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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vâki davet üzerine Amerika'yı ziyarete gi
decek olan Reisicumhur Celâl Bayar'ın dönü
şüne kadar kendisine Büyük Millet Meclisi Reisi 
Refik Koraltan'm vekâlet edeceğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi, okundu. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'in, 
Başvekil Adnan Menderes'in de Amerika seya
hatine iştirak edip etmiyeceğine dair sözlü soru 
önergesi, talebi üzerine geri verildi. 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin diğer maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge, kabul olundu. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, kabul 
edildi. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğünün 1953 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu, 
kabul olundu. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü-

Yazik soru 
1. —• Mardin Mebusu Aziz Uras'ıın, Askerî 

Terfi ikanunu lâyihasının ne zaman Mecldse su-

Bapor 
1. — Emekli, Dul ve Yetim aylıklarına zam 

yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) (Gün
deme) ; 

2. — Erzurum Mebusu Sabri Erduman'm, 

nün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu, kabul 
edildi. 

Zirai mücadele işlerinde çalışıp başarı göste
ren memurlara ikramiye verilmesi hakkındaki 
kanun, kabul olundu. 

Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkın
daki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun, kabul 
edildi. 

20 . I . 1954 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reis Vekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

Ali Ocak 

nulacağna dair olan yazılı soru önergesi, Millî 
Savunma Vekâletine gönderilmiştir. (6/1339) 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanunla tadil ve ekle
rinin İçişleri Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/486) (Gün
deme) ; 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 18,05 

REİS — ReisveMli Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Oarianteb) 

< • » 

3. - YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(istanbul seçim çevresi mebuslarına kadar 

1. —.Tokadı Mebusu Ahmet Gürkan'tn, Ser
mayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek. 
Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin T&§-
kilâtiyle İdare ve Murakabeleri hakkındaki 3460 
sayik Kanunun 42 ve 43 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun teklifinin geri 
verilmesi hakkında takriri (2/314, 4/398) 

Yüksek Reisliğe 
17 . XII . 1951 tarih ve 2/314 sayılı yaptı

ğım ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
işçilere de memur ve müstahdem gibi kâr hası
latından ayrılacak yüzde beşten pirim veril-

'•mesi hakkındaki kanun teklifimden sonra Hü-
ksmetçe hıı maksadı temin eden yeni bir tasarı 
sunulmuş ve kanunlaşmış bulunmaktadır. Bu 
sebebe binaen mezkûr teklifimin geri verilme
sini rica ederim. Tokad Mebusu 

Ahmet Gürkan 
RBÎS — Gündemle ilgili takrirler vardır, 

okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha ve 
tekliflerinin sözlü sorularla diğer işlerden evvel 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane Mebusu 
Halit Zarbun 

1. — Zehra Işık'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun lâyihası ve Ma-
Uye ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) [1] 

[1] 14 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

yoklama yapıldı). 
RElS — Oturum açılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanun tasarılarının sözlü 

sorulardan önce konuşulmasını teklif ederim. 
Afyon Milletvekili 

Ali ihsan Sâbis 

REÎS — İkisi de ayni mahiyettedir efendim. 

ALI FAHRt IŞERt (Balıkesir) — Söz isti
yorum. 

RElS — Buyurunuz. 

ALÎ FAHRÎ IŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar; Meclis gündemi günlerden beri çok 
yüklü olduğu, her gün de işlerin artmakta oldu
ğu görülmektedir. Gündemde 53 soru, 76 kanun 
teklifi vardır, yekûn 129 a baliğ olmaktadır. 
Yakında Bütçe müzakereleri bağlıyacağından ve 
Bütçe müzakerelerini mütaakip Meclisin umumi 
tatile girmesi muhtemel olduğundan («Nereden 
biliyorsunuz?» sesleri) Meclis çalışmalarının 
haftada 4 güne çıkarılmasını teklif «ediyorum. 
Bu hususta ayrıca bir de takrir veriyorum. 

REÎS — Okunan takrirlerde, bugünkü gün* 
demde mevcut kanun teklif ve tasarılarının so* 
rulardan evvel müzakeresine dairdir. Teklifi 
reylerinizi arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karar No. 64 13 . I . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara
sında bulunan 13, 14 ve 15 sıra sayılı Zehra 
Işık, Ahmet Yılmaz ile Arif Necip Kaskatı 'nın 

4. — RİYASET DÎVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLARI 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 2öfr — 
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dul eşi ve iki çocuğuna vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki teklif ve lâ
yihanın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunun Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolun-
masına komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmesine mü
saadelerini rica ed'erim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
îzzet Akçal 

REÎS — Gündemde iki defa görüşülecek iş
ler arasında 13, 14, 15 nci maddelere mütaallik 
Komisyon Riyasetinin tezkeresi okundu. Tasvi
binize arzediyorum. öncelikle görüşülmelerini 
kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir 'efendim. 

Zehra Işık hakkındaki teklifin tümü üzerin
de Ahmet Başıbüyük buyurun, 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muh
terem arkadaşlarım, vatani hizmet tertibinden 
tahsisat bağlanmasına dair olan bu kanun 
üzerinde konuşmak benim için hakikaten bir 
bahtsızlıktır. Türkiye'nin Şarkından Garbına, 
Cenubundan Şimaline kadar adsız pekçok kah
ramanlarımız şu ve bu harbde sakat kalmışlar 
veya şehit düşerek evlât ve ailelerini mahrum 
vaziyete düşürmüşlerdir. Şimdi bir yol açılmış 
oluyor. Bu gibilerden bir veya birkaç adedi 
»kendi seçim mıntakasmdaki milletvekillerine 
derdini anlatabilirlerse bir teklifle şahıs şahıs 
buraya geliniyor, her birine vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hususu müdafaa edi
liyor ve karara bağlanıyor, Bu yol, hatalı bir 
yoldur. Hükümet bu mevzuda umumi bir for
mül bulmak suretiyle kimlere hangi şartlar al
tında maaş bağlanması lâzrmgeldiği hususun
da umumi bir kanun lâyihasiyle bu işi Meclise 
intikal ettirsin. Türkiye'nin her tarafında ve 
her köşesinde derdini anlatamamış namütenahi, 
yardıma Meclisin lûtfuna, atıfetine muhtaç va
tandaşlarımız vardır. Bunları perakende ola
rak Mecliste görüşmek, her birine ayrı kanun 
çıkarmak mahzurludur. Bunun sonu nerelere 
varır, kestirmek mümkün değildir. 

RElS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Vatani hizmet tertibinden, kendilerine 
maaş bağlanması gerekenlerden birkaçı için 
teklif yapanlar arasında bendeniz de varım. Bu 
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münasebetle, Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın, 
kanunun umumi vaziyeti hakkındaki ret tekli
fini ele alarak bâzı mütalâalarda bulunacağım. 

Arkadaşımız, hizmeti vataniyede bulunmuş 
olan bu zevata maaş bağlanması yerindedir ama, 
Türkiye'nin daha birçok yerlerinde adı, sanı 
tanınmamış ve bölgelerinin mebuslarına kadar 
dertlerimi ulaştıramamış zevata bağlanmıyacak 
binaenaleyh bir formüle bağlamak üzere şimdi 
bu teklifi reddedelim demek istiyorlar. 

Arkadaşlar, Türk Milleti hakikaten vatan 
meselesi mevzubahis olduuğu zaman yedisinden 
yetmişine kadar cansıiparane varlığını feda et
meye hazırdır. Ve vatanseverin bu milletten 
çıktığı kadar başka hiçbir milletten çıktığını 
tarih göstermez, doğrudur. Şimdi nasıl bir 
formül isteniyor? Biz buraya formülle geliyo
ruz. Bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luşunda kapkaranlık günlerde ve bu milletin 
bu kadar şehametli kavi bir bünyede Devlet 
kuracağının şüpheli olduğu bir anda orduya 
fırkaları silâhlandıracak miktar silâhı başka 
devletlerden tedarik ederek veren ve cebinde 
ne kadar serveti varsa onu da feda eden bir 
adam, aradan bu kadar sene geçtikten sonra, 
dilenme derecine gelir ve bunu vatandaşlar bu 
şekilde bilirse «Türkiye'de bunun gibi fedakâr
lık edenler vardır, onları da bulalım, ama bu 
zavallı adam ölsün» mü diyeceğiz? Kolundan" 
tutmıyacak mıyız? Zaten bu ıkarar teşmil edil
mez, vatandaşın vatana olan büyük hizmeti 
tesbit olundukça o vatandaş muhtaçsa, bu hiz
meti vataniyesine ımükâfaten onların kolundan 
tutmak vazifemdz olur. Esasen biz ayda yüz 
lira istiyoruz. Bunun formülü budur. Türk 
Milleti birçok kahramanlar yetiştirmiştir, ebe
diyete kadar da yetiştirmekte devam edecektir, 
ama bütün kahramanlara şâmil bir kaide bul
mak bence tehlikelidir. Hiçbir ıkahraman, va
tanperver bir karşılık bekliyerek vatan hizmeti 
yapmakta değildir. O gelip kimseden bir şey 
istemez. Ama onun ihtiyacına biz şahit olur
sak böyle bir yardımı biz yapmaya mecburuz. 

Komisyon bütün vesikaları tetkik etmiş, bu 
vatanperverlere bir miktar yardım yapılmasını 
kabul etmiştir. 

Komisyon raporunun kabul edilmesini Yük
sek Meclisten rica ederim. 

REİS — Söz Ahmet Gürkan'indir. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Vazgeçtim, 
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REÎS — Buyurun İzzet Afcçal. 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ İZZET AK-

ÇAL (Rize) — Ahmet Başıbüyük arkadaşımız 
teklifin esası üzerinde bizimle mutabakatı ol
madığı yolunda bir anlayış içerisinde değilim. 
Yalnız Ahmet Başıbüyük arkadaşım temenni 
olarak, Hükümetin bu bapta umumi bir kanun 
getirmesini istemiş bulunmaktadır. Komisyon 
olarak, münferiden gelen bu hâdiseler karşı
sında umumi bir kanunla işin halledilmesi hu
susunu bizde temenni etmiş bulunmaktayız. 
Mütaakıp raporlarımızda bu temenniyi arka
daşlarımız göreceklerdir. 

Zehra Işık'ın biricik oğlu, Millî Emniyet 
teşkilâtında çalıştığından dolayı ecnebi bir 
memlekette yakalanmış ve bi/im tetkik ettiği
miz vesikaya göre mevzu kanun hükümleri 
imal edilmek suretiyle, hattâ aleyhinde delil
ler ihdas edilerek, on iki sene ağır hapse mah
kûm edilmiş ve cezasını hapishanede çekmekte 
iken verem hastalığına yakalanarak ölmüştür. 
Neticede vatanda bulunan annesine hizmet 
müddet ve mahiyetine göre maaş tahsisi imkâ
nı da hâsıl olamamıştır. 

Dilekçe Komisyonu işi tetkik etmiş memle
kete hizmet etmiş olan bu vatandaşın annesi
nin sefaletten kurtarılması için bir kanun tek
lifi suretiyle yatani hizmet tertibinden maaş 
tahsis edilmesi kararlaştırılmış ve bu karar 
üzerinde vazife almış olanlar bu teklifi getir
miş ve Maliye Komisyonunda ve Bütçe Komis
yonunda tetkik edilerek ittifakla kabul edil
miştir. (Bravo sesleri) 

Hâdise bundan ibarettir, kabulünü istirham 
ederim. (Reye, reye sesleri) 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler*. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi de teklif edilmekte
dir. İvedilikle görüşülmesini kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Zehra Işık'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bulgaristan muhacirlerinden 
Zehra Işık'a hayat ıkaydiyle vatani hizmet terti
binden (175) lira aylık tahsis olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

1.1954 Û : İ 
I Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
ay başından itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerİLİ ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çoruh Mebusu Mesut Güney ve Trabzon 
Mebusu Mustafa Re§it" Tarakçıoğlu'nun, Trab
zon'un Çaykara Kazasının Paçan Köyünden 
Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/247) [İJ 

REİS — öncelikle müzakeresine evvelce ka* 
rar ittihaz buyurulmuştu. Tümü üzerinde söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden* 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmisr 
tir. 

Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a Vatani Hizmet 
Tertibinden Maaş Bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Trabzon'un Çaykara İlçesinin 
Paçan Köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a 
vatani hizmet tertibinden ayda (100) lira aylık 
ibağlanmıştır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Komisyon ıbaşkanı izah etsin efendim. 

REİS — Mebus arkadaşlara evvelce tevzi 
edilmişti. Müzakeresi için şimdi karar ittihaz 
buyuruldu. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — İzahat 
versinler, soracağımız olabilir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Bir 
şey sormak istiyorum. 

REİS — Bir sual tevcih etmekl istiyorlar 
efendim. 

[1] 17 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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IMÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim, bundan •evvel kabul ettiğimiz kanunla 175 
lira aylık bağlanmıştı, burada bakıyorum 100 
lira aylık verilmesi teklif edilmektedir. Bu
günkü hayat pahalılığı karşısında Ibu 100 lira 
(bendenize az «gibi geldi. Komisyon tarafından 
»bunun 'esbabı mucibesininı izahlını rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ İZZET AK-
ÇAL (Rize) — Efendim, bulunduğu muhitteki 
geçim şartları nazarı itibara alın'ınıştır, teklif 
(sahiplerinin istedikleri de Ibudur. 

»REİS — Madde hakkında 'başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediy-rum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
ay başından itibaren imer'idir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. •— Bu kanunun hüküm 1 erini ic
raya 'Maliye-Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul 'edenler... Etmiyen
ler...-. :Madde kabul edilmiştir. 

'Tasarının tümünü reyinize ar »ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

3. — Yozgad Mebusu Yusuf KarsUoğlu ve 
Tokad Mebusu Ahmet Gürhan'ın, Edirne hudu-. 
dunda şehit edilen Arif Necip Kaskatı'nın dul 
eşi ile iki çonuğuna vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (2/391) 
m 

REİS — öncelikle görüşülmesine karar ve
rilmişti. Tümü üzerinde söz istiyen? Buyurun. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, Arif Necip Kaskatı'yi belki gaze
telerle meşgul olan arkadaşlarımız tanırlar, 
Cumhuriyet Gazetesinin de muharriri idi. Bu 
zat uzun zaman Bulgaristan'da muallimlik yap
mış, aynı zamanda memleketimiz için elinden 
gelen faaliyeti göstermişti. Bilâhara Bulgarla
rın zulmüne mâruz kalmış ve Türkiye'ye iltica 
etmiştir. Yine aynı şekilde Millî Emniyet Teş
kilâtına mensup olarak hizmet etmiş, sonra Bul
gar hududunda Bulgarlar tarafından şehit edil
miştir. Bunun vârisleri tarafından Büyük Mil-

[1] 18 sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır. 
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I let Meclisine vâki müracaatlara biz Yusuf Kars-

lıoğlu ile birlikte Dilekçe Komisyonunda mut
tali olduk. Seçim mmtakamızdan da değildir. 
Ahmet Başıbüyük arkadaşıma da arzedeyim ki, 
biz hasbetenlillah bu teklifi yaptık. 

REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Arif Necip Kaskatı'nın eşi Mezkûre Kaskatı ile 
kızı Leman Kaskatı'ya vatani hizmet tertibin

den aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Arif Necip Kaskatı'nın eşi 
Mezkûre Kaskatı 'ya (130), kızı Leman Kaska
tı 'ya (70) lira evlenmelerine kadar ödenmek 
kaydiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
ay başından itibaren mer'idir. 

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

MADDE 'A. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

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

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. —• Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okulla-
rının birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/440) [1] 

REÎS — Raporda öncelikle.görüşülmesi ya
zılı olarak istenmektedir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz Ahmet Morgil'in. 
AHMET MORGİL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar, yüksek malûmları olduğu veçhile tah-

11 | 44 sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır. 
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silin temeli ilk öğretimdir. Bu temel ne kadar j 
kuvvetli olursa cemiyetin mânevi bünyesi o de
rece sağlam istikbali o derece parlak olur. Bu 
mevzuda üstün kalitede öğretmen yetiştirmek 
meselesi birinci derecede esaslı bir dâva olarak 
ele alınmak icabeder. 

Uzun yıllar boyunca her cephesi ile bir te
kâmüle mazhar olmuş olan öğretmen- okulları, 
irfan hayatımızda çok verimli ve hayırlı hiz
met göregelmiş olan müesseselerdir. 1940 yılın
da Türk köyünü kültür ,ziraat, sanayi, sağlık 
ve sosyal yardım bakımlarından kalkındırmak 
maksadiyle kurulmuş olan köy enstitüleri, öğ
retmen okullarını rağbetten düşürmüştür. Köy 
enstitülerinin durumuna bir göz atacak olursak 
görürüz ki, köyün ve köy bünyesinin esaslı bir 
şekilde tetkik edilip ihtiyaçları ve şartları tes-
bit edilmeden, programlan ve kitapları hazır
lanmadan, eğitim ve öğretim unsurları yetişti
rilmeden muazzam ve birkaç ,t<aşlı bir gaye 
etrafında faaliyete geçen bu müesseseler, ilk 
öğretimde bir buhran, bir hercümerc yaratmış
lardır ve bu suretle hepimizin malûmu olduğu 
veçhile yıllarca bu milletin milyonları heder 
olup gitmiştir. 

îşin daha feci tarafı, bir verem mikrobu 
gibi daima zaıf ve buhranlı bünyeleri ariyan 
sol cereyanları da maalesef birçok yerlerde bu 
müessesenin bünyesine sokulmak istenmiştir. 

Şunu da hemen ilâve edeyim ki, iktidarımız 
zamanında bu mevzuda gösterilen hassasiyet 
ve aksülâmel ve alınan tedbirler sayesinde bn 
muzır faaliyet, bu müesseselerin bünyesinden 
atılmış bugün Köy Enstitülerinden mezun ola
rak çalışmakta olan gençlerimiz, milliyetçi, va
tansever, tertemiz vatan evlâtları olarak vazife 
görmektedirler. Köy Enstitülerine giren köy 
çocukları burada hem bilgisini artırmak mec
buriyetindedir, hem bir işçi gibi çalışarak sa
nat öğrenecektir, hem de bir çiftçi gibi ziraat-
le uğraşarak ziraat öğrenecektir, öğretmen ola
rak köyüne döndüğü zaman da; köyün hem öğ
retmeni, hem de ziraat ve sanat öğreticisidir. 
Böylece bunların koltuklarına birçok karpuz 
yerleştirilmek istenmiştir. Bu zavallı gençler, 
bunların hepsini muhafaza edelim derken hiç
birini muhafaza edememişlerdir. 
, Sonra, bunlar; diğer öğretmenlerden farklı 

şartlara tâbi tutulmuşlardır. Meselâ diğer öğret
menler tahsil müddetinin 1,5 misli mecburi hiz- | 
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mete tâbi tutulmuşlarken, bunlar 20 yıl gibi 
ağır külfet altına sokulmuşlardır. 

Bu ağır hizmetlerine mukabil yirmi lira üc
ret verilmek suretiyle çalıştırılmışlardır. Her 
nekadar bu husustaki kanunda işlik, geçimleri* 
ne yarıyacak arazi, ziraat alet ve edevatı ve* 
rilmek kaydı var ise de birçok yerlerde bunlar 
kendilerine verilmemiştir. Verilen yerlerde de 
öğretmenlikle fiilî çiftçilik ve sanatkârlık bir 
arada yürüyemiyeceği için, gençler bunlardan 
istifade edememiş ve bu suretle sefîl ve perişan 
bir duruma düşmüşlerdir, Tayin, terfi, tecziye, 
vazife hususlarında da tamamiyle farklı mua
meleye tâbi tutulmuşlardır. Bu suretle ilk öğ
retmen meslekinde bir ikilik meydana gelmiş bir 
köylü, şehirli ayrılığı telkin edilmiştir, işte 
bu müesseseler, bu gibd sebeplerle muvaffak 
olamamışlardır. 

Bugün huzurunuza getirilmiş olan bu kanun, 
köy enstitülerini öğretmen okulu haline getir
mekle çok hayırlı bir hizmet ifa etmektedir. 

Bugün müzakere etmekte olduğumuz bu ka
nunun getirdiği bellibaşlı esaslar şunlardır : 
Bir defa arzettiğim gibi bu farklı muameleyi 
ortadan kaldırmış ve meslekte eşit muamele ya
ratmış olacaktır. Huzurunuza getirilen bu ka
nunda üstün kalitede öğretmen yetiştirmenin 
esas olarak ele alınmış olduşu maddelere geçil
diği zaman görülecektir. Bu kanun, köyden ve 
şehirden alınacak çocuk sayısını tesbit etmek 
suretiyle daha çok muhite intibak kabiliyetini 
haiz olanlarla köy öğretmeni ihtiyacının temi
nini derpiş etmiştir. Ve sonra her meslek husu
si kabiliyet ve istidat ister. Bunun gibi öğret
menlikte de hususi kabiliyet ve istidadın rolü 
büyüktür. Her hangi bir çocuk öğretmen oku
luna girerken muvaffak olabilir. Okuldaki me
saisinden öğretmen olamıyacağı kanaati hâsıl 
olursa bu hususta ne yolda hareket edileceği 
hakkında bir hüküm vardır: Bu gibi kabiliyet
siz çocuklar, öğretmenler kurulunca birinci yıl 
sonunda kendilerinden tazminat almaksızın okul
dan çıkarılabilecektir. Bu suretle üstün kalitede 
öğretmen yetiştirme imkânı hâsıl olacak ve bu 
durumdaki çocuklar da bir malî külfet altına so
kulmamış olacaklardır. 

Sonra; mecburi hizmet umumi hükümlere bağ
lanmak suretiyle bu hususta da âdilâne bir şekle 
varılmıştır, öğretmeni okullarından mezun ola
cak öğretmenlere, bu kanunla, yüksek tahsil im« 
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kânı da sağlanmış bulunmaktadır. Köy enstitü- I 
lerinde ders saatleri de emsal müesseselere naza
ran nispetsizdir ve bu işte de bir keşmekeş var
dır. Bu da diğer müesseselere uygun bir şekilde 
bir nizama bağlanmış bulunmaktadır. 

Köy enstitülerini öğretmen okulları haline 
getiren bu kanun çok faydalı bir kanundur. Mad
delerde bâzı değişiklik yapılması hakkındaki tek
lif hakkım mahfuz olmak üzere, bu kanuna iltifat 
buyurulmasım rica ederim. 

REÎS — Millî Eğitim Vekili. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ PJFKI SALÎM 

BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; 
yüksek huzurunuza sevketmis olduğumuz kanfun 
tasarısı, köy enstitüleriyle öğretmen okullarını 
birleştirecek olan kanun tasarısıdır. Bugün ilk
okullarımıza öğretmen yetiştirmek bakımından 
iki kaynağa sahip bulunduğumuz Yüksek Mec
lisçe malûmdur. Bu kaynaklardan biri köy ens
titüleri, diğeri öğretmen okullarımızdır. Her 
iki kaynaktan, her iki menşeden yetişeni öğretmen
lerimizin bir kısmı şehirlerde ve kasabalarda, di
ğer bir kısmı köylerimizde, Yüksek Meclisin üze
rinde daima büyük bir hassasiyetle durduğu bir 
dâvanın ilköğretim dâvasının tahakkukuna gay
ret sarf etmekte ve hakikaten büyük bir feragatle, 
fedakârlıkla çalışmaktadırlar. 

Şimdi, müşterek bir hizmetin ifasında vazi
feli olan bu öğretmenler arasında, enstitü me
zunu ile, öğretmen okulu mezunu arasında, ka
nunlarla ihdas edilmiş büyük farklar mevcuttur. 
Bu iki menşeden, bu iki kaynaktan gelen öğ
retmenler arasında, tâyinleri, terfileri, tecziye 
usulleri, çalışma tarzları, mecburi hizmetleri ba
kımından büyük farklar vardır. Enstitü mezunu 
öğretmenler 105 lira ücretle tâyin edilmektedir
ler ve 3 sene ile 6 sene arasında staj görmekte
dirler. öğretmen okulu mezunları 20 lira ile 
başlar ve 1 sene ile 3 sene arasında staj görür
ler. Tecziyeleri bakımından enstitü mezunu olan 
öğretmenler 4274 sayılı Kanuna tâbidir; öğret
men okulu mezunları ise 4357 sayılı Kanuna tâ- | 
bidirler. Böyle olunca her iki çeşit öğretmen
lerin, yani enstitü mezunu öğretmenlerle öğ
retmen okulu mezunu öğretmenlerin disiplin 
kurulları ayrı, ceza hükümleri ayrıdır. Çalış
ma yerleri bakımından da aralarında çok fark
lar vardır. Enstitü mezunu öğretmenler mün
hasıran köylerde vazife almakta, öğretmen oku- I 
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lu mezunları ise hem köylerde hem de şehir ve 
kasabalarda hizmet görmektedirler. Enstitüye 
alman çocuklarla öğretmen okuluna alman öğ
renciler arasında da farklar vardır. Köy ensti
tülerine münhasıran köylü çocukları alınmak
ta, öğretmen okullarına ise hem şehirli hem de 
köylü öğrenciler girmektedirler. 

Şimdi bu farklar, iki ayrı menşeden yetiş
miş olan öğretmenler arasındaki bu ayrılık bin-
netice köy enstitüsü mezunları arasında bir hu
zursuzluk tevlidetmiştir. 

Biz, yüksek huzurunuza getirdiğimiz bu ka
nun tasarısiyle, yetiştirildikleri müesseselere 
göre öğretmenlerimiz arasında kanunla ihdas 
edilmiş olan farkları bertaraf etmek istiyoruz. 
Bunlar arasında menşe birliğini temin etmek, 
hak ve vazifeler bakımından müsavat tesis et
mek istiyoruz. Kanunun maksat ve hedefi bun
dan ibarettir. Yüksek Meclisiniz bu kanun ta
sarısını kabul buyurduğu takdirde ilköğretmen 
dâvasında son derece ehemmiyetli telâkki etti
ğimiz meseleyi halletmiş ve öğretmenlerimiz 
arasında uzun zamandan beri devam edegelen 
ikiliği bertaraf etmiş olacaktır. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy Enstitüleri île tik Öğretmen Okullarının 
Birleştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — «Köy enstitüleri» adı «îlk öğ
retmen okulu» olarak değiştirilmiştir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ RIFKI SALÎM 
BURÇAK (Erzurum) — Efendim, burada Hü
kümetin teklifi ile Bütçe Komisyonunun teklifi 
arasında bir fark vardır. Hükümetin teklifin
de, köy enstitüleri ile öğretmen okulları, ilk 
öğretmen okulları adı altında birleştirilmiştir, 
deniyor. Bütçe Komisyonu ise (köy enstitüleri 
adı, ilk öğretmen okuluna çevrilmiştir.) şeklin
de maddeyi değiştirmiştir. Hükümet teklifinin 
kabul edilmesini rica edeceğim, şu sebeple ki ; 
demin arzettiğim sebeplerle, işin bünyesinde, 
mahiyetinde değişiklik vardır ve bu iki mües
sese birleştirilmiştir. Bu mânayı ifade etmesi 
bakımından Hükümet teklifinin kabul edilme
sini istirham edeceğim. 
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REÎS — Komisyon iltihak ediyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU REİSİ MUS

TAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 
Efendim; Millî Eğitim Komisyonunuz, Millî 
Eğitim Vekilinin sebeplerini izah ettiği mesele
den dolayı Hükümet teklifini aynen kabul et
miştir. 

REÎS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, komisyon gayet doğru bir isim 
bulmuş. Bununla kanunun bünyesine tamemen 
bir birlik tesis ediliyor, yani eşitlik tesis ediliyor. 
« İsimde bir birlik olmaz » diyor Hükümet. (Sol
dan « öyle değil » sesleri, gülüşmeler). Müsaade 
buyurun, şaşırtmayın. Şimdi Hükümet Enstitü 
adını devam ettirmek istiyor. (Hayır, hayır, 
sesleri, gülüşmeler). 

REÎS — Yanlış anladınız Kemal Bey. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Benim anladığım şu : (Gülüşmeler) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, yanlış 

anladıklarını ifade ettiler. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Belki yanlış anladım, müsaade buyurun. Şimdi, 
komisyon, ilköğretim mektepleri dememiş mi? 
Komisyonun değiştirmesi bu değil mi? ilköğretim 
okulları muallimleri için Hükümet, enstitütü kal
sın diyor. (Soldan, gülüşmeler). 

REÎS — Rica ederim, kanaatlerinizi reyleri
nizle izrah edersiniz, hatibin kendi şahsi anla
yışını böyle reaksiyonla karşılamayınız. (Anla
mamış sesleri). 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Ne bağırıyorsunuz, ben yanlış anlamış olabili
rim. O vakit Hükümet, komisyon çıkar Ahmet 
Kemal Varınca bu işi yanlış anlamıştır, der, si
zin bağırmaya ne hakkınız var? 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın 

Bakan burada sarahaten beyan ettiler ve « aynı 
meslekte, aynı vazifede çalışan iki zümre arasın
da gittikçe zıddiyet, ayrılık olmaktadır, bu iki
sini tevhit ediyoruz, evvelce yapılmış bir hatayı 
tashih ediyoruz » dediler. 

Ondan sonra konuşan, salahiyetli komisyon, 
Millî Eğitim komisyonu Başkanı aynı hakikati 
ifade ederek bu şekilde bir hatanın tashih edildi
ğini ve köy enstitüleri ile ilköğretmen okulları
nın bir nam altında birleştirildiğini tebarüz et-
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tirdiler. Vaziyet bu kadar sarih iken Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün bunu kabul etmiyerek 
beyanda bulunması mavakaa uymamaktadır. Bu 
münasebetle Sayın Bütçe Komisyonu Sözcüsüne 
şunu ifade etmek isterim ki . . . . 

REÎS — Şimdi iltihak ediyorlar Cezmi Bey. 
CEZMİ TÜRK (Devamla) — İltihaklarına 

teşekkür ederim. Aksi takdirde haksız iktisap 
gibi bir haksız tasarrufta bulunmuş olacaklar
dır. 

REÎS — Takrir vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 1 nei madde

nin «Köy enstitüleri ile ilköğretmen okulları, 
ilköğretmen okulu adı altında birleştirilmiştir.» 

Şeklinde kabulünü arz ve rica ederim. 
Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı Salim (Burçak 

REİS — Komisyon iltihak etmektedir. Bi
rinci maddeyi okuyoruz. 

Köy Enstitüleri ile İlk öğretmen Okullarının 
Birleştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Köy enstitüleri ile ilk öğret
men okulları, «ilk öğretmen okulları» adı altın
da birleştirilmiştir. 

REİS — Madde hakkında başka söz i'stiyen 
yoktur. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Îlk öğretmen okullarının tah
sil müddeti, ilkokul mezunları için (6), orta
okul mezunları içdn (3) yıldır. 

REİS — Buyurun. 
KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA REŞİT 

TARAKÇIOĞLU (Trabzıon) — İkinci maddede; 
Millî Eğitim Komisyonu 'olarak, Bütçe Komis
yonunun değiştirgesini ka'bul ediyoruz. Yalnız 
TDU maddede ayrı bir fıkra var. Hükümet tek
lifinde olan bu fıkrayı okuyorum; «İlk öğret
men okullarında 'gerekirse hazırlık sınıfları da 
açılır.» Bütçe Komisyonu bu fıkrayı ıkaldırmış, 
Millî Eğitim Komisyonu bunu kabul etmiştir. 
Sebep 'şu; bugün Türkiye'mizin 16 000 küsur 
'köy okulu vardır, bunun 1 000 küsuru tek öğ-
retmenlidir. Şdmdi bu tek öğretmenli okullar
dan mezun olup, öğretmen okuluna gelecek 
olan çocukların beş sınıflı beş öğretmenli, ya
hut beş sınıflı veya 3-4 öğretmenli talebe ile 
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bir seviyede yürümesi imkânı yoktur. Onun I 
için komisyonumuz Hükümete bu hususta im
kân vermiştir, İlk öğretmen okullarında, ge
rekirse, kaydiyle, hazırlık sınıfı açılmasının ve 
binaenaleyh yetişmemiş köy çocuklarının yetiş
tirilmesinin yerinde ve lüzumlu olduğu kana
atindedir. (Çok doğru sesleri) (Bu fıkranın ay
nen kabul edilmesini rica ediyorum. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
•Sözlerime Millî Eğitim Komisyonu Reisine te
şekkür ederek bağlıyacağım. Bu ımadde üze
rinde Millî Eğitim Komisyonu önemle durmuş 
bulunması yerindedir. Hemen arz edeyim ki, 
mütaakıp üçüncü madde sıkıdan sıkıya bu mad
de ile ilgilidir. Burada Mdllî Eğitim Komis
yonu Reisinin dermeyan ettiği mucip sebepler 
ayniyle mütaakıp maddede de mevcuttur. 

Bilirsiniz ki, Köy Enstitüleri Kanunu, bi
dayette, -bu okullara girecek olanların köylü 
olmasını şart kılmıştı. Fakat aradan birkaç 
sene geçtikten sonra yapılan bir tadille şehirli 
çocuklar da bu okullara kabul edilmeye başlan
mıştır. 

TEVFÎK İLERİ (Samsun) — Hayır. Olursa 
bugün olacaktır. | 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Ben 'tadil edilmiş olduğunu zannediyordun]. 
Köy enstitülerinin ismini değiştirip «Köy öğret
men okulu» da desek, bu okullara sadece şehirli 
veya sadece köylü çocuklarınım girmesi ihak-
kınıda bir ıhüküm vaz'ı, öyle zannediyorum ki 
Anayasa bakımından da mümkün değildir. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
Millî Eğitim Komisyonu Reisinin izah ettiği gi
bi, Ibugün köylerimizin mühim Ibir kısmında 
tek öğretmıen vardır Köylerimizde okuyan ço
cuklarımız, mıüsaıbaka imtihanlarında, şehir
lerde, kasabalarda okuyan çocuklarımız kadar 
müktesebatları olmadığı için, onlara nazaran 
zayıf durumda kalacaklardır. Bu ikinci mad
dede hazırlayıcı, kurs mahiyetinde, bir devre 
kabul etmekle, öyle zannediyorum ki, köylü 
çocuklarım bu durumunu göz önünde tutmuş 
.olacaktır. Bu maddeyi Hükümetin üçüncü mad
desi tamamlamaktadır. Bu maddeleri birlikte 
mütalâa etmek 'lâzımdır. Köy 'oku'llarımda oku
yan çocuklar, şehirde tesadüfen yahut talihin 
şevkiyle daha esaslı tahsil yapan kardeşlerim
den kötü vaziyette bırakılmamalıdır, onları hi- | 
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maye edici Ibir hüküm lâzımdır. Bu itibarla 
ıMillî Eğitim Komisyonunun teklifinin kabulü
nün çok yerinde olacağı kanaatindeyim. 

REÎ'S — Efendim, Bütçe Komisyonu bu 
kaydın ilâvesine esasen iltihak etmektedir. Bu 
kaydın ilâvesi suretiyle maddeyi okuyoruz. 

[MADDE 2. — i l k öğretmem okullarının tah
sil müddeti, ilkokul mezunları için (6|), «orta
okul mezunları için (!3) yıldır. 

İlk öğretmen okullarında, gerekirse hazırlık 
sınıfları da açılabilir. 

NUISRET KÎRlŞölOĞLU (Çanakkale) — 
Efendim, nazırlık sınıfları kaç yıl olacaktır? 
Zapta geçmesi için soruyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKİLİ RIFKI SALİM 
<BURÇAK (Erzurum) — Bir yıl. 

MADDE 3. — îlk Öğretmen okullarına alı
nacak öğrenciler imtihanla seçilir. Bu okullara 
her yıl alınacak öğrencilerin % 75 mim köy ilk
okulları mezunlarından olması şarttır. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) 
— Arkadaşlar, bu üçüncü maddemin ehemmi
yeti vardır. Zahiren ilk öğretmen okullarına 
alınacak öğrencilerin % 75 ini köy okulların
dan almış .olmakla biz biraz hissiyatım 121 gıcık
lamış oluyoruz. Bu madde ile ibiz, köylü çocuk
larımızın bu öğretmen okullarına girmelerine 
taraftar olduğumuzu gösteriyoruz. Ancak bu 
mesele komisyonda u'zunı uzun imevzuubahis ol
du, Eskiden ortaokullarım sayıları azdı. Bun
lar her yıl Türkiye'de çoğalmaktadır ve bugün
kü miktarı 400 ü aşmış bulunmaktadır. Yalnız 
liselere bağlı olanlar hariç, müstakil ortaokul
lara devam eden 'talebenin adedi 00 000 e ya
kındır. Bu ortaokullar kazalarda, nahiyeler
de, hattâ bâzı kalabalık köylerdi dahi açılmış
tır. («Öyle bir şey yok» sesleri). 

Bâzı köylerde Ibi'l'e açılmıştır. Hükümet bu
rada... 

Arkadaşlar, biz komisyon olarak şöyle dü
şündük : öğretmen okulları, enstitüler gibi beş 
sınıf değil, altı sınıflı oluyor. Binaenaleyh eğer 
biz bulabildiğimiz yerlerde ortaokul mezunu bu
lursak buralara alalım, çünkü, bunlar da köy 
çocuklarıdır. Onun için maddeye başka şekil 
verdik. Sebebini size bir rakamla arzedeceğim. 
20 öğretmen okulunda 14 bin talebe vardır. Bir 
talebenin bir yıllık masrafı, Hükümetten aldı-
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ğım rakama göre arzediyorum, 560 liradır. Bi- | 
naenaleyh bunların bir yıllık masrafı sekiz mil
yon lira oluyor. Eğer biz yine köy çocukların
dan terekkübetmiş olan ortaokul mezunlarını 
alırsak bir defa masraf bakımından bir hayli 
para tasarruf etmiş olacağız. Onun için madde
ye şu şekli verdik : 

MADDE 3. — öğretmen okullarının birinci I 
devrelerine ortaokulu bulunmıyan yerlerden 
imtihanla parasız yatılı olarak öğrenci alınır. 

(Ortaokulu bulunmıyan yerlerden) diyoruz. 
Yani bu yerler nereleri olabilir? Şüphesiz köy
ler. Binaenaleyh bu, |% 75 i değil, icabederse, 
ortaokulu bulunmıyan yerler de dâhil edilince, 
kamilen köy okulları talebelerinden alınır, de
mektir. Yani bu, % 75 nispetini de aşmış olu
yor. 

(İkinci devrelere, yani 4 ncü sınıflara ihti
yaç nispetinde ve imtihanla ortaokul mezunları 
parasız ve yatılı olarak kabul edilir.) 

Şimdi Hükümet teklifinde bulunmıyan mü
him bir fıkrayı buraya ilâve ettik. O da şudur : 
(Her iki devreye de, gündüzlü olarak, ilk ve or
taokul mezunları imtihansız alınabilir.) Bu 
hükmü koymamızın sebebi şudur : Böyle bir 
kayıt olmadıkça bir mahallin Öğretmen okuluna 
gündüzlü talebe alınamıyor. Niçin? Bunlar ya
tılıdır, onun için deniyor. Böyle bir fıkra ko
nursa o mahaldeki çocukların da bu okullara 
devam edip öğretmen olmalarına imkân veril
miş olur. Komisyonumuzun noktai nazarı bu
dur. Bu şeklin kabulünde fayda mülâhaza et
mekteyiz, kabulünü rioa ederiz. 

REÎS — Tevfik İleri. 
TEVFÎK ILERÎ (Samsun) — Efendim; ben

ce bu kanunun mühim maddelerinden birisi de 
budur. Ben, şahsan Hükümet teklifinin kabul 
edilmesini istirham etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Bu kanunu Millî Eğitim Vekâleti, bilhassa 
ilkokul öğretmeni, köy enstitüsünde okumakta 
bulunan Türk çocuklarının, köylülerimizin hep
si dört gözle beklemektedirler, yalnız köylüle
rimizin bir endişesi vardır. Eski kanun, köy ens
titüsüne girmek için köylü olmayı şart koşmuş- I 
tur. Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız gönül
lerinin ifadesini dile getirdi. Bu kanun gönülle
rinin arzusunu yerine getirecektir. Köy çocu
ğundan başkası köy enstitülerine giremezdi. Bil- | 
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farz, küçük kasabalarımız vardır, köyden farkı 
yoktur, oranın çocukları dahi buraya giremez. 
Girebilmek için gider köye nüfusunu kaydetti
rirdi. 

Bu defa köy enstitüleri muallih mektepleri 
halini alınca çocuklarımızı gönderebileceğimiz 
bu tek mektebe çocuklarımızı gönderebilecek 
miyiz, gönderemiyecek miyiz? Diye köylüler en
dişe etmektedirler. 

Arkadaşlar, itiraf edelim ki, pekçok köyün 
hocası olmadığı gibi köy mekteplerinin yetiştir
diği çocuklar da, maalesef, şehir mekteplerinin 
yetiştirdiği çocuklar ayarında değildir. înşaal-
lah o güne de erişeceğiz. Hal böyle olunca hak
lı 'olarak muallim mekteplerinde, bugün yapıl
dığı gibi yarın da imtihanla talebe alınacağına 
göre, bu imtihanda köy çocuklarının şehir ço-
cuklariyle yarışa çıkması ve muvaffak olması
na imkân yoktur. Bu itibarla içlerinden iyi ye
tiştirildikleri takdirde çok büyük kabiliyetler ve 
başarılı insanların da yetişmesi melhuz olan, 
köylü çocuklarımızın da bu mekteplere girmesi 
imkânını hazırlamak çok yerinde bir hareket
tir. Bilhassa hazırlık sınıflarının da ihdası 
kabul edildikten sonra köy çocuklarının şehir 
çocuklarına nazaran olan aksak tarafları da 
burada giderileceğine göre, bu okullara köy 
çocuklarının bir nispet dâhilinde girme hakları
nın tanınması gayet tabiî, gayet âdilâne olur. 
Aksi takdirde köy çocukları hiçbir mektebe 
giremez olur. Bu sebeple Hükümetin ve Bütçe 
Komisyonunun teklifleri çok yerindedir. An
cak köy çocukları arasında yapılacak bir im
tihanla alınmak ve şehir çocuklariyle köy ço
cukları arasındaki fark da ihzari sınıflarda 
giderilmek şartiyle bu % 75 kaydına dokunnıı-
yalım. 

Bu maddenin kayıtsız şartsız kabul edilme
si memleket ve çocuklarımız için hayırlı ola
caktır. Kabulünü istirham ediyorum. 

OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, ilk öğ
retim dâvasında, gerek öğretmen, gerekse okul 
olarak büyük meselelerimiz vardır ki, el'an 
bir hal beklenmektedir. Bunlardan yalnız bir 
tanesini Hükümet ele almış ve iyi bir şekilde 
halletmeye çalışan bu tasarıyı huzurunuza ge
tirmiştir. Şimdi bu noktayı düzelteyim derken 
Sayın Millî Eğitim Komisyonunun Saym Baş
kanına uyarak bozmaya çalışmak kadar hatalı 
ve mantıki olmıyan bir iddia olamaz. Sayın 
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Başkandan özür dilerim, evvelâ kalabalık köy
lerimizde orta okul olduğunu tebşir ettiler. 
Böyle bir listeyi çıkar lütfen hoparlör karşı
sında okurlarsa, bütün efkârı umumiyeye bu 
akşamdan itibaren ilân edilir ve her kes gibi 
biz de bu kalabalık köylerimizdeki orta okul
ların sayısını öğrenmekle övünç duyarız. 

İkinci bir noktaya Sayın Tevfik ileri temas 
ettiler, fakat her nedense üzerinde çok durma
dılar. Köylülerimizde realite olarak şu kanaat 
vardır, yanlıştır, doğrudur o başka. Biz, bir 
milletvekili olarak hepimizin bilmesi lâzımdır, 
köylülerimiz bizim çocuklarımızı okutmazlar, 
yüksek tahsil yaptırmazlar kanaatini taşırlar. 
Bir tek misal vereyim, Mersin'in bir Arsl£n-
kÖyü vardır, şu meşhur demokrat Arslanköy. 
Bu köyün beş sınıflı bir ilkokulu vardır, bu 
mektebi bitiren köy çocuklarından 360 ı köy 
enstitüleri mezunu olmuştur, fakat içlerinden 
yüksek tahsil yapan 5 kişiyi geçmemektedir. 
Adana'nın temas ettiğimiz başka köyleri ise, 
Hükümet bizim çocuklarımızı okutmaz iddia
sındadırlar. 

İlk okulu olan ve köy enstitülerine talebe 
gönderen köylerde okul müfettişleri köylülere 
sormuşlardır, bir sürü anket malûmat vardır, 
elimde - onlar da, bizim çocuklarımız niha
yet köy enstitülerinde okurlar ve meşhur ka
naatle - mandolin ve zeybek oyunu öğrenir
ler, demişlerdir. Re el vaziyet budur. Bunu 
silmek ve bu müesseseleri takviye etmek için, 
şehir ve köy çocuklarını bir arada okuttuk
tan sonra köylerde beraber çalışmak ve yük
sek tahsil yapabilmek imkânını vermek lâ
zımdır. Bunun için ben Sayın Millî Eğitim Ba
kanından daha büyük tedbirler getirmesini is
terim, bilhassa zeki istidat ve kabiliyetleri 
modern metotlarla çalıştıralım. Köy çocukları
nın evleviyetle yetiştirilmesi ve memleket ida
resinde bilgili ve mütehassıs olarak yetiştiril
mesi için tedbirler alınmasını, demokratik ça
lışmaların temeli saymakta ve temenni etmek
teyim. Bu arada Sayın Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu'nun, bu % 75 nispetini kaldırınız demesi, 
tamamen köy çocukları aleyhinde olacaktır. 
İddiasını tarihî, veciz bir misalle teyidetmek 
isterim ki, arkadaşlar, merhum ve mağfur Ma
reşal, gayet iyi hatırlarım, Sayın Asım Gün-
düz'ü işhadederim. 1931 yılında Türk Ordusu
na bir tamim göndermişti : 

Yapılan istatistiklere göre ordunun gedikli 
okullarına hep şehir ve kasaba çocuklarının 
alındığı görülmektedir, halbuki ordunun mad
di ve mânevi hayatı ve istikbali için bu gedik
li okullarına tercihan köy çocuklarının alınma
sı lâzımdır, köy çocukları % 8ü nispetinde alın
malıdır, bu seneden itibaren askerlik dairele
ri, şube reisleri dikkat etsinler, ordunun ge
dikli okullarına gireceklerin % 80 ninin köy 
çocukları olmasına itina etsinler. Mareşalin 
emri bu şekilde idi. 

Arkadaşlar, bir sene sonra, acıklı olarak, 
bir*tamim daha yapıldı. Bunda deniliyordu k i ; 
filân tarih ve falan sayılı tamimle ordunun ge
dikli okullarına alınacak talebenin % 80 ninin 
köy çocukları olmasını emretmiştim. Bu sene 
bu mekteplere alım kayıtlarını, istatistiklerini 
tetkik ettim, maalesef yine % 80 nispetinde 
şehir ve kasaba çocuklarının alınmış olduğunu 
gördüm. Yani askerî müesseseler Mareşalin 
emrine rağmen köy çocuklarını % 80 nispetin
de gedikli okullarına getirememişlerdir, önü
müzde bu feci misal dururken kanuni bir nis
pet koymıyacak olursak, ne olursa olsun, kasa
ba okullarından yetişecekler daha iyi yetişi
yorlar diye kasabalardakiler çocuklarını bu 
mekteplere verecekleri için bu okullar baştan
başa şehir ve kasaba çocuklariyle dolacaktır. 
Köylü haklı olarak, evvelce çocuklarımızı köy 
enstitülerinde okutup köye öğretmen olarak 
gönderiyorlardı, bunlar ona da mâni oldular, 
diyeceklerdir. Bendeniz bunun için Hükümet 
tasarısını kabul etmenizi rica edeceğim. Ba
kandan bu vesile ile, kabiliyetli köy çocukla
rının yüksek ihtisasa gitmelerini temin için 
elden geleni yapacak müesseseler yaratmaları
nı ve bilhassa iş kollejlerine gönderilmelerini 
istirham ederim. Sayın Reşit Tarakçıoğlu'na; 
mâvakaa uymıyan, haleti ruhiyeye uymıyan, 
yirmi beş senelik realiteye uymıyan beyanat 
ve iddialarında ısrar etmemelerini rica ede
rim. 

REİS — M. Reşit Tarakçıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU REÎSÎ M. RE-

ŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Çok iyi hal
lerini takdir ettiğim, şahsan kendisini sevdiğim 
Doktor Bey, beyanları arasında, benim köylü 
çocukların muallim yapmak istemediğim şek
linde t i r mütalâada bulundular. Bunda haksız
dırlar; zira yalnız Meclis değil, Türkiye bilir 
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ki, ben ömrümü köylü çocuklarını yetiştirmek
le geçirmiş bir insanım. Ben yalnız realiteden 
bahsettim ve dedim ki, bugün Türkiye'de lise
lere bağlı orta okullar hariç, müstakillen açıl
mış olan ortaokulların 5 000 - 6 000 arasında 
talebesi vardır, bunlar da kaza ve nahiyeleri-
mizdeki ortaokullarımızda. Hattâ ileri giderek, 
daha canlı köylerimizde de ortaokul vardır, 
dedim. Aksini iddia eden de yoktur. 

Arkadaşlarım, bir çocuk köylü çocuğudur 
diye orta mektebe alınmıyacak mı? öğretmen 
Okuluna alınmıyacak mı? % 75 i köy ilkoku
lundan mezun olanlardan alınır deniyor. Yine 
köylü çocuklardan ortaokul mezunu olanlar var
dır, bunları almak faydalıdır. Bir talebeye se
nede 560 lira masraf yapılıyor. Onun için % 75 i 
alınsın, % 80 i alınsın. Bizim komisyon olarak 
tesbit ettiğimiz madde köy çocuklarının alın
masına mâni değildir. (Ortaokulu olmıyan 
yerlerde) dediğimiz zaman bu mesele halledil
miş oluyor. Ortaokulu olmıyan yerler ne de
mektir? Oralardan alırur. Meseleyi mütalâa 
etmeden, tetkik etmeden vehleten hissiyata ka
pılarak birden hüküm vermek doğru değildir. 
Komisyonun teklifi gayet sarihtir: Ortaokulu 
olmıyan yerlerden birinci devreye alınır. Orta
okulu olmıyan yerler, köylerdir, oralardan alı
nı?. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Ortaokulu ol
mıyan kasabalar da var. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Nispete gelince, komisyon asla köy 
çocuklarının alınmaması taraftarı değildir. Bil
âkis yüzde yetmişin üstünde alınması hükmü 
vardır. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU .(Çanakkale) — 
Ama yüzde yüz şehirli de alınabilir o vakit. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sayın üstadım Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'ya, 
ikinci madde münasebetiyle sözlerime başlarken 
teşekkür etmiştim. Bilhassa ikinci maddede 
Bütçe Komisyonu metninde mevcut olmıyan, 
Hükümetin teklifinde bulunan, bir fıkranın le
hinde konuştukları için teşekkür etmiştim. Bu 
fıkra, köylü çocuklara, bu okullara daha geniş 
girme imkânları, kolaylıkları bahşetmek için 
idi. Millî Eğitim Komisyonunun 3 ncü madde
sinde o kadar manialar vardır ki köy çocuk
larının bu maniaları aşıp bu okullara girmesi 

âdeta imkânsız hale getirilmektedir. Bendenizce 
bu okullar daha ziyade köy okullarına öğretmen 
yetiştirecektir. Bu okullarda verilecek bilgiler 
yalnız öğretim bakımından değil, terbiye bakı
mından, pedagojik formasyon bakımından belli 
bir zamana ihtiyaç gösterir. Düşünceleri arasın
da tezat vardır. Daha evvel konuşan arkadaşla
rım gibi, Hükümetin 3 ncü maddesinin aynen 
kabulünün çok yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Bunu arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Mehmet Daim Siialp, buyurun. 
Tarakçıoğlu arkadaşımız komisyonların met

nini savundular ama musir değiller, müzakereyi 
kolaylaştırmak bakımından arzediyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, filhakika bendeniz Bütçe Komis
yonu âzasıyım, fakat bu kanunda söz hakkımı 
mahfuz tumuş bulunuyorum. Bu maddenin geti
rildiği şekilde kabul edilmemesi için komisyonda 
bir hayli mesai sarfetmiş bir arkadaşınızım. Bu 
maddenin şu mahzuru vardır. 

Maddenin son cümlesinde (Bu okullara her 
yıl alınacak öğrencilerin % 75 inin köy ilkokul
ları mezunlarından olması şarttır) deniyor. Köy 
ilkokulları mezunlarının şart olarak buraya alın
masının kanaatimizce büyük bir mahzuru vardır. 
Filvaki köy çocuklarına bu mekteplere girme nis
petini yüksek tutmak lâzımdır, kanaatindeyim. 
Biz köy ilkokulları mezunu diyecek olursak orta 
mektepten mahrum olan birçok kasaba ve nahi
yelerimiz ilkokullarında okuyan çocuklar bundan 
mahrum kalacaktır. Köy dendiğinde orta mek
tebi bulmıyan köy, kaza, nahiye çocukları mah
rum ediliyor demektir. Kanunun maksadı şu
dur; orta mektebi bulunmıyan yerlerde okuyan 
çocuklar bu yüksek nispetten istifade etsinler, 
bu okullara girsinler şeklindedir. Bu böyle ol
duğuna göre köyle şehir arasında tefrik yapıl
maması için ben şöyle bir şey yapılmasını rica 
etmiştim: % 75 ini kabul ediyorum, rakam üze
rinde duruyorum, (bu okullara her yıl alınacak 
öğrencilerin % 75 inin ortakulu bulunmıyan yer
lerden alınması şarttır) şeklinde teklif ediyorum. 
Yine maksat hâsıl oluyor, bundan köy okulu 
mezunları tamamen istifade ediyor. Kaldı ki, 
ortaokuldan mahrum olan nahiye ve kaza çocuk
larını da istifade ettirmiş oluyoruz. Yani maksat 
birdir. Yine aynı maksada varmak istiyorum, 
bunun için de tâbiri değiştirmek lâzımgeliyor. 

Sonra bu şekilde «öyle bir mektep açmışlar ki, 
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bunun % 75 ini köylere, % 25 ini de şehirlilere 
tahsis etmişler» denmesine de mahal kalmaz. 
Ancak bu, ortaokulu bulunmıyan yerler için ka
bul edilmiş bir kontenjan olacaktır. O da şu de
mektir : Ortaokulu bulunmıyan yerlerin çocuk
larına bu hakkı tanımıyacak ve müsavat kaidesini 
de kabul edecek olursak, ortaokulu bulunan yer 
çocukları da buraya girerler ve ortaokullara ta
lep azalır. Bu itibarla bu işte ortaokulun mev
cudiyeti veya ademimevcudiyetini bir kriteryum 
olarak alıyorum. Bu şekilde kabulünü rica ederim 

REİS — Millî Eğitim Vekili. 
MÎÎLÎ EĞlTÎM VEKİLİ RIFKI SALlM 

BURÇAK (Erzurum) — Efendim; gerek Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu ve gerek Daim Süalp 
arkadaşlarımızın endişeleri şu noktada toplanı
yor, diyorlar ki ; «ortaokulu bulunmıyan nahiye 
ve kasabalardaki çocuklar öğretmen okullarına 
girmek imkânına sahip olamayacaklardır.» Bir 
noktayı açıklarsam endişeleri kendiliğinden zail 
olacaktır. 

Bunlar yani ortaokulu bulunmıyan nahiye 
ve kasaba çocukları, yüzde yirmi beşin içinde
dir. 

RElS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efendim. 

ire maddede tâyin edilen ırispete ne de Hüküme
tin teklifine bir itirazım yok. Nüfusunun % 
80 ni köylü olan bir memlekette böyle bir nis
petin öğretmen okullarına talebe kaydını sağlı-
yan bu madde ile bu kıymeti sabit tutmakta 
memleket menfaatleriyle tam bir mutabakat 
vardır. Binaenaleyh Hükümetin teklifinde mad
deye konulmuş olan bu nispetin muhafaza edil
mesine taraftarım. Yalnız bir tereddütlü nokta
yı Maarif Vekilimizden sormak için söz aldım. 
o da şudur: 

Malûm, köy enstitülerinin kurulmasındaki 
hikmetlerden bir tanesi olarak o zaman demiş
ti k i ; şehirde yetişen münevverler öğretmen 
olarak köye gitmiyorlar, maalesef bugün köyle
rimizin ekseriyetinde mevcut olan hayat şekli 
onları bıktırıyor, yıldırıyor, iyi çalışmıyorlar. 
O halde biz şöyle bir müessese kuralım. Köy 
enstitülerine yalnız köylü çocuklarını alalım. 
Köy enstitülerinde köyün şeraiti hayatiyesine 
yakın bir hayat şartı tesis edelim. O şeraiti ha
yatiye içinde yetişen çocuklar şehir hayatından 
uzak kalıp, yetiştikten sonra köylerde daha ra-
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hat ve devamlı çalışırlar... Köy Enstitüleri Ka
nununun esbabı mucibesi böyle idi. Şimdi bunu 
tebdil ediyor enstitüleri öğretmen okulu haline 
getiriyoruz. Getirirken de talebe adedinin % 
75 ni köy çocuklarına hasrediyoruz. Bu çocuk
lar öğretmen okulundan çıktıktan sonra tabia-
tiyle % 75 nispetinde de köylerde vazife almak 
vaziyetindedirler. Evvelce derpiş edilen mahzur 
şimdi ne suretle ortadan kaldırılmaktadır? Bir 
defa bunu anlamak istiyorum. 

Acaba Maarif Vekâleti öğretmenlerin tâyini
ne, tebdiline, cezalandırılmasına dair olan ka
nunda da bu esasa muvazi bir değişiklik yapacak 
mıdır? Bu işi nasıl idare edecektir? 

İRFAN AKSU (İsparta) — Hayat seviyesi
ni yükseltiyoruz... 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — irfan 
Bey, Evet ama, köylünün hayat seviyesini yük
seltmek meselesi uzun vadeli bir meseledir ve 
başka bir mevzudur. Şimdi noktai nazarıma gö
re tereddüdümü mucip olan da budur : Şehir 
ve köy çocukları bir arada okuyacaklar. Bun
ların köye dağıtılması ve vazife görmesi halinde, 
eskiden bu memleketi hususi enstitüler kurmaya 
mecbur etmiş olan vaziyette o güne göre bugün 
de bir değişiklik olmadığına bakılırsa, eski mah
zurlar nasıl bertaraf edilecek? Ben, bunu öğren
mek istiyorum. Bu hususa cevap verilmesi lâ
zımdır. 

REÎS — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Emmim) — Çok muh

terem arkadaşlar, ben esas itibariyle kanunun 
şekli üzerinde sizleri tenvir etmek arzusunda-
ymn. Şahlan, metinde yazılı olduğu üzere, köy
lüye ne muayyen bir nispetin tahsisine ve ne de 
şehirli çocuklarına bu işe alınışlarında bir tef
rik yapılmasına taraftar değilim., köylü ve 
şehirli tefrik edilmeden bu mekteplere bütün ta
lebeler girmelidir. (Bıravo sesleri). 

Kanun metni, esas itibariyle bugünkü tatbik 
şeklinden bir santim dahi ayrılmış değildir. Ka
nunun, bilhassa ilköğretim dâvasında, yepyeni 
bir ruhla gelmesini hepimiz çok arzu ederdik, 
Maalesef kanun, gördüğümüz klasik şekilden 
başka bir şey değildir. Benim üzerinde durdu
ğum mesele, Bahadır Dülger arkadaşımızın te
mas ettiği gibi, bir köylü çocuğunun dünkü 
zihniyet altında, köyde doğacak, köyde büyü
yecek, köyde tahsil görecek, köye dönecek ve 
kÖlüyü yetiştirecek olmasıdır. Muhterem arka-
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daşlar, bu çok geri bir zihniyettir. Köylü ço- j 
cuğu niçin şehir muallimi olmasın, şehirli ço
cuğu niçin köyde iş görmesin? Böyle bir tef
rikin kanunda yeri yoktur. (Bravo sesleri). 

TEVFlK ÎLERI (Samsun) — Kanunda böy- I 
le tefrik yok. 

SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, lütfen dinleyin, ondan sonra kürsü
ye gelin. 

Şehirli ve köylü çocuğunu ayırarak tefrik 
yapıp bu okulların muallim mekteplerine alın
masına ben şahsan taraftar değilim. Tefrik 
edilmeden bu okula çocuklar girmelidirler. 

Yalnız temas edeceği bir nokta belki zihin
lerde ufak bir istifham çizebilir. Klâsik şekil
den bir santim ayrılmadık dedim, hakikaten 
öyledir. Diyor ki, köy çocukları % 75 nispe- I 
tinde ve imtihanla alınır. Muhterem arkadaş
lar, benim aleyhinde bulunduğum ikinci şık 
da imtihan şeklidir. Köy muallim mektepleri
ne yerleştirilecek çocuklardan Kadıköy'deki bir 
mektepte yetişen bir çocukla Alibey Köyün
deki mektepte yetişen çocuk bilgi, materyal 
ve görgü itibariyle belki aynı derecede yetiş-
miyebilirler. Meselâ Pasinler Kazasına bağ
lı Hacı Köyünde tedris şekli kuvvetli olduğu 
için oradan imtihana giren çocuklardan 10 ta
nesi kazanır, öbür taraftan Karayalı'dan, Bay
raktar 'dan gelenlerden ise tek bir kişi kazan
maz. Bizim üzerinde duracağımız mesele imti
hanın şekli meselesidir, hali hazırda teklif edi
len şekil çok yersizdir. 

îlk mekteplerin esas itibariyle yetiştirmiş 
olduğu çocuklar üzerinde muallimin büyük ro
lü vardır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda olup 
ayrı ayrı her okulda pekiyi derece almış olan 
çocukların hepsinin müracaatlarını muayyen ay 
içinde kabul eder mektep. Kabul ettikten sonra 
içtimai durum, muhitin şartları, iklim şeraiti, 
cemiyetin ihtiyacını göz önüne alınarak mek
tep idaresince bir komisyon huzuriyle bu pe
kiyi dereceli çocuklar alınır, imtihan şekliyle 
talebe almak doğru olmuyor ve iyi netice ver
miyor. Biz seçim bölgelerimizdeyken birçok 
köy çocuğu bize geldi, şikâyet ettiler. «Efen
dim bize ayın on dokuzunda tebligat yaptılar, 
falan köyün çocuğu çiftte idi, falan köyünkü 
şurada idi, haber alamadığı için ancak o günün 
akşamı imtihana kavuşabilmiştir.» dediler, tm-
tihan evrakı ikmal edilenler mektebe giriyor, | 
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I ikmal edilmiyenler ise bittabi giremiyorlar. 

İmtihan şeklinin değiştirilmesinde zaruret var
dır. Bu itibarla imtihana girebilmek için köyün 
hususiyeti, iklim şartları nazara alınmalıdır. 

I Bundan sonra bu şekilde muallim mekteplerine 
talebe alınmaması daha yerinde olur. Bir defa 
bütün müracaatların sonu alınır, ondan sonra 
da köyün iklim şartları ve cemiyetin mualli
me olan ihtiyacı ve kadrosuna göre her bölge
den alınacak çocukların iyice yetiştirilmesi lâ
zımdır. 

Meselenin ikinci şekli : Hakikaten arzetti-
I ğim gibi, köy muallim mektepleri çok mühim-
| dir. Köyün muallimi demek, köyün muhtarı 

demektir, köyün babası, köyün her şeyi demek
tir. Bu bakımdan bunun üzerinde durmak lâzım
dır. Benim bu bakımdan en çok üzerinde dur
duğum mesele imtihan şeklidir. Bunun değiş
tirilmesini Sayın Vekil elbette düşünmüştür. 

REÎS — Ahmet Kemal Varınca! (Vezgeçti 
sesleri). 

(MÎLLÎ EĞÎTÎM V E K M REFİKİ SALÎM 
BURÇAK (Erzurum) — Efendim, Bahadır 
Dülger arkadaşımın sorduğu suale cevap arzıe-
deyim. 

Biz esfci «istemi devam ettirmiyoruz. Köy 
enstitüsü sisteminde köy enstitüsüne münha
sıran köylü çocuklar alınıyordu. Mezun olduk -

I tan sonra köye gönderiliyor ve köyde 20 seme 
mecburi hizmete tâbi tutuluyordu. 

Şimdi ıbiz şehirli ve köylü çocuklarını bir 
I arada okutacağız. Bu (bakımdan köylü ve şe

hirli farkını mektepte tesis etmiş değiliz. Me
zun olduktan sonra, köylü ve şehidi farkı gö
zetmeksizin, mezun olanları köylere gönderece
ğiz, mecburi hizmetlerini ifa ettikten sonra sı
r a l an geldikçe şehirlere .alacağız. 

'Sabri Erduman arkadaşnmın söylediği (klâ
sik ^ekil) den ne ıkasdettiklerini pek anlıyama-
dım. Ancak imtihan şekilleri üzerindeki suale 
cevap arzedeyim. Köy okullarından gelen ço
cuklarla diğerleri arasında bir »kontenjan tesfoit 
edildiğine göre imtihanları ayrı yapılacak de
mektir. Mademki şehir ve kasaba okulları tanı. 
teşekküllü okullardır; kasaba ve şehir ilkokul
ları. itam teşekküllü olduğu için, ıbeşer öğret-
menli olduğu için, realitede kaliteleri daha 
yüksek olduğu için bu farkı ıgöz önünde tuta-

I rak ıköylerdien 'gelen ve şehirden gelen çocuk-
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l ann imtihanını ayrı ayrı yapacağız. Köyden J 
gelenleri kendi aralarında, şehir çocuklarını da 
kendi aralarında imtihan edeceğiz. 

REİS — Sudi Mıhçıoğlu, 
SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, (bendeniz maarifçi değilim. De
mokrat Parti Programının Millî Eğitim işleri
ne ait olan kısmını gözden geçirirsek görürüz 
ki bu program maalesef Hükümetten gelen 'bu 
tasarı ile tezat halindedir. Türkiye'de köylü, 
şehirli diye bir tefrik yapmak ve 'bunu kabul 
etmek ve hele kanun müeyyidelerinin arasına 
sokmak Demokrat Partinin menettiği bir siste
mi kanun müeyyidelerinde kabul etmeK demek 
olur. Bizce her şeyden evvel matlup (Oİan, biraz 
evvel ıstırap duya'rak dinlediğim; «köy çocuk
ları ile, şehir ilkokullarından mezun çocuklar 
arasında tahsil farkı vardır, köy mekteplerinin 
yetiştirdiği çocuklar kifayetsizdir, onun için 
imtihanı kazanamazlar» ifadesidir. Şimdi, bil
hassa Millî Eğitim Vekilimiz de ifade ettiler, 
ayrı imtihanla % 75 nispetinde hak sağlanacak-
mış. 

Arkadaşlar; biz yarınki nesilleri yetiştire
cek öğretmenleri yetiştireceğiz, öğretmenin ye
tiştireceği talebelere hususi hayat için de vere
ceği bâzı şeyleri olması lâzımdır. Bendeniz 
Millî Eğitim Komisyonunun hazırladığı metne 
taraftarım. Yoksa bu metin bu şekilde tedvin 
edildiği takdirde köylü çocuğunun # ilk öğre
timde öğretmen olmaktan başka bir hakkı da 
kısmen tamınmamış oluyor. Niçin? Arkadaş
lar, köylü yalnız öğretm'en okulunda mı yeti
şecektir? İlkokul çocukları yatılı olduğu için 
% 75 i bu mekteplere alınacak, memleketin 
diğer yatılı mekteplerinden istifade etmek im
kânından kısmen mahrum kalınacaktır, (öyle 
şey yok sesleri). 

(Bendeniz, ihtisas komisyonu olan Millî Eği
tim Komisyonunun hazırladığı metni Demok
rat Parti Programının Millî Eğitim işlerine ait 
kısmına tamamiyle mutabık görmekteyim. Bu 
metnin kabulünü Yüksek Heyetinizden rica 
ederim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel, buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ muhitlerimize 
ait olan bir nokta üzerinde duracağım. Sonra 
büyük prensip meselesine geleceğim. Mehmet | 
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Daim Süalp arkadaşımızın gayet güzel tasvir 
ettiği gibi meselâ Bingöl'de üç kazada orta
okul yoktur ve bu kaza merkezlerinin nüfusu 
asla iki bini mütecaviz değildir. Bunlar büyük 
bir köy nüfusuna maliktir. Şimdi bunlar kaza 
merkezidir diyerekten, köy olmadıklarından 
Köy Kanunu hükmüne tâbi olmadıklarından 
bu mekteplere girmek için şehir kontenjanına 
dâhil olacaklardır, köy olmıyacaklardır. Ar
kadaşlar, yalnız memleketin bir kısım köyleri
nin arasında bulunan beş bin, altı bin, yedi 
bin nüfuslu olan mmtakaları değil, memleke
tin realitelerini de nazarı itibara almak lâzım-
gelir. Ben zannediyorum ki, bizzat Millî Eği
tim Vekilinin kendi seçim mmtakası olan Er
zurum'da da bu vasıfta kazalar vardır. Birçok 
yerlerimiz öyledir. Bitlis, Muş, Bingöl vilâyet
lerinde ve Şarkta birçok kaza merkezleri var
dır ki köy karakterinde yerlerdir. Halbuki bu 
kanunla bunlar % 75 in dışında kalıyor. Bu
nu nazarı itibara almak lâzımgelir. Binaen
aleyh Millî Eğitim Komisyonunun tesbit etti
ği prensip gayet doğrudur. Onların, ihtiyacı 
nazarı itibara alarak hazırladıkları metnin 
kabulünün yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Komisyonun hazırladığı metin şudur : öğret
men okullarının birinci devrelerine, orta okulu 
bulunmıyan yerlerden imtihanla parasız yatılı 
olarak öğrenci alınır. İkinci devrelerine, ihti
yaç nispetinde ve imtihanla ortaokul mezun
ları parasız yatılı olarak kaydedilir. Bunu, İh
tisas Komisyonu olan Millî Eğitim Komisyonu 
bu şekle sokmuştur. Vaziyeti Mıhçıoğlu arka
daşımız tasvibettiler. Ortada köylü ve şehirli 
diye bir fark mevcut değildir. Esasen bunu 
Demokrat Partinin programı ortadan kaldır
mıştır. Eyüboğlu arkadaşımızın düşüncelerine 
iştirak etmiyorum. Şehirli ve kasabalı diye bir 
fark yaratmak gayet tehlikelidir. Onun için, 
İhtisas Komisvonu olan Millî Eğitim Komis
yonu bu ikiliği ortadan kaldırmıştır. 

Savm Millî Eğitim Vekilimiz iki türlü im
tihandan bahsettiler'. İki türlü imtihan ne de
mektir? Bu imtihanların biri kırmızı, diğeri 
mavi mi olacak? Bu ne demektir; iki türlü 
İmtihan? Birisi meselâ, farzedelim ilkokulun üç 
sınıfının derslerinden mi imtihan edilecek? Me
selâ birisi amali erbaadan, birisi de faizden mi 
imtihan edilecek? Sonra bu imtihan iki türlü 
olunca netice ne olacaktır? Bunlar geldiler, sı-
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mfa girdiler, metkepte bunlara ayrı muamele mi I 
yapılacaktır? (ihzari sınıf var sesleri). Bende-
nizce bir ikilik yapmıyalım. Yeni bir müessese 
kurulurken böyle bir yola gidilmesini ben hata
lı görüyorum. 

'Bilhassa tekrar birinci noktaya döneceğim : 
Ortaokul meselesi de aşağı yukarı böyle hata

lıdır. Bunu da yapmıyalım. Meselâ Bingöl'ün, 
üç kazası da bundan mahrum olacaktır. Daha 
doğrusu heyeti umumıyesi mahrum olacaktır. 
Çünkü ancak ortaokul iki kazamızda mevcut
tur. Bizde böyle olduğu gibi mücavir vilâyet
lerde de böyledir. Binaenaleyh, bendeniz hiç 
değilse Millî Eğitim Komisyonunun teklifinin 
veya Daim Süalp arkadaşımızın takririnin ka
bulünü zaruri görüyorum. 

REÎS — Kifayet takriri var okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye konul

masını arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 

REÎS — Kifayeti kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Değiştirgeler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
3. ncü maddenin değiştirilmesi; 
ööretmen okullarına alınacak talebe ilkokul 

4 ve 5 sınıflarında pek iyi derece alanlar ara
sında imtihansız seçilerek alınır (Mektep ida
resi) 

Erzurum Mebusu 
Sabri Erduman 

Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen üçüncü 

maddenin son cümlesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Siird 
M. D. Süalp 

Bu okullara her yıl alınacak öğrencilerin 
%75 i ortaokulu bulunmıyan yerlerden olması 
şarttır. 

REÎS — Şimdi tekrar okutup reye arzede-
ceğim. 

(Erzurum Mebusu Sabri Erduman'm takri
ri tekrar okundu). 

REİS — Teklifi dikkate alanlar işaret et-
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sinler ... Dikkate almıyanlar ... Teklif dikkate 
alınmamıştır. 

(Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'in tak
riri tekrar okundu). 

REÎS — Teklifi dikkate alanlar işaret et
sinler ... Dikkate almıyanlar ... Teklif dikkat© 
alınmamıştır. 

Maddeyi okutuyorum. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — ilk öğretmen okullarına alman 
öğrencilerden ilk tahsil yılı içinde, bulundukları 
okulun öğretmenler kurulunca, öğretmen olamı-
yacaklarına karar verilenlerin okulla ilişikleri 
kesilir. Bu gibiler hakkında tazminat kovuştur
ması yapılmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — ilk öğretmen okulu mezun
ları, mecburi hizmetlerini tamamlayıncaya ka
dar köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan 
öğretmen yetiştiren yüksek Şğrenim müessese
lerine devam edecek olanların mecburi hizmet
leri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? 
Tezer Taşkıran, buyurun. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, beşinci maddenin esası, ilk öğretmen 
okulu mezunlarının bu mecburi hizmetlerini köy 
okullarında tamamlamaları. Kanaatimce gayet 
doğrudur. Köylerin malûm şiddetli ihtiyacına 
göre bu mecburi hizmetleri orada yapacaklar
dır, yalnız benim üzerinde durmak istediğim 
nokta ikinci fıkradır. 

Burada deniyor ki «bunlardan öğretmen ye
tiştiren yüksek öğrenim müesseselerine devam 
edecek olanların mecburi hizmetleri Millî Eği
tim Vekâletince tecil olunur» 

Demek ki, her hangi bir öğretmen okulu me
zunu, yüksek öğretim müessesesine, yüksek mu
allim mektebine girmek arzusunda bulunursa bu 
mecburi hizmeti tecil edilecektir. Bu da ye
rindedir. Fakat müsaade buyurursanız, bilhas
sa biraz evvel kabul buyurduğunuz madde do-
layısiyle, yüksek dikkatinizi bir hususa çekmek 
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isterim. Köy çocuklarımız için aşağı yukarı yük
sek tahsile gidiş vasıtası öğretmen okulları bu
lunmaktadır. Nitekim biraz evvel dördüncü 
maddede; köy çocuklarının % 75 i teşkil etme
sini kabul ettiniz. Olabilir ki, bu çocuklar ara
sında öğretmenlik sahası dışında büyük istidat
lar, kabiliyetler taşıyanlar bulunsun. 

Ayrıca şunu unutmamak lâzımdır ki, ilk
okuldan sonra buraya gelen çocuklar aşağı yu
karı 11 - 12 yaşmdadırlar. Ve bunların taah
hüt ettikleri hükümlerin kendi istidatlarının 
tam ifadesi olduğunu söylememize imkân yok
tur. Bu hale göre biz bu çocuklara, siz yalnız 
muallim yetiştiren yüksek mekteplere devam 
edebilirsiniz, başkasına devam edemezsiniz, baş
ka türlü tecile hakkınız yoktur, dersek muhte
meldir ki, köy çocukları içinde bulunabilecek, 
ilim ve sanat sahalarında büyük istidat ve kabi
liyet taşıyan çocuklarımıza sed çekmiş buluna
lım ve memleketi bunların büyük kabiliyetin
den mahrum bırakalım. 

Onun için bendenizin sizden istirhamım, bu
raya bir fıkra daha eklenerek yalnız yüksek 
öğretmen okullarına devam halinde tecil hak
kının tanınması değil, muayyen sahalarda hu
susi bir istidat ve kabiliyet gösteren gençlerin 
de içinde bulundukları öğretmen okulunca nam
zet gösterilmek ve Millî Eğitim Vekâletince de 
sıkı bir imtihana tâbi olmak şartı ile alâkalı sa
hada yüksek tahsiline devam etmek üzere tecil 
hakkının tanınmasıdır. Belki bu suretle mem
lekete birtakım mümtaz istidat ve kabiliyetleri 
kazandırmak imkânımız olacaktır. Bu bakım
dan teklifimin kabulünü istirham ediyorum. Ve 
bir kere daha arz ediyorum ki ; unutmayalım ki, 
köy çocuklarının yüksek tahsile gelişlerinin he
men hemen tek kapısı bu mekteplerdir. Dolayı-
siyle istidat ve kabiliyetlerinin meydana çıka
cağı tek yer de buralar, olacaktır. Teklifimin 
kabulünü bir defa daha istirham ederim. 

RElS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSVEKÎLl HÂDÎ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, köy çocukları 
bu mekteplerde okutulmuşlardır. Fakat muka
bilinde, Tezer Hanımın ifadesine göre, ne kadar 
küçük olsalar, kendi! eri veya velileri bir hizmeti 
mecbure taahhüdetmişlerdir. Binaenaleyh Millî 
Eği'tim Vekâleti elbette kendilerinden öğretmen
lik yapmalarını yani hizmeti mecburelerini köy | 
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okullarında muallimlik yapmak suretiyle ifa et
melerini istiyecektir. 

Şimdi bu okutma ve bakma masrafı mukabili, 
hizmeti mecburenin yarısının yarısını tecil etmek 
suretiyle, Millî Eğitim Vekâleti, bu vatan ço
cuklarına, daha yüksek öğretim müesseselerinde 
okuyarak daha yüksek mekteplerde hoca olmak 
imkânını veriyor. Yalnız hizmeti mecburesinin 
yarısını tecil etmek suretiyle. Şimdi Tezer Ha
nımefendinin ifadesine göre, bidayette mektebe 
olan taahhütlerini küçük yaşta vermiş oluyorlar, 
rızaları tam lâhik olmıyabilir, diyemeyiz. Çün
kü bu tarzda talebe kabul eden tarım okulları ve 
askerî okullar da \ ardır. Bu talebeler okullarınfın 
nizamlarına ve talimatlarına nasıl bağlı kalmak 
mecburiyetinde iseler bu çocuklar da aynı durum
dadır. Bu köy öğretmen okullarını altı sene tah
sil yapmak suretiyle bitiren ve kendilerine her 
sene Devletçe aşağı yukarı 600 küsur lira sarfedi-
len bu vatan çocukları bir malî imkâna mâlik 
olurlarsa ve başkaca tahsil yapmak isterlerse umu
mi hükümlere göre kapı acıktır. Hükümetin, 
Millî Eğitim Vekâletinin yaptığı masrafları öder
ler, başka ilim müesseselerine giderler. Ama 
diyeceksiniz ki, malî imkânları mevcut mudur? 
O başka mesele. 

Bu itibarla ben sizi şu mektepte şu kadar sene 
okutacağım, ona mukabil şu kadar müddetle 
hizmeti mecburiye tahammül edeceksiniz, ama 
hizmeti mecburiye istemiyorsanız daha yüksek 
mektebe gidersiniz demekten ileri değildir. O iti
barla böyle bir teklifin, teessüs etmiş nizamları
mıza ve umumi kaidelerimize asla uymıyacağını 
ifade etmek isterim. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Efendim, 
Bütçe Komisyonu bu Ibeşmci maddeyi, Hüküme
tin teklif ettiği madde olarak kabul etmiştir. 
Bu maddede çok ehemmiyetli bir husus bulun
duğuna kaanı'im. Ben, Muhterem Tezer Hanı
mın, bu hususa 'temas edeceğini tahmin etmiş
tim. Çünkü esası, Maarif Komisyonunda müş
tereken savunmuştuk. 

Bu konu üzerinde izahatta bulunmak için 
söz aldım. 

Mevzu şudur : (İlk öğretmen okulu mezun
ları, mecburi hizme'tlerini tamamlayıncaya ka
dar, köy okullarında çalıştırılırlar.) Bunu çok 
ağır bir müeyyide buluyoruz. Maarif KoımR's-
yonu, aynı konuyu, şu şekilde tadil etmiştir: 
(İlk öğretmen okulu mezunları, meoburi hiz-

— 270 — 



B : 31 20. 
metlerinin yarısını tamamlayıncaya kadar, köy 
okullarında çalıştırılırlar.) 

Yüksek malûmunuzdur ki, umumi hüküm
lere göre mecburi 'hizmetler, Devlet eliyle oku
yan Türk çocuğu tarafından, okuduğu müdde
tin bir buçu'k misli olarak ifa olunur. Muallim 
•mektepleri, bu kanun gereği olarak altı sene 
şeklinde tesbit ©dildi. O halde 'muallim mekte
bini 'bitiren bir genç, maarif zaviyesinden, 
Devlete, 9 sene hizmet etmek mecburiyetinde-
dir. Şimdi; 6 sene muallim mektebinde okudu
ğu için 9 sene hizmet edecek, ortaokuldan ıge'l-
diği için 3 sene okuyacak ve 4,5 sene hizmet 
edecektir. Bunu böyle kalbul ettiğimize göre; 
bu okullara daha çok köy çocukları gelecek ve 
köyde ortaokul olmadığına göre 6 sene okuya
caklar ve 9 sene köyde .hizmet etmeye ımecbur 
tutulacaklardır. Bu tahmil, zannımca ağır düş
mektedir. Geçenlerde: Tıbbiyeyi bitiren Türk 
çocuğuna, Şark ' ta iki sene hizmet emreden bir 
kanun kalbul ettik. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Hiç de netice 
alınmadı. 

ZÎYA 'TERMEN (Devamla) — Evet. Ordu
ya 'giren !bir subayı zaman zaman üç sene Şark '-
ta hizmete «tâbi tutarız. Fakat ordu mensubu
na üç seneyi 'takdir eden vâzıı kanun, doktora 
iki sene 'takdir ediyor. Aynı vâzıı kanun, köy 
çocuklarını, dokuz sene köyde 'hizmet etmeye 
mecbur buluyor. (Biz, bu işte, bir adalete vâsıl 
olmak gayesiyle, Maarif Komisyonu olarak, 
koyduğu müddetin 1,5 misli olan dokuz seneyi 
köyde monoton, muttarit, hattâ bir muallimi ka
nuni zincirle bağlamak mânasını taşıyan bu 
mefhumu, Millî Eğitim Komisyonu olarak, çok 
bulduk. Biraz insaflı bir ıgörüşle, yine diğer 
'Türk muallimlerine vâzıı kanunun işaret ettiği 
miktarın üstünde olarak, dört buçuk seneyi mü
nasip gördük. Yüksek heyetinizden istirham 
ediyorum; dokuz senelik mecburi köy hayatı
nın, münevver bir insan ruhunda tevlidedeceği 
fena tesirleri takdir buyurursunuz. Şehir ha
yatında vazife görebilmek, bir köy öğretmeni 
için ideal .bir keyfiyettir. Uzun müddet terke
dilmiş olmanın sebepleri göz önünde bulundu
rularak, Maarif Komisyonunun [mecburi hiz
met müddetinin yarısı kadar] ımn kabul edil
mesini rica ederim. Hükümetin teklifindeki 
[tamamı müddet] kabul edildiği takdirde, bin-
bir ümitle hayata atılan ve her Türk vatandaşı 
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i gibi şehirde yaşamak hakkına malik bulunan 

vatandaşın hizmet müddetini dokuz seneye çı
karıyor gibi bir pozisyona düşmekteyiz ki, bu, 
büyük bir hata olacaktır: Bunun için, Maarif 
Komisyonundaki karar şeklinin aynen kabul 
edilmesini istirham ederim. 

REİS — Ahmet Morgîl. 
AHMET MORGÎL (Rize) — Köy Enstitüleri 

kurulmadan önce ilkokul öğretmenleri arasın
da bir köy hizmeti meselesi vardı ve boı çok 
defa bâzı daire âmirlerinin keyfî ve indî karar 
ve takdirlerine bırakılmak suretiyle idare edil
diği için birçok haksızlıklara sebebiyet veril
mekte idi. Bu ise ilkokul öğretmenleri arasın
da bir huzursuzluk yaratmıştı. Şimdi Köy Ens
titüleriyle öğretmen Okulları birleşince bu 
mesele tekrar ortaya çıkıyor ve kanaatimce 
ehemmiyetle üzerinde durulacak bir meseledir. 
Çünkü bir defa şehirlere yerleşmiş olan öğret
menler orada kendilerine bir muhit yapıyorlar 
ve uzun müddet şehirlerde kalmak imkânını 
buluyorlar. Buna mukabil köy öğretmenleri de 
uzun müddet kısır olan köy muhitinde kalmak 
suretiyle körleşmektedirler. Bu kanun yapılır
ken ilkokul öğretmenlerinin köy okul mecburi 
hizmetlerinin muayyen ve âdil esaslara göre 
şekil ve müddetlere bağlanması çok yerinde 
olacaktır. Her ne kadar .beşinci maddenin ba
şında ilkokul öğretmenleri mecburi hizmetlerini 
bitirinceye kadar köy okullarında çalıştırılır 
kaydı varsa da kanaatimce bu tatminkâr değil
dir. Çünkü öğretmen okullarından mezun ola
cak öğretmenleri mecburi hizmetlerini tamam
layıncaya kadar köyde çalıştırırsak bu müd
det acaba köy hizmetine kifayet edecek mi? Bu
nun bir hesabı vardır ve sonra öğretmenlerin 
köyde veya şehirde çalışmaları, nakledilmeleri, 
tecrübesizlik, hastalık, çocuk okutamama ve sa
ire gibi birçok faktörlere dayanacaktır. Kana
atimce, böyle kesin bir hüküm koyup bunu hal
letmenin imkânı yoktur. Maddeye şöyle bir ka
yıt koymak isabetli olacaktır zannederim. Millî 
Eğitim Vekilliği ilk öğretmen okulu mezunları
nın köy okullarında çalışma müddet ve şekil
lerini tesbit eden bir yönetmelik hazırlıyacaktır. 

Eğer bir yönetmelik yapılacak olursa işler 
daha sağlam ve düzenli olacaktır. Maarif Ve
kâleti bu mevzuda birçok imkânlara sahiptir, 
şehir hizmeti ne kadardır, köy hizmeti ne ka-

I dardır, ne kadar müddet köyde çalıştırıp şeh-
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re alalım ve ne kadar müddet şehirde kaldık- I 
tan sonra tekrar köye gönderelim? Bunları bü
tün genişliği ile hesabetmek imkânına vekâlet 
sahiptir. Bu metne göre bir defa mecburi hiz
metini köyde yapıp şehre geldikten sonra ya
rın doğacak her hangi bir ihtiyaç dolayısiyle 
bu öğretmenleri tekrar köye göndermek imkâ
nı olamaz. Zorlandıkları takdirde dâva açarlar
sa kazanırlar. Binaenaleyh Maarif Vekâletine 
bu imkânı verelim. Bir yönetmelik yapsın. Bu 
suretle bu işler daha güzel tanzim edilir ve 
tatbikatta da zorluk olmaz, kanaatindeyim. Bu 
mevzuda bir de takrir arzediyorum. 

REÎS — Bütçe Komisyonu Sözcüsü sıfatiy-
le söz Ömer Sanaç'mdır. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ ÖEMER FARUK 
SAN AÇ (Elâzığ) — Efendim, mevzuubahis 
madde bilhassa mecburi hizmet yoliyle bugün 
köylerimizin muhtaç olduğu okullarda öğret
men bulundurulmasına matuf bir maddedir. 

Yüksek Heyetniz takdir buyururlar ki, ve 
kayden de sabittir ki, maalesef henüz 19 bin 
kadar köyümüzde ilkokul mevcut değildir. 
Anayasanın ilk tahsili mecburi ve meccani kı
lan 87 nci maddesine rağmen. 

Bu vaziyet karşısında, bugün ilkokul öğ
retmeni olarak yetişen gençlerimizin elbette ki, 
4,5 veya 9 yıllık kısa bir müddeti köylerimiz
de en cevval bulundukları bir devirde geçir
melerinden tabiî bir şey olamaz. 

Saniyen bu maddenin filhal kaldırılmış ol
ması tatbikatta pratik bir netice sağlamış ol
maz. Çünkü esasen köy okullarında bulunan öğ
retmenlerin şehir okullarına nakilleri filhal 
mevcut bir talimatname gereğince yapılmakta
dır. Yani şehirlerdeki okullarda bir münhal bu
lunmadıkça veya yeni okullar açılmadıkça mu
ayyen sırada bulunmıyan arkadaşların köye 
gelmesi mümkün olmaz. Bu bakımdan kaydın 
vücudu veya âdemi vücudu byük bir şey teş
kil etmez. 

Ahmet Morgil arkadaşımızın talimatname 
kaydının maddede derpiş edilmesi yolundaki 
tekliflerine gelince, esasen Yüksek Heyetiniz 
takdir buyurursunuz ki, talimatname hazırla
mak vekâletin salâhiyeti cümlesindendir. Bu iti
barla maddede zikrinde her hangi bir hukuki I 
fayda yoktur. Bendeniz Bütç Komisyonu adına, 
-Hükümetin teklifinin aynen kabulünde fayda 
mülâhaza etmekteyim. I 
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REÎS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU REÎSÎ MUS

TAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 
öğretmen okulunu bitirmiş olan genç öğretme
nin köyde mecburi olarak hizmet ifa etmesi 
zaruridir, başka türlü köylerimizde emniyet al
tında öğretmen bulamayız. 

Yalnız Hükümet teklifi ile Millî Eğitim Ko
misyonunun teklifi arasında bir fark vardır. 

Millî Eğitim. Komisyonu, Hükümet teklifi
nin yarısını kabul etmiştir, Hükümet teklifi bu
nu köylerde dokuz sene kabul etmiş, Millî 
Eğitim Komisyonu ise dört buçuk, beş sene, 
yani yarısı kadar bir hizmeti teklif etmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu, Hükümet teklifin
den başka bir vadiye sapmıştır, bunu izah için 
huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Arkadaşlar, biz parti programında bir dâva 
olarak ilkokul öğretmeninin yüksek tahsil gör
mesini ve yükselmesini kabul etmiş bulunuyo
ruz. 

ıŞimdi, bu maddenin bir fıkrasında da, yük
sek öğretmen okuluna girmek istiyenlere bu 
nııecburi hizmeti] tecil etmiş oluyoruz. Burada 
tenakuza düşüyoruz. Bir defa 9 sene genç .bir 
öğretmeni 'köyde tutmuş olmakla hayatının ça
lışmaya en müsait olduğu devresini şehirlerde 
yetişmek imkânından mahrum bırakmış oluyo
ruz ve fakat beri! taraftan da, seni biz, yük
sek .tahsile kadar götürecek ve yetiştireceğiz, 
diyoruz. Nasıl yetiştirilecek? Bu, bir. 

İkincisi şudur : Efendim, §ehire karşı şid
detli 'bir arzu beliriyor, köy öğretmeninde. Bir 
çaresini bulup da kasaba ve şehire tâyin edil
mesini arıyor. Bunu 9 sene yapmaktansa yarı
sını .alıp da, onu usandırmadan şle'hir ve kasa
balara karşı önüne geçiLmez bir arzuya kurban 
•etmeden ağzının taıdı ile, gönlünün rızası ile 
mecburi hizmetinin yarısını köylerde bırak
makta büyük fayda gördük. Tatbikat da bize 
bunu böyle gösteriyor. 

Şimdi, 'belki bâzı arkadaşlarımız yine kal
kacaklar, efendim köylü çocuğunu öğretmen 
yaptınız, neden bunun köyünde 9 sene çalışma
sını istemiyorsunuz? diyecekler. Desinler, bu fi
kir onlarındır. Fakat bir taraftan öğretmen 
yetiştirmek, diğer taraftan köy ve şlehir gibi ay
rı sınıfların vücuda gelımesine meydan verme
mek için, Millî Eğitim Komisyonunun, üzerin-
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de çok hesaplı, ölçülü olarak durduğu bu mad
denin kabulünde büyük fayda vardır. .(Bunu 
huzurunuzda arzetmeyi »bir vazife 'bildim. 

TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Efendim, ev
velâ dokuz sene medburi hizmet deniyor. Hal
buki 4,5 ve 9 senedir. 

İkincisi; dokuz sene bir .köyde genç bir öğ
retmeni tutarsa'k şu şu olur, dediler. Bugün 
19 - 20 »bin köy vardır. Yarın 40 ıbin köyümü
zün öğretmeni olacaktır. Bu şeraite göre, 9 
veya 4,5 sene sonra dahi derhal otomatikman 
(kasabaya veya şehire gitmek imkânınım müm
kün görülorlar m i l Bana öyle geliyor ki 9 se
ne sonra dahi 'kasa'ba ve şehire gelmek için 
muayyen bir sıra ile münhal bekliyeceklerdir. 
Realite bu olduğuna, göre 9 u 4,5 a indirmek 
ne mânaya gelir? 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) —• Efendim bizim, mecburi hizmetin ya
rısı kadar hocayı köyde tutmak istediğimizin 
dayandığı esas nokta, şudur : Köy öğretmeni, 
köyden usanç getirmesin.. 

Tevfik Beyefendiye arzı cevap ediyorum, 
tatbikat göstermiştir ki, köyde 9-15 yıl kalmış 
olan öğretmenler köyün umumi hayatında yap
tığı hizmetin altında ezilmiştir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Bunun 
aksi de vardır. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Bir de şehir ve kasabaya karşı bü
yük bir arzu ve inhimak vardır. Bunu belki 
zatiâliniz Vekillik yaptığınız zamanlarda mü
şahede, etmiş olmalısınız. Hakikaten bu genç 
öğretmenlerde şehir ve kasabalara karşı bü
yük bir arzu, şiddetli bir istek vardır. Onun 
için öğretmenlerin köylerdeki hizmet müddet
lerini azaltmakta fayda vardır. Onları usandır
madan, gönül rızası ile çalıştırmak lâzımdır. 

Dokuz sene köy hayatına intibak etmiş, 
köyle haşir neşir olmuş bir adamı bu kadar 
tuttuktan kasaba veya şehir için seviyesini 
nasıl yükseltirsiniz? Arkadaşlar, ilk mektep 
hocası yalnız okutan bir makine değildir. 

TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Tecil madde-' 
si var Reşit Bey. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — îlk mektep hocası da okuma ihti
yacı duyan bir insandır. Onu makine tasavvur 
edip köye tıkmak, imkânsız bir şeyi ondan is-
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i temek demek olur. Doğru değildir. Usandır

madan, sıkmadan hiç değilse 4,5 sene kadar 
bir müddetle o gencin orada kalmasını temin 

I etmek daha hayırlıdır. Mâruzâtım budur. Bu 
memleketin daha on sekiz bin ilk öğretim ho
casına ihtiyacı vardır. Teşkilâtını genişlet, 
yirmi bin öğretmen yetiştir. Fakat eline geçir
diğin bir hocayı sıfıra indirip de muattal bir 
hale getirmek mi istiyoruz. 

REÎS — Cezmi Türk, 
CEZMÎ TÜRK t (Seyhan) — Efendim, pek 

mühim telâkki ettiğim bir maarif meselesi ol
masaydı ve Sayın Tezer Taşkıran'm da, bende
nizin aynen duygu ve düşüncelerime tercüman 
olan takriri de bulunmasaydı huzurunuzu tek
rar işgal 'etmezdim. 

Her şeyden evvel huzurunuza bir salâhiyet-
name vermek icabediyor. Deminki mâruzâtım
dan sonra komisyon başkanı bendenize «doktor 
bey» diye hitabetmek suretiyle bu maarif işleri
ne de karışmamamı ima etmek istedi, (öyle şey 
yok sesleri). 

Hepiniz gibi ilkokuldan son diplomayı alın
caya kadar okudum ve on beş s'ene kadar öğret
menlik hayatım vardır. 

15 senelik öğretmenlik hayatımda, gerek 
meslek mekteplerinde, gerek kız öğretmen oku
lunda, gerek Gülhanede, gerek Tıbbiyede geçen 
hayatımı bana bağışlasınlar ve o küçük salâhi
yetle bahsettiğimi kabul buyursunlar. 

Arkadaşlar; mesele çok mühimdir. Birincisi: 
Köy öğretmenleri meselesinde, bir taraftan di
yorlar ki, 18 bin köyde öğretmen yoktur. Niçin 
yoktur? Sayın sözcü de diyor ki ; ilköğretimin 
mecburi olduğunu Anayasa emretmiştir. Niçin 
bu emir yerine getirilmiyor da, öte taraftan 
ortaokullarla; liselerle uğraşılıyor ve orta tahsil, 
lise tahsili mecburi olmadığı halde ve bunu hu
susi teşebbüsün yapması mümkün olduğu halde 
niçin maarif sahasında da hususi teşebbüse hak 
vermiyorlar, Devletçilik prensibini de tutma
dıkları halde, niçin birçok milyonları bu okul
ların açılmasına veriyorlar? Her iki taraftan da 
tutulacak yeri yok. 

Arkadaşlar, parti programından bahsettiler, 
ben de daha evvel bu programı okumuş hattâ 
takabbül etmiş bir arkadaşınız olarak, bir kı
demli arkadaşınız olarak, Reşit Tarakçıoğlu'na 
arzedeyim ki, Demokrat Parti programında de-

I ğil, köylülük, şehirlilik, hattâ çiftçilik mesele-
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si vardır. Demokrat Parti programı baştan başa 
çiftçiye şunu, bunu yapacağız diye vaitlerde 
bulunur. Lütfedin çiftçi çocuklarını da okutu
nuz. Bunu yapmakla Demokrat Parti progra
mına aykırı bir iş görmüş olmazsınız. Bilâkis 
Demokrat Parti programına uygun iş görmüş 
olursunuz. Kaldı ki, aynı programın birkaç ye
rinde köylünün ihtiyaçlarından bahseden tâbir
ler konmuştur. Onun için bu programı mevzu 
yapmaktan vazgeçsinler. Köylü, şehirli diye bir 
tasnif yoktur. Kasaba ve şehirlerde oturanların 
çoğu köylerde kayıtlıdır. Seçim zamanını ha
tırlasınlar. Kasabalarda oturan halkın çoğu 
köylerine gider, reylerini verirler. Bundan son
ra da gidip vereceklerdir. Bunu bir parti prog
ramı mevzuu yapmaktan çıkarsınlar, memleket 
meselesi yapsınlar. Tezer Taşkıran gibi bir ar
kadaşımız çıktı, bir yönetmelik istedi. Bugün 
maarifin elinde böyle bir yönetmelik mevcut
tur. Bu yönetmelik 1949 da çıktı, sabık iktidar 
gafletle bu yönetmeliği Heyeti Vekileden geçir
miştir. Bugün köy hocasına bütün yollar ka
palıdır. Köy hocası ancak hastalık raporu ile 
ortaokul çağma gelmiş olan çocuğunu okutmak 
için şehre nakil sırasına girer, öyle öğretmen
ler vardır ki, çocuğu lise çağma gelmiştir, ka
sabaya gitmek için sıra bekler. Bugün bu yol
lar kapalıdır, öğretmen için bir açık kapı bu
lunmaktadır, o da doğru veya yanlış bir dok
tor raporu almasına "bağlıdır, ikinci bir açık 
kapı da, beş altı senedir zuhur etmiştir; bun
dan istifade eden köy öğretmenleri vardır. Be
ğenmediği köyden ayrılmak istieyn bir öğret
men tutunan partinin karşı tarafını tutarsa 
kısa zamanda nakli temin edilmektedir. Demek 
ki, şehre nakil için tek yol, politik yoldur. Ar
kadaşlar, köy öğretmenleri hakkında demin de 
arzettim, Sayın Maarif Vekili ilk güzel ve işi 
halledici bir teklif getirmektedir. Tabiî daha 
hallolunacak birçok meseleler vardır. 15 sene
lik bir köy öğretmeni vardır ve bu 9 senesini 
yalnız bir köyde geçirmektedir. Bu öğretmen, 
köy hocası olarak uzun müddet orada kalma 
durumuna düşmüştür. 

Bu hal ise öğretmenlerin başka sahalara 
kaymalarına, mesleklerini terketmelerine sebep 
olmaktadır. Devlet dairelerinin hangisine gitse
niz karşınıza birçok ilkokul öğretmenleri çık
maktadır. Başvekâletten tutunuz, bütün bakan
lıklarda, mülhak bütçeli idarelerde ve bütün 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinde bu arkadaşlara 
muhasip olarak, büro şefi olarak, şube müdü
rü olarak rastlamak daima mümkündür. Bun
ların sebebi ise meydandadır ve bu hal, aslın
da mesleklerinin âşıkı olan bu ilkokul öğretme
ni arkadaşları deklâse etmiş ve meslekten ka
çınmıştır. Bugün de önlerinde büyük barajlar 
bulunduğu için gerek köy öğretmen okulu me
zunları ve gerek ilkokul öğretmenleri meslek
lerinden kaçmaya çalışmaktadırlar. Kendi böl
gemde köy enstitüsü mezunu öğretmenler birilim. 
•ki, gittikleri köylerde gayet az maaş aldıkları için 
köy hayatına intibakta müşkülât çektikleri için 
genç. yaşlarında evlenmek mecburiyetinde kall-
dikarı için mektep tatillerinde hattâ şoförlük öğ
renerek terki meslek etmişlerdir. Bunların mec
buri hizmetleri dolayısiyle mahkemelere verildik
leri ve gayet az maaş aldıkları için (tazminatı 
ödiyemezler) diye ilâm aldıkları vâki bir keyfi
yettir. (Aldıkları maaş bu mecburiyeti eda 
edemez) diye mevcut mahkeıme hükümleri var
dır. Demek ki, kanuni mecburiyetler dahi bor
cunu ödetmeye kâfi değildir. Bunun hakkında 
mahkeme hükümleri varken, eldeki yönetmelik 
bu vecibeleri yerine getirmeye yetmemektedir. 
Onun için bu öğretmenleri köyde ceza kesesn 
müddeiumumi durumuna sokmaımalıyız. Bu 
vaziyet, onun köydeki hayatını huzursuz bir ha
le getirecektir. Esasen ilköğretim müfettişleri 
ile muhtar arasında kötü birtakım ihtilâflar ya
ratılmaktadır. Bunu sayın Millî Eğitim Vekili
nin düzelteceğini ümit etmekteyim. 

Bu arada Sayın Tezer Taşkıran'm, pek haklı 
olarak takrir verip ortaya attığı gibi, müstesna 
kabiliyetlerin daha yüksek tahsil yapmalarını ve 
memlekette daha verimli görebilecekleri kabili
yet ve istidatlarına uygun mesleklerde çalış
malarını temin edecek hükümleri tedvin etmek 
lâzımdır. Köylerimiz çoktur, köy öğretmeni lâ
zımdır demek, bu işlere mâni değildir. Kapı açı
lır, fakat sıkı tutulur. Bu suretle daha çalış
kan, daha enerjik ve daha verimli çalışarak bu 
seçimlerden geçecek mahdut bir kaç yüz genç 
her sene istedikleri yüksek tahsili yapabilecek
lerdir. Hasta olacak, çocuğu olacak gibi hü
kümlerle, biyolojik şeylerle fazla uğraşmıyalım. 
Ya bekâr kalmak istiyorsa, ya hasta değilse ve
ya çocuğu olmuyorsa ne olacak? Bu gibi düşün
celere artık son verelim arkadaşlar. 

Gazi Terbiye Enstitüsüne gelen gençler var-
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dır. Bunların içinde her türlü kabiliyetler var
dır. Köy çocuklarının içinde her türlü kabiliyet
te, biyolojide de, matematikte ve onun yanında 
kısır bir meslek olarak kabul edilen resimde de 
ileri istidat gösterenler vardır. Diğer şubelerde 
kadro azlığı ve saire dolayısiyle çocuklar en az 
rağbet edilen resim şubesinden bu enstitülere gir
mekte ve orta öğretmen olup çıkmaktadır. Bu 
sebeple asıl kabiliyetlerini izhar edememektedir
ler. Meselâ, sağlam kafa sağlam bedende olur 
fehvasınca robüs gibi bir çocuk, vücut gösterişi 
dolayısiyle beden terbiyesi şubesine girmekte ve 
hoca olmaktadır. Halbuki bu çocuktan diğer sa
hada daha çok faydalanmak mümkünken onu bu 
şubenin hocası olmak gibi bir yola götürmüş ol
maktayız. Demin maliyeci arkadaşımız müda
faasını yaparken,' mecelle tarzı bir ifade ile isko-
lâstik bir zihniyetle bu mevzuu izaha çalıştılar, 
sanki yeni bir şeyi kabul etmek suç muş gibi. İl
min, tekniğin her şubesinde kabiliyetli insanları 
seçerken dünyanın kullandığı, hattâ ordumuzun 
muhtelif meslek şubelerine giren testleri dahi 
unutmamak, üniversitenin takibettiğî testi unut
mamak, bu sahada dünyanın kabul ettiği usuller
le seçmek ve kendilerine yükselme hakkı vermek 
ve bu kapıyı açmak lâzımdır. Onun için ben Sa
yın Tezef Taşkıran'la beraber, hattâ Ziya Ter
men'in fikirlerine iştirak ederek, bu iki meseleyi 
bu arada halletmeliyiz. Aksi takdirde bu ıstırabı, 
döne dol aşa sizden sonra gelecek olan Meclisin 
kabul edeceğini kuvvetle ümit ediyorum. 

REİS — SÖz almış olan arkadaşlar var, bir 
de kifayeti müzakere teklifi vardır. Kifayeti mü
zakere teklifini okutuyorum • 

Yüksek Reisliğe 
Tasarının 5 nci maddesi üzerinde konuşma 

kâfidir. Kifayetin reye konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Aydın Mebusu 
Nail Geveci 

RElS — Kifayeti kabul edenler lütfen işaret 
etsinler... Kabul etmiyenler... Kifayet kabul edil
miştir. 

Efendim, şimdi değiştirgeleri okutuyorum : 

Yüksek Riyasete 
öğretmen okulu mezunlarının 9 sene müd

detle köy hizmetinde kalmalarını âmir bulunan 
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j Hükümet teklifindeki beşinci maddenin reddiyle 

bu müddeti yarı yarıya indiren Millî Eğitim Ko
misyonunun beşinci maddesinin oya vaz'ını arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Z. Termen 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 5 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü teklif ede
rim. 

Rize 
Ahmet Morgil 

Madde 5. — Millî Eğitim Vekilliği, ilk öğ
retmen okulu mezunlarının köy okullarındaki ça
lışma müddet ve şekillerini bir yönetmelikle tesbit 
ve bunlardan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim 
müesseselerine devam edecek olanların mecburi 
hizmetlerini tecil eder. 

Yüksek Reisliğe 
öğretmen okulundan mezun olanların bir yıl 

stajlarını şehir okullarında görmelerini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Sabri Erduman 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle be

şinci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Kars 
T ezer Taşkıran 

«Ancak mensup bulundukları öğretmen oku
llunun teklifi ve Millî Eğitim Vekâletinin yapa
cağı imtihanla muayyen bir ilim ve sanat saha
sında hususuî istidat ve kabiliyet gösterdikleri sa
bit olanların da alâkalı yüksek tahsile devamını 
sağlamak üzere mecburi hizmetleri tecil olunur.» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen anlattığım sebeplerden ötürü beşinci 

maddenin (tik öğretmen okulu mezunları mecburi 
hizmetlerinim yarısını tamamlayıncaya kadar köy 
okullarında çalıştırılır, şeklinde kabul edilmesini 
teklif ederim. 

Trabzon 
Reşit Tarakçıoğlu 

Başkanlığa 
I Madde 5 in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
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arz ve teklif ederim. I 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

Madde 5. — î]k öğretmen okuru, mezunları 
mecburi hizmetlerinin yarısını tamamlayıncaya 
kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bu müdde
tin hitamında yüksek tahsile devam edenlerin geri 
kalan mecburi hizmetleri aranmaz. 

(Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in takriri 
tekrar okundu). 

TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Hükümet ne 
diyor efendim, değiştirgeler hakkında! 

RElS — Buyurun. 
MİLLÎ EĞıÎTİM VEKÎLÎ EIFKI SALİM 

BURÇAK (Erzurum) — Efendim, mecburi hiz
met hakkındaki madde üzerinde mâruzâtta bu
lunuyorum. 

Bir defa köylerimizde 24 718 öğretmen var
dır, şehirlerde 11 000 öğretmenimiz vardır. Bu 
iki rakam göz önünde tutulacak olursa 2,5 ve
ya 4 sene sonra, yani mecburi hizmetinin yarı
sını köyde geçirmek mükellefiyeti kabul edildi
ği takdirde bunu tatbik etmeye maddeten im
kân yoktur. Bendeniz yalnız bu kadar söyliye-
ceğinı . 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Son söz 
milletvekilinin olduğuna göre benim de konuş
mama müsaade buyurun. 

REİS — Buyurun, noktai nazarınızı beyan 
edin. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Hükümıet 
fbu işler konuşulurken değil, işin oya vaz'ı sı
rasında ve bir teşvik sonunda fikrini beyan et
miştir. Evvelâ usul bakımından bu zaittir, fır- I. 
satı kaçırmıştır. 

İkinci, »esasa ait kısma gelince : Biz, dok
torlar için ayrı, subaylar için ayrı, muallim
ler için ayrı ölçü içinde bulunuyoruz. Bizim ko
misyonun teklifi de, aynen Hü'kümet teklifi 
gibi, Bütçe Komisyonu teklifi gibi, yinle bu 
Mecliste şerefle vazife gören bir diğer komıis-
yonun teklifinden ibarettir. Zannımızca tama
men adaletli ölçüyle iş öne sürülmüştür. Millî 
Eğitim Komisyonunun kararının kabulünü rica 
ederim. 

(Kastamonu Mebusu Ziya Temren'in takriri 
tekrar lokundu.) 

REİS — Millî Eğitim Komisyonunun met
ninin müzakereye esas olmasının dikkate alın- I 
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maşımı Ziya Bey teklif etmektedir. Bu teklifi 
dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Teklif reddedilmiştir. 

Tarakçıoğlu'nun teklifi de aynı mahiyette 
olduğu iiçn reye vaz'ıma lüzum yoktur. 

(Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'mı tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işa
ret versinler... Kabul (etmiyenler... Teklif redde
dilmiştir. 

Ahmet Beyin teklifi... 
AHMET MORGÎL (Rize) — Teklifimin İkin

ci kısmında Tezer Hanıma iltihak ediyorum. 
Teklifimin yalnız talimatname kısmı oya kon
sun. 

'REİS — Hepsini okuyoruz efendim. 
(Rize Mebusu Ahmet Morgil'in takriri tek

rar okundu.) 
REtlS — Teklifi dikkate alanlar... Almayan

lar.... Teklif reddedilmiştir. 
ı( Erzurum Mebusu Sabri Erdumam'm takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Tek

lif reddedilmiştir. 
(Kars Mebusu Tezer Taşkının'in takriri tek

rar <okundu.) 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Söz istiyo

rum. 
REİS — Oylama sırasunda söz veremiyoruz 

maalesef. 
Teklifi dikkate alanlar... Almıyanlar... Tek

lif dikkate alınmıştır. 
Beşinci madde ile dikkate alınan <bu takri

ri komisyona veriyoruz. 

MADDE 6. — 5129 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi ile kurulmuş olan «Köy öğretmenleri 
ve Köy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sandı
ğı» mn adı «Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık 
Memurları Sosyal Yardım Sandığı» na çevril
miştir. Bu sandığın idaresi, işleyiş tarzı, yapı
lacak yardımların şekilleri ve her türlü işleri 
ile ilgili hususlar bir tüzükle belirtilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — 4274 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinin birinci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

îlköğretmen okullarının öğretmenleri, haf-

— 276 — 



B : ai 20. 
tada 17 saat ders okutmaya ve bunlarla ilgili 
uygulamaları yapmaya mecburdurlar. Bu öğ
retmenlere 1702 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin (b) bendinde yazılı ücretle 7 saat daha ders 
verilebilir. 

İlk öğretmen okullarının öğretmenleri, me
sai saatleri içinde okulda kalarak, kendilerine 
verilen eğitim ve öğretim işlerini görmek, ders 
dışı faaliyetlere katılmak ve ayrıca nöbet vazi
felerini yapmakla mükelleftirler. 

AHMET MORGİL (Rize) — Efendim, ka
nunlar hazırlanırken hazırlanan kanunların 
tatbik kabiliyetini haiz olması ve tatbikatta 
teşevvüşler yaratmamasına itina edlimesi ica-
bettiğini hepimiz kabul ederiz. Şimdi öğretmen 
okulu öğretmenlerinin de ders saatleri dışında 
okulda kalarak birtakım içtimai ve terbiyevi 
faaliyetler göstermeleri zaruridir. Bunu kabul 
ediyorum. Esasen öğretmenler bunu kendilikle
rinden yapacaklardır. Zira mesaileri değerlen
dirilirken, muvaffakiyetlerinin tesbitinde bu 
cihet nazarı dikkate alınacaktır. Bu, yapılmak
tadır. Ancak ders saatleri dışında böyle bir fa
aliyete lüzum olmadığı bir zamanda sebepsiz 
olarak öğretmeni okula bağlamanın birtakım 
ihtilâflara yol açacağını ve tatbikatta esasen 
mümkün olamıyacağmı düşünerek bendeniz bu 
son fıkraya bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. 
Buraya «okul idaresinin lüzum göreceği saat
lerde» kaydının konulması yerinde olacaktır ve 
son fıkra da şu şekli almalıdır : 

(İlk öğretmen okullarının öğretmenleri, 
günlük mesai müddetlereinin, okul idaresinin 
lüzum göreceği saatlerde okulda kalarak ken
dilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini gö
rerek, ders dışı faaliyete katılmak ve ayrıca nö
bet vazifelerini yapmakla mükelleftirler.) 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? 
Komisyon ne diyor, iştirak ediyor mu? 

. SÖZCÜ ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — 
iştirak etmiyoruz. 

REİS — Teklifi okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 7 nci 

maddenin son paragrafının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü teklif ederim. 

Rize Mebusu 
'-'..: Ahmet Morgil 
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I 7 nci maddenin son paragrafı : 

«İlk öğretmen okullarının öğretmenleri, gün
lük mesai müddetinin okul idaresinin lüzum 
göreceği saatlerinde okulda kalarak, kendileri
ne verile» eğitim ve öğretim işlerini görmek, 
ders dışı faaliyete katılmak ve ayrıca nöbet va
zifelerini yapmakla mükelleftir.» 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işa
ret versinler... Dikkate almıyanlar... Teklif 

I reddedilmiştir. Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.:. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Vekâleti Kuru-
j luş Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri 
I hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya

pılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvellerde gösterilen kadrolardan ili
şik cetvelde yazılı bulunan kadrolar kaldırılmış 

j ve yerine bağlı bir ve iki numaralı cetvellerde 
gösterilen kadrolar konulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
i kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 9. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
j Kanununa bağlı (K) işaretli cetvele dâhil köy 
I enstitüsü mezunu başöğretmenlere ait ek görev 

kadroları bu cetvelden çıkarılmış ve (İlkokul 
başöğretmeni) unvaniyle ilişik (3) numaralı 
cetveldeki kadrolar 5166 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

i REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 10. — 1953 yılı Muvazenei Umumi-
| ye Kanununa bağlı (K) işaretli cetvele dâhil 
j ücretli stajyer köy öğretmenleri ile stajyer sağ-
j hk memurları kadroları 26 . XII . 1949 tarihli 
; ve 5479 sayılı Kanuna eklenmiştir. Bu stajyer-
i 1er hakkında çeşitli kanunların (K) cetvelin-
j de bulunanlar hakkındaki hükümlerinin uygu-
I lanmasma devam olunur, 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
j 1er... Kabul edilmiştir. 

Kanuna 11 nci madde olarak bir madde ilâ
vesi hakkında teklif var efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
öğretmen Okullarına ait kanuna aşağıdaki 

j maddenin 11 nci madde olarak eklenmesini 
! teklif ederim. 
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Madde 11. — ilk öğretmen , ©kullarının | 

idare, eğitim ye öğretim işleri llköğpetim Ge
nel Müdürlüğünün görevleri âıasiûjfti aknmıştaE.i 

Boto 
Zuhuri Daniçman: 

REİS — Efendim komisyon da iştirak etmek
tedir. Okunan bu maddeyi reylerinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler-. Ka
bul. edilmigtir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Koy enstitülerinden 
mezun öğretmenler, bu kanun yürürlüğe girdi
ği tarihten; senra> ilk öğrsfeeıen okuMarmdan 
mezun öğretmenler hakkındaki htiküml-ere tâbi 
olurlar. Ancak bffi^rcfearajrbğa^ge^iîttlBaemis 
olanlar hakkında 5419 saydı K&nuıi hükümleri; 
uygulanır. I 

REÎS,— Madde bakkaadte am i s ^ e n yekr 
tur, kabul edealer.4. Etffiiyenlefc.. KabulÎ edil
miştir. I 

GEOlOÎ MADDE 2. — K«y enstitüsü me
zunu öğretmenlerden aylığa -geçmemiş ölanlafrm 
eylemli askerlik hizmetleri ^esnasın^ kayıtları I 
silinmez ve kendilerine almakta olduklara üc
retin üçte biri yerilir* I 

RElS••-- Madde h&kkjBidayjsoz. istiyen «y©k-
tur, kabul edenler... EtmJjieBİet... Kabul edü* 
mistir. I 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Köy enstitüsü me
zunu öğretmenler, aylığa geçirilinceye kadar 
işbu kanunun 6 ncı maddecide yazılı «Köy 
Eğitmenleri ve Köy ŞağfeJı ,Mem»ı»l«i}fei Sosyal I 
Yardım Sandığım nın üyeliği hakkını, muhafaza . 
ederler, I 

RElS •—- Maddeyi kab»bıeâesle*î. Etmişsen* I 
ler... Kabul e(Hlmiştİ£,t I 

GEÇİCİ MADDE 1 — Hâlen kö£ enstitüle
rinde çalışanlardan Mffiî Eğitim TeMMirice 1 
tesbit ve kabul edilen öğretmen okulları, zira
at okulları, sanat okuiîtfn ve-enstittileVime- I 
zunu öğretmenimin öğretmen* okuîlarmdri is
tihdamlarına devam olunura 

REİS — Ahmet Morgu %uywnm. . 
AHMET M0RG3fc(Rîze) — Efendim, üstün 

kalitede öğretmen -yel^titfmefc ;es»s maksat ve 
gaye olduğuna göre, * ;öğı?etmsa okuUarrinıaii alı
nacak öğretmenlerin: ehliyetli ye^iyaâıatli.oîısa- I 
lan, yani yüksek mektep mezunu bulunmaları J 
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şarttır. Geçici dördüncü maddede, öğretmen 
okulu mezunu, ziraat okulu mezunu, sanat 
okulu mezunu öğretmenlerin okullarda* ho
calık yapabilecekleri kaydı vardır. Bu/ üs
tün kalite öğretmen yetiştirmek prensibi 
ve gayesiyle ve öğretmen okullarının dere
cesiyle kabili telif değildir. Bu maddenin tayy 
yını rica ediyorum. 

RElS — Komisyon. 
SÖZCÜ ÖMER FARUKSANAÇ (Hâz ı^ — 

Bu geçici 4 ncü madde Bütçe Komisyonunca 
ilâve edilmiştir. Matufu şudur : Halen köy ens? 
ütülerinde. sanat okulu, tarım. okuht ve ziraat 
okulu mezunu muayyen tip öğretmenler vardır. 
Köy enstitülerinin bidayeten bünyeleri ieabı bu 
okullar mezunları köy enstitülerine, öğretmen 
olarak alınmışlardır ve bugüne kadar liyakat 
gösterenler halen istihdam edilmekte bulunmuş 
ve liyakat gösteremiyenler tasfiyeye uğramışlar
dır. Halen köy enstitülerinde 40 kadar bu tip 
öğretmen vazife görmektedir. Liyakatleri sabit 
olan bu öğretmenlerin hakkı müktesebini tanı
maya matuf bir hükümdür. Takdir Heyeti Umu-
miyenindir. 

RElS — Ahmet Morgil. 
AHMET MORGlL (Rize) , - - Efendim; ge

çici dördüncü maddede, halen köy enstitülerin
de öğretmen alarak çalışmakta, .olan ziraat ̂ mek
tebi mezunlarının ,sanat mektebi mezunlarının r 
öğretmen olarak vazifelerine devam, etme kaydı 
vardır. Bu, öğretmen okullarının derece», ile 
kabili telif değildir. Biz üstün kalitede öğret
men yetiştirmek istiyoruz. 

Esasen bu bir hakkı müktesep de değildir.. 
Sanat mektebi mezunlarının tâyin, edil dikleri 
yerler vardır. Bunları, emsalleriyle beraber haiz 
oldukları mertebeye uygun bir şekilde, vazife
lendirmekte mahzur olmasa gerek. Bu bir hak
kı müktesep olmaz. 

RElS — Hükümet maddenin ipkasına taraf
tar olduğunu beyan ediyor. Köıarisyon değiştir
geye iltihak etmiyor. 

Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe / 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dola^ Btfefcçe 

Komisyonunun geçici 4 ncü maddesinin tasan
dan tayyını teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Ahmet Morgil 

~~ 2TO — 
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, REİS — Geçici 4 ncü maddenin tay teklifi- i 

ni nazarı dikkate alanlar, lütfen işaret buyur
sunlar... Almıyanlar... Teklif nazara alınmamış
ta?, • 

. Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — ilişik (4) numaralı 
cetvelde ücret ve adedi yazılı ek görev kadrola
rı 1953 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvele eklenmiştir. 

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

Efendim, Zuhuri Danışman'm teklifinin, 11 
nci madde olarak kabulünden sonra eski 11 nci 
madde, 12 nci madde olarak okunacaktır. 

MADDE 12. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri 
Kanunu ile 5352 ve 554İ sayılı kanunlar ve 4274 
sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka
nununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 62 ve 
63 ncü maddeleri ve 10 ncu maddelerinin (a) 
bendinin 1, 2, 3 ve 6 nci fıkraları ve 5210 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi, 6076 sayılı 1953 yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununun 11 nci madde
siyle 4644 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kal
dırılmış ve 3704, 4274, 5129, 5210 sayılı kanun
larda geçen «Köy enstitüleri» tâbiri «İlk öğxet* | 
men okulu» olarak değiştirilmiştir. 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
(lise, öğretmen okulu ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları) başlığı ile (2) sayılı cetvelin (li- I 
se, öğretmen okulu ve ortaokullar idarecileri) 
başlığından (öğretmen okulu) tâbirleri çıkarıl
mıştır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka-
buLedenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, son iki maddeyi, bu tasarının 5 
nci maddesi < komisyona gittiği için okumuyo
ruz. 

5. — İspençiyari ve TıVbi Müstahzarlar Ka
nununun 4348 sayılı Kânunla değiştirilmiş bu
lunan 5 nci madde'sinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu raporu (1/586) [1] 

REtS — Saflık Vekilinin bir önergesi var < 
okuyoruz : 

[1] 234iayûıbasmayüMtutcma&m sonundetâır. . 

Yüksek ReisKge 
İki defa görüşülecek işleriü 5 nci îspençiytf-

ri ve Tıbbi Mtistahksrİar: Kfenuftuntt» 434Ö sa
yılı Kafltıfila değişt&fimlş; bftfeffiaa 5 nci Mad
desinin tadili hakkındaki kanuft- la t̂iîfcSlBiH 
öneelik ve hredâifcle niteâikeflesM ¥iö* '«de^tm. 

8«§İfltwSb. Yardim V; 
D^-m-H. Üsttteâlt 

REÎ& — Vekilin teklif indeki öncelik husu
sunu reyinize arzediyorum. öneelikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler».. Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

miyenler... Kaimi edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununun 4348 sayılı Kanunla Değiştirilmiş 
Bulunan 5 nci Maddesinin Tâdili hakkında Ka

nun 

MADKE 1. — 4#48«aygi ^«iûttata; fc*öfcdâ# 
1262 sayılı İspençiyari ve TfBfei- MüSİÖÎfi^ft^? 

Kanununun 5 nd'baöiâö^^ipiıÖiBfcJ ^elkiİde ta
dil edilmiştir : 

Türkçe îde i s p e ^ i ^ r i m îtibltf; nffist^arfcfc 
imaline ve bu nıâlssa^Brlâ^r^J^*!'- vSyâ^iîött-
lâthsne köşad*ıa ta*ip^ve e*^<»tatoı#v*v«ya 
eezaeı bh? m^w*^d#difis»«sü%«fM ot taki ol
mak üzere1 hakiki? nfe *tö^i*jfBi»Stitti v&i&tâm? 
lantıa ta»Hûk ede»Ki»adJİsl** içtöide ^fl§r1l»r ' 
ve diş tabipleri» sai!&hiy4fİ<S!tediWa*ı.-' 

İspençiyari v«»t*b4iî4îö«tefc2âaBmft îier^H&iti 
fennî şartları haifc ve&M tesholı^ttrffht^i^ir • 
imalâthane veya lâboratuvarda imali me«b»t£ • 
dir. Zehirli îtrsddektfi - mu&fötö \ Müitalöa«4ârı 
imal edto/ıl&bor^*»li»£am«tf^ 
mesul müdüi^te/ WöuiWte«lirfİ^^^rt1»^rT&fe*'i 
miiı^hOT^lâfeerB^îtt»..*^ 
lık ve' Sosyal #a*dtiDe^^Uiib*nıe#İti? wnftK* -
r akabesiıte tâbîdir. 

EKR*^ Kİ .VBl^ i t^ tm^^Ğ' t fe^^) — ^ h -
terem arkadaşlarım, 1268 sttyfll I s^pa^A^Ve" 
Tıbbi Müsi»haa.rf^'K4Btfflto«lf4«4*^a^rba
nimi a de#st4rttü4|;ft)ManaR^5^ı^Pi fiaeîftrtiııhtn 
tacili hakkındaklfkwian^l%4liia».îîÜfettffi** tam-
f indin t^Hf edilrfi^^aite^tnaüöM»' ^»fîodıtû ^ 

m— 
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bâzı kelimeler ilâvesi suretiyle tadilât yapılmış
tır. Halbuki vekâlet ha tadilâtın yapılmasına 
taraftar değildir. Hangi kelimelerin ilâve 'edil
diğini veya-tayyedildiğini şimdi nazarı ıttılaını
za arzedeceğim. 

Eski kanunda, «dâhilde yapılacak ispençi
yari ve tıbbi müstahzarları yapmaya tabipler, 
eczacılar ve kimyagerlerle, ihtisaslarına taallûk 
eden maddeler için veterinerler ve diş tabipleri 
salâhiyettardırlar. Ancak bu maddelerin her 
türlü fennî şartları haiz ve yapılacak müstah
zarlar için kâfi tesisatı muhtevi olduğu teftiş 
neticesinde anlaşılan bir imalâthane veya lâbo-
ratuvarda hazırlanması mecburidir. 

îmali teknik bakımından hususiyeti haiz mü
him müstahzarları yapanların işin icabettirdiği 
ihtisas sahiplerinden olması ve bu gibi müstah
zarların yapıldığı lâboratuvarlarm hususi mahi
yette her türlü fennî vasıtalarla teçhiz edilme
leri lâzımdır. Müessir ve zehirli maddeleri muh
tevi müstahzarları imal eden lâboratuvarlarda 
eczacı veya kimyager bir mesul müdür bulun
duruyor. Her nevi müstahzarat lâboratuvarları 
veya imalâthaneleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletinin teftişine tâbidir.» 

Eski kanunun maddesi budur. 
Vekâlet tarafından bunun tadiline teşebbüs 

edilmiştir ve bir kanun lâyihası sevkedilmiştir. 
Vekâlet şu şekilde teklif etmiştir. 

«Türkiye'de ispençiyari ve tıbbi müstahza
rat imaline ve bu maksatla lâboratuvar veya 
imalâthane küşadma, Türk tabip, eczacı, kim
yagerlerle, tabip; eczacı veya kimyager mesul 
müdürün mesuliyeti altında olmak üzere hükmi 
şahıslar ve ihtisasa taallûk eden maddeler için 
de Türk veteriner ve diş tabipleri salâhiyettar
dırlar.» 

ispençiyari ve tıbbi müstahzaratın her türlü 
fennî şartları haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir 
imalâthane veya lâboratuvarda imali mecburi
dir. Müessir ve zehirli maddeleri muhtevi müs
tahzarları imal eden lâboratuvarlarda mutlaka 
eczacı ve kimyager bir mesul müdürün bulun
durulması şarttır. Tıbbi müstahzar lâboratuvar 
veya imalâthaneleri Sağlık Vekâletinin teftiş ve 
murakabesine tâbidir. 

Şimdi bu kanun lâyihası encümende müza
kere neticesinde gerek eski kanunlarda ve ge
rekse vekâletin teklifinde lâboratuvar veya ima
lâthane küşadma, Türk tabip, 'eczacı kimyager

lere yetki veren kayıt mevcut olduğu halde en
cümen bu yetkiyi yalnız tabip ve eczacılara has
retmiş, kims'eleri ortadan kaldırmıştır. Halbuki 
bu tababet, hemen yarısından fazlası kimyaya 
aittir. Ve tababette yalnız tedavi kısmında de
ğil, koruyucu kısmında da bilhassa kimya ba
kımından fevkalâde insan sağlığına hizmet et
miştir. 

Meselâ, D. D. T. nin keşfi ve tatbikatı bir 
doktor ve eczacı tarafından değil, bir kimya
ger tarafından yapılmıştır. Ve bütün dünyaya 
neşir ve ilân edilmiştir. Bugün dünyada mil
yonlarca insan D. D. T. sayesinde birçok has
talıklardan korunmaktadır. 

Sonra, bunun haricinde, meselâ, pastör, 
kuduz hastalığını ve mikroplarını keşfetmiş
tir. Bunun hayat üzerindeki rollerini biliyoruz. 
Kuduz aşısını yapan ptıstör ne doktor, ne de 
eczacı idi, kimyagerdi. 

Ondan sonra son zamanlarda Streptomisini 
keşfeden Vaksman isimli bir Amerikalı eski
den ziraatle uğraşırdı. Ne tabip, ne de eczacı 
idi. Eskiden zaten kanunlarda «tabip, eczacı 
ve kimyager» kaydı vardı ve Bakanlığın bu 
defaki teklifinde de «kimyager» mevcut oldu
ğuna göre encümen tarafından çıkarılmış bu
lunan «kimyager» in yeniden ilâvesini rica 
ediyorum. (Muvafık, doğru sesleri) 

ikincisi : Vekâletin teklifinde; eczacı ve
ya kimyager bir mesul müdürün mesuliyeti 
altında olmak üzere hükmi şahıslar ve ihtisas
larına taallûk eden maddeler için de Türk ve
teriner ve diş tabipleri salâhiyettardırlar, de
nilmektedir. Yani bu şartlarla veteriner ve diş 
tabiplerine lâboratuvar ve imalâthane açmak 
hakkı tanınmış olmakla beraber Vekâlet lâbo
ratuvar ve imalâthane açmak salâhiyetini ay
nı zamanda hükmi şahıslara da vermektedir. 
Çünkü bu son zamanlarda bilhassa müstahza
rat, ilâç fabrikalarının inşası ve memlekette 
ilâç sanayiinin inkişafı büyük sermayeye ih
tiyaç göstermektedir. Halbuki bizim tabipler 
ve eczacılarımız teşebbüsü şahsiye ile yapacak
ları fabrikalarda, değil memleketin, hattâ bir 
mahallenin bile ihtiyacını temin edemezler. Biz 
sermaye ile ilmî mesaiyi teşvik etmek için hük
mi şahısların açacakları yerlerde mesul mü
dür olarak tabip, kimyagerin bulunmasını is
terken öbür taraftan da hükmi şahısların şir
ket teşkil etmek suretiyle verecekleri para ile 
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imalâthane kurmasını temin ettik. Esasen ha- I 
kiki şahıslara yer veriyoruz. Fakat bunların 
sanattan olmaları da şarttır. Doktorlara, ecza- I 
cılara ve tabiplere veriyoruz. Bunun dışında I 
hakiki şahıs deyince işe bakkal da girer. O ba-
krmdan biz hükmi .şahıslara inhisarını teklif et-
etik. Binaenaleyh, encümen teklifinde mevcut 
hükmi şahıslar ipka edilerek, hakiki şahısların 
kaldırılmasiyle tabip eczacı kimyagerlerle ta
bip ; eczacı ve kimyager mesul müdürün mesuli
yeti altında olmasını teklif ediyoruz. (Muvafık 
sesleri). Yani « kimyagerler » in ilâvesini ve 
« hakiki şahıslar » ibaresinin tayyını rica edi
yoruz. 

SAĞLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÎ Rl-
ZA SAĞLAR (Çoruh) — Efendim; komisyonu
muzda, Hükümet lâyihası komisyona geldiğinde 
Muhterem vekilimizin şimdi izah buyurdukları 
mütalâada idi. Fakat Vekâlet temsilcisi olarak 
gelen zat filhakika böyle kabul etmekle zühul et
mişiz, kimyagerleri iptal etmiş bulunuyoruz. 
Halbuki eskiden kimyagerler için mektep yoktu. 
Doktorlar hayati kimaya okuyarak kimyagerlik j 
yapabiliyorlardı. Şimdiki gibi Farmakodinami | 
okumuyorlardı. O bakımdan da lüzum yoktu. 
Böyle bir fikir ortaya atıldı. Biz de bunun üze
rine kimyagerleri çıkarmış bulunuyoruz. Fakat 
biz şimdi Sağlık Komisyonu olarak bu tadil tek
lifine iltihak etmekteyiz. Metinde lüzumlu re
daksiyonun yapılabilmesi için maddenin komis
yona tevdi buyurulmasmi rica ederiz. 

REÎS — Sağlık Bakamım bir teklifi var
dır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbaba binaen Hükümet 

teklifinin kabulünü arz ve rica ederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 

Ekrem Hayrı Üstündağ 

REÎS — Hükümet teklifinin müzakereye 
esas tutulmasını Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kili istemektedir. Komisyon iltihak etmekte mi
dir? . 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU REİSİ SITKI SALİM BURÇAK (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, biz Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekilinin kimyagerler hakkın- | 
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daki noktai nazarına iştirak ediyoruz. Zühul 
etmişiz, bundan evvel Komisyonumuzu topladık 
ve bu noktayı tesbit etmiş bulunduk. Kimyager
lere bu hak tanınmalıdır. Sayın Vekil hakiki 
şahıslara tanımıyalım diyorlar. Bu olmaz. Bir 
sermaye sahibi çıkınca biz ona bir şirket kur 
da gel mi diyeceğiz? Hakiki şahıslara da tanı
malıyız. Hakiki ve hükmi şahıslara tanırken "bir 
mesul müdür bulunacaktır. Bu da, ya doktor, 
ya kimyager veya eczacı olacaktır. 

Hakiki şahıslara tanınmadan bu hakkın hük
mi şahsiyete tanınması hakkaniyete uygun ol
maz. 

Yalnız Vekil Beyin takrirlerinin kimyager
lere ait olan kısmına iltihak ediyoruz. Ama ha
kiki şahısla'rın metinden çıkarılmasını istemiyo
ruz. .;'::• ••' 

REİS — Redaksiyon için maddeyi istiyor 
musunuz ? 

SITKI SALİM BURÇAK (Devamla) — İs
tiyoruz. .•;';•:'.-. .-,.:-•':;;.•• Û.:L::Z 

REİS — Komisyon istediğine görş redaksi
yon için veriyoruz. 

Bir takrir vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe ,, 
Meclis gündemi çok yüklü olduğundan 53 

sözlü sofu ile 76 kanun teklifleri bulunduğun
dan ve bunların yekûnu 129 adede baliğ olmak
tadır. 

Bütçe müzakerelerine de pek az zaman kal
dığından ve bütçe müzakerelerini mütaakıp 
Meclisin de umumi tatile girmesi muhtemel ol
duğundan Meclis çalışmalarının haftada (4) 
güne çıkarılmasını Yüksek Meclisten rica ve 
teklif ederim. 

Balıkesir Mebusa 
Ali Fahri İşeri 

REİS — Ali Fahri işeri bâzı sebepler der-
meyan ederek, Meclis mesaisinin haftada dört 
güne çıkarılmasını istiyor. (Red sesleri) 6 î r 
takrirdir. Reyinize arzediyorum : Kabul eden-
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olmasına birı&en 22 Ocak 
1954 Cuma günü saat 15 te toojpnmak üzero 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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6. — SOKULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

î. -—'Kartı Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, 
Kağızman Kazasına bağlı Kötek Nahiyesinde vu
kua gelen heyelan neticesinde harap olan sulama 
yollarının tamiri için ne düşünüldüğüne dair so

fusuna Baymdırhk Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/1268) 

1. XII . 1953 
B M . M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık -Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Kağızman ilcesine bağlı Kötek Nahiye merke
zinde vukua gelen heyelan dolayısiyle köyün su
lama yolları büyük mikyasta harap olmuştur. Ta
mir ve inşası, köylünün kudreti dışında olan bu 
sulama su yollarının tamiri için ne düşünülmüş 
ve ne yapılmıştır? 

Kars Milletvekili 
H. Tugaç 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 37 

18.1.1954 

B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

3 .XI I . 1953 gün ve 6-1268/5964/13641 sa
yılı yazı karşılığıdır : 

Kağızman'a bağlı Kötek Nahiyesinde vukua 
gelen heyelan neticesinde harap olan sulama yol
larının tamiri için ne düşünüldüğüne dair Kars 
Mebusu Hüsamettin Tugaç tarafından verilen ya
zılı soru önergesine hazırlanan cevap.ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Kağızman'a bağlı Kötek Nahiyesinde vukua 
gelen heyelan neticesinde harap olan sulama yol
larının tamiri için ne düşünüldüğüne dair Kars 
Mebusu Hüsamettin Tugaç'm yazılı sorusu ör
neği aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Kars Vilâyetinin Kağızman Kazasına bağlı 
Kötek Nahiyesinde vukua gelen heyelan netice
sinde harap olan sulama yollarının tamirleri işi
nin tetkik edilmesi için Erzincan Su işleri Mü
dürlüğüne emir verilmiştir. Alınacak rapora göre 
gerekli işlem yapılacaktır. 

DÜZELTÎŞLER 

Bu tutanak dergisine bağlı 44 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun! Satır Yanlış Doğru 

18 

D. Görevin çeşidi D. Görevin çeşidi 

VII - tik öğretmen okulları 
3 öğretmen kesim denetmeni 3 öğretmen ve kesim denetmeni 

2*. B. M. M. Basımevi 



S. SAYİSİ 14 
Zehra Işık'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2506, 6/991 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Zehra Işık'a h'idematı vataniye tertibinden maaş bağlanması hakkında İçişleri Vekâletince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetince 5 . III . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Bulgaristan göçmenlerinden olup 1952 yılında Türk vatandaşlığına alınarak Bursa iline yerleş
tirilmiş olan Zehra Işık adlı soydaşımız, muhtelif yüksek makamlara vermiş olduğu dilekçelerde : 

Millî Emniyet hesabına yurt hizmetinde çalışırken Bulgarlar tarafından yakalanarak idama mah
kûm edilen biricik oğlu Nafiz Sezer'i ölüm cezasından kurtarmak maksadiyle bütün varını yoğunu 
sarf ettiğini ve neticede cezasını 12 yıl ağır hapse tahvil ettirmeye muvaffak olmuş ise de : 

Hapishanede Bulgarların yapmış oldukları ağır işkence ve zulümlere dayanamıyarak verem has
talığına tutulmuş ve binbir ıstırap içerisinde hayata gözlerini yummuş olduğunu beyanla; kendisine 
oğlunun ödenmiyen maaşlarının verilmesini ve mümkünse bir ev tahsig edilmesini istemiştir. 

ilgili daire ve vekâletlerle yapılan muhabere sonunda : 
Zehra Işık adlı bu kadının oğlu Nafiz Sezer'in hakikaten yurt hizmetinde çalışmış olduğu her 

ne kadar belirtilmiş ise de annesinin bahsettiği birikmiş aylıklarının verilmesine kanuni imkân bu
lunmadığı ve ancak hideinatı vataniye tertibinden maaş bağlanma» mümkün olduğu anlaşıldığından 
adı geçen bu fedakâr Türk evlâdının muinsiz olan ve bizzat çahşamıyacak derecede ihtiyar olduğu 
cihetle, göçmen olarak kendisine yapılacak yardımlardan dahi fayda temin edemiyeceği katiyetle 
meydana çıkan muhtaç annesinin, sefaletten kurtarılması millî bir yardım vaıifesi ve vicdan bor
cu olduğu düşünülerek, bu kanun lâyihası hazırlanmıştır; 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 18.1V. 1953 

Esas No. 1/579 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 

Zehra Işık'a, hidematı vataniye tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun lâyihası Ma
liye Vekâleti temsilcisinin iştirakiyle komisyonu
muzca tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçede belirtilen sebeplere ve Maliye Ve
kâleti mümessilinin verdiği izahata göre lâyihayı 
yerinde gören komisyonumuz maddelerin müza
keresine geçmiştir. 

Başlık, birinci, ikinci ve üçüncü maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Zehra Işık'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında içişleri Vekâletince hazır
lanıp Başvekâletin 5 . III . 1953 tarih ve 6/991 
sayılı tezkeresiyle Büyük Millet Meclisine sunu
lan kanun lâyihası, Maliye Vekâleti temsilcisi ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Zehra Işık'ın oğlu Millî Emniyet emrinde ça
lışırken/Bulgarlar tarafından yakalanarak (12) 
yıl ağır hapse mahkûm edilmiş, hapisanede yapı
lan ağır işkence ve zulümlere dayanamıyarak ve
rem olmuş, nihayet binbir ıstırap içinde ölmüş
tür. -Kendisine oğlunun ödenmiyen aylıklarının 
verilmesini ve mümkünse bir ev tahsis edilmesini 
istemekte olup, alâkalı dairelerce yapılan araştır
ma ve muhaberelerden sonra mezkûr kadının 
oğlu Nazif Sezer'in hakikaten yurt hizmetinde ça
lışmış olduğu belirtilmiş ise de annesine bahsetti
ği birikmiş aylıklarının verilmesine kanuni im
kân bulunmadığı ve ancak hidematı vataniye 
tertibinden maaş bağlanması mümkün olduğu ge
rekçede açıklanmış bulunmaktadır. 

Zehra Işık halen çalışamıyacak durumda ihti-

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü Kâtip 

Rize Siird Zonguldak 
/. Akçal F. Açıksöz 
Amasya Kocaeli Samsun 

H. Koray E. Alican Ş. TJluçay 

Seyhan Yozgad 
Z. Akçalı H. Tatlıoğlu 

yar olup kendisine göçmen sıfatiyl© yapılacak 
yardımdan dahi fayda temin edemiyeceği kati
yetle anlaşılmış olduğundan, bu fedakâr Türk 
evlâdının muhtaç annesinin sefaletten kurtarıl
ması maksadiyle tedvin edilen lâyiha, Maliye Ko
misyonunca, da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, cereyan eden müzakerelere 
ve alınan izahata göre, Zehra Işık'ın halen çalı 
şâmıyacak durumda ihtiyar olup kendisine göç
men sıfatiyle yapılalı yardımdan dahi fayda te
min edemiyeceği anlaşılmış olup bu fedakâr 
Türk evlâdının muhtaç annesinin sefaletten kur
tarılmasının yerinde olacağı kanaatine varmış 
ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci madde aynen, ikinci madde nesrini 
takibeden ay başından muteber olmak ve üçün
cü maddesi de şeklen değiştirilmek suretiyle 
kabul edilen lâyiha, Umumi Heyetin tasvibine 
arzedümek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Rize İstanbul 

/. Akçal H. Hüsnüm 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 7 . XII. 1953 
Esas No. 1/579 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 14 ) 



Bu rapor Sözcüsü 
Gazianteb 
E. Cenani 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Ankara 
M. Ete 
Çanakkale 
K. Akmantar 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Antalya Bolu 
A. Sartoğlu M. Güçbümez 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Diyarbakır 
y. Azizoğlv 
Giresun İstanbul 

M. Şener F. Saytmer 

izmir 
B. Bügin 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Kastamonu 
H. Türe • 

Malatya 
M. 8. Eti 

Sivas 
H. îmre 

C 

Kırşehir 
R. özdeş 

Ordu 
R. Aksoy 
Sürd 

M. D. Süalp 
Trabzon 

R. Eyüboğlu 
Zonguldak 
H. Balık 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zehra Işığa vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun lâyihan 

MADDE 1. — Bulgaristan muhacirlerinden 
Zehra Işığa hayat kaydiyle vatani hizmet terti
binden (175) lira aylık tahsis olunmuştur. 

MADDE 2. 
muteberdi!. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Vekili yü
rütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M.Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8 Kurtbek 

Dışişlm Vekili 
F. Köprülü 

MiUÎ Eğitim Vekil* 
2", tleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Oüreh 

G. ve Tekel Vekili 

ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

İşletmeler Vekili 
ve G. ve Tekel V. V. 

8. YırcaU 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTÎRÎŞİ 

Zehra Işık'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun lâyihası 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
ay başından itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 14 ) 





S. SAYISI : 17 
Çoruh Mebusu Mesud Güney ve Trabzon Mebusu Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, Trabzon'un Çaykara Kazr sının Paçan Köyünden 
Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 

raporları (2 /247) 

4. VI. 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Trabzon'un Çaykara Kazasının Paçan Köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini rica ederiz. 
Çoruh Milletvekili Trabzon Milletvekili 

M. Güney R. Tarakçıoğlu 

* GEREKÇE 

Yirminci asrın ilk çeyreği içinde vuku bulan Birinci Cihan Harbinden milyondan fazla evlâdımı
zı kurban ve bunun iki misli kadar da sakat ve yaralı verdikten sonra dâhil bulunduğumuz grup ile 
mağûp çıkmiF, donanma, ordumuzun silâhları alınarak yorgun ve bitap bir halde Mondros Müta
rekesiyle bağlı bı: akılmış iken mütarekenin icabı olduğu iddiasiyle varlığımızı ve istiklâlimizi yok-
etmeye kasdeden galip devletle:in Yunanlı ve. yerli Rumları öne sürerek her taraftan memleketimi
ze saldırmak, dinî, millî hislerimizi rencide etmek suretiyle ruhlarımızı tahrik, e ŝiz ve. emsalsiz bir 
felâket ile karşı karşıya gelmeye ve ölüm ve kalım mücadelesine girmeye bizi icbar eyledikleri gün
lerde, genç yaşta iken Rusya'ya gidip Kırım'ın Gözleve Kasabasında ticarete başlamış ve müteva-
zi bir servet edinmiş olan Trabzon îlinin Çaykara Tcesi Paçan Köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz da vatani faaliyete geçmiş ve Millî kuvvetlerimizin o zaman için en ziyade eksiği ve ihtiyacı 
olduğunu takdir eylediği silâh ve cephane yardımına koşmutşur. 

Millî Mücadelemizi zafere kavuşturan şartların nelerden ibaret olduğunu ancak o günleri gö- en 
ve yaşıyarilar bilebilir. Vatanımızın harimi isme ine sokulan düşmanı çıkarıp denize dökmek için 
her sınıf halkın mücahedeye giriştiği o felâketli günlerde bir tek martin bulmak da mümkün de
ğildi. Yurdun bütünlüğünü korumak hususunda fedakârlık ve kahramanlık yaratmak. için halk-
olunmuş milletimizin aziz bir ferdi olan Ahmet Yı'maz Moskof diyarında olmasına ve oada ordu 
mensuplarına ait bir tüfenkin alınması hayatla ödenir hareket olduğunu bilmesine rağmen vata
nın müdafaası ve namusu millînin muhafazası uğrunda hayatını bile bile fedaya râzi olmuş ve ga
lip devletilerin zülüm ve hiyanetleri ile fecaat yapmakta olan Yunanlı1 ara karşı cenkleşmeye gi
rişen Millî kuvvetlerimize âzami derecede yardım yapabilmek için hiç bir tehlikeden yılmamış ve 
her müşkül ve manii iktiham ederek malî kud'etine göre azımsanmıyacâk para sarf etmek suretiyle 
Kırım Türklerini itma ve muavenetlerini istihsal ile Varangel Ordusundan teker teker alabildiği 
tüfenk.cephaneyi sahilde kum altında saklamış ve sonra da tayfasını para ile kandırdığı Rus moto
runu gece yanaştırıp zorlukla yükliyebildiği tüfek ve cephaneyi, üzerlerine arpa, un çuvalları ve 
deri ile örtmek suretiyle Bartın Limanımıza getirip Kaymakam Hüsnü ve Müfreze Kumandanı Ce-
vad'a teslim eylemiştir. 

îlk seferde bizzat 450 tüfek ve 5 sandık cephane getiren Ahmet Yılmaz ikinci defa da Sürmene-



li Halim ve Temel kaptanların motörleri ile 800 tüfek ve 10 sandık cephane ve ayrıca Giresunlu 
Osman ve Ordu Belediye Reisi Yusuf Ağalara silâh ve hephane göndermiştir ki, ceman 2 500 
tüfek ve 20 sandık kadar cephane sevkeylemiştir. Bu mühim hizmetleri yaparken büyük güçlük 
ve ağır müşküllerle karşı karşıya gelen Ahmet Yılmaz fırtınaları sık, dalgası .şiddetli olan Kara
deniz'de de bir kaç defa ölüm tehlikesine düşmüştür. Ahmet Yılmaz'ın fedakârlığı silâh ve 
cephane yardımına münhasır kalmamış ve o günlerde vatanımız aleyhine harekete geçmek üzere 
Batum'da toplanan muhtelif 'milletlere mensup bir komiteyi de imha ettirerek meşkûr hizmette 
bulunmutşur. Vatanı için malî ve bedeni kudretinin çok üstünde çalışan Ahmet Yılmaz silâh ve 
cephanelerin bedellerini alamamış ve almayı da fikrinden geçirmemiş ve hatta o zaman-arda tah
sil için Rusya'ya gönderilen yirmiden fazla Türk gencinin ihtiyaçlarını sağlamış ve başkaca 
da Kızılaya nakdî yardımlarda bulunmuştur. 

İşte vatan ve milletine bu derecede hizmetleri bulunan Ahmet Yılmaz Varangel Ordusunun 
mağlûbiyetinden sonra Rusya'da duruma hâkim olan Bolşevikler tarafından soyulmuş, menkul 
ve gayrimenkul malları alınarak öldürüleceği bir anda bir kadının delâleti ile Moskova'ya ka
çabilmiş ve orada sefirimiz merhum Zekâi'nin himayesinde 'bir müddet kalabilmiş ise de Bolşe
viklerin şiddetli takipleri karşısında daha ziyade kalmasına imkân görememiş ve nihayet peri
şan bir halde istanbul'a gelebilmiştir. 

29 . X I . 1945 tarihli dilekçe ile Büyük Millet Meclisine müracaat edip yardım edilmesini iste
yen Ahmet Yılmaz'ın hikâye edilen bu hizmetleri Dilekçe Komisyonunca tamamen teslim edilmiş 
ise de 551 sayılı Kanundan istifade edecek durumda bulunmadığı 30.1.1947 tarih ve 180 sayılı 
kararla belirtilmiş ve binaenaleyh inkâr edilemiyecek olan hizmetine mukabil yardım yapıl
masına Devlet 'mevzuatının müsait olmadığı cevabı verilmiştir. Vatanına ve milletine bu derece
de hizmeti geçmiş olan Ahmet Yılmaz 65 yaşında olduğu halde (Beyoğlu Sakızağacı Büyükkır-
lamgıç sokak 40 numaralı bir odaya) sığınmış bulunmaktadır. 

Bu vatanperverin, içinde bulunduğu sefaletten kurtarılması için işbu kanun teklif edilmiş 
ve böylece Ahmet Yılmaz bir zamanlar varlığını tehlikeye koyarak uğrunda çalışmış olduğu Türk 
Milletinin rahim ve şefkatine arzedilmiştir. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 17. VII. 1951 
Esas No. 2/247 
Karar No. 82 

Yüksek Başkanlığa 

Çoruh Milletvekili Mesut Güney ve Trabzon 
Milletvekili Mustafa Reşit Tarakcıoğlu'nun, 
Trabzon'un Çaykara Kazasının Paçan Köyünden 
Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun tek
lifi, teklif sahiplerinden Trabzon Milletvekili 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve Maliye Bakanlığı 
temsilcisi hazır bulundukları halde incelendi. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi; 1934 yılında ka
panmış olan bu yolun muhtelif vesilelerle yeni
den açıldığını, bütçe imkânlarının ise bu yolda 
yapılacak tahsisleri karşılamaya müsait bulun

madığını belirterek teklifin reddini istedi. 
Teklif sahibi ise gerekçeyi tekrarlamakla be

raber bu teklifle ilgili vesaiki komisyona tevdi 
etti. 

Vesikaların da tetkikmdan sonra gereğini dü
şünen komisyonumuz : 

Ahmet Yılmaz'ın, istiklâl Harbi esnasında 
ordumuza, hayatını hiçe sayarak 2 500 tüfek ve 
20 sandık cephane temin ve teslim ettiğini ve o 
günlerde vatanımız aleyhine harekete geçmek 
üzere Batum'da toplanan muhtelif milletlere 
mensup bir komiteyi imha ettirdiğini ve bunların 

( S. Sayısı : 17 ) 



— 3 
mukabilinde bir gûna para almadığını ancak; bu 
gün 65 yaşını aşmış olduğu halde evvelce zengin 
sayılabilecek bir durumda iken sırf memleket uğ
runda hareıyarak bitirdiği serveti sebebiyle bu
gün sefaletle başbaşa kaldığını nazara alarak tek
lifin esasını ittifakla kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde başlık kısaltılmış 
ve birinci maddede ifade bakımından ufak bir iki 
tadilât yapılmıştır. 

Teklif sahipelrininı ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddede (Maliye Bakanlığı) yerine 
(Maliye Bakanı) tâbiri konularak maddeler de 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 

buyurulmak ürere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Giresun 
/. Akçal H. Erkmen 
Kâtip 

Zonguldak Konya 
F. Açtksöz Ümran Nazif Yiğiter 

îmzada bulunamadı 
Mardin Samsun 

A. Kalav Şükrü Uluçay 
İmzada bulunamadı 

Seyhan Siird Sivas 
Z. Akçalı M. Daim Süalp Ş. Ecevit 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
T. Koral F. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/247 
Karar No. 23 

7.XII.1953 

Yüksek Reisliğe 

Çoruh Mebusu Mesut Güney ve Trabzon Me
busu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Trabzon'
un, Çaykara Kazasının Paçan Köyünden Kalta-
banoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkındaki kanun tek
lifi Maliye Komisyonu raporu ile birlikte Komis
yonumuza havale edilmiş olmakla teklif sahiple
rinden Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu ve Maliye Vekâleti mümessili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif sahipleri ile Maliye Komisyonu, esbabı 
mucibesinde de tafsilen belirtildiği üzere* Ah
met Yılmaz İstiklâl Harbinde, Kırım'dan ha
yatı pahasına ve kendi imkânları dairesinde el
de ettiği silâh ve cephaneleri gene kendi inisiya
tifi ile Rus motörcülerini kandırmak suretiyle 
Bartın Limanına çıkarmış ve o zamanın Kay
makamı Hüsnü ve Müfreze Kumandanı Cevat'a 
teslim etmiştir. 

O sıralarda Batum'da vatanımız aleyhine ha
rekete geçmek üzere toplanan muhtelif millet
lere mensup bir komiteyi de imha ettirerek mez
kûr hizmette bulunmuştur. 

Varangel Ordusunun mağlûbiyetinden sonra 
Rusya'da duruma hâkim olan bolşevikler tara

fından soyulmuş, menkul ve gayrimenkul malları 
alınarak öldürüleceği bir sırada Moskova'ya kaç
mış orada Sefirimiz merhum Zekâi'nin himaye
sinde bir müddet kalabilmiş ise de bolşeviklerin 
şiddetli takipleri karşısında perişan bir halde 
İstanbul'a gelmiştir. 

Ahmet Yılmaz Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonuna müracaat ederek kendisine yardım 
edilmesi dileğinde bulunmuş, komisyon yukarıda 
arzedilen bütün hizmetleri mesbuk ve yerinde 
görmüş ise de bu hizmetlerine mukabil yardım 
yapılmasına Devlet mevzuatının müsait olmadığı 
cevabını vermiştir. 

Halen 65 yaşında ve muhtaç bulunan bu va
tanperver zatı sefaletten kurtarmak maksadiyle 
teklifin hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz Ahmet Yılmaz'm yukarıda 
arzedilen hizmetlerini ve bugünkü acıklı duru
munu da nazarı itibare alarak teklifi esas itiba
riyle kabul ederek maddelerin müzakeresine geç
miştir. 

Maliye Komisyonunun değiştirmiş olduğu me
tin esas alınmış ve birinci madde, (maaş) keli
mesi (aylık) şeklinde değiştirilmek suretiyle, 

İkinci madde kanunun neşrini takibeden ay-

( S. Sayısı : 17 ) 



başından mer'i olacak şekilde ve üçüncü madde 
şeklen değiştirilmek suretiyle, 

Kabul edilmiştir. 
Yukarda arzedilen değişikliklerle yeniden 

hazırlanan kanun teklifi Umumi Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Bolu 

M. Güçbilmez 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 

Bu Rapor Sözcüsü 
Gazianteb 

E. Cenanı 

Ankara 
ili. Ete 
Çanakkale 

K. Akmantar 

Antalya 
A. Sarıoğlu 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Diyarbakır Eskişehir . 
M. Ekinci A. Potuoğlu 

İstanbul İzmir 
F. Sayımer B. Bilgin 
Kırşehir Konya 
R. özdeş M. Â. Ülgen 

Ordu Rize 
R. Aksoy O. Kavrakoğlu 

Siird Sinob 
M. D. Süalp 8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Giresun 
M. Şener 
Kastamonu 

H. Türe 
Malatya 

M. S. Eti 
Sivas 

H. İmre 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

Zonguldak 
H. Balık 

* • » 

ÇORUH MEBUSU MESUT 
GÜNEY VE TRABZON ME
BUSU M. REŞİT TARAKÇI-

OĞLU'NUN TEKLİFİ 
Trabzon Çaykara İlçesinin Pa
çan Köyünden Kaltaban oğul
larından Ahmet Yılmaz'd vata
ni hizmet tertibinden maaş 

bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Çaykara İlçe
sinin Paçan Köyünden Kalta-
banoğlu Ahmet Yılmaz'a vata
ni hizmetinden ötürü ayda yüz 
lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanlığı yürütür. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Kaltabanoğullarından Ahmet 
Yılmaz'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. —- Trabzon'un 
Çaykara İlçesinin Paçan Kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a vatani hizmet terti
binden ayda 100 lira maaş bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Teklif sahip
lerinin ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DECİŞTİRİŞİ 

Kaltabanoğullarından Ahmet 
Yılmaz'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. —. Trabzon'un 
Çaykara İlçesinin Paçan Kö
yünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a vatani hizmet terti
binden ayda (100) lira aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşrini takibeden ay başından 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

*>&<i 
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S. SAYISI : 18 
Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu ve Tokad Mebusu Ahmet Gür-
kan'm, Edirne hududunda şehit edilen Arif Necip Kaskatının dul 
eşi ile iki çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak

kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2 /391) 

20. V. 1952 

B. M. M. Başkanlığına 
Ankara 

Millî Emniyet Teşkilâtında hizmet görmekte iken Edirne hududunda Bulgarlar tarafından şç-
hit edilen Arif Necip Kaskatı'nm dul eşi ile tahsilde bulunan iki yetimine vatani hizmet tertibin
den iki yüz lira maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifimizle ekli gerekçeyi takdim ediyoruz. 

Alâkalı komisyonlara şevkiyle kanunlaşmasını saygılarımızla arz ve teklif ediyoruz. 
Yozgad Tokad 

Y. Karslıoğlu A. Gürhan 

GEREKÇE # 

1901 yılında Zağrat Kasabasında doğup 1920 yılından 1935 yılma kadar Bulgaristan'ın Türk 
mekteplerinde öğretmenlik yapmak suretiyle ve yine aynı kasabada çıkardığı Karadeniz adındaki ga
zetesiyle Türklük ve Türk Vatanı ile Bulgaristan'daki Türk azınlığının menfaatleri uğrunda mücade
le eden ve keza 1930 yılından 1935 yılına kadar Millî Emniyet Teşkilâtı hesabına vazife gördüğünden 
dolayı mütaaddit defalar Bulgar zülmuna mâruz kalmış olan Millî Emniyet Teşkilâtı mensuplar'n-
dan Arif Necip Kaskatı aldığı bir emir dolayısiyle bulunduğu Edirne hududunda 10 - 11 Haziran 
1950 gecesi vazifesi başında Bulgarlar tarafından şehit edilmiş bulunmaktadır. 

Adı geçen Arif Necip Kaskatı'nm Millî Emniyet Teşkilâtında bareme tâbi maaşlı bir memur olma
dığından dul eşi ile okulda öğrenci bulunan iki çocuğuna her hangi bir maaşın bağlanamamış olma
sından dolayı bu ailenin sefalet uçurumuna yuvarlanması ihtimali kendisini göstermiş bulunmaktadır. 

Fedekârane hizmeti içişleri Bakanlığınca da teyit olunan müteveffanın dul eşi ile yetimlerinin 
sefalete düşmelerine kadirşinas milletimizin mâşeıû vicdanının razı olmıyacağı düşüncesiyle bu feda
kâr vatan şehidinin eşi ile iki yetimine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması için bu kanun 
teklifini hazırlamış bulunuyorus. 

Yozgad Tokad 
y. Karshoalu A. Gürhan 



Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 2/391 

Karar No. 67 
Yüksek 

Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoğlu ve 
Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Edirne 
hududunda şehit edilen Arif Necip Kaskatı 'nm 
dul eşi ve iki çocuğuna vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun teklifi, 
teklif sahiplerinden Ahmet Gürkan ve Hükü
met temsilcileri huzurları ile incelenip görü
şüldü. 

Hükümet temsilcilerinin mütalâlarından ve 
•adı geçenin 'komisyona celbedilen dosyasından: 

Arif Necip Kaskatı W ; 10/11 Haziran 1950 
tarihinde Bulgar hududunda Dikilitaş kulemiz 
mmtakasmda istihbarat vazifesi ifa ederken 
Bulgarlar tarafından şehit edildiği ve 1931 yı
lından şehit edildiği tarihe kadar Millî Emni
yet Servisinde faydalı vazifeler ifa ettiği ve 
maaşsız vazifedar olmasından dolayı yetimle
rine aylık bağlanamadığn, karısı ile çocukları
nın başkaca gelirleri bulunmadığı ulaşılmıştır. 

Hâdisenin vukundan sonra, ölen kocasından 
kendisine aylük bağlanması hakkında T. B. M. 
M. Dilekçe Komisyonuna baş vuran eşine, is
tihbarat işlerinde ücretle çalıştığı sebebi ile 
aylık bağlanamıyacağı< ve ancak bir kanun mev
zuu olabileceği cevabı verilmiş ve teklif sahip
leri bunu bir kanun teklifi halinde Yüksek Mec
lise sunmuşlardır. 

ıMaliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği mü
talâadan, bütçede bu aylıkları ödiyecek mik
tarda, ilgili tertipte, ödenek mevcut bulundu
ğu da öğrenilmiştir. 

Yukarda mevzuubahis olan husularr nazara 
alan komisyonumuz : 

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma-

(S. 

9. VI.1952 

Başkanlığa 

sim gerektiren bütün şart ve esasları uygun 
mütalâa ederek tekîifin esastan kabulü ile mad
delere geçilmesine ittifakla karar vermiştir. 

Yapılan tetkikte, 1927 doğumlu olup hukuk 
tahsili yapmakta bulunan oğlu Fikret Kaskatı '-
nm halen yedek subaylığını ifa etmekte olması 
ve tahsiline ara vermesi sebebi ile kendisine ay
lık tahsisine imkân görülememiş ve kanunun 
başlığı (Arif Necip Kaskatı eşi Mezkûre Kas
katı ile kızı Leman Kaskatı 'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi) 
olarak değiştirilmiştir. 

Bugünkü iktisadi şartlara ve müstahaklarm 
sosyal durumlarına göre tahsis olunacak 200 li
ranın halen 18 yaşında bulunan kızı ile eşi ara
sında bir nispet dâhilinde taKsim edilmesi uy
gun görülmüş ve 1 nci madde ayrıca redaksi
yona tâbi tutularak değiştirilmiştir. 

Yürürlük maddesine, kist durumunu önle
mek maksadı ile (yayımını takibeden ay başın
dan) ibaresi eklenmiştir. 

3 ncü madde redaksiyona tâbi tutulmuş ve 
tadil olunan şekli ile teklif ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Rize Siird 
/ . Akçal M. D. Süalp 

Konya Seyhan Sivas 
U. N. Yiğiter Z, Akçalı Ş. Eccvit 

Yozgad Zonguldak 
F. Nizamoğlu F. Açıksöz 

: 18) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/391 
Karar No. 22 

7 . XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu ve Tokad 
Mebusu Ahmet Gürkan'm, Edirne hududunda 
şehit edilen Arif Necip Kaskatı 'mn dul eşi ile 
iki çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi, teklif sa
hiplerinden Tokad Mebusu Ahmet Gürkan ve 
Maliye Vekâleti temsilcisi hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif sahiplerinin gerekçelerinden de anla
şılacağı üzere, 1901 yılında Zağrat Kasabasında 
doğup 1920 yılından 1935 yılma kadar, Bulga
ristan'ın Türk mekteplerinde öğretmenlik yap
mış ve aynı kasabada Karadeniz adındaki gaze
tesiyle Türk azınlıklarının menfaatleri uğrunda 
mücadele etmiş, 1930 yılından 1935 yılma kadar 
Millî Emniyet Teşkilâtı hesabına vazife gördü
ğünden dolayı birçok defalar Bulgar mezalimi
ne mâruz kalmış olan Millî Emniyet Teşkilâtı 
mensuplarından, Arif Hikmet Kaskatı aldığı bir 
emir dolayıoiyle bulunduğu Edirne hududunda 
10 -11 Haziran 1950 gecesi vazifesi başında iken 
Bulgarlar tarafnidan şehit edilmiştir. 

Emniyet Teşkilatındaki hizm'eti bareme tâbi 
bir memuriyet olmadığından ötürü dul eşi ile 
okulda öğrenci bulunan iki çocuğuna maaş bağ
lanamamış bulunulmakta olduğundan dolayı bu 
ailenin sefalet uçurumuna yuvarlanması ihti
mali işaret edilmektedir. Hizmeti içişleri Ve
kâletince de m'esbuk olduğundan bahisle, dul 
ve yetimlerine vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasını temin maksadiyle teklif yapılmış 
bulunulmaktadır. 

Hâdisenin vukuundan sonra ölen kocasından 
kendisine aylık bağlanması hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna baş 
vuran eşine, yukarda arzedilen sebeplerle ay
lık bağlanamıyacağı ve ancak bir kanun mevzuu 
olabileceği cevabı verilmiştir. 

Komisyonumuz, yukarda arzedilen sebeplere 
binaen teklifin kabulünü yerinde görmüş ve 
maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Maliye Komisyonu tarafından y-apılan deği
şiklik üzerinde cereyan eden müzakerelerden son
ra, birinci maddeden (Emniyet teşkilâtı mensup
larından iken vazifeli bulunduğu Edirne hudu
dunda Bulgarlar tarafından şehit edilen 1901 
Razgat doğumlu) kelimesini çıkarmak suretiyle 
maddeyi kısaltmak; 

İkinci ve üçüncü maddesi de şeklen değişti
rilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
sözcüsü 

Gazianteb 
E. Cenanı 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

1. Akçal H. Hüsman 
Kâtip 

Siird Ankara Antalya 
B. Erden M. Ete A. Sarıoğlu 

Bolu Çanakkale Diyarbakır 
M. Güçbümez K. Akmanlar Y. Azizoğlu 
Diyarbakır Eskişehir Giresun 
M. Ekinci A. Potuoğlu M. Şener 
İstanbul İzmir Kastamonu 

F.Sayımer * B. Bilgin H. Türe 
Kırşehir Konya 
R. özdeş M. Â. Ülgen 
Malatya Ordu 

M. S. Eti R. Aksoy 
Rize Sivas Siird 

O. Kavrakoğlu H. tmre M. D. Süalp 
Sinob Trabzon 

S. Somuncuoğlu C. R. Eyüboğlu 
Trabzon Zonguldak 

8. F. Kalaycıoğlu H. Balık 

( S . Sayısı : 18) 



YOZGAD MEBUSU YUSUF 
KARSLIOĞLU VE TOKAD 
MEBUSU AHMET GÜRKAN'-

IN TEKLİFİ 

Bulgarlar tarafından Edirne 
hududunda şehit edilen Millî 
Emniyet Teşkilâtına mensup 
Arif Necip Kaskatının dul eşi 
ile iki çocuğuna vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Emni
yet teşkilâtı mensuplarından 
iken vazifeli bulunduğu Edirne 
hududunda Bulgarlar tarafın
dan şehit edilen 1901 Razgrat 
doğumlu Arif Necip Kaskatı 'nın 
eşi ile iki yetimine vatani hiz
met tertibinden (200) lira aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunun 
yürütülmesinde Emekli Sandığı 
hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye Bakanlığı yürütür. 

— 4 — 
MALİYE KOMİSYONUNUN 

DEĞlŞTİRlŞl 

Arif Necip Kaskatı eşi Mezkûre 
Kaskatı ile Kızı Leman Kaska-
tı'ya vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Emniyet teşki
lâtı mensuplarından iken vazifeli 
bulunduğu Edirne hududundu 
Bulgarlar tarafından şehit edilen 
1901 Razgrat doğumlu Arif Ne
cip Kaskatı 'nın eşi Mezkûre 
Kaskatı'ya hayatta bulunduğu 
müddetçe 130, Kızı Leman Kas
katı'ya evleninceye kadar öden
mek kaydiyle 70 lira vatani hiz
met tertibinden aylık bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Arif Necip Kaskatının eşi Mez
kûre Kaskatı ile Kızı Leman 
Kaskatı*ya vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Arif Necip 
Kaskatı'nın eşi Mezkûre Kaska
tı'ya (130), Kızı Leman Kaska
tı'ya (70) lira evlenmelerine ka
dar ödenmek kaydiyle vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
rini takibeden ay başından iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye Veki
li memurdur. 

t S. Sayısı : 18) 



S. SAYISI : 4 4 
Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/440) 

T. G. 
Başbakanlık 5 . VII . 1952 

Mvamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2277, 6/ıl&12 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

İlköğretim mevzuunda öğretmen yetiştirme işi, üzerinde önemle durulması gereken ana mesele
lerimizden birini teşkil etmektedir. Yarınki nesle şekil verecek öğretmenlerimizi, millî gayelerin ta
hakkukuna hizmet edecek durumda bilgili, karekterli ve vazife alacakları muhitlerin özelliklerine 
intibak edebilecek vasıfta yetiştirmek zorundayız. İlkokul öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere ku
rulan ilk öğretmen okullariyle eski köy öğretmen okulları memleket için faydalı hizmetler görmüş
ler ve ilköğretim dâvasında gelişmeler kaydetmişlerse de sonradan farklı görüş ve anlayışla açılan 
köy enstitüleriyle yeni tecrübelere girişilmiş ve öğretmen okulları istikametindeki çalışmalar durdu
rulmuştur. Nüfusumuzun % 80 inin yaşadığı köylerimizde vazife alacak öğretmenlerin köy muhi
tine intibakını sağlamak ve köylerimizi kısa bir zamanda öğretmene kavuşturmak gayesiyle 17. IV. 
1940 tarihinde kabul edilen 3803 sayılı (Köy Enstitüleri Kanunu) ile kurulan köy enstitüleri, bir 
taraftan köye öğretmen yetiştirmekle beraber, bir yandan da köye yanyan diğer meslek erbabını 
yetiştirecekti. Köyü kültür, sanat, tarım, sağlık ve sosyal yönlerinden ele alarak kalkındırma ve 
öğretmenin, devlete yük olmaksızın, geçimini sağlamak fikri ile hareket olunarak müstahsil ve sa
natkâr öğretmen yetiştirmek istenildi. Bu suretle ilköğretim az bir masrafla tahakkuk edecekti. Bu
nun için de köy enstitüsü mezunlarına geçim arazisi ve işlikler tahsis olundu. Tarım ve sanat alet 
ve vasıtaları dağıtıldı. Ayda 20 lira ücret verildi. Ve kendilerine 20 yıllık mecburi hizmet tahmil 
olundu. 

Köy enstitüsü öğrencileri okulda iyi düzenlenmemiş bir müfredat programı ile tarım, sanat, ge
nel ve meslek bilgilerini tam olarak alamadıkları gibi meslek hayatına girdikten sonra da geçimle
rini sağlamak için kendilerine verilen araziyi işletmek, işliklerde çalışmak mecburiyeti karşısında 
kaldıklarından asli vazifeleri olan öğretmenliği hakkiyle yapamadılar ve müstahsil hale de geçe
mediler. Müstahsil ve sanatkâr, bu itibarla da Devlete fazla malî külfet yüklemeden ucuza mal-
olacak öğretmen yetiştirilmesi isteğinin tahakkuk etmediği görülünce köy enstitüsü mezunla
rına tahsis olunan geçim arazisinden vazgeçilerek 5129 sayılı Kanunla ücretleri 100 liraya çıkarıldı 
ve 5479 sayılı Kanunla da aylığa geçirilmeleri kabul edildi. 

3803 sayılı Kanunun meydana getidiği bir mahzur da öğretmenler arasında yarattığı ikilik ol-
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muştur. Bu anlayışa göre köy enstitülerine şehir ve kasabalardan öğrenci alınmadığı gibi, bu 
müesseselere köy ilkokulları mezunlarından alman öğrenci, öğretmen olduktan sonra bütün hayatı 
boyunca köyde kalmıya mecbur tutulmuştur. Bu ise köylü ve şehirli ayrılığını telkin eder ma
hiyettedir. Diğer taraftan 4274 sayılı Kanunla dailkokullar için ayrı kaynaklardan yetişen öğret
menler tâyin, terfi, tecziye, maaş, vazife, çalışma tarzı ve mecburi hizmet müddeti bakımından 
ayrı hükümlere tâbi tutulmuşlardır. Üstelik farklı hak ve vazifelere sahip, farklı hükümlere tâbi 
bu öğretmenler aynı okulda iş almaktadırlar. 

Bugün bu iki tip öğretmeni hak ve vazifeleri bakımından birleştirmek, müşterek bir hizmetin 
ve gayenin vazifelileri olarak çalışan öğretmenler için menşe birliğini sağlamak, şehir, kasaba 
ve köylerde başarı ve hizmet ifa edebilecek kudret ve kabiliyette öğretmenler yetiştirmek zaru
reti karşısında bulunuyoruz. 

Bakanlığımız bu mülâhazalarla ve bu önemli meselenin halli için şimdiye kadar edinilmiş tec
rübelerden faydalanma yolunu tutmuş, bu konu üzerinde yaptığı anketlerin cevaplarını alarak 
tasnif etmiş, öğretmen yetiştiren müesseselerin bir kısım tecrübeli idareci ve öğretmenlerini geçen 
yaz büyük bir komisyon halinde toplamış ve bu komisyonun çalışmaları sonunda verdiği raporu da 
göz önünde bulundurarak bu kanun tasarısını hazırlamıştır. 

Yukarda arzedilen sebeplerle bu kanun tasarısında derpiş olunan esaslar şunlardır : 
1. Yukarda arzedilen sebepler dolayısiyle 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu tamamen, 4274 

sayılı Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilât Kanununun da ilgili maddeleri yürürlükten kal
dırılarak esas gayeleri öğretmen yetiştirmek olan köy enstitülerinin ilk öğretmen okullariyle birleş
tirilmesi ve ilkokul öğretmenleri arasında yetiştirildikleri müesseselere göre ihdas edilen hak ve 
vazife ayrılıklarının giderilmesi ilk plânda göz önünde bulundurulmuştur. 

Bununla beraber genel bilgi ve meslekî formasyon bakımından ana prensipleri müşterek olan 
ilköğretmen okullarının bulundukları bölgelerin tabiî, zirai ve ekonomik özelliklerini aksettirmeleri 
program ve yönetmeliklerde göz önünde bulundurulacaktır. 

îlkokul öğretmenlerini sadece öğretim teknisiyoni olarak değil aynı zamanda içinde yaşadıkları 
muhiti iyi tanıyan, bu muhitin âdet, ihtiyaç ve isteklerini bilen ve böylece okuldaki vazifesini iyi 
bir şekilde yapmakla beraber cemiyet hayatına da faal şekilde katılan, umumi kültürel, sağlık, 
tarım bilgilerine sahip, eli işe yatkın ve becerikli kimseler olarak temel eğitiminde vazife alacak 
surette yetiştirmek de bu suretle imkân dâhiline alınmış olacaktır. 

2. öğretmen okullarında umumi kültür ve meslekî formasyon bakımından birliği, öğretmen nam
zetlerinin daha olgun ve bilgili yetişmelerini sağlamak için tahsil süresi ilkokul üzerine en az altı 
yıl olarak tesbit edilmiştir. îlkokul mezunlarından almanlar altı yıllık, ortaokul mezunlarından alı
nanlar ise üç. yıllık bir tahsile tâbi tutulacaklardır. Köy ilkokul mezunlarının bâzı sebeplerle tam 
teşekkülü şehir ve kasaba ilkokulları mezunlarına nazaran eksikleri bulunabileceği düşünülerek 
köylerden alınacak öğrencilerin öğretmen okulu öğrenimini kolayca temin maksadiyle lüzum gö
rülen öğretmen okullarında hazırlık sınıfı açılması uygun görülmüştür. 

3. Nüfusumuzun % 80 inin köylerde meskun bulunması, köy okulu mezunlarına ilk tahsilden 
sonra da öğrenime devam imkânlarının sağlanması ve köyü daha iyi tanıdıkları için bu muhite 
kolay intibak edebilecekleri göz önünde bulundurularak şehirli ve köylü çocukları öğretmen okul 
larında birleştirirken köyden alınacak öğrenci nispetinin tesbiti faydalı görülmüştür. 

4. öğretmen okullarına öğrencilerin seçimle alınmalarına rağmen okula devamlar] esnasında 
öğretmenlik vasıfları bakımından ilerde iyi bir öğretmen olamıyacaklarma kanaat getirilenlerin 
beyhude masraf ihtiyarına ve zaman israfına meydan verilmemesi için, ilk tahsil yılı içinde 
okulla ilgisinin kesilmesi ve bu suretle ellerinde olmıyan sebepler dolayısiyle okuldan çıkarıla
cakların tazminat takibatından muaf tutulmaları derpiş edilmiştir. 

5. ilk öğretmen okullarında yatılı olarak geçen öğrenim yılları, karşılığında mezunların tâbi 
tutulacakları mecburi hizmetin müddeti umumi hükümlere bırakılmıştır. Köylerin öğretmene 
olan şiddetli ihtiyacı karşısında bu mecburi hizmetin köy okullarında ifasına lüzum görülmüş
tür Ancak bu öğrencilerden özel istidat ve kabiliyeti görülenlerin yine m estek sahasında daha 
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yukarı bir tahsile devam imkânlarını sağlamak maksadı ile de bu mecburi hizmetin tecili uygun 
bulunmuştur. 

6. 5128 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile (Köy öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı), 4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle de (ilkokul öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığı) adiyle iki sandık kurulmuş bulunmaktadır. Köy Enstitüsü me
zunu öğretmenler bu sandıklardan birincisinin, diğer ilkokul öğretmenleri ise ikincisinin üyesidirler. 
Bundan sonra ilkokul öğretmenlerinin hepsinin 4357 sayılı Kanunla kurulan (İlkokul öğretmenle
ri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) na üye olmaları derpiş edilmiştir. Ancak halen çalışmakta bu
lunan eğitmenlerin, eğitmenliğin muvakkat bir teşkilât olması ve köy sağlık memurlarının da Sağlık 
Bakanlığına bağlı bulunmaları ve öğretmenlikle ilgileri bulunmaması dolayısiyle bu sandığa üye 
olmalarına imkân ve lüzum görülmediğinden (Köy öğretmenleri ve Sağlık memurları Sağlık ve Sos
yal Yardım Sandığı) nın, (Köy eğitmenleri ve köy sağlık memurları Sağlık ve Sosyal Yardım San
dığı) adiyle muhafaza edilmesine zaruret görülmüştür. 

7. 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 46. maddesinin 1. bendi köy 
enstitülerinde vazifeli öğrenmen, memur ve hizmetlileri Pazartesi sabahından Cumartesi günü saat 
13 e kadar çalışmakla ve tatil gün ve saatlerinde de her türlü tatbikat ve tetkiklerin yapıldığı za
manlarda hep birlikte, yahut nöbetle iş görmekle mükellef tutmaktadır. Buna karşılık benzeri mü
esseselerde çalışan öğretmenler müzakere saatleriyle birlikte 17-20 saat ders okutmakla mükelleftirler. 
öğretmen okullarını mâkul, verimli ve tatbiki kabil bir çalışma düzenine kavuşturmak gayesiyle 
mecburi ders ve müzakere saatlerinin 17, ihtiyarî ve ücrete tâbi ders saatlerinin de 7 olarak tesbiti 
faydalı görülmüştür. Ancak bu meslek okullarında öğretmen adaylarına gerçek bir meslek havası 
içinde öğretmenlik heyecanının verilmesi, eğitim ve öğretim konularının tatbikatla, muvazi olarak 
işlenmesi için öğretmen okulu öğretmenlerini ders dışı faaliyetlere ve müessesenin umumi hayatına 
katılmaları da lüzumlu görülmüştür. 

8. Köy enstitüerinin ilköğretmen okullariyle birleştirilmesi dolayısiyle Millî Eğitim Bakanlığı 
kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı bir ve iki sayılı cetvellerdeki maaş ve ücret kadrolarının 
tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelde kadrolarla değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Yeni kadro cetvellerinin hazırlanmasında bütçeye bir külfet tahmil edilmemesi bilhassa göz önün
de bulundurulmuştur. 

9. Köy enstitülerinde, bilhassa ilk yıllarda mezun olmuş bulunanların öğretmenlik için gerekli 
seviyeye eriştirilmeleri hususunda her türlü tedbirler bakanlıkça alınacaktır. Köy enstitüleri mezun
ları arasındaki hak ve vazife farklarını da kaldırmak üzere aylığa geçmiş ve bundan sonra geçecek 
olan enstitü mezunları hakkında da öğretmen okulu mezunları ile diğer Devlet memurlarının tâbi 
oldukları hükümlerin tatbiki uygun bulunmuştur. Ancak henüz ücretle çalışmakta bulunan enstitü me
zunları hakkında disiplin bakımından 4357 sayılı Kanunun hükümleri uygulanmakla beraber, bun
ların stajyerliklerinin kaldırılması asli maaşla öğretmenliğe geçirilmeleri hususunda 5479 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanması lüzumlu görülmüştür. 

Halen ücretle çalışmakta bulunan ve daha bir müddet ücretle çalışacak olan öğretmenlerin duru
mu 4357 sayılı Kanunla kurulan (İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) nın şart
larına uymadığından bunlar diğer sandığın üyeliğini muhafaza edeceklerdir. 

10. 3803 sayılı Kanunun 9. maddesini değiştiren 5352 sayılı Kanuna göre köy enstitüsü mezunu öğ
retmenlerin eylemli askerlik hizmetleri esasında kayıtları silinmemekte ve kendilerine 1076 sayılı Ka- * 
nun gereğince asteğmenlik veya askerî memurluk tevcihine karar almakta oldukları ücretin üçte 
biri verilmektedir. Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerden henüz aylığa geçmemiş olanların bu 
haklarının mahfuz tutulması için tasarıda geçici üçüncü maddeye yer verilmiştir. 

11. 3803 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılırken aynı kanunla ilgili bulunan 4274 sayılı (Köy 
Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu) rıun da incelenmesine ve bu kanunun 3803 sayılı Ka
nunla tedahül halinde bulunan bir kısım maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına lüzum hâsıl ol
muştur : i ---,-:-

( S. Sayısı : 44 ) 
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a) İkinci maddesi, köy enstitüleri ilk öğretmen okullariyle birleştirileceğinden hiçbir tefri

ka meydan verilmeden mezunlarının bakanlığın lüzum ve ihtiyaç gördüğü yerlere tâyini gerekti
ğinden ; 

b) Üçüncü maddesi, ikinci maddenin kaldırılması ve teftiş bölgelerinin teşkili yönetmelik 
ve diğer mevzuatla tesbit edilmiş bulunması dolayısiyle; 

c) Dördüncü maddesi, enstitü müdürlüklerinin kendi kesimlerine giren eğitmen, öğretmen 
ve ilköğretim müfettişlerine yardımda bulunmalarını âmir olmakla beraber bu konuda tatbikatta 
müspet bir netice alınmadığı gibi bunun bir kanun mevzuu da olamıyacağmdan; 

ç)ı 5 ve 6 ncı maddeleri; köy okullarının murakabe, teftiş ve idarelerinin millî eğitim nıe-
murlariyle millî eğitim müdürlüklerine ait olduğunu tesbit etmesinden, bunun ise tabiî ve diğer 
mevzuatla temin edilmiş olmasından; 

d) 11 ve 29 ncu maddeleri müphem olmakla beraber antidemokratik bir hüküm ifade ettiği 
ve köylülerle öğretmenlerin anlaşarak iş birliği yapmaları gereken hususlarda ihtilâflara yol aça
cağı için; 

e) 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci maddeleri, köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin terfi ve 
tecziyelerine ait hükümleri taşımakta olup yeni tasarı ile bütün ilkokul öğretmenlerinin 4357 
sayılