesilir. Bu hüküm 
istemeleri halinde vefat eden borçlunun vere
sesi hakkında da uygulanabilir. 

MADDE 3. — Ölüm ve emeklilikden gayri 
her hangi bir sebeple idaredeki görevinden ay
rılan borçluların sandık aidatı ve bu mahiyet
teki paraları borçlarına mahsup edilir. 

MADDE 4. — Satın alınacak arsalar derhal, 
yaptırılacak evler inşaatın bitmesini müteakip 
sandığa usulü dairesinde ve birinci derece, bi
rinci sırada olmak üzere ipotek edilir. 

Sandığın alacağı tamamen tahsil edilmedik
çe tesis edilmiş bulunan ipotek kaldırılamaz, 

Bu evler alacaklı sıfatiyle sandıkça yangına 
karşı sigorta ettirilerek primi borçlulardan ay
rıca tahsil edilir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü arsa satın 
alma ve ev yaptırma işlerinde Genel Müdürlük 
memurlarını tavzif edebilir. 

Bu maddeye göre görevlendirilecek memur
lar hakkında gerektiğinde 1042 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi uygulanır. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manlan işletme Genel Müdürlüğü avukatları 
bu kanunla ilgili hususlarda da sandık hukuku
nu müdafaa ederler. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 

borç para verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetim 5 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

( S . Sayısı: 178) 



MALÎYE KOMİSYONUNUN BEĞÎŞTÎRÎŞl 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü isçilerine mesken yaptırmaları için 

borç para verilmesine dair kanun tasansı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yaptırılacak meskenlerin be
delleri (arsa parası dâhil) senelik % 5 faiz yü
rütülmek sureciyle (20) yılda ve eşit taksitlerle 
her ay borçlunun aylığından kesilir. Bu hüküm 
istemeleri halinde vefat eden borçlunun vere
sesi hakkında da uygulanır. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 

borç para verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emek
li Sandığı sermayesinin % 50 ye kadar 5616 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen
lerden (çıraklar hariç) müseccel hizmeti (8) yı
lı doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak 
şartiyle borç para verilebilir. Her yıl bu işe tah
sis edilecek sermaye Sandık Yönetim Kurulun
ca tesbit edilir. Bir kişiye verilecek borç para 
miktarı arsa bedeli de dahil olmak üzere (5 000) 
beş bin liradan fazla olamaz. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince borç 
verilecek para, senelik % 5 faiz yürütülmek su
retiyle (20) yılda ve eşit taksitlerle her ay borç
lunun aylığından kesilir. Bu hüküm istemeleri 
halinde vefat eden borçlunun veresesi hakkında 
da uygulanır. 

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

MADDE 4. — Satınalınacak arsalar derhal, 
yaptırılacak evler inşaatın bitmesini mütaakıp 
Sandığa usulü dairesinde ve birinci derece, bi
rinci sırada olmak üzere ipotek edilir. 

Sandığın alacağı tamamen tahsil edilmedikçe 
tesis edilmiş bulunan ipotek kaldırılamaz. 

Bu evler alacaklı sıfatiyle sandıkça sigorta 
ettirilerek prim ve masrafları borçlulardan ay
rıca tahsil edilir. 

MADDE 5. — Hükümetin altıncı maddesi 
5 nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 7. — İsteklilerin sıraya konma şart
lan, açılacak kredinin kullanma şekli asıl ve 
kefil borçlularla sözleşme yapılması, taksitle
rini ödemeyenlere yapılacak muamele ile bu 
kanunun tatbikına ait sair esaslar Ulaştırma 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 8. — 4060 ve 5072 sayılı kanunla
rın birinci maddedeki nispet dâhilinde kalan 
kısmı için ve 5434 sayılı Kanunun geçici (2) nci 
maddesiyle Devlet Demiryollan ve Limanlan 
İşletme Genel Müdürlüğü işçileri emekli sandığı 
hakkında yürürlüğü kabul edilen 2454 sayılı 
Kanuna ek olan 2904 sayılı Kanunun bu kanuna 
muhalif hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Ulaştırma ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
.4. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
//. Köymen 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko, ve Ticaret Bakanı 

M. Ete 
G. ve Tekel Bakanı 

S. Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakam ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

Ulaş. K. 

MADDE 7. — İsteklilerin sıraya konma şart
ları, açılacak kredinin kullanma şekli, asil ve 
kefil borçlularla sözleşme yapılması, taksitle
rini ödemiyenlere yapılacak muamele ile bu 
kanun tatbikına ait sair esaslar Ulaştırma Ba
kanlığınca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Mal. E. 

MADDE 7. — İsteklilerin sıraya konma şart
lan, açıiacak kredinin kullanma şekli, asil ve 
kefil borçlularla sözleşme, yapılması, taksitleri
ni ödemiyenlere yapılacak muamele ile bu ka-
nunuto tatbikma ait sair esaslar bir yönetmelik
le tesbit olunur. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

HADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul1 edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 6. — İsteklilerin sıraya konma 
şartlan, açılacak kredinin kullanma şekli, 
asil ve kefil borçlularla sözleşme yapılması, 
taksitlerini ödemiyenlere yapılacak muamele 
umumi hükümlere göre ve bu kanunun tatbikı-
na ait sair esaslar Maliye ve Ulaştırma bakan
lıklarınca tesbit edilir. 

MADDE 7. — Hükümetin 8 nci maddesi 7 
nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu maddesi 8 
nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanlan yürütür. 

( S. Sayısı : 178 ) 





S. SAYISI : 186 
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 maddesinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve Rize Milletvekili Ahmet MorgiPin, 23 
Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanununun 77 nci maddesi 
ile Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hakkındaki 4274 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Anayasa Komisyonu düşüncesiyle Millî Eğitim Komisyonu rapor

ları (2 /152, 197, 34) 

Burdur Milletvekili Mehm3t 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 

M. 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 köylerimizde 
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 yaşma 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 köyleri
mizde 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 ede
rim. 

* 
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BURDUR MİLLETVEKİLİ MEHMET ÖZ-

BEY'İN TEKLİFİ 

KÖylü kız çocuklarının ük tahsil yaşı hakkında 
kanun teklifi 

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

MADDE 2. — 3 u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşının Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât 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 snuyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımızla dileriz. 

Balıkesir Milletvekili 
Sıtkı Yırcalı 

Balıkesir Milletvekili 
Arif Kalıpsızoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena 

Balıkesir Milletvekili 
Enver Güreli 

Balıkesir Milletvekili 
Y. Pelvan 

Balıkesir Milletvekili 
Salâhattin Başkan 

Balıkesir Milletvekili 
Esat Budakoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
Muzaffer Emiroğlu 

7 . IV . 1951 
Balıkesir Milletvekili 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Balıkesir Milletvekili 

Dr. Muharrem Tuncay 

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 va
sıtalarla, kol kuvvetine dayanmaktadır. 

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

Hattâ 10-12 yaşındakiler zeytin toplamada, çapada, ot biçmede, orakta, sırasına göre sabanda 
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 % 80 ninde 13-14 yaşındaki kız çocukları, kadınlık erginliğine var
dıkları gibi evlenme değilse de hiç olmazsa nişanlanma çağma girmiş sayılırlar. 

( S. Sayısı : 186 ) 
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Erkek çocuklar bile 15 yaşından daha evvel aynı fiziki ve sosyal şartların tesiri altında er

kekliklerinin şuuruna varırlar. 
Bütün bunlara ilâveten ahlâki ve dinî geleneklerin tesiriyle de 12 yaşından sonra kız çocuklar 

erkekten uzaklaşarak ve kıza düşen bir çok 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 ga
yesini elde etmek şöyle dursun, bilâkis daima bir zorluk ve köylü ile okulun birbiri ile mücadele
sine, 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 adeta kavgalı hale girmiştir. Yahut da ba-
zan kanuna bir kısmına tatbik edip bir kısmına şu veya bu tesirle göz yumarak köyün ikiye ayrıl
masına 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 çocuğu
nun çalışmasından vaz geçmiyen veya gelenekleri itibariyle mânevi bir zor içinde kalan köylü 
vatandaşlar bu cezayı bile göze alarak kanuna karşı gelmekten önlenememişlerdir. 

Üstelik birçok yaş büyütmeye veya çeşitli yollarda rapor tedarikine kadar onları sevketmiştir. 
Binaenaleyh; Şimali 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 
riayetsizlik ve emirlere itaassizlik gibi ayrıca birtakım mahzurlar da doğurmuş bulunmaktadır. 

Bu hususları göz önüne alarak bu mecburi tahsil yaşının kız çocuklar için 13 ve erkekler için de 
14 yaş olarak kabul edilmesini zaruri görmekteyiz. 

Yine yaptığımız te'tkikde bu kadar cezai müeyyidelere rağmen bu kanunun tatbikinin uğradığı 
güçlükler göz önünde tutularak cezadan ziyade bir takım tahsile teşvik edici hükümler konması
nın da ayrıca lüzumlu olduğuna kaani bulunmaktayız. 

Bu teşvik edici hükümler de 15 yaşma kadar ilk tahsilini yapmış olan erkek çocukların asker
liğinden 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 şartlat daha uygun olacak bu mecburi tahsil yaşının 
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 faaliyetlerin de çocuk
ların yardımından aileyi mahrum etmemek ve bu suretle mektebe devamı mümkün kılmek kaygu-
siyle ekim, çapa, orak ve hasat gibi umumi istihsal devirlerinde öğrencilere velilerin talebi üzerine 
bir haftaya kadar izin vermek salâhiyeti tanınmış, fakat bunun suiistimalini önlemek maksadiyle de 
bu müddet senede 20 gün olarak tahdit edilmiştir. 

Bugün eksiksiz bütün vatandaşlarımızın 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 getirebilmeleri için de 
lüzumlu kolaylıkları sağlamak yine Devletin vazifesi icabıdır. 

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

( S. Sayısı : 186 ) 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SITKI YIRCA-

LI VE 9 ARKADAŞININ TEKLÎFl 

4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı
na ait Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

kanun teklifi1 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Köylerde her yıl Eylül ayının sonuna kadar 
6 yaşını bitrmiş olanlar, ilkokula ve ilkokulu 
bitirdikten sonra, daha yüksek okullara devam 
etmiyenlerden kız çocuklarından 14 ve erkek ço
cuklardan 14 yaşını tamamlamamış bulunanlar 
varsa bunlar da birinci maddede yazılı meslek 
kurslarına devama mecburdurlar. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki madde
ler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine gö
re ilk tahsilini tamamlamış olan erkek çocuk
lardan yedek subay hakları yoksa askerî mu
vazzaf lık görevlerinden iki ay indirilir. 

Bu indirme emsaline göre askerlik hizmeti-

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcali ve arka
daşlarının 4274 sayılı «Köy okulları ve Enstitü
leri Teşkilât Kanunu» nun 13 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun, teklifi ile Burdur Milletve
kili Mehmet özbey'in, köylerde, kız çocukları 
için, ilkokula devam mecburiyetinin 12 nci yaşta 
hitam bulmasını derpiş eden kanun teklifi, ga-
yelerdeki iştirakten dolayı, komisyonumuzun 
(25. IV. 1951, 2. V. 1951 ve 4 . V. 1951) tarih
lerindeki toplantılarında, Millî Eğitim, Millî Sa
vunma ve Maliye bakanlıkları mümessilleıinin 
huzuru ile tevhiden mütalaa ve müzakere olundu. 

Her iki teklif, köylerde okula devam mecbu-

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

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

EK MADDE 3. — Ders yılı içine rastlıyan 
ekim, çapa,! toplama, orak ve hasat gibi bir kö
yün veya o köyün bulunduğu mıntakanın zirai 
istihsal devrelerinde velinin yazılı müracaatı 
üzerine öğrencilere öğretmen tarafından birer 
haftaya kadar izin verilir. Bu izinlerin ceman1 tu
tan bir ders yılı için\20 günü geçemez. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

riyetinin 16 dan daha küçük bir yaşta son bul
ması hususunda müttefiktir, ikisi arasındaki 
fark, Sıtkı Yırcali ve arkadaşlarının teklifinde 
intiha yaşının 14, Mehmet özbey'in teklifinde 
ise, yalnız kızlara münhasır kalmak şartiyle, 12 
olarak tesbitinden ibarettir. 

Buna zamimeten, Sıtkı Yırcali ve arkadaş
ları, hulasaten, «köylü çocukların köy zirai ha
yatının mühim birer rüknü oldukları, kendileri
nin, Şimal ırklarının aksine, daha erken bir 
yaşta erginliğe vardıkları, ahlâki ve dinî gele
neklerin tesiri ile daha 12 nci yaştan itibaren 
kızların erkeklerden uzaklaştıkları, anifüzzikir 
esbaptan dolayı 4274 sayılı Kanunun 16 nci ya-

Millî Eğitim Komisyonunun raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 30. V. 1951 
Esas No. 2/152-2/197 

Karar No. 23 
Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 186 ) 
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şm sonuna kadar okula devamı temine matuf 
hükümlerinin tatbik edilemediği ve dolayısiyle 
istihdaf olunan gayeye varılamadığı, daha kö
tüsü, takibat yüzünden köylü ile okulun müca
dele halinde bulunduğu ve çocuğunu okula gön-
dermiyen velilere tatbik olunan para cezasının 
dahi devamı sağlıyamadığı, cebrin ve cezanın 
netice vermediği yerde mükâfatın teşvik edici 
rolünden faydalanmak cihetine gidilmesinin 
doğru olacağı» mütalâasiyle tekliflerine, 4274 
sayılı kanuna ek teşkil etmek üzere, üç madde 
daha derceylemişlerdir. Bu ek maddelerde : 

ANı İlkokulu bitiren köylü erkek çocukla
rın muvazzaflıklarından iki ayının indirilmesi; 

B'. İlkokulu bitiren köy kızlarına 50 lira 
cihaz mükâfatı verilmesi; 

O Tedrisatın devam ettiği aylara rastlı-
yan ekim, çapa, zeytin toplama gibi faaliyetlere 
iştiraklarını sağlamak maksadiyle velilerin mü
racaatı üzerine, öğrencilere, bir ders yılı zar
fında yirmi günü tecavüz etmemek şartiyle bir 
haftaya kadar izin verme salâhiyetinin köy öğ
retmenlerine tanınması derpiş olunmakttadır. 

İlk olarak Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarının 
tekliflerindeki ek maddeleri ele alan komisyo
numuz ; 

A) Kanuni bir mükellefiyetin, yani ilk tah
sili ikmal mükellefiyetinin yerine getirilmesinin 
ikinci bir mükellefiyetin, yani askerlik hizmeti
nin ay veya yıl ile mahdut süresinin tenkisini 
istilzam eyliyemiyeceği; 

B) Mükâfata kesbi liyakatin bir mükellefi
yetin yerine getirilmesinden tevellüt edeıniye-
eeği ve esasen nakdî mükâfat itasının terbiyevi 
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 tah
mil edilmiş olacağı, Devlet gelirlerinin memleke
tin iktisadi kalkınmasını sağlıyacak hususat or
tada dururken pek tâli bâzı gayelerin tahakku
ku için tahsisine cevaz verilemiyeceği, 

C) 4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiy
le 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 rasladığı göz 

( S . Saj 

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 çıkarılmasını yerinde 
görmüştür. 

Bundan sonra, köylerde 16 ncı yaş sonuna 
kadar okula devam mecburiyetinin 14 ncü veya 
12 nci yaşlarda hitama erdirilmesi cihetine 
gidilip gidilemiyeeeğini 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 hareke
tin köy çocuklarından bir kısmını ilkokulu ik
mal imkânından mahrum bırakacağını ve bina
enaleyh 4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin haliyle ipkasının zaruri bulunduğunu tes
bit ve müşahede etmiştir. 

Ancak 3 - 4 yıl müstemirren okula devam 
edegelen talebenin okula devam itiyadını ikti
sap etmiş olacağını, talebeyi okula bağlamanın, 
onları devam itiyadı ile teçhiz etmenin okulun 
pedagojik organizasyonu ve öğretmenin pedago
jik formasyonu ile sıkı sıkıya iligili bulunduğu
nu ve bulunacağını gözden uzak tutmaya da im
kân göremiyen komisyonumuz, köy okulları öğ
rencilerinden 14 yaşını ikmal eylemiş bulunanla
rın velileri hakkında 4274 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin âmir bulunduğu cezai müeyyidelerin 
tatbik edilmemesinin maslahata uygun düşeceği
ni ve bunu temin gayesiyle de mezkûr kanunun 
13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesinin yerinde 
olacağını ekseriyetle tasvip ve takrir eylemiştir. 

Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarının tekliflerinde 
yer alan, Millî Savunma ve Bütçe Komisyonunu 
ilgilendiren ek maddeler komisyonumuzca teklif
ten çıkarılmış ve buna da teklif sahipleri adına 
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı mutavaat,ve 
muvafakatini beyan eylemiş bulunduğundan tek
lifin Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmeyip doğruca Kamutayın yüce tas
vibine arzolunması mütalâasiyle Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu Bu raporun 

Başkanı Sözcüsü 
Edirne Çanakkale 

Cemal Köprülü Ömer Mart 

: 186) 
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Kâtip 

Balıkesir 
Yahya Pelvan 

Burdur Çankırı 
M. özbey K. Arar 

Ankara 
Ömer Bilen 

Erzurum 
F. Çobanoğlu 

İmzada bulunamadı 
Gümüşane Hatay îzmir 

V. M. Kocatürk H. R. Tankut E. E. Ad/tvar 
Kars Kütahya Seyhan 

Muhalifim İmzada bulunamadı 
T. Taşktran R. Koçak A. H. Asya 

Trabzon 
M. Reşit Tarakcıoğlu 

Muhalefet şerhi 
Komisyon kararını ilkokul mecburiyeti 

ile telif edememekteyim. 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 se
bepler 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 çıkarmak 
imkânının verilmesi ile bizzat komisyon ra
porunda da belirtildiği gibi sayıları küçüm-
senmiyecek bir kısım çocukların ilkokulu ik
mal etmemelerine yol açılmış olacaktır. Elbet-
teki bu da ilköğretim mecburiyeti ile telif edi
lemez. 

Dünyanın bütün demokrat memleketle

rinde ilköğretim mecburidir. Tıpkı bizde ol
duğu gibi, bu mecburiyetin tabiî bir neticesi 
olarak da çocuğunu okula göndermiyen veli
ler hakkında takibat yapılmaktadır. Bir mi
sal olarak ingiltere'yi ele alacak olursak, bu 
memlekette çocuğunu okula göndermiyen, ve
ya bu hususta ihmal gösteren veli mahkeme
ye sevkedilir. Mahkemece de velinin durumu
na göre para cezaları ve daha sonra icabeder-
se hapis cezası verilir. Bâzı hallerde ikisi bir
den de verilebilir. Çocuk tam bir haylazlık 
halinde ise velisinin yanından alınarak başka 
bir aile nezdine veya bir ıslah müessesesine 
gönderilir. İngiltere'de ilköğretim çağı çocu
ğun 6 yaşma bastığı yıldan 15 yaşının sonu
na kadar herkes için fasılasız olarak uzanır. 
Bu suretle her İngiliz 9 yıllık bir ilköğretim 
tahsili alır. 

Halen bu devreyi bir yıl daha uzatmak 
temayülü vardır. İlköğretimi yüzde yüz ta
hakkuk ettirmiş ve ümmiliği çoktan halley-
lemiş bir memlekette bu mecburiyet ve taki
bat varken, Türkiyemiz gibi bu sahada daha 
pek çok çalışmaya mecbur olan ve ilköğreti
mi sadece 5 yıl süren bir memlekette bu mec
buriyeti zedeleyebilecek bir kararın doğru ol
madığı düşüncesindeyim. 

4274 sayılı Kanunun 12 nci maddesi iyi 
tatbik edilecek olursa köylülerin iş durumla
rına, mevsimlerin ve köylerin hususiyetlerine 
göre okulların açılıp kapanma vakitleri ayar
lanabilir; ve bu suretle çocuklar ailelerine iş 
zamanlarında yardım da edebilirler. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşktran 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

4274 sayılı «Köy Okulları ve Enstitüleri Teşki
lât Kanunu» nun (L3 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun teklifi 

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

Köylerde ilköğrenim okul ve kurslarına de
vam eden öğrencilerden 14 yaşını ikmal eyle
miş bulunanların velileri hakkında işbu kanu

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

yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür». 
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Anayasa Komisyonunun düşüncesi 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. 2/152,197 

Karar No. 5 

13 . XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, köy
lü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkımda ka
nun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
cah ve 9 arkadaşının, Köy Okulları ve Ensti
tüleri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair olan teklifleri hakkındaki 
Millî Eğitim Komisyonu raporunun Kamuta
yın 15 . V I . 1951 tarihli doksanıncı birleşiminde 
görüşülmesi sırasında verilen bir önerge ile 
konunun Anayasa hükümleri muvacehesindeki 
durumunu incelemek üzere Anayasa Komisyo
nuna havalesi teklifi kabul edilmiş olmakla 
teklifler incedendi : 

1. Evvel emirde, ilk tahsil yaşı mecburi
yetinin 16 dan 14 e indirilmesi yolundaki bir 
teklifin Anayasa hükümlerine mugayir bulun
madığına karar verildi. 

2. Bahse konu olan kanun teklifi münhası
ran 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitülerine 
devam eden çocuklar yaşlarının küçültülmesi-
ni ihtiva etmektedir. 

Komisyonumuz, bu teklifin kabulü takdirin
de şehir ve kasaba çocuklarının farklı bir mua
meleye tâbi tutulması iktiza edecfeği neticesi
ne varmıştır. 

Halbuki, köy çocuklarının ayrı, şehir ve ka
saba çocuklarının ayrı yaşlarla mektebe de
vam mecburiyetine tâbi tutulmaları Anayasa
nın 69 ncu maddesinin metin ve ruhuna, ekse
riyetle, aykırı görülmüştür. 

Bu sebeple köy çocuklarının mektebe devam 

mecburiyetlerinin 14 yaşma indirilmesi mucip 
sebepleri yerinde görülmekle beraber aynı se
beplerin kasaba ve şehir çocuklarına da teşmili 
muvafık olup olmıyacağı keyfiyetinin tetkiki 
bir salâhiyet ve ihtisas mevzuu telâkki edilmiş 
ve teklif kabul edildiği takdirde Tedrisatı İpti
daiye Kanununun da tadili iktiza edeceği neti
cesine varılmıştır. 

Bu cihetlerin Millî Eğitim Komisyonunda 
tetkiki yapılmak ve gereken tadil şekilleri yino 
mezkûr komisyonca hazırlanmak üzere işbu ra
porun Millî Eğitim Komisyonuna tevdiine karar 
verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 
Manisa 

Refik Ş. înce 
Kâtip 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Ankara 
R. Eren 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
İstanbul 

Salamon Adato 
İmzada bulunamadı 

Konya 
T. Kozbek 

Tokad 
H. ökeren 

Bu rapor Sözcüsü 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 

Ağrı 
C. Yardımcı 

Ankara 
C. Soydan 

İçel 
E. Fırat 
İstanbul 

M. Benker 

Tokad 
Zihni Betil 

Trabzon 
F. A. Barutçu 
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Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı iptidaiye Kanununun 77 nci 
maddesi ile Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hakkındaki 4274 sayılı Kanunun 13 ncü mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/364) 

i . IV . 1952 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanununun 77 nci maddesiyle 4274 sayılı Köy Okul
ları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun 
teklifim, gerekçesiyle birlikte aşağıya dercedilerek sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arzederim. 
Bize Milletvekili 

A. Morgu 

GEREKÇE 

Nüfusa geç yazılan köy kız çocuklarının, ilk tahsil mecburiyeti yaşının son haddi olan 16 ya
şma geldikleri zaman hakikatta 17 - 18 yaşında ve çok defa evli bulunacakları mucip sebebiyle 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in köy kız çocukları için ilk tahsil mecburiyeti yaşının 12 
ye indirilmesine dair olan kanun teklifiyle Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşının, 
köylerde çocukların da ailenin iş ve iktisadi hayatına karıştırılmalarının mecburi bulunduğu, 
köy kız çocuklarının 13 - 14 yaşında nişanlanabilecek cinsî olgunluğa vardıkları, köy erkek ço
cuklarının da 15 yaşından önce bulûğa erdikleri, köylerde ahlâki ve dinî geleneklerin tesiriyle kız 
çocukların 12 yaşından sonra erkeklerden uzaklaşarak eve bağlandıkları, devam mecburiyeti
nin takibi ve ilgililerin cezaya çarptırılması öğretmenle köylünün arasım açmakta ve binaen
aleyh okulun görevini lâyikiyle yapmasına engel olmakta bulunduğu, bu husustaki mevzuatın tat
bik kabiliyetini haiz olmadığı ve halkın içtimai zaruretle kanuna itaatsizlik göstermsinden köy
lerde huzursuzluk hüküm sürmekte olduğu mucip sebepleriyle köylerde kız ve erkek çocukla
rın ilk tahsil mecburiyeti yaşının 14 e indirilmesine dair olan kanun tekliflerini birleştirerek 
müzakere eden Millî Eğitim Komisyonu, mucip sebepleri yerinde bularak 14 yaşı uygun bulmuş 
ve buna dair olan 30 . V . 1951 tarih ve 23 numaralı Kararım yüksek Başkanlık yoliyle Kamu
taya sunmuştur. 

Bu raporun yüksek Mecliste müzakeresi sırasında, gerek yaş indirmesinin ve gerekse köyler
le şehir ve kasaba çocuklarının ayrı muameleye tâbi tutulmalarının Anayasaya uygun olup ol
madığının bir kere de Anayasa Komisyonunca tezekkür edilmesi hakkında verilen bir takrir üze
rine rapor ve teklif Anayasa Komisyonuna, verilmiştir. 

îlk tahsil mecburiyeti yaşının 14 e indirilmesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar veren 
Anayasa Komisyonu, köy çocuklariyle şehir ve kasaba çocuklarına farklı muamele yapılmasını 
Anayasanın 69 ncu maddesinin metin ve ruhuna ekseriyetle aykırı görmüş ve keyfiyetin, bir ih
tisas komisyonu olan Millî Eğitim Komisyonunda bir kere daha tezekkür edilmesini ve gerekli 
tadil ve teklifin bu komisyonca yapılmasını bir raporla belirtmiştir. 

Usulen teklif yapamıyacak olan Millî Eğitim Komisyonu, bu hususta vâki müzakere netice
sinde ilk tahsil mecburiyeti yaşının 14 e indirilmesinin şehir ve kasabalara da teşmilini ekse
riyetle muvafık mütalâa etmekle iktifa eylemiştir. 

Mehmet özbey'le Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşının teklifleri sadece 4274 sayılı Köy Okulları ve 
Enstitüleri Kanununun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair olduğundan keyfiyetin şehir 
ve kasabalara teşmili, usulen Tedrisatı İptidaiye Kanununun 77 nci maddesinin de değiştirilme
sini tazammun eden yeni bir teklife ihtiyaç göstermektedir. 

İlk tahsil mecburiyeti yaşının bütün memlekete şâmil yani köy, şehir ve kasaba farkı gözet-
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nıeksizin 14 e indirilmesine taraftar bir millet vekili sıf atiyle yeni bir teklifle bu usul zarure
tini yerine getirmeyi uygun buldum. 

Adı geçen milletvekili arkadaşlarımın köy çocukları için yukarda arzedilen mucip sebepleri
ne iştirak ederek köy çocuklarının ilk tahsil mecburiyeti yaşlarının 16 dan 14 e indirmelirini çok 
yerinde bulduğum gibi, aşağıda sıraladığım sebepler dolayısiyle bu yaş indirmesinin şehir ve 
kasabalara da teşmili kanaatimce zaruridir. 

1. Birçok kasabalar, bu bakımdan köylerden farksızdırlar. Çünkü aynı durumdaki iki köy
den biri belediye mıntakasına dâhildir ve belediye kurabilmeık için birççok kasabalar civarlarm-
daki köyler mahalle haline getirilmektedir. 

2. Bütün şehirlerde köydekiler durum ve zaruretinde bulunan aileler mevcuttur. 
3. Şehirlerde esasen bu durum ve zarurette bulunmıyan aileler, mecburiyet kaydına bak

maksızın çocuklarını okula devam ettireceklerinden bu hususta endişeye mahal yoktur. 
4. Farklı işlem yapıldığı takdirde köyden şehre nakli hane halinde muamelede müşkülât 

olacağı gibi, mükellefityetten kurtulmak için şehirden köye mürettep nakiller olacaktır. 
5. Ve nihayet farklı işlem yapılması Anayasanın 69 ncu maddesinin metin ve ruhuna aykırı

dır. 
Bu itibarla aşağıdaki kanun teklifi Yüksek Meclise arzedilmiştir. 

RİZE MİLLETVEKİLİ AHMET MORGlL'İN 
TEKLİFİ 

23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı iptidaiye Ka
nununun 77 nci maddesi ile 4274 sayılı Köy 
O kullan ve Enstitüleri Teşkilâtına ait Kanunun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun 77 nci maddesi ile 4274 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir' : 

Her yıl Eylül ayının sonuna kadar altı ya
şını bitirmiş olanlar, 14 yaşını tamamlayınca
ya kadar ilkokula, ve bu müddet zarfında ilk
okulu bitirdikten sonra daha yüksek okullara 
devam etmedikleri takdirde meslek kurslarına 
devama mecburdurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. 2/152, 2/197, 2/364 

Karar No. 13 

U . V .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Biri Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'o 
diğeri Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırealı ile 9 
arkadaşına ait; birincisi kız çocuklarının, ikin
cisi umumiyetle çocukların köy okullarına de
vam mecburiyeti yaşım 16 dan 14 e indirmek 
maksadiyle kaleme alınmış; sonuncusu başka 
hükümleri de ihtiva eyliyen, 4274 sayılı Köy 
Enstitüleri ve Okulları Kanununda 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair, gerekçeleri bir
birine yakın iki kanun teklifi komisyonumuz 
tarafından sadece köy öğrencilerinin yaş haddi 
meselesi halinde birleştirilerek geçen toplantı 
yılı karara bağlanmıştır. 

30. V . 1951 tarih ve 23 sayiyle ve ekli rapo
rumuzla Başkanlık yolundan Kamutaya sınılan 
teklif. Yüksek Meclisçe müzakere edilmekte 
iken bir takrire uyularak Anayasa Komisyonu
na sevkedilmiştir. 

Adı geçen komisyon 3 . XII . 1951 havale ta
rihli raporunda yaş haddinin indirilmesi mucit) 
sebeplerini yerinde bulmuş, ancak köy çouuk-
lariyle şehir çocuklarının ayrı muamelelere ta
bi tutulmasına mâni gördüğü 69 ncu madde mu
vacehesinde bu mevzuun komisyonumuzca bir 
daha gözden geçirilerek gerekli tadilin yapıl
ması lüzumuna işaret etmişti. 

Köyün hususiyetleri olduğu düşüncesini mu
hafaza ile beraber, mülki teşkilât kaydı dışın
da ve vâki teklifler çerçevesinde bir tarif ve 
tefrik işinin müşküllerini ve ihtilâfları dikkate 
alan komisyonumuz, ekseriyetince zaruri olan 
maksadın tahakkuku namına yaş haddi tadili
nin mutlak ve şâmil olmasında mahzur bulun
madığı neticesine çoğunlukla vardı. Fakat ken
disini bu noktayı ancak prensi]) halinde beya
na salahiyetli gördü. Zira mesele aynı yolda 
yürüyen iki tadil teklifinin kabulü ile bitmiyor 
ve ayrıca 23 Eylül 1329 tarihli (Tedrisatı İpti
daiye Kanunu muvakkatinin de 77 nci madde
sinin de tadilini gerekli kılıyordu. Ve komis
yonlar teklif yetkisine sahi)) değildi. 

Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in her iki 

yoldan yürüyerek gelen teklifi üzerine yaş mev
zuunu komisyonumuzda yeniden işliyebilir hale 
gelmesiyle ana fikir bu zaviyeden ele alındı. 

Teklifin ilk müzakeresindeki komisyon te
mayüllerine uyan Morgil ikinci müzakereye, 16 
yaşını dolduruncaya kadar ilkokula devam ar
zusunda olanların hakkını mahfuz tutan yeni 
bir hükümle geldi. 

Komisyonun bâzı endişelerini bertaraf eden, 
'esas fikre muhalefet gösterenlerin de endişe
lerini bertaraf etmeyi hedef tutan yeni hük
mün gerektirdiği redaksiyon değişikliği Hükü
met mümessilinin muvafakati alınmak suretiy
le yapıldı. 

Ancak, tek tadil ile iki kanunun birden de
ğiştirilmesi; gerek Meclis teamülüne, gerek ara
ma ve atıf pratiğine uymadığı cihetle değiştir
me teşebbüsünün, umumi heyete; esas metinleri 
aynı başlıkları ve tadil cümleleri ayrı iki tek
lif halinde sunulması uygun mütalâa edilerek 
teklif, göörülen mükerrer şekli aldı. 

1. İlköğretimi her vatandaşın tamamlaması 
ideal bir durum olmasına rağmen her üç gerek
çede kaydedilen iş hayatı, cins ve yaş meselele
rinden gelme tatbikat süratlerinin zorlukları
nın vakıa olduğu ; 

2. lîn zorlukların bâzı yerlerde ve ahvalde 
imkânsızlık manzarası arzettiği; 

3. Vaziyetin gerek tatbikat ve icra organla
rını, gerekse halkı ayrı ayrı ve karşılıklı müş
küller içinde bıraktığı ve mütekabil itimatsıs-
hklar doğurduğu ; 

4. Tatbikat vazifesinden doğma ısrarların 
çekişmelere; kaçamaklara yol açtığı; 

5. Binnetice bu hususa taallûk eden mevzu
atın ancak, rıza takdirinde yürüyerek aksi tak
dirde işlemez hale gelmesiyle kanunun ve icra
nın otortesi sarsıldığı; 

(i. Keyfiyetin sadece ruhi ve mânevi huzur 
değil ; fiilî emniyet ve asayiş bakımından da mü
talâa edilmesini gerektirecek hâdiseler çıktığı; 

7. Halkımızın, mahallî namı altında meınle-
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ket hususiyetleri olarak ele alınması gereken 
bâzı gelenek ve göreneklerine ve kadın, erkek 
münasebetlerindeki anlayışına, mevcut madde
nin, hürmetkar davranma inanı yerine meydan 
okuma zehabını uyandırdığı; 

8. Bir maddeyi tatabik sahası ile tearuz ha
linde bulunan, huzursuzluk vesilesi olur sekliyle 
bırakmaktansa yürütülebilir bir madde şekline 
ifrağ etmenin kanun müessesesinin hikmeti vü
cuduna daha uygun düşeceği; 

9. Tahsilde ideal durumun tahakkuku için 
kanun emri yanında teşvik yolunun bizde fert 
ve âmme psikolojisine en çok uyar yol olduğu; 
kabui edilen teklifin ise böyle bir teşviki engelle
mediği ve engelliyemiyeceği, isteklilerin isteğini 
de dikkate aldığı; 

10. Medeni Kanuna göre 15 ini doldurmuş 
kızların ve 17 sini doldurmuş erkeklerin aile ku
rabilecekleri ; 

11 örfe göre bundan daha düşük yaşların 
köylerde ve birçok kasaba ve şehirlerde istihsal 
unsuru ve ev kadını olma veya nişanlanma yaşı 
kabul edildiği ve ekseri ahvalde, belki de ömrü 
vasatı icabı, vakıa bu olduğundan tahsil mecbu
riyetiyle ilgili kanunun örfü gözden kaçırma
ması lzımgeldiği; 

12. Kanunlarda nişanlılık için bir yaş kay
dı bulunmadığı maarif mevzuat ve tatbikatının 
ise nişanlı olanı okula devamdan, esasen, menet-
tiği; 

13. Nüfus tezkeresi ifadesindeki 16 yaşın 
malûm sebeplerle hakiki mânada 20 ye kadar 
hata payı olabileceği; 

14. Ders salonu ve öğretmeni ekseriya bîr
den ibaret, bulunan köy okullarında, kayden ne 
olursa olsun, fiilen 17, 18, 19, 20 yaşında genç
leri ve genç kızları birbirleri ile olduğu kadar, 
asgari tahsil yaşındaki çocuklarla aynı dört du
var ve hava içinde ve topu topu bir çift gözün 
nezareti altında toplamanın yanlız pedegoji de
ğil, pısikoloji ve öğretim bakımından mahzursuz, 
hattâ zararsız olamıyacağı; 

15. Âmme vicdanını, bir kanunda 77 nei, di

ğerinde 13 ncü maddelere verilen son şeklin eski
sinden çok daha iyi tatmin edeceği düşünülerek 
tadil teklifi ekseriyetle kabul edildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

İzmir 
.1. Başman 

Kâtip 
Seyhan 

.1. Ar. Asya 
Ankara 

ö. Bilen 
Bursa 

Muhalifim 
AH C. Yöntem 

(lümüşane 
V. V. Kocatürk 

Kastamonu 
Z. Termen 

Trabzon 
M. R. Tnmkçıöğilu 

Bu rapor sözcüsü 
Seyhan 

A. N. Asya 

Afyon 
K. özçoban 

Burdur 
M. özbey 

Denizli 
F. Başaran 

izmir 
H. Edib Adıvar 

tmzada bulunamadı 
Sinob 

Muhalefet şerhim eklidir 
N. Serttoğlu 

Bize 
A. Morgu 

Muhalefet şerhi : 
Mecburi tahsil yaşının 16 dan 14 de in

dirilmesi tahsili' teşvik etmiyecek bilâkis ço
cuğunu okutmaik isteımiyen, bir an evvel onun 
mesaisini istismarı düşlümen vefü'l'ere imkân 
sağlamış ola'calktır. Sayısı malûm oknıyan 
ve okumaırm lüzum ve fay dallarını takdir ede
ni iyen 'bir zümreyi tatmin için, yavrularınım 
okumadan mahrum bıraikı'lmaSMM müsamaha 
edemeyiz. Böyle Ibh: vebali' 'omurlarımıza alla
mayız. Kaldı ki, bu (kanun, Anayasanın vaz'-
ettiği ilk tahsil mec'buriyetin'de'n kastedilen 
maksada da aykırıdır. Bu kibarHa tasarıya 
muhalifim. 

Sünob 'Milletvekili 
Nuri Sert oğlu 

( S. Sayısı : 186 ) 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 4274 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Her yıl Eylül sonuna kadar 6 yaşını bitirmiş 
olanlar 14 yaşını tamamladıkları öğretim yık
ının sonuna kadar ilkokula devama mecburdur
lar. Bu müddet zarfında ilkokulu bitirdikten 
sonra daha yüksek okuliara gitmiyenler kurs
lara devamla mükelleftirler. 14 yaşını doldur

muş olup da ilkokulu bitirmemiş bulunanlar 16 
yaşını tamamladıkları öğretim yılı sonuna ka
dar ilkokula devam edebilerler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.' 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞtŞTİRİŞl 

23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanu
nu Muvakkatinin 77 nci maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 23 Eylül 1329 tarihli Tedri
satı İptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Her yıl Eylül sonuna kadar 6 yaşını bitir
miş olanlar 14 yaşını tamamladıkları öğretim 
yılının sonuna kadar ilkokula devama mecbur
durlar. Bu müddeft zarfında ilkokulu bitirdik
ten sonra daha yüksek okullara gitmiyenler 

kurslara devamla mükelleftirler. 14 yaşını dol
durmuş olup da ilkokulu bitirmemiş bulunan
lar 16 yaşını tamamladıkları öğretim yılı sonu
na kadar ilkokula devam edebilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 186 ) 



S. SAYISI : 187 
Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının uzatıl
ması hakkında teati edilen mektupların onanmasına dair kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /361) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . III. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say, : 71/712, 6/797 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 6. I I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişik-
lerîyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 5 . I I . 1952 tarihli ve 3/14419 sayılı Kararla onanmış olduğu-
ğımıı saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 9 Temmuz 1949 tarihinde Prag'da akdedilmiş olan Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmalarının yürürlük müddeti 30 Haziran 1951 tarihinde sona ermesi üzerine, kendiliğin
den temdidi mümkün olmıyan bu Anlaşmaların iyi işlemekte bulunması itibariyle, ilgili makamları
mızca bir yıl müddetle uzatılmaları uygun görülmüş ve Anlaşmaları mektup teatisi suretiyle tem
dide hazır olduğumuz Çekoslovak Hükümetine bildirilmişti. 

Teklifimiz Çekoslovak Hükümetince müsait karşılanarak bu hnsusüta müzakerelere başlanmış, 
6 Kasım 1951 tarihinde mezkûr Anlaşmaları 30 Haziran 1952 ye kadar temdit eden mektuplar Çekos
lovak Hariciye Nezaretiyle, Prag Elçiliğimiz arasında imza ve teati olunmuştur. 

1950 senesi zarfında Çekoslovakya'dan yaptığımız ithalât Türk lirası olarak 37 378 000 liraya; 
ihracatımız ise 28 329 000 liraya baliğ olmuştur. 

195J. başından Haziran ayının sonuna kadar ki devrede Çekoslovakya'dan ithalâtımız 15 000 000, 
ihracatımız ise 23 735 000 Türk lirasıdır. 

Çekoslovakya'dan ithal ettiğimiz başlıca maddeler: Pamuk mensucat, makinalar, muhtelif camlar, 
çini, porselen, pamuk ipliği, yün, kıl mensucat ve ağaç mamulleridir. 

ihracatımızı teşkil eden başlıca maddeler ise: Pamuk, tütün, deriler, fındıktır. 
Mezkûr maddelerin 1950 senesi zarfında Türk lirası itibariyle ithalât ve ihracatı şöyledir: 

ithalât Lira ihracat Lira 

Pamuk mensucat 
Makineler 
Muhtelif camlar 
Çini, porselen ve saire 
Pamuk ipliği 
Yün, kıl mensucat 
Ağaç mamulâtı 

1.3 756 263 
3 305 295 
2 158 979 
2 034 934 
1 190 374 
1 061 836 
749 439 

Pamuk 
Tütün 
Deriler 
Fındık 

12 426 526 
8 896 836 
1 586 000 
1 366 245 



Yukardaki rakamlardan da anlaşıldığı üzere, demirperde arkası memleketlerle olan ticaretimizin 
en iyi işlediği memleket Çekoslovakya'dır. Çekoslovakya ile olan ithalât ve ihracatımız, dış ticareti
mizde oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. 

Teati olunan mektuplarda ayrıca Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesine uygun olarak, 10 Kasım 
1950 tarihinde Ankara'da imzalanıp 30 Haziran 1951 de yürürlükten kalkan ve ticaret anlaşması 
temdit edildiği takdirde ek sayılmıyaeak olan Tütün Protokolünün da bir ay içinde temdit edileceği 
derpiş edilmiştir. 

Menfaatlerimize uygun görülen 9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarının 30 Haziran 1952 tarihine kadar uzatılmasına mütedair olarak Prag Elçiliğimiz ile 
Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı arasında mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşmanın onanması için 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/361 
Karar No. 26 

2 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan Tür
kiye Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşma
larının uzatılması hakkında teati edilen mek
tupların onanmasına dair kanun tasarısı Dış
işleri ve Ticaret Bakanlıklarının temsilcileri 
hazır olduğu halde incelendi. 

Hükümetimizle Çekoslovakya Hükümeti ara
sında 9 Temmuz 1949 tarihinde Prag 'da imza
lanmış olan Ticaret ve ödeme Anlaşmasının 
30 Haziran 1951 tarihinde sona ermesi üzerine 
esasen iyi işliyen bu Ticaret ve ödeme Anlaş
masının temdidi için Hükümetimiz Çekoslovak 
Hükümetiyle temasa geçmiştir. îki Hükümet 
arasında mektup teatisi suretiyle 30 Haziran 
1952 tarihine kadar uzatılan mezkûr Anlaşma 
memleket menfaatlerine uygun görüldüğünden 

oy birliğiyle aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı 

Ye. Sözcü 
Niğde 

N. Büğe 
Ankara 

8. M. Arsal 
Hatay 

A. Melek 
îzmir 

O. Tunca 
İmzada bulunamadı 

Mardin 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum Erzurum 

B. S. Burçak B. Dülger 
îzmir İzmir 

O. Kapanı V. Menteş 
Kütahya 

Orgl. A. Gündüz 
İmzada bulunamadı 

Muğla 
Dr. K. Türkoğlu Z. Mandalinci 

( S. Sayısı : 187 ) 
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Ticaret Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/361 
Karar No. 20 

15. V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının uzatılması hakkında teati edi
len mektupların onanmasına dair kanun tasarı
sı komisyonumuzun 7 . V . 1952 tarihli toplan
tısında Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret: bakan
lıkları ve Merkez Bankası mümessillerinin işti
rakiyle tetkik olunmuştur. 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 9 Tem
muz 1949 da Prag'da akdedilmiş olan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları 30 Haziran 1951 de so
na ermiştir. Türkiye ile Çekoslovakya arasın
daki ticari mübadelelerin ehemmiyetine bina
en, Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının mektup 
teatisi suretiyle bir yıl daha temdidi komisyo
numuzca da muvafık görülerek, birinci mad
dedeki (Hariciye Nezareti) tâbiri Dışişleri Ba
kanlığı şeklinde düzeltilmiş ve tasarıya, aşağı
da izah edilen sebepler dolayısiyle bir de ge
çici madde ilâvesi suretiyle kabul olunmuş
tur : 

30 Haziran 1951 tarihinde yürürlüğü hitam 
bulan anlaşmaların yenilenmesi için, Hükü
metimizce zamanında müracaat vukubulmuş ise 
de, bâzı hâdiseler - bu meyanda îzmir Fuarı 
hâdisesi - teati edilen bu mektupların imza
lanmasına ancak 6 Kasım 1951 tarihinde im
kân vermiştir. Her iki tarih arasında geçen 
müddet zarfında ticari mübadeleler isabetli 
olarak durdurulmamış ve müddeti bitmiş an
laşmalar hükümleri dâhilinde devam ettiril

miştir. Bundan böyle, bu gibi vaziyetler muvace
hesinde Hükümetin,, ticari münasebetlerin ida
mesi için gerekli yetkiye sahip olmasının yerin
de olacağını derpiş eden komisyonumuz, yakın
da müddeti tamamlanacak anlaşmaların, yeni
leri imzalanıncaya kadar, mevcut vaziyetin ida
mesini temin bakımından tasarıya, geçici mad
de halinde bir hüküm ilâvesini lüzumlu gömüş
tür. • 

Bu suretle tadilen kabul edile tasarı ekleriy
le birlikte Kamutayın Yüksek tasvibine arzedil-
mek üzere saygı ile sunulur. 

Ticaret K. Başkanı 
İstanbul 

H. Nedim Göknil 
Kâtip 

Ankara 
Salâhattin Benli 
Afyon Karahisar 
Gazi Yiğitbaşı 

Erzurum 
S. Başak 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 
M. Alkin 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Sözcü 
Balıkesir 

Enver Güreli 

Afyon Karahisar 
Süleyman Kerman 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 

A. Kavuncu 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
C. Zamangil 

îmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 187 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1949 tarihli Türki
ye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmala
rının, 30 Haziran 1952 tarihine kadar uzatılması 
hakkında, 6 Kasım 1951 tarihinde Prag'da Prag 
Elçiliğimizle Çekoslovak Hariciye Nezareti ara
sında imza ve teati edilen mektuplar kabul edil
miş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Ytrcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğhı 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Taran Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsmı 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRlŞİ 

9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının uzatılması hak
kında teati edilen mektupların onanmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1949 tarihli Türki
ye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rının, 30 Haziran 1952 tarihine kadar uzatılma
sı hakkında, 6 Kasım 1951 tarihinde Prag'da 
Prag Elçiliğimizle Çekoslovak Dışişleri Bakan
lığı arasında imza ve teati edilen mektuplar ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Çekoslovakya ile yeni 
bir Ticaret ve ödeme Anlaşması akdedilinceye 
veya işbu Anlaşmanın temdidi hususunda mu
tabakata varılıncaya kadar Hükümet hali hazır 
Anlaşmayı yürürlükte bulundurmaya yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 18? ) 
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Prag, 6 Kasım 1951 

Bay Bakan, 

9 Temmuz 1949 tarihinde Prag'ta, Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanmış olan Ticaret 
ve.ödeme Anlaşmalarının bir sene müddetle, yani 30 Haziran 1952 tarihine kadar, temdidine Hü
kümetimin muvafakat ettiğini Ekselanslarına bildirmekle şeref kazanırım. 

Bu günden itibaren bir ay içinde, 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolünün de yeni bir sene-
îîk devre için uzatılması muamelesine girişilecektir. 

Yukardaki hususlarda Çekoslovak Hükümetinin muvafakatini teyit etmenizi rica ederim, 
ökselâns. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Bakan. 

Ekselans 8. R. Arbel 
Bay Viliam Siroky 

Başbakan Muavini 
Dışişleri Bakanı 

Prag 

Prag, 6 Kasım 1951 

Bay Elçi, 

Mef adı aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«9 Temmuz 1949 tarihinde Prag'ta, Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanmış olan Ticaret 

re ödeme Anlaşmalarının bir sene müddetle, yani 30 Haziran 1952 tarihine kadar, temdidine 
Hükümetimin muvafakat ettiğini Ekselanslarına bildirmekle şeref kazanırım. 

Bugünden itibaren bir ay içinde, 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolünün de yeni bir sene
lik devre için uzatılması muamelesine girişilecektir. 

Yukardaki hususlarda Çekoslovak Hükümetinin muvafakatini teyit etmenizi rica ederim, Ek
selans. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Bakan.» 
Hükümetimin yukardaki hususlar üzerindeki mutabakatım Ekselansınıza bildirmekle şeref ka

zanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Elçi. 

Ekselân Selâhaddin Arbel V. Siroky 
Türkiye Elçisi, 

Prag 

( S. Sayısı : 187 ) 





S. SAYISI : 193 
Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazminat kanunu tasarısı ve Millî Sa

vunma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1 /357) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . II . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay%: 71-2034, 6/646 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazminat hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 26 . II . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1. Denizaltıcılara verilen tazminatın tarihçesi : 
Denizaltıcılığın başladığı günden beri bu meslekin tehlikesi ve insan vücudunda yaptığı tahri

batı karşılamayı temin maksadiyle denizaltıcılara tazminat vermek bütün devletlerde kabul edil
miş bir esastır. 

Bu hususta bizde de denizaltıcılarımıza 22 Mayıs 1330 tarihli nizamname ile ihtisas ücreti veril
mek suretiyle başlanmış ve 3 Nisan 1333 tarihli Kanunla bir smıf ve meslek olarak ayrıca tesbit 
edilmiş olan miktarlarda tazminat verilmişti. 

Bundan sonra 23 Haziran 1927 tarih ve 1142 sayılı Kanunla keyfiyet daha şümullendirilerek 
müntesipleri hakkında bir istihkak tertiplenmiş ve bu kanunun hükümleri 1 Haziran 1938 tarihi
ne kadar yürürlükte kalmıştır. Bundan sonra da 3486 sayılı Kanunla tadil edilen Denizaltıcılık 
Kanunu zamanın icaplarına göre muhtelif kanunlarla (3629, 4145, 5053) tadilâta uğramış bulun
maktadır. 

Bütün bu kanunların incelenmesinde denizaltıcı personele verilen tazminatta zamanın rayici 
göz önünde tutulmuş ve personelin tatmini yoluna gidilmiştir. 

1931 - 1932 senelerinde intişar eden Kazanç, Buhran ve Muvazene vergileri ile denizaltıcılık r 

tazminatlarında da tevkif at yapılmış ve bunun üzerine 3486 sayılı Kanunla denizaltıcılara diplo
ma tarihinden itibaren 30 liradan başlıyan ve her iki senede bir 10 lira artmak suretiyle denizaltı-
cıya maktuan verilmesi kabul edilmiştir. 

İkinci Dünya Harbine girmezden evvel 3486 sayılı Kanunla, denizaltıcı yüzbaşıya maaşının 
% 83 ü kadar denizaltıcılık tazminatı verilmek suretiyle, denizaltıcı personelin bir dereceye ka
dar refahları sağlanılmak istenilmiştir. 

1939 da savaş başladıktan sonra gittikçe ağırlaşan hayat şartları karşısında da dar gelirli memurla
rın maaşları yükseltilmiş ve fakat denizaltıcılık Tazminat Kanunu ihmale uğnyarak eski şeklini 
muhafaza etmiş ve bu suretle Tazminat Kanununun ruhu ve bu tazminattan beklenen maksat ta
mamen ortadan kalkmıştır. 

2. Sunulan bu kanun tanarısmdan maksat :. 
a) Paranın iştira kuvveti geçmiş senelere nispetle mühim miktarda kaybolduğu için halen 
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verilmekte olan denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı bu sınıf personelin mâruz kalmakta olduk
ları bedeni ve ruhî yıpranmayı karşılamaya kâfi gelmemekte olduğu için bu miktarı yeter dere
ceye çıkarmak, 

b) Dolayısiyle ve aynı zamanda beynelmilel teknik inkişaflar da göz önünde tutularak mes
lekin daha cazip bir hale gelmiş olmasını sağlıyarak şimdiki denizaltıcılarm denizaltıcılıktan ay
rılmalarını önlemek ve bu sınıfa ayrılacakların miktarını çoğaltmak, 

c) Denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatının kıymetini ilerde vukubulması muhtemel yeni 
para tebeddüllerinin doğuracağa mahzurlardan korumak. 

3. Bugünkü halin devamının mahzurları : 
Sağlık bakımından büyük tesirler yapan denizaltı gemisinde ve dalgıçlık sınıfında hayat 

şartları bilhassa ikinci Dünya Harbinin doğurduğu yaşama şartları standardı üzerindeki vukua-
gelen darlık bu sınıf personeli üzerinde büyük firelere sebep olmaktadır. 

Diğer taraftan alman tazminat günün rayici ile büyük bir kıymet ifade etmediğinden hayatı 
ve sıhhatini rizke edecek bir avantajı görmiyen personelin morali üzerinde de fena tesirler yap
maktadır. îşte bu mülâhazalarladır ki, denizaltıcılık Tazminat Kanununun yeniden tanzimi katî 
bir zaruret halini almıştır. 

4. Sunulan kanun tasarısının maddelerinin gerekçesi : 
a) Denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatları eskisi gibi muayyen miktarla değil maaş tutarının 

yüzde nispetini kabul etmekle zamanla yaşama standartlarının değişmesi halinde Devletçe yapı
lacak para ayarlanmalarına denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatlarının da az çok uyabilmesi ve 
mazide karşılaşılmış müşküllerin istikbalde tekerrür etmemesi sağlanmış olacaktır. 

b) Dünya bahriyelerinin bu sınıf deniz personeline tanımış olduğu haklar göz önünde tutu
larak bunlara kıyasen ve kendi yaşayış standardımızla bu sınıfa olacak rağbeti artırmakla kadro 
noksanlarımızın telâfi şeklinin sağlanması göz önünde tutularak maaş tutarının % 50 si kabul 

;1 mistir. Bu durumda bir denizaltıcı yüzbaşının eline tazminat olarak 175 lira geçmesi sağlanabi
lecektir ki, bu miktar kendi bünyemize göre tatminkâr sayılabilir. [1] 

c) Denizaltıcılık ve dalgıçlık kurslarında eğitim dalışına başlıyan personele bir miktar taz
minat vermekle gerek daha bidayette mesleğe güçlükle celbetmek ve gerekse dalış dolayısiyle 
sarf ettikleri enerjiyi telâfi maksadı ile yukarı ki nispetten daha az bir nispet kabul edilmiştir. 

d) Denizaltıcı olup da bilfiil denizaltı gemisinde görevli bulunmıyan denizaltıcı personelinde 
evvelki kanunda da tanıdığı gibi az bir miktarda yıpranma tazminatı verilmesi senede muayyen 
miktar eğitim ve vazife dalışını yapması şartiyle kabul edilmiştir. 

e) Evvelki kanunda tecrübe ve gece dalışı yapan denizaltıcı personeline almış olduğu tazmi
nata ilâveten bir miktar daha para vermekte idi. Bugünün şartları bu fazla ödeneğin verilmesine 
lüzum göstermediğinden yeni kanundan çıkarılmıştır. 

f) Evvelki kanunda hangi sınıftan olursa olsun vazife ile denizaltı gemisinin dalışına katı
lan personele dalış başına verilmekte olan 3 lira günün şartlarına uygun olmak üzere 5 liraya 
çıkarılmıştır. 

g) Şehit ailelerine evvelki kanunda 2500 lira olarak verilen tazminat bugünkü para kıymeti 
göz önünde tututlarak 5 000 liraya çıkarılmıştır. 

h) Çok eski şartlara göre hazırlanmış bulunan dalgıç personelinin Tazminat Kanunu bugü
nün şartlarını hiç bir suretle karşılamadığı göz önünde bulundurularak bunları da denizaltıcılık 
Tazminat Kanunu içinde özel maddeler halinde almak suretiyle hemen hemen aynı derecede vazife 
tehlikesine maraz bulunan bu sınıfa da denizaltıcılık haklarına yakın bir hak tanımak suretiyle 
âdil esaslara göre kanun tanzimine çalışılmıştır. 

[1] Uzman çavuşlar için hazırlanan kanun tasarısında ayrıca hüküm bulunduğu için istisna 
edilmiştir. 
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Millî Savunma 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/357 
Karar No. 15 

Yüksek 

Denizaltıcı ve dalgıçlara tazminat verilmesi 
hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırla
nıp Bakanlar Kurulunca 26 . I I . 1952 tarihin
de kabul edilerek Yüksek Meclise sunulmuş bu
lunan kanun tasarısı havalesi gereğince komis
yonumuza gelmiş ve Deniz Kuvvetleri Komuta
nı, Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları tem
silcileri huzuriyle ve mütaaddit toplantılar ya
pılarak komisyonumuzda müzakere edilmiştir. 

Kanunun gerekçesinde de izah edildiği veç
hile denizaltıcılığın ve dalgıçlığın arzettiği teh
like ve sihhi tahribat, öteden beri bütün mu
asır ordularda dikkate alınarak, bu sınıflar 
mensuplarının sıhhatlerinin daha iyi korunması 
bakımından maaşlarından gayrı ve bâzı şart
larla kendilerine tazminat verilmesi esası ka
bul edilmiş, bu usule bizde de 3 Nisan 1333 ta
rihli kanun ve buna ek diğer kanunlarla uyul
muş, şimdiye kadar bu meslek erbabına hizmet 
süreleri ve maaş nispetlerine göre bu tazminat 
verilmiş ve verilegelmekte bulunmuştur. 

Ancak, 1939 da İkinci Dünya Savaşı başla
dıktan sonra yükselen ve hâlâ yükselmekte de
vam eden ağır hayat şartları dolayısiyle bu 
meslek erbabına verilegelmekte olan tazminat 
miktarı kifayet ve kıymetini kaybetmiş ve bin-
netice şu mahzurlar meydana gelmiştir : 

1. Sağlık bakımından büyük mahzurları 
olan bu meslekte bulunanlar tazminatın bugü
nün ihtiyaçlarına uygun olmaması yüzünden 
kendilerine bakamamışlar, sihhatleri bozulmuş 
ve fazla zayiat vermişlerdir. 

2. Bu suretle verilen fazla zayiat meslekte 
kalanların ve yeni katılacakların moralleri üze
rinde büyük tesir yaratmış, mesleke karşı istek 
ve ilgi azalmıştır. 

Bundan başka : 
a) Para, satmalma kuvvetini geçmiş sene

lere nispetle kaybetmiş olduğu için, halen ve
rilmekte olan tazminat bu meslekte çalışan per
sonelin bedenî ve ruhi yıpranmasını karşılama
ya kifayet etmemektedir, 

\r (asa2 

Komisyonu raporu 

10. IV. 1952 

Başkanlığa 

b) Teknik inkişaflar göz önünde tutula
rak meslekin daha cazip bir hale gelmesini ve 
bu suretle meslekte vazifeye devam arzusunun 
ve yeni isteklerin artmasını sağlamak, 

c) Denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatının 
kıymetini, ileride vukubulması muhtemel ma
aş tadillerinin doğuracağı mahzurlardan koru
mak hususları dikkate alınarak bu esasları te
min edici bir kanun tasarısının yapılmasını za
ruri kılmıştır. 

Hükümetçe hazırlanmış olan kanunun, bu 
esasları umumiyet itibariyle dikkate almış ol
duğu görülmüş, yalnız: 

Madde 1. — ( . . . Denizaltıcı ve dalgıç . . . ) 
dan sonra (subay, assubay ve e r a t a . . ) kelime
lerinin ( . . subaylarına, astsubaylarına ve eratı
na) olarak değiştirilmesi ifadeye uygun müta
lâa edilmiş, 

Bu maddenin, 
a) Fıkrasında da ( . . .kıdemli binbaşıya) 

yerine, yeni alınacak denizaltılarda veya dal
gıçlarda teşkilât ieabı. olarak daha üşt rütbede 
olanların da bu meslekte çalışacakları, aynı za
manda uçucular için aynı maksatla hazırlanmış 
olan kanundaki rütbe esasına uymasını da sağ
lamak maksadiyle ( yarbay....) olarak tadili 
uygun görülmüştür. 

b) Fıkrasında da bu rütbe esasına uyula
rak (... kıdemli binbaşı ve daha yukarı ...) keli
mesi (.. yarbay ve daha yukarı ...) şeklinde, 
keza aynı fıkranın altındaki (kıdemli binbaşı...) 
da (yarbay) olarak tashih edilmiştir. 

c) Fıkrasında (yirmi lira...) nm baş tara
fına (.. ayjda) keilmesi ilâve olunmuş; 

d) Fıkrasında da (.. tutarının % 20 si...) 
yerine % 20 miktarı % 25 şe çıkarılmak suretiyle 
ve başına da ayda kelimesinin ilâvesiyle (.. tuta
rının ayda % 25..) olarak düzeltilmiş; 

e) Fıkrasında da (.. gedikli er) kelimesi 
yeni tabiri ile ( . . astsubay namzedi . . ) olarak 
tashih ve fıkra sonundaki (10 lira) kelimesinin 
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yanına da yukarda olduğu gibi (ayda) kelimesi 
ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Madde başındaki (yukarıki taz
minleri) yerine (yukarıdaki tazminatı..) sure
tinde tashih edilmiş devamında da (...şarttır) 
kelimesinden sonraki (şu kadar ki:) yerine 
(Ancak..) denilmiş; 

a) Fıkrası aynen kabul edilmiş; 
b) Fıkrasındaki (... derhal) kelimesi fazla 

görülerek kaldırılmış; 
c) Fıkrasında kerre iyinde yazılı olan (kı

demli binbaşı dâhil yerine yukarıdaki tadile 
göre (yarbay dâhil) suretinde tashih edilmiş; 

d) Fıkrasında (.. dalgıçlık kazalarında 
veya her hangi sıhhi bir sebeple..) kaydı üze
rinde uzun münakaşalar cereyan etmiş her 
hangi bir sebeple değil, meslekin icabı sıhhi bir 
sebeple olduğu takdirde aşağıdaki kaydın ka
bulü uygun görülerek (dalgıçlıktan mütevellit 
sıhhi sebeple...) olarak tadili, yerine bu müna
kaşalar arasında fıkranın devamındaki (... üç 
ay) üzerinde de durularak, sıhhi sebebin mut
lak denizaltıcılık ve dalgıçlık sebeplerinden 
ileri gelmesi şartı koşıılduğuna göre üç ay müd
detten daha fazla müddetle diğer hizmetlere ve
rilmesi varit ve binaenaleyh müddetin de buna 
göre daha uzun tutulmasının muvafık olacağı 
mütalâa edilerek (... üç ay...) m (... âzami bir 
sene...) olarak değiştirilmesine ekseriyetle ka
rar verilmiştir. 

Madde •). — Hükümet tasarısının üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hükümet tasarısının dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5 deki tazminat, olarak teklif edi
len (f) 000) lira, hizmetin ağırlığı, kalacak aile
nin büyük acısı ve bikes durumu dikkate alına
rak, bugünkü para, kıymetine nazaran ailenin 
mutlak ve mübrem ihtiyaçları, aynı zamanda 
komisyonca kabul edilen uçuculara tazminat 
miktarı da dikkate alınarak eşitlik sağlamak 
maksadiyle bu miktarın (7 500) lira olarak-tâ
yini ittifakla kabul edilerek maddedeki miktar 
buna göre tashih edilmiştir. 

Madde 6. — Millî Savunma Bakanlığının ta
sarısında denizaltıcılık ve dalgıçlık kazaların
dan mütevellit sebeplerle tedavi veya hava de
ğişimi alan denizaltıcı ve, dalgıç subay, astsubay 
ve erlere bir tazminat konulmaması, bu kanu

nun ruhu ile kabili telif görülmiyerek, aynı za
manda uçucular hakkındaki kanun tasarısın
daki komisyonun kabulü de dikkate alınarak. 
yapılan uzun müzakere neticesinde bu maksat
la ayrıca yeni bir madde ilâvesi lüzumlu görül
müş, altıncı madde olarak ittifakla kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Memleket dahili ve haricinde 
yeni yapılan bir denizaltı gemisinin müretteba
tından ve gemilere memur heyetten gemisinin 
ilk dalış tecrübesinden başlıyarak katî tesellüm 
anma kadar bütün dalış tecrübelerine ve ana 
akimlâtör bataryalarının tebdili suretiyle yapı
lan büyük (Överhol) tamirini mütaakıp ilk de
rin su dalış tecrübelerine iştirak eden subayla
ra, astsubaylara ve erata bir defaya mahsus ol
mak üzere verilmesi bu meslekte usul ve kaldı
rılan kanunlarda mevcut olan hükümlerin, bu 
kanunda da yürümesi icabettiğinden ve hava
cılarda kabul edildiği gibi ve aynı esas dahilin
de yeni bir madde olarak ilâve edilmiştir. 

Madde 8. — Millî Savunma Bakanlığı tasa
rısı 6 ncı maddesindeki bu kanunun hükümden 
kaldırılacağı kanunlar hakkındaki kayıttan kâ
fi görülmiyerek tasrihan yazılması lüzumlu mü
talâa edilerek, yeniden yazılan bir madde ile 
bu kanunlar tadat ve kaldırıldığı tasrih edilmek 
suretiyle Hükümetin altıncı maddesi sekizinci 
madde olarak ta dil en kabul edilmiştir. 

(leçici madde 1 : Millî Savunma Bakanlığı 
tasarısının birinci maddesi ikinci maddenin 
(b) fıkrasında kesin olarak tavzih edilmiş ol
duğundan, ayrıca bir kayda lüzum olmadığına 
karar verilmiş, buna mukabil, kaldırılan 8486 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi hükmüne göre, 
sıhhi sebeplerle dalıştan ınenedilerek denizin 
geri hizmetlerine veya su üstü gemilerinde bir 
vazifeye nakledilmiş olan denizaltıcı ve dal
gıç subay ve assubaylara, beher denizaltıcılık 
ve dalgıçlık hizmet senesi için beşer lira aylık 
tahsisatın 'müktesep hak olarak verilmesine de
vam edilmesi, bu kanunun yayımından sonra 
geçecek hizmet, seneleri: için zam yapılmaması 
mütalâa edilmiş, uçucular hakkındaki aynı 
hükmün burada da kabulünün doğru olacağı 
kanaatine varılmış, bu suretle geçici birinci 
madde yazılmıştır. 

(leçici madde 2 : Bu madde üzerine yapı
lan müzakerelerde, esası baki kalmak üzere 
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bâzı kelimeler fazla görülerek kaldırılmış ve 
bu madde (1492 sayılı Kanun mucibince tasfi
yeye tâbi tutulan gedikli subaylar için de bu 
kanun hükümleri uygulanır) suretinde yazıl
mıştır. 

9 ncu madde olarak Hükümet tasarısının 7 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

10 ncu madde olarak Hükümet tasarısının 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Bu rapor 
Ko. Başkanı Sözcüsü Kâtip 

Kocaeli Muğla Niğde 
8. önhon N. Payrazoğlu H. N. Yurdakul 

Çanakkale Denizli 
8. Endik F. Karabudak 

Elâzığ Erzurum 
M. Şevki Yazman F. Çobanoğlu 

imzada bulunamadı 
Erzurum 
M. Zer en 
istanbul 

; Sani Yaver 
İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kayseri 

G. Beniz 1. Berkok 
Kütahya Rize 

A. Gündüz K. Balta 
Seyhan 

8. Tekelioğlu 
Van 

Kâzım Özalp 
İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
A. F. Cebesoy 

Kars 
/ / . Tugaç 

Kütahya 
B. Besin 

Rize 
Z. R. Sporel 

Trabzon 
İV. Altuğ 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/357 
Karar No. 48 

14 .IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp. Yüksek Başkanlıkça 
komisyonumuza havale buyurulan, denizaltıcı-
lar ve dalgıçlar için tazminat kanunu tasa
rısı, Hükümet temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu okunduktan, temsilcilerin de mü
talâaları alındıktan sonra gereğini düşünen 
komisyonumuz : 

Denizaltında çalışamak suretiyle vasati ya
şama müddetini bile dolduramıyan ve emekliye 
ayrıldıkları zaman ekseriyeti bu yıpranma
nın izlerini taşıyan denizaltıeı ve dalgıçla
rın en az uçucular kadar yıprandıkları göz önü
ne alınarak, tasarının esastan kabulü ile mad
delere geçilmesine ittifakla karar vermiştir. 

Başlık, vuzuh vermek maksadı ile «Deniz
altıcı ve dalgıçlara verilecek tazminat kanu
nu tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

1, 2 nci maddeler Millî Savunma Komis
yonunun ve 3 ncü madde Hükümetin teklifi 

veçhile aynen kabul olunmuştur. 
4 ncü maddedeki (beş) lira, diğer madde

lerle ve hava sınıfına mensup uçuculara ait ka
nun tasarısında tesbit olunan tazminat mik-
tarlarları ile mütenasip olması mülâhazası ile 
(yedi) liraya çıkarılmıştır. 

Millî Savunma Komisyonunun 5 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. Ancak, bu maddede 
sözü geçen şehit tâbiri, hava sınıfı mensupla
rına verilecek tazminat kanunu tasarısının 9 ncu 
maddesinde olduğu gibi münhasıran mânevi 
şeref ve kıymet bakımından kullanılmış olup, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinde yazılı 
hal ve şartlar dâhilinde şehit olanar gibi bun
ların dul ve yetimlerinin de aynı kanunun 69 
maddesinin (d) fıkrasından istifade ettirilme
leri maksadı gözetilmemiştir. 

Bununla beraber Yüksek Meclisin 9 . VI . 
1949 tarihli ve 1651 sayılı karariyle kabul edilen 
Millî Savunma Komisyonu raporundaki ge
rekçeye istinaden tatbikatta bu durumda olanla-
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rın da Emekli Kanununun harbde şehit olanlara 
ait hükümlerinden istifade ettirilmelerini iste
meleri melhuz bulunduğundan bu hususun maz
bataya derci faydalı görülmüştür. 

6, 7, geçici 1, geçici 2 ve 8 nci maddeler Mil
lî Savunma Komisyonunun teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

9 ncu madde: Bu kantin yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer; şeklinde değiştirilmiştir. 

Hükümetin 8 nci maddesi 10 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Son şekli ile tekrar reye vaz'edilen tasarının 
kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 

Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazminat veril
mesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
27 . II . 1952 tarihli ve 6/646 sayılı tezkeresiyle 
sunulan kanun tasarısı; Millî Savunma ve Ma
liye komisyonları raporlariyle birlikte komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Millî Savun
ma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde tafsilen izah edildiği 
veçhile halen mer'i kanunlara göre verilmekte 
olan tazminatın tatmin edici nispette olmadığı 
ve denizaltıcılarla dalgıçların mâruz kaldıkları 
tehlike ve vazifenin zaruri icabı olan bedenî ve 
ruhi yıpranmalarına karşılık olabilecek mik
tarda bulunmadığı cihetle tezyidini temin mak-
sadiyle tasarının sevkedilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu tasarıya mütenazır olarak komisyonu
muzca kabul edilip Kamutayın tasvibine arzo-
lunan uçuculara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısında da izah olunduğu üzere hiz
metin icabı olan yıpranmalardan mütevellit be-

buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye K. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Rize Siird 
İzzet Akçal M. Daim Süalp 

Amasya Kocaeli 
Hâmit Koray Lûtfi Tokoğlu 

Imzara bulunamadı 
Niğde Samsun Seyhan 

Hâcti Arıbaş Şükrü Vluçay Zeki Akçalı 
Yozgad Yozgad 

Fuat Nizamoğlu Hâşim Tatlıoğlu 
Zonguldak Zonguldak 

Fehmi Açıksöz Rifat Sivişoğlu 
imzada bulunamadı 

denî ve ruhi fedakârlıkların kısmen olsun nak
dî tazminatla telâfisi cihetine gidilmesi mak-
sadiyle hazırlanmış olan kanun tasarısı komis
yonumuzca da yerinde görülerek üzerinde ya
pılan görüşmelerden ve Hükümet temsilcilerin
den alman tamamlayıcı izahattan sonra madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarı başlığı Maliye Komisyonunun değiş-
tirişî veçhile kabul edilmiş ve birinci maddedeki 
(kurs) tâbiri maksadı ifadeye yeter görülmedi
ğinden ve bu kursların ileride okul haline geti
rilmeleri mümkün bulunduğundan okul kelimesi
nin maddeye ilâvesi suretiyle (okul veya kurs) 
şeklinde tadili münasip görülmüş ve denizaltı 
teşkilâtında cüzütam komutanının kıdemli bin
başı olduğu, kanunun ise rütbede tenazuru değil 
hizmette mütenazırı temin maksadını istihdaf 
ettiği göz önünde tutularak Hükümetin teklifi 
veçhile (yarbay) yerine (kıdemli binbaşı) rütbe
sinin ikamesi münasip görülmüştür. 

ikinci ve üçüncü maddeler kelime değişikli
ğiyle dördüncü madde, daha evvel komisyonu
muzda kabul olunan uçucular hakkındaki kanun 
tasarısındaki esas dairesinde yeniden kaleme alın
mak suretiyle, beş ve altıncı maddeler ise Millî 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu '• ] 23 . V . 1952 

Esas No. 1/357 
Karar No. 84 

Yüksek Başkanlığa 
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Savunma Komisyonunun tadili veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Yedinci madde de (bir defaya mahsus olmak 
üzere) ibaresinin cümledeki yeri değiştirilmek su
retiyle kabul edilmiştir. 

Uçucular hakkındaki Tazminat Kanununun 
3 ncü maddesiyle derpiş olunan hükme mütenazır 
olarak 8 nci madde yeniden tanzim edilmiş ve 
bu suretle Millî Savunma Komisyonunun 8 nci 
maddesi de 9 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Millî Savunma Komisyonunun geçici birinci 
maddesi, 3486 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 

daha evvel yürürlükten kaldırılmış olması hase
biyle tayyedilmiş ve geçici ikinci maddesi ise ge
çici madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

9 ncu madde tadilen 10 ncu madde olarak ve 
Hükümetin 8 nci maddesi ise 11 nci madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. 
Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı Kamu

tayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
İstanbul Burdur 

E. Adakan F. Çelikbaş 
Bu rapor Sözcüsü 

Bursa 
A'. Yılmaz 

Bilecik 
Ol. Y. Üresin 

Diyarbakır 
Y. Azizoğhı. 

İstanbul 
S. Oran 

Konya 
.)/. A. Ülgen 

Bolu 
/. Gülez 
Eskişehir 

.1. Potuoğlu 
İzmir 

B. Büghı 
Malatya 

M. S. Eti 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Çanakkale 
K. Aknıanlar 

İstanbul 
/ / . Hüsrnan 
Kastamonu 

H. Türe 
Ordu 

R. Aksoy 
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Denizaltıcı re dalgıçlar için tazminat kanun i 
tasarısı 

MADDE 1. — Denizaltı ve dalgıç kursu öğ
rencilerinden kursu ikmal edip de diploma alan 
denizaltıcı ve dalgıç subayı, astsubay ve erata 
aşağıdaki esaslara göre denizaltıcılık veya dal
gıçlık tazminatı verilir. 

a) Bilfiil denizaltı gemilerinde veya dalgıç 
kıtalarında çalışan kıdemli binbaşıya kadar de
nizaltıcı subaylarla (kıdemli binbaşı dâhil) ast
subaylara rütbe maaşları tutarının % 50 si, dal
gıçlara maaşları tutarının % 30 zu. 

b) Denizaltıcılık teşkilâtında veya dalgıç 
kıtalarında bilfiil hizmet alan yarbay ve daha | 
yukarı rütbedeki subaylardan denizaltıcılara 
bu görevde bulundukları sürede kıdemli bin
başı maaşı tutarının % 50 si, dalgıçlara % 30 zu. 

c) Deniz altıcı ve dalgıç erata (Uzman 
erbaşlar hariç) denizaltı kursunu bitirdiğin
den itibaren bilfiil denizaltı gemilerinde ve dal
gıç kıtalarında görev gördüğü müddetçe 20 lira. 

d) Denizaltı kurslarında denizaltıcı ve dal
gıç kurslarında dalgıç olarak dalışa başlıyan 
öğrenci subaylara dalış eğitimine başladıkları 
tarihten diploma tarihine kadar teğmen maaşı 
tutarının % 20 si. 

e) Denizaltıcılık kursunda denizaltıcı ve 
dalgıç kurslarında dalgıç olarak dalışa başlıyan 
öğrenci assubaylara dalış eğitimine başladıkları 
tarihten itibaren diploma tarihine kadar assubay 
çavuş maaşının % 20 si, denizaltıcı ve dalgıç 
kursu aratma (Gedikli er ve onbaşı dâhil) da
lışa başladıkları tarihten itibaren 10 lira. 

MADDE 2. — Yukarıki tazminleri alabilmek 
için denizaltı gemilerinde ve teşkilâtında ve dal
gıç kıtalarında bilfiil çalışmak ve her altı ayda 
en az 30 saat vazife ile dalış yapmak şarttır. 
Şukadar ki; 

a) Altı ay içinde 30 saat dalış yapmıyan 
denizaltıcı ve dalgıçların dalış tazminatı ke
silir. Bu kesiliş mütaakıp altı ay içinde 30 saat 
dalış yapılıncaya kadar devam eder. 

( S. Sa; 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DE-
ÖÎŞTÎRÎsT 

Denizaltıcı re dalgıçlar için tazminat kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Denizaltıcı ve dalgıç kur
su öğrencilerinden kursu ikmal edip de dip
loma alan denizaltıcı ve dalgıç subaylara, ast
subaylara, ve erata aşağıdaki esaslara göre 
denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı verilir. 

a) Bilfiil denizaltı gemilerinde veya dal
gıç kıtalarında çalışan yarbaya kadar (yarbay 
dâhil) denizaltıcı subaylarla, astsubaylara rüt
be maaşları tutarının % 50 si, dalgıçlara ma
aşları tutarının % 30 u, 

b) Denizaltıcılık teşkilâtında veya dalgıç 
kıtalarında bilfiil hizmet alan yarbaydan yu
karı rütbedeki subaylardan denizaltıcılara 
bu görevde bulundukları müddet zarfında 
yarbay maaşı tutarının (/f 50 si, dalgıçlara da 
</c 30 u, 

c) Denizaltıcı ve dalgıç erata (Uzman er
baş hariç) dönizaltı kursunu bitirdiğinden 
itibaren bilfiil denizaltı gemilerinde ve dal
gıç kıtalarında vazife gördüğü müddetçe ay
da (20) lira, 

d) Denizaltı kurslarında denizaltıcı ve 
dalgıç kurslarında dalgıç olarak dalışa başlı
yan öğrenci subaylara dalış eğitimine başla
dıkları tarihten diploma tarihine kadar teğ
men maaşı tutacının ayda % 25 i, 

e) Denizaltıcılık kursunda denizaltıcı ve 
dalgıç kursunda dalgıç olarak dalışa başlıyan 
öğrenci assubaylara dalış eğitimine bağladık
ları tarihten diploma tarihine kadar astsubay 
çavuş maaşının ayda % 25 i, denizaltıcı ve 
dalgıç kursu eratına (astsubay namzedi er ve 
onbaşı dâhil) dalışa başladıkları tarihten itiba
ren ayda (10) lira. 

MADDE 2. — Yukardaki tazminatı alabil
mek için denizaltı gemilerinde ve teşkilâtında 
ve dalgıç kıtalarında bilfiil çalışmak ve her altı 
ayda en az 30 saat vazife ile dalış yapmak şart
tır. Ancak; 

a) Altı ay içinde otuz saat dalış yapmıyan 
denizaltıcı ve dalgıçların dalış tazminatı kesi
lir. Bu kesiliş, müteakip altı ay içinde otuz saat 
dalış yapılıncaya kadar devam eder. 

ı : 193) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRlŞİ 1 BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Denizaltıcı ve Dalgıçlara verilecek Tazminat; 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu
nun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu
nun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denizaltıcı ve Dalgıçlara verilecek Tazminat 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Denizaltıcı ve dalgıç okul 
veya kursu öğrencilerinden, okul veya kursu ik
mal edip de diploma alan denizaltıcı ve dalgıç 
subaylara, astsubaylara ve erata aşağıdaki esas
lara (göre denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı 
verilir. 

a) Bilfiil denizaltı gemilerinde veya dalgıç 
kıtalarında çalışan kıdemli binbaşıya kadar (kı
demli binbaşı dâhil) denizaltıcı subaylarla, as-
subaykra rütbe maaşları tutarının % 50 si, 
dalgıçlara maaşları tutarının % 30 u; 

b) Denizaltıcılık teşkilâtında veya dalgıç 
kıtalarında bilfiil hizmet alan kıdemli binbaşı
dan yukarı rütbedeki subaylardan denizaltıcı-
lara bu görevde bulundukları müddet zarfında 
kıdemli binbaşı maaşı tutarının % 50 si, dalgıç. 
l a r a d a % 3 0 u ; 

c) Denizaltıcı ve dalgıç erata (uzman er
baş hariç) denizaltı okul veya kursunu bitir
diklerinden itibaren bilfiil denizaltı gemilerinde 
ve dalgıç kıtalarında vazife gördüğü müddetçe 
ayda (20) lira; 

d) Denizaltı okul veya kurslarında denizaltı
cı ve dalgıç okul veya kurslarında dalgıç olarak 
dalışa başlıyan öğrenci subaylara dalış eğiti
mine başladıkları tarihten diploma tarihine ka
dar teğmen maaşı tutarının ayda % 25 i; 

e) Denizaltıcılık okul veya kursunda de
nizaltıcı ve dalgıç okul veya kursunda dalgıç 

olarak dalışa başlıyan öğrenci assubaylara da
lış eğitimine başladıkları tarihten diploma tari
hine kadar assubay çavuş maaşının ayda % 25 i, 
denizaltıcı ve dalgıç okul veya kursu eratına 
(astsubay namzedi er ve onbaşı dâhil) dalışa 
başladıkları tarihten itibaren ayda (10) lira; * 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tazmi
natı alabilmek için denizaltı gemilerinde ve teş
kilâtında ve dalgıç kıtalarında bilfiil çalışmak 
ve her altı ayda en az 30 saaft vazife ile daUgj \ 
yapmak şarttır. Ancak; 

a)'•Altı ay içinde 30 saat dalış yapmıyan 
denizaltıcı ve dalgıçların dalış tazminatı kesi
lir. Bu kesiliş, mütaakıp altı ay içinde 30 saat 
dalış yapılıncaya kadar devam eder; 

(S. Sayısı : 193 ) 
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b) Sicillen danizaltıcılık veya dalgıçlık ya
pamaz kararı alanların denizaltıcılık veya dal
gıçlık tazminatı derhal kesilir. 

c) Denizaltı yedek kadrosunda, denizin 
gerd hizmetlerinde, su üstü gemilerinde veya 
dalgıç kıtalarından hariç yerlerde görevlendi
rilen denizaltıcı ve dalgıç subaylarla (kıdemli 
binbaşı dâhil), assubaylara senede en az 60 
saat vazife ile dalış yapmak şartiyle maaşları 
tutarının % 10 u tazminat olarak verilir. 

d) Denizaltıcılık veya dalgıçlık kazaların
da veya her hangi sıhhi bir sebeple husule ge
len arızalardan dolayı denizaltıcılıktan, dal
gıçlıktan muvakkat olarak denizin diğer hiz
metlerinde görevlendirilen subay ve assubay
lara ayrıldıkları tarihten itibaren üç ay müd
detle denizaltıcılık veya dalgıçlık tazminleri 
aynen verilir. Üç ayın hitamında sağlık du
rumlarının denizaltıcılık .veya dalgıçlık yap
maya müsait olduğu sağlık raporu ile tesbit 
edilenler tekrar sınıfına iade edilir. Müspet 
rapor alamadığı takdirde denizaltıcılıktan ve
ya dalgıçlıktan ayrılmış kabul olunurlar. 

MADDE 3. — Yedek subaylara denizaltı ge
milerinde çalıştıkları müddetçe 1 nci ve 2 nci 
maddeler hükümlerine göre denizaltıcılık zam
mı verilir. Bir aydan noksan hizmetler için 
tam ay hesabiyle tediyat yapılır. 

MADDE 4. — Denizaltıcı olmadıkları halde 
icabında her hangi bir görevle denizaltı gemi
leriyle dalış yapan her sınıf subay ve askerî 
memur, asubay, erat, usta amele ve sanatkâr
lara daldıkları her gün için 5 lira tazminat ve
rilir. 

MADDE 5. — Vazife ile dalış yapan deniz
altıcı ve dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan 
olursa olsun vazifeli olarak denizaltı gemisinde 
veya dalgıç kıtasında bulunup da denizaltıcılık 
veya dalgıçlığın çeşitli sebepleri ile şehit olan
ların maaşa müstahak ailelerine ve maaşa müs
tahak ailesi olmadığı takdirde mirasçılarına 
kanuni hisseleri nispetinde tevzi edilmek üzere 
tazminat olarak 5000 lira verilir. 

M. S. K. 

b) Sicillen denizaltıcılık veya dalgıçlık ya
pamaz kararı alanların denizaltıcılık ve dalgıç
lık tazminatı kesilir. 

c) Denizaltı yedek kadrosunda, denizin 
geri hizmetinde, su üstü gemilerinde veya dal
gıç kıtalarından hariç yerlerde görevlendirilen 
denizaltıcı ve dalgıç subaylarla (Yarbay dâhil) 
astsubaylara senede en azaltmış saat vazife ile 
dalış yapmak şartiyle maaşları tutarının %10 u 
aylık tazminat olarak verilir. 

d) Denizaltıcılık veya dalgıçlıktan müte
vellit sıhhi sebeplerle husule gelen arızalardan 
dolayı denizaltıcılık ve dalgıçlıktan muvakkat 
olarak denizin diğer hizmetlerinde görevlendi
rilen subay ve astsubaylara ayrıldıkları tarih
ten itibaren bir sene müddetle denizaltıcılık 
veya dalgıçlık tazminatı aynen verilir sağlık 
durumlarının denizaltıcılık veya dalgıçlık yap-
mıya müsait olduğu sağlık raporu ile tesbit 
edilenler tekrar sınıfına iade edilir. Müspet 
rapor alamadığı takdirde denizaltıcılık veya 
dalgıçlıktan ayrılmış kabul olunurlar. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vazife ile dalış yapan deniz
altıcı ve dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan 
olursa olsun vazifeli olarak denizaltı gemisinde 
veya dalgıç kıtasında bulunup da denizaltıcılık 
veya dalgıçlığın çeşitli sebepleriyle şehit olan
ların maaşa müstahak ailelerine ve maaşa müs
tahak aileleri olmadığı takdirde mirasçılarına 
kanuni hisseleri nispetinde tevzi edilmek üzere 
tazminat olarak (7500) lira verilir. 

( S. Sayısı : 193 ) 
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MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Denizaltıcı olmadıkları hal
de icabında her hangi bir görevle denizaltı ge
mileriyle dalış yapan her sınıf subay ve askerî 
memur, assubay, erat, usta amele ve sanatkâr
lara daldıkları her gün için 7 lira tazminat ve
rilir. 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu
nun 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

b) Sicillen denizaltıcılık veya dalgıçlık ya
pamaz kararı alanların denizaltıcılık ve dalgıç
lık tazminatı kesilir; 

c) Denizaltı yedek kadrosunda, denizin 
geri hizmetinde, suüstü gemilerinde veya dal
gıç kıtalarından hariç yerlerde görevlendirilen 
denizaltıcı ve dalgıç subaylarla (kıdemli bin
başı dâhil) assubaylara senede en az 60 saat 
vazife ile dalış yapmak şartiyle maaşları tutarı
nın % 10 u aylık tazminat olarak verilir; 

d) Denizaltıcılık veya dalgıçlıktan müte
vellit sıhhî sebeplerle husule gelen arızalardan 
dolayı denizaltıcılık ve dalgıçlıktan muvakkat 
olarak denizin diğer hizmetlerinde görevlendiri
len subay ve astsubaylara ayrıldıkları tarihten iti
baren bir sene müddetle denizaltıcılık veya dalgıç-
lık tazminatı aynen verilir. Sağlık durumlarının 
denizaltıcılık veya dalgıçlık yapmaya müsait 
olduğu sağlık raporiyle te3bit edilenler tekrar 
sınıfına iade edilir. Müspet rapor alamadığı 
takdirde denizaltıcılık veya dalgıçlıktan ayrıl
mış sayılır. 

» 

MADDE 3. — Yedek subaylara denizaltı ge
milerinde çalıştıkları müddetçe bir ve ikinci 
maddeler hükümlerine göre denizaltıcılık tazmi
natı verilir. Bir aydan noksan * hizmetler için 
tam ay hesabiyle tediyat yapılır. 

MADDE 4. — Denizaltıcı olmadıkları halde 
muvakkat vazife ile denizaltı gemileriyle dalış 
esnasında görevlendirilenlere daldıkları her gün 
için 7 lira tazminat verilir. 

Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek 
para, iki maaş veya ücret tutarlarının % 30 unu 
geçemez. Kıdemli binbaşıdan yukarı rütbede ve
ya muadili aylık veya ücret alanların alacağı 
para yekûnu da kıdemli binbaşı maaş tutarının 
% 30 unu geçemez. 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonunun 
5 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

* ( S. Sayısı : 193 ) 
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MADDE 6. — 1 Haziran 1928 tarih ve 1144 
ve 24 Temmuz 1938 tarih ve 3486 sayılı Kanun 
ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun neşrinden 
evvel sicillen denizaltıcılık veya dalgıçlık ya
pamaz kararı ile denizaltıcıhk veya dalgıçlık
tan ayrılanlar hakkında da bu kanunun 2. mad
desinin (b) fıkrası uygulanır. 

M. S. K. 

MADDE 6. — Denizaltıcıhk Ve dalgıçlık 
kazalarından mütevellit sebeplerle tedavi gö
ren veya hava değişimi alan denizaltıcı ve dal
gıç subay, astsubay ve erata kaza tarihinden 
itibaren bir sene müddetle dalış tazminatı ay
nen verilir. 

MADDE 7. — Memleket dahil ve haricinde 
yeni yapılan bir denizaltı gemisinin müretteba
tından ve tesellüme memur heyetlerden ge
minin ilk dalış tecrübesine başlıyarak katî te
sellüm ânına kadar cereyan eden bütün dalış 
tecrübelerine; 

Ana akümlatör bataryalarının tebdili sure
tiyle yapılan büyük overhol tamirini mütaakıp 
ilk derin su dalış tecrübelerine; 

İştirak eden subaylara (200), astsubaylara 
(150) ve erata (100) lira bir defaya mahsus ol
mak üzere (tecrübe ikramiyesi) verilir. 

MADDE 8. — Denizaltı sınıfı mensuplarına 
verilecek zamlar. ve tazminler hakkındaki 24 
Haziran 1938 tarihli ve 3486 sayılı Kanun ile 
bu kanunun bâzı maddelerini tadil eden 5 Ha
ziran 1939 tarihli ve 3629 ve 10 Aralık 1941 ta
rih ve 4145 ve 30 Mayıs 1947 tarih ve 5053 sa
yılı kanunlar ve dalgıç zâbitan ve efrada veri
lecek zamaim hakkındaki 23 Haziran 1927 tarih 
ve 1144 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırı
lan 3486 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü
ne göre, sıhhi sebeplerle dalıştan menedilerek 
denizin geri hizmetlerine veya suüstü gemile
rinde bir vazifeye nakledilmiş olan denizaltıcı 
subay ve astsubaylara; beher denizaltıcıhk hiz
met senesi için beşer lira aylık tahsisatın mük-

( S. Sayısı : 193 ) 



— i s 
lisi. K. 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonu
nun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir; 

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonu
nun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonu
nun 8 nci maddesi aynen kabul" edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonunun 
6 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Memleket dahil ve haricinde 
yeni yapılan bir denizaltı gemisinin müretteba
tından ve tesellüme memur heyetlerden gemi
nin ilk dalış tecrübesine başlyarak katı tesel
lüm anına kadar cereyan eden bütün dalış tec
rübelerine; 

Ana akümlâtör bataryalarının tebdili sure
tiyle yapılan büyük overhol tamirini mütaakıp 
ilk derin su dalış tecrübelerine; 

İştirak edenlerden bir defaya mahsus olmak 
üzere subaylara (200), astsubaylara (150) ve 
erata (100) lira (Tecrübe ikramiyesi) verilir. 

MADDE 8. — a) Sıhhi sebeplerle dalıştan 
men edilerek denizin geri hizmetlerine veya su 
üstü gemilerinde bir vazifeye nakledilmiş olan 
denizaltısı subay ve astsubaylara denizalücı sı
nıfından ayrıldıkları sırada almakta oldukları 
rütbenin aylık tazminatının % 50 si verilir. 

b) Diploma tarihinden itibaren 15 yıl (15 
yıl dâhil) bilfiil dalış hizmeti yapanlardan di
siplinsizlikten gayrı sebeplerle deniz sınıfının 
diğer kısımlarına nakil olunanlar hakkında yu
lardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonunun 
8 nci maddesi 9 ncu madde olarak ayniyle ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millî Savunma Komis
yonunun geçici ikinci maddesi geçici madde ola
rak ayniyle kabul edilmiştir. 

L. ( S. Sayısı : 193 ) 
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Hü. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1492 sayılı Kanun 
mucibince tasfiyeye tâbi tutulan eski gedikli 
subaylar bu kanundan kendi maaşlan tutarları 
üzerinden istifade ederler. Ve bu kanunun di
ğer hükümleri bunlar için de aynen uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 
hinde yürürlüğe girer. 

III . 1952 tari-

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve M. Sa
vunma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
H. Köymen 

Dışişleri Bakam 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Y%rcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kvrtbek 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaağlu 
Adalet Bakanı 
ve Dışişleri B. V. 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakam ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L.- Earaosmdnoğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
E. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Ekrem H. Üstündağ 

Tarım Rakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakam ve 
İşletmeler Bakam V. 

N. özsan 

M. S. K. 

tesep hak olarak verilmesine devam olunur ve 
bu tahtisat artınlmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1492 sayılı Kanun 
mucibince tasfiyeye tâbi tutulan gedikli subay
lardan denizaltıcı ve dalgıç olanlar, almakta 
oldukları maaş tutarlarına göre bu kanun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 9. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 193 ) 
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İffaLK. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Hükümetin 8 nci maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımını takip 
eden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Hükümetin 8 nci maddesi 11 
noi madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 193 ) 





3. SAYISI : 197 
Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında İstanbul'da Yakın ve Ortadoğu iş gücü faaliyet merkezi 
kurulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Ve Çalışma komisyonları raporları 

(1/WT) 

T.C.. ' " ".' • *";~""~~"-- :' *"' 
Başbakanlık " '"""' 24 . IV . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü , ; , ~ ^ 
Tetkik Müdürlüğü ~ ~ ' ' "\ 

Sayı : 71/2324, 6/1222 . : r - ! • : - ? ' ; • - - -
; Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da Ya
kın ve Orta Doğu îş Gücü Faaliyet Merkezi kurulması için 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de im
zalanan Anlaşmanın onanması hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 10 . IV . 1952 tarihinde Yüksek Meelise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe 
re ili§ifcieriyle birlikte sunulmuş olduğunu salgılarımla arzederim, 

Başbakan 
• • -"-•< •• < -.-•<.' i - .-<•• . A, Menderes 

Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul '4a Yakın ve 
OrtaiDşğu îş Gücü Faaliyet Merkezi kurulması için 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de imzalanan 

Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun -tasarısının gerekçesi 

Hükümetimizin teklifi üzerine Milletlerarası Çalışma Bürosu, Yakın ve Orta Doğu memleketlerin
de iş gücünün yetiştirilmesi ve iş gücü ile ilgili faaliyetlerde bu bölge hükümlerinin çalışmalarını des
teklemek ve iş gücünün her bakımdan daha iyi bir şekilde tevzi ve yetiştirilmesi hususunda talep 
eden hükümetlere teknik yardımlarda bulunmak üzere bir Yakm ve Orta Doğu tş Gücü Faaliyet Mer
kezinin istanbul'da kurulmasını karar altına almış ve bu maksatla Hükümetimiz ve Milletlerarası 
Çalışma Bürosu arasında 21 Mart 1952 tarihli Anlaşma Cenevre'de imzalanmıştır. Bu suretle Tür
kiye bir taraftan Yakın ve Orta Doğu memleketle •inin îş*Gücü meselesi ile alâkalı çalışmalarında ken
dilerine Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından yapılacak teknik yardımların merkezi obnak vas
fını kazanmakta diğer taraftan da Milletlerarası Çalışma Bürosu gibi uzun yılların tecrübe ve bilgi
lerine malik bir teşekkülün iş gücü ile ilgili her türlü teknik yardımlarından en iyi bir şekilde fayda
lanmak imkânına sahip olmakta ve Milletlerarası anlayış ve iş birliğinin yeni bir misalini vermek
tedir. " 

Anlaşmanın tetkikında görüleceği üzere Yakın ve Orta Doğu îş Gücü Faaliyet Merkezinin îstan-
M ' d a ?ktHr«lın^ eykmeiHekte yalnız faaliyetinin devamı 
<mMçUstiîJce merke*e bir vbina---temini ile iktifa olunmaktadır, 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/381 
Karar No. 33 

13, V. 195$ 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye 
arasında İstanbul'da Yakın ve Ortadoğu İş Gücü 
Faaliyet Merkezi kurulması için Cenevre'de im
zalaman anlaşmanın onanması hakkındaki kanun 
tasariRi Çalışma ve Dışişleri bakanlıklarının tem
silcileri hazır oldukları halde Komisyonumuzda 
incelendi. 

Yapılan görüşmeler ve alınan izahlar sonun
da : İşbu anlaşmanın tatbiki halinde Türkiye'nin 
bir taraftan Yakın ve Ortadoğu memleketlerinin 
iç gücü meselesiyle ilgili çalışmalarında kendüe-
rine Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından 
yapılacak teknik yardımların merkezi olmak vas
fını kazanacağı; diğer taraftan da Milletlerarası 
Çalışma Bürosu gibi uzun yılların tecrübe ve bil
gilerine sahip bîr teşekkülün iş gücü ile ilgili her 
türlü teknik yardımlarından en iyi bir şekilde 
faydalanmak imkânını elde edeceği; merkezin 
yapacağı yardımların tamamen teknik ve mes
lekî mevzular üzerinde ihtisasa taalluk eden etüd 
ve tavsiyelerini yapılması, meslekî yetiştirme ens
titü ve seminerlerinin kurulması gibi hususlardan 
ibaret olacağı anlaşılmıştır. 

Milletlerarası anlayış ve iş birliğinin yeni bir 
misalini teşkil eden ve memleketimiz için, bina 
temininden başka malî bir külfet taşımıyan işbu 
anlaşmanın meleket menfaatlerine aykın olma

dığı neticesine varılarak tasarı çoğunlukla aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna 
gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
hşişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

Samsun 
F. Kesim 
Kâtip 

Denizli 
A. Çöbanoğlu 

Erzurum 
Bıfkı Salim Burçak 
İmzada bulunamadı 

Hatay 
Abdürrahman Melek 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
Vasfi Menteş 

Konya 
Ziyad Ebüzziya 

Muğla 
7J. Mandalinci 

Niğde 
N. Büğe 

Ankara 
Muhalifim 

Sabri Maksudi Arsal 
Erzurum 

Bahadır Dülger 

İzmir 
Osman Kapani 

Kayseri 
Suad H. Ürgüblü 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Muğla 
Nadir Nadi 

Trabzon 
Hasan Saka 

îmzada bulunamadı 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çahşma Komisyonu 

Esas No. 1/381 
Karar No. 42 

27. V. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da 
Yakın ve Ortadoğu İş Gücü Faaliyet Merkezi 
kurulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkındaki kanun tasarısı esas 

1/381 numara ve 13.V. 1952 tarihinde komis
yonumuza havale edilmiş olup 23. V . 1952 ta
rihinde Hükümet temsilcisinin de huzuriyle in
celendi. Dışişleri Komisyonunun raporunda da 
belirtildiği üzere bu Anlaşma sonunda Türkiye'-

( S. Sayım : 197 ) 



nin Yakın ve Ortadoğu memleketlerinin iş gücü 
meselesiyle ilgili çalışmalarında Milletlerarası 
Çalışma Bürosu tarafından yapılacak teknik 
yardımların merkezi olmak vasfım kazanması 
memnuniyetle karşılanmıştır. Milletlerarası Ça
lışma Bürosunun yapacağı yardımların tama
men teknik ve meslekî mevzular üzerinde ihti
sasa taallûk eden etüd ve tavsiyelerden, mesle
kî yetiştirme enstitü ve seminerlerinin kurul
ması ile hususattan ibaret olacağı da belirmek
tedir. 

Milletlerarası iş birliğinin yeni bi rörneği olan 
bu Anlaşma memleketimiz menfaatine uygun 
bulunmuştur. Anlaşmanın Milletlerarası Ça
lışma Bürosunun Haziran 1952 toplantısında 
arzedilecek meselelerden olmıası ve mezkûr bü

ro genel kâtibinin bu hususta Dışişleri Bakan
lığı nezdinde yaptığı teşebbüs de nazarı itibara 
alınmış bu itibarla tasarının ivedilik ve önce
likle görüşülmesinin muvafık olacağı kanaati
ne varılmıştır. 

Kamutayın Yüksek Tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Çalışma Komisyonu Bu Rapor 
Başkanı 
Manisa 
N. Körez 

İstanbul 
N. Tlabar 

Bursa 

îzmir 
A. Tekön 

Sözcüsü 
îzmir 
8. Giz 

Urfa 
F. Ayalp 

Urfa 
B, Aybar C. Öncel 

HÜKÜMETİM TEKLİFİ 

Milletlerarası Çalışma Bürosu üe Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da Takın 
ve Orta Doğu İş gücü Faaliyet Merkezi kurul
ması için 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre*de 
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Yakın ve Orta Doğu memle
ketlerine, iş gücü meseleleri ile ilgili faaliyet
lerinde yardımlarda bulunmak üzere Milletler
arası Çalışma Bürosu tarafından İstanbul'da 
bir Yakın ve Orta Doğu İş gücü Faaliyet Mer
kezi kurulmasına ait olup Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Milletlerarası Çalışma Bürosu 
arasında 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de im
zalanan Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İlen 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurbek 

Adalet Bakanı. 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoglu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Vstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

•'••.( S.-Sayısıi 197), 



MİLLETLERARASI ÇALINMA BÜROSU ÎLE TÜRKİYE OTMHURlYETt HÜKÜMETİ ARA
CINDA İSTANBUL'DA BÎR YAKIN VE ORTA DOÖU İŞ GÜCÜ FAALİYET MERKEZÎ 

KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA 

Gerekli ehliyet ve meslekî ihtisaslar bakımından yetiştirilmiş ve kendisine kâfi derecede iş 
««kânları temin edilmiş ve tevzin olunmuş bir iş gücünün iktisadi ve sosyal kalkınma ve geliş
mede son derece önemli cbir rol oynadığını, 

Yaym ve Orta Doğu memleketlerinin ise bu bakımdan kendilerine hâs ihtiyaç ve zaruretler 
içinde bulunduklarını, 

Türkiye €umhuriyeti Hükümetinin (bundan sonra «Hükümet» diye jsikredilmiştir), Milletler
arası Çalışma Bürosu (bundan sonra «Büro» diye zikredilmiştir) tarafından Yakın ve Orta-Doğu 
memleketleri için ihdasına karar verilmiş olan İş Gücü Faaliyet Merkezinin İstanbul'da »kurul
masını teklif etmiş olduğunu ve bu teklifin Büro tarafından kabul edilmiş bulunduğunu, 

Mezkur iş Gücü Faaliyet Merkezine çalışmalarında her türlü kolaylıkları sağlamaya amade 
bulunduğunu Hükümetin ayrıca bütoya bildirmiş olduğunu, 

Göz önünde tutarak Hükümet ve Büro aşağıda imzaları bulunan usulü veçhile yetkili sküînmış 
temsilcileri vasıtasiyle bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

T Madde — 1. 

Büro genel olarak iş gücü ile ilgili meselelerle meşgul olmak üzere İstanbul'da Yakın ve Orta 
Doğu memleketleri için bir iş \güaü *faaliyet merkezi kuracaktır. Merkezin faaliyetleri aşağıdaki 
hususları ihtiva edebilir : 

A) iş gücünün teşküâtlandınlması ve tanzimiyle ilgili meselelerin tetkiki, 
B) Umumi ve muayyen iktisadi gelişme plânlariyle alâkalı olmak üzere, insan gücü durumu ile 

iş arz ve talebinin karşılaştolma«nıda kullanılan usul ve metotlar ve îş ve işçi Bulma Teş
kilâtı bakımından ihtiyaçların etüdü. 

C) Lüzum ve ihtiyaçlarla mütenasip olmak üzere mevcut iş ve işçi bulma vasıtalarının ıs
lah ve inkişafı için yardım ve mütehassısların tavsiyeleri. 

D) tş piyasasının teşkilâtlandırılması, idaresi ve işletilmesi konuları üzerinde etüdler ya
pılması ve mütehassısların tavsiyelerinin temini. 

E) iş gücünün yetiştirilmesine ve meslekî ehliyetleri geliştirilmesine matuf faaliyetlerde bulu
nulması. * 

F) Bölgedeki memleketlerini hükümetleri tarafından, kaynakları ve iktisadi kalkınma plân 
ve. projeleri ile ilgili olarak meslekî yetiştirme ihtiyaçlarının tesbit edilmesi ve karşılanması 
maksadiyle ihtiyaç gösterilen amelî yardım ve ihtisas hizmetlerinin temini. 

G) Büronun bölge dâhilinde uygun göreceği mahallerde : 
a) Meslekî yetiştirme enstitüleri ve seminerleri; 
%) Numune mahiyetinde tatbikat servisleri; 

•*,«) îş güqü mevzuu ile ilgilim memurlara mahsus örnek veya tecrübe mahiyetinde personel ye
tiştirme, merkezleri kurulması. 

H) Bölge dahilindeki memleketlerin hükümetleri tarafından faaliyet merkezinin vazife sa
hası, dâhilinde olarak Bürodan talep edilecek teknik yardımların yapılması. 

& Madde — 2. 

Hükümet, Birleşmiş Milletlere bağlı ihtisas teşekküllerinin ayrıcalık ve muafiyetleri hak
kındaki Sözleşmenin Türkiye B. M. Meclisi tarafından tasdikına değin, istanbul'daki tş gücü 
Faaliyet Merkezine ve bu merkezin Büro tarafından tâyin edilen memurlarına, Birleşmiş Mil
letlerin Ayrıcalık ve Muafiyetleri hakkındaki Sözleşmenin tasdikma dair olan 15 Mart 1950 ta-

k.,̂ ,, İ&Jtosm: W ) 



— 5 — 
rih ve 5598 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ayrıcalık ve muafiyetler tanunayı taahhüt 
eder. 

Madde — 3. 

Hükümet İş Gücü Faaliyet Merkezine elverişli bir binayı ve bu bina dâhilinde lüzumlu telefon, 
elektrik ve su tesisatını ve ayrıca büro eşyasından münasip görece,ği kısımları temin etmeyi taahhüt 
eder. Şurası mukarrerdir ki tş Gücü Faaliyet Merkezinin işletilmesine taallûk eden her türlü diğer 
masraflar büro tarafından karşılanacaktır. 

Madde — 4. 

Büro İş Gücü Faaliyet Merkezini Türkiye'den başka bir memlekete nakil veya bu merkezi tama
men ilga etmek hususunda kendi takdir hakkını kullanmakta serbest olacaktır. Bununla beraber bu 
şekilde bir nakil veya ilga halinde büro faaliyetten Hükümeti üç ay önceden haberdar edecek ve yu
karda üçüncü maddeye uygun olarak istifadesine tahsis edilmiş bulunan bina ve mefruşatı olduğu 
gibi Hükümete geri verecektir. 

Madde — 5. 

Âkıd taraflar karşılıklı muvafakat voliyle bu anlaşmayı her hangi bir zamanda fesih veya tadil 
edebilirler. 

Madde —• 6. 

Hükümet ve Büro bu Anlaşmayı İngilizce dilinde iki nüsha olarak 1952 yılı Mart ayının 21 nci 
günü Cenevre'de imzalamışlardır. Anlaşma, Türkiye B. M. Meclisi tarafından tasdik edilmiş olmak 
kaydiyle imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Y. Milletlerarası Çalışma B. Y. 
Mustafa. Kenanoğîu Chester W. Hepler 

ı ^ ı 





S. SAYISI 206 
Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırıla
cak meskenler hakkındaki 5511 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Bayın

dırlık ve Bütçe komisyonları raporları (1 /336) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 11 . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

tfayı : 71/2270, 6/424 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki 
5511 sayılı Kanuna bâzı fıkralar ilâvesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 2 . II . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
. . . . . . . . . A. Menderes 

(jr ht İ\FJ KV, / Jfi 

Şimdiki Gördes Kasabasının bulunduğu yerin devamlı bir heyelana mâruz kalması sebebiyle 
bu tehlikeli durumun önlenmesi için îlce Merkezinin «Kocamutluk» mevkiine nakledilmesi zaru
ri görülmüş ve bu mevkide lüzumlu meskenlerin inşasını sağlamak üzere iki milyon liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi için 5511 sayılı Kanunla gerekli salâhiyet alın
mış bulunmaktadır. Bu yetkiye müsteniden ilk parti olarak 162 evin inşasına hemen başlanmıştır. 

Ancak, sözü geçen kanun gereğince bu evler, eski Gördes Belediyesi hudutları içinde kendileri 
veya henüz intikali yapılmamış olarak murisleri uhdesinde meskenleri bulunanlar için yaptırıl
makta olup Gördes'te sakin olup da tapu kaydı olmıyanlar bu haktan istifade edememektedirler. 
Bu gibilere ait arsaların tapuya kaydettirilmesi ise uzun zamana mütevakkıf olduğu ve bu gecik
me yüzünden bir kısım muhtaç vatandaşların mcskensiz kaldıkları görülmektedir. Tatbikatta bir
çok zorluklar doğuran bu engelin ortadan kaldırılması için tapu kaydı olmayan ev sahiplerine de 
kasabanın nakledilmekte olduğu Kocamutluk mevkiinde Hazinece sağlanan arsalara yeni ev yap 
tırılması uygun bulunmuş ve bu maksatla 5511 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin sonuna bir fık
ra ilâvesi gerekli görülmüştür. 

Bir taraftan kasabanın ev ihtiyaçları bu suretle karşılanırken diğer taraftan halkın en müb 
rem ve âcil ihtiyaçlarını toşkil eden dahilî yollar, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin de bu 
inşaatla muvazi olarak yaptırılması icap etmektedir. Haddizatında âmme hizmetlerine taallûk 
eden bu işlerin belediye tarafından ele alınması gerekmekte ise de Gördes Belediyesinin bu ka
dar önemli bir işi başarmasına çok dar olan bütçesi elvermiyeceğinden sözü geçen hizmetlerin de 
Devlet eliyle yaptırılması' zaruri görülmektedir. Bu sebeple 5511 sayılı Kanunla sağlanan öde 
nek ile bu işlerin de Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılabileceğine dair tasarıya bir madde kon
muştur. 

Bundan başka 5511 sayılı Kanunun gayesi heyelan tehlikesine mâruz Gördes Kasabasının bir 
an evvel Kocamutluk mevkiine nakli imkânlarının hazırlanması olup halk meskenlerini ve ti-



carethane ve dükkânlarını yeni Kasabada tesise teşvik için Hükümet ve belediye dairelerinin ve 
sair âmme hizmeti gören müesseselerin en yakın zamanda yeni Kasabaya kaldırılması icap eder. 
Fakat gerek bu müesseseler ve gerek memurlar için yeni Kasabada kiralık bina bulunması müm
kün değildir. Yeni Kasabada binaların çoğalıp ihtiyaç mündefi oluncaya kadar 5511 sayılı 
Kanunla yeni inşa edilenlerden 30 kadar evin şimdilik kiralık olarak kullanılması bir zarurettir. 
Bu maksatla da 3 ncü madde tanzim edilmiştir. 

içişleri Komisyonu raporu 

T. fi. M. M. 
içişleri Komisyonu 27 .11 .1952 

Esas No. 1/336 
Karar No. 27 

Yüksek Başakanlığa 

.Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamut-
luk mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkın
daki 5511 sayılı Kanunun birinci maddesine bâ
zı fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı, Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşme
de; Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları 
izahat ile gerekçede gösterilen mucip sebepler, 
komisyonumuzca da yerinde görülerek madde
lere geçilmesi kabule şayan görüldü. 

Birinci maddeye ilâve olunan fıkralarda ikin
cisinin son cümlesindeki (belediyeye devredilen) 
ibaresi, tatbikatta anlaşmazlıklara yol açar mülâ-
hazasiyle (belediyeye bedelsiz devredilir) şeklin
de yapılan değişiklikle ikinci ve üçüncü madde
ler de aynen ve oy birliğiyle kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonuna 

tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
tçişleri Komis- Bu. Rapor 
yonu Başkanı Başkan V. Sözcüsü 

Kırklareli Bursa Amasya 
F. Üstün N. Yılmaz K. Eren 

Kâtip 
Amasya Aydın Balıkesir 
K. Ereri N. Geveci S. Başkan 
Balıkesir Bursa Çankırı 

M. Tuncay A. E rozan C. Boynuk 
Çorum Diyarbakır İsparta 

8. Özer N. önen T. Tola 
istanbul Kastamonu Kütahya 

C. Türkgeldi F. Keçecioğlu Y. Aysal 
Muğla Sinob Sivas 

Y. Başer M. Acar E. Damalı 
Trabzon Van* 
H. Orhon ,/. Akın 

( S. Sayısı : 206 ) 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/336 
Karar No. 28 

10 .IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

27 . II . 1952 tarihinde Komisyonumuza hava
le edilen, Gördes kasabasının nakledileceği Ko-
camutluk mevkiinde yaptırılacak meskenler hak
kındaki 5511 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı, Komisyonumuzun 1 . IV . 1952 günkü top
lantısında hükümet temsilcilerinin iştirakiyle mü
zakere edildi. 

Tasarının tümü üzerine izahat alınarak mad
delere geçildi. 

Komisyonumuz, Hükümet teklifinin birinci 
maddesinin son fıkrasında, içişleri Komisyonu
nun yaptığı değişiklikte (Belediyeye bedelsiz 
devredilir) ibaresinin, ilâvesini kararlaştırmış 
bulunmakla beraber, mezkûr ilâve fıkra sonun
daki tahsis bendi komisyonumuzca şu şekilde 
uygun görülmüştür : 

Bu kanun gereğince yaptırılan 30 binadan, 
Kamu hizmeti gören müesseselere lüzum olan
larını tâyin ve tahsise: geri kalan diğer bina

ları ihtiyaca göre devlet memurlarına kiralama
ya ve bakımlarına mecbur bulunmak şartiyle 
mahallî Belediyesine (bedelsiz devir ve temli
ke) ; Maliye Bakanı yetkilidir. 

Hükümetin ikinci ve üçüncü maddeleri ay
nen oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Bayındırlık Ko. Bşk. Bu Rapor Sözcüsü 

Niğde 
A. Doğanay 
Konya 

H. ölçmen 
Çanakkale 
B. Enüstün 
Gazianteb 

8. Kuranel 
Giresun 

A. Tüfekçioğlv 

Antalya 
A. Tokuş 

Denizli 
B. Akşit 

Gazianteb 
C. San 
Rize 

Kastamonu 
H 

M. Fahri Mete 

Tosunoğlu 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Denizli 

E. Şahin 
Giresun 

H. Bozbağ 
Tunceli 

H. Aydın 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/336 
Karar No. 93 

Yüksek Başkanlığa 

S. VI. 1952 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamut-
luk mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkında
ki 5511 sayılı Kanuna bâzı fıkralar ilâvesi hak
kında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başbakanlığın 13 . I I . 1952 tarihli ve 
6/424 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı 
İçişleri ve Bayındırlık komisyonları raporlariyle 
birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Maliye ve Bayındırlık bakanlıkları temsilcileri 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

5511 sayılı Kanunun birinci maddesine göre: 

«Eski Gördes Belediyesi hudutları içinde kendi
leri veya henüz intikali yapılmamış olan muris
leri uhdesinde meskenleri bulunanlara, derhal 
ve defaten evlerini yaptırmaya kudreti olmıyan-
lara takdimen satılmak üzere, meskenler yaptı
rılması için, yıllık ödeme miktarı (500 000) li
rayı geçmemek şartiyle, (2 000 000) liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Ba
yındırlık Bakanı yetkili» kılınmıştır. Bayındır
lık Bakanlığı tarafından bu suretle yaptırılacak 
evlerin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına, serma
yesine mahsuben, temliki ve banka tarafından 

(S. Sayısı ::'2Q6 ); 
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hak sahiplerine satılarak bedellerinin (20) yıl
da faizsiz olarak eşit taksitlerle tahsili kanunun 
hükümleri meyanmdadır. Bu kanun gereğince 
1950, 1951 ve 1952 malî yıl bütçelerine beşer yüz 
bin liralık tahsisat konmuş ve Bayındırlık Ba
kanlığınca 160 ev ihale edilmiştir. Beheri takri
ben (5 500) liraya baliğ olan bu evlerin (100) 
adedi ikmal edilmiş (60) ı ikmal edilmek üzere
dir. Ahiren aynı tipten daha (40) ev ihale edil
miştir. 

Heyelan âfetine uğramış Gördes Kasabası
nın Kocamutluk mevkiinde yeniden tesisi için 
5511 sayılı Kanunla temin edilen imkânın aşa
ğıdaki sebeplerle yine maksadı karşılıyamadı-
ğı anlaşılmıştır: 

1. Heyelandan beri Gördes'de istikbal ba
kımından huzursuzluk devam etmekte olup 
mevcut bina sayısı yarı yarıya azalmış olmakla 
beraber yeni kurulacak kasabada ne yol, ne de 
lağım teşkilâtı yoktur. Halbuki bu saha (60) 
santimden itibaren kayalık arazi olmak itiba
riyle Fosse Sceptique tesisine de elverişli de
ğildi?. 

2. Belediyenin kendi gelirleriyle bu hiz
metleri, yani yol ve kanalizasyon inşaatını kar
şılamasına imkân yoktur. 

3. Yeni kurulacak kasabaya nakli gere
ken Hükümet daireleri için lüzumlu inşaatı 
mümkün kılacak tahsisat kendi Bakanlıkları 
bütçelerinde mevcut değildir. 

4. Memurların kira ile ikamet edebilecek
leri binalar Kocamutluk mevkiinde mevcut de
ğildir. 

5. Gördes'de mesken sahibi olan vatandaş
ların bir kısmının malik oldukları meskenlerin 
tapu kaydı olmadığından kanun hükümlerin
den istifade edemiyeceklerdir. 

5511 sayılı Kanunun birinci maddesinin so
nuna Hükümetçe sunulan tasarı gereğince ek
lenen fıkralardan birisi ile evleri tapuda mu
kayyet olmıyan kimselerin kanundan istifade 
edebilmeleri için yeni bir hüküm getirilmiş olu
yor ki, encümenimiz bunun lüzum ve isabetine 
kaani olmuştur. 

îlâve edilen ikinci fıkra yol, kanalizasyon 
gibi belediye tesislerinin yapılmasını ve beledi
yeye bedelsiz olarak devrini istihdaf etmekte
dir. Ancak Bayındırlık Bakanlığına verilen bu 
yetki için fıkrada bir hudut derpiş edilmemiş

tir. Halbuki kanunun umumi bünyesi Emlâk 
Kredi Bankası vasıtasiyle yapılacak bir kredi 
operasyonu mahiyetinde olup bu fıkra ile bilâkis 
bütçede belediyeye bir yardım temiın' düşünüldü
ğüne göre bunun bîr rakamla mukayyet olması 
zaruridir. Bu itibarla ihtiyacı karşılayacağı an
laşılan (450 000) lira haddinin bu fıkraya ithali 
komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İlave edilen 3 ncü fıkra Hükümet dairesi ve 
memur ikametgâhı olabilecek binalara hissedilir 
ihtiyacı karşılayacaktır. 

Bâzı Hükümet daireleri bu fıkra gereğince 
ayrılacak (30) binanın bir kısmına yerleşecek, 
geri kalanları da memurlara ikametgâh olarak 
icar mukabili tahsis olunacaktır. Yeni kasabanın 
okul binası yapılmış olup bu sene de Hükümet 
konağı yapılmaktadır.. Ayrıca (50) kadar göç
men evi yaptırılmıştır. Bütün bu tedbirlerin bir 
araya gelmesi ilce merkezinin yeni yerinde yer
leşmesini mümkün kılacaktır. 

Netice itibariyle, 5511 sayılı Kanunun tazam-
nı un ettiği iki milyon liralık ödenekten âzami 
(450 000) lirası belediyeye yardım haline ifrağ 
edilmiş ve Maliye Bakanlığında kalacak olan (30) 
evin takribi değeri olan (165) bin lira da Emlâk 
Kredi Bankasının sermayesine mahsuben yapı
lacak devirden istisna edilmiş olacaktır. 

Tasarının birinci maddesi bu esasa göre ta-
dilen ve ikinci maddesi Hükümetin teklifi veçhile 
aynen ve üçüncü maddesi ise değiştirilmek sure
tiyle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı Kamu
tayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul îzmir 

E. Adahan ' B. Bilgin 
Kâtip 

Sivas Afyon K. Bursa 
H. İmre A. Veziroğlu K. Yılmaz 

Çanakkale Diyarbakır 
E. Kalafat Y. Azizoğlu 

İmzada bulunamadı 
Erzincan Gümüşane tstanbul 

Ar. Pekcan K. Yörükoğlu A. H. Başar 
tstanbul İzmir Malatya 
tf. Oran • T. Gürerk M. 8. Eti 

Ordu Trabzon Van 
R. Ahsoy S. F. Kalaycıoğlu F.. Melen 
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1. Kredi şeklinde yapılacak yardımların 
miktarı (2 000 000) lira iken tasan kanuniyet 
iktisap ettiği takdirde yardım miktarı, 

a) Belediye hizmetleri için sarf edilmesi 
düşünülen (465 000) lira miktarında, 

b) Hükümet daireleri olarak kullanıl
ması derpiş olunan 30 ev miktarında azal
tılmış olacaktır ki, bunu muvafık görmüyo
rum. 

Belediye hizmetleri için genel bütçeden 
böyle felâkete mâruz kalmış bir beldeye yar
dım yapılmasını uygun bulmaktayım. Ancak 
bunu halka yapılacak yardım yekûnundan 
tenzil suretiyle yapılması, caiz görülmemek 
iktiza eder. 

Kaldı ki, 5511 sayılı Kanunun neşri tari

hinde (2 000 000) lira olarak tesbit olunan 
ihtiyacın bugünkü fiyatlar muvacehesinde daha 
büyük bir rakam arzetmesi de mümkün ve va
rittir. 

2. Genel Bütçeden belediyeye, belediye 
hizmetleri için yardım yapılması kabule şayan 
olabilirse de belediyeye devamlı gelir temini 
için Genel Bütçeden yapılmış bir kısım gay-
rimenkulleri belediyeye bedelsiz temlik etmek 
şekli asla caiz görülmemek lâzımdır. 

Böyle bir muameleye bugüne kadar te
vessül edilmiş değildir. Bu bakımdan âti için 
iyi bir emsal teşkil etmez. 

Tasarının bu esaslarına muhalifim. 
İstanbul Milletvekili 

H. Hüsman 

(S.'#*ymk-1M) 



~ 6 -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki 
5511 saydı Kanunun 1 nci maddesine bâzı fık

ralar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5511 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Eski Gördes Belediyesi hudutları içinde 
malik oldukları meskenlerin tapu kaydı mev
cut olmıyanlar da mahalle ihtiyar heyetinin ra
poru ve belediye daimî komisyonunun tasdiki 
ile yukarda yazılı haklardan faydalanabilirler. 

Birinci fıkrada sağlanan ödenekten aynı 
fıkrada yazılı ödeme şartları dairesinde, yeni 
Gördes Kasabasında yol, su ve kanalizasyon te
sisleri yaptırmaya Bajmdırlık Bakanı yetki
lidir. Bu yetkiye dayanılarak yapılan tesisler 
belediyeye devredilir. 

Bu kanun gereğince yaptırılan evlerden en 
çok 30 adedini ihtiyaca göre memurlara ve ka
mu hizmeti gören müesseselere kiralamaya ve 
ihtiyaç kalmıyanları isteklilerine temlike Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
.4. Menderes 

yayımı tarihinde 

hükümlerini Ba-

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı* 
f. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis EH 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardım e IST 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

içişleri Bakanı 
ve Devlet Bakanı V. 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
//. Polatkan 

Bayınchrhk Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Ekrem H. Üstündan 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEGIŞTlRlŞl 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki 
5511 say\ık Kanunun birinci maddesine bâzı fık

ralar ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5511 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklen
miştir : 

Eski Gördes Belediyesi hudutları içinde mâ
lik oldukları meskenlerin tapu kaydı mevcut ol
mıyanlar da mahalle ihtiyar heyetinin raporu 
ve Belediye Daimî Komisyonunun tasdiki ile 
yukarda yazılı haklardan faydalanabilirler. 

Birinci fıkrada sağlanan ödenekten aynı 
fıkrada yaz»*» ödeme sakar ı dairesinde, yeni 
Gördes Kasabasından yol su ve kanalizasyon, te
sisleri yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 
Bu yetkiye dayanılarak yapılan tesisler beledi
yeye bedelsiz devredilir. 

Bu kanun gereğince yaptırılan evlerden en 
çok 30 adedini ihtiyaca göre memurlara ve kamu 
hizmeti gören müesseselere kiralamaya ve ihti
yaç kalmıyanları isteklilerine temlike Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayışı*•••306) 



BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki 
5511 say\ilı Kanunun birinci maddesine bâzı fık

ralar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5511 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Eski Gördes Belediyesi hudutları içinde mâ
lik oldukları meskenlerin tapu kaydı mevcut 
olmıyanlar da mahalle ihtiyar heyetinin raporu 
ve belediye Daimî Komisyonunun tasdiki ile yu
karda yazılı haklardan faydalanabilirler. 

Birinci fıkrada sağlanan ödenekten aynı fık
rada yazılı ödeme şartlan dairesinde, yeni Gör
des kasabasında yol, su ve kanalizasyon tesisleri 
yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. Bu 
yetkiye dayanılarak yapılan tesisler Belediyeye 
bedelsiz devredilir. 

Bu kanun gereğince yaptırılan 30 binadan, 
kamu hizmeti gören müesseselere, lüzumu olan
larını tâyin ve tahsise; geri kalan diğer binaları 
ihtiyaca göre Devlet memurlanna kiralamaya 
ve bakımlarına mecbur bulunmak şartiyle ma
hallî Belediyesine (Bedelsiz devir ve temlike); 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRİŞÎ 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki 
5511 saygılı Kanunun birinci maddesine bâzı fık

ralar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5511 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Eski Gördes Belediyesi hudutları içinde mâ
lik oldukları meskenlerin tapu kaydı mevcut 
olmıyanlar da, mahalle ihtiyar heyeti raporu ve 
Belediye Daimî Komisyonunun tasdiki ile yu
karda yazılı haklardan fayadalanabilirler. 

Birinci fıkrada sağlanan ödeneğin en çok 
(450 000) liralık bir kısmını, yeni Gördes Ka
sabasında yol, su ve kanalizasyon tesisleri yap
tırmak üzere, aynı fıkrada yazılı ödeme şartlan 
dairesinde kullanmaya, Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. Bu yetkiye dayanılarak yapılan tesisler 
Belediyeye bedelsiz devredilir. 

Bu kanun gereğince, yaptırılan binalardan 
(30) adedi ikinci maddede yazılı Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına devir muamelesi dışında 
tutulur ve Hazinenin mülkiyetinde kalır. Bu bi
nalardan kamu hizmeti gören müesseselere lü
zumlu olanlarını tâyin ve bunlara tahsise, geri 
kalanlarını da ihtiyaca göre Devlet memurla
nna kiralamak kayıt ve şartiyle mahallî Beledi
yeye bedelsiz olarak devir ve temlike Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

* 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
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Hü. 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. öıtsan 
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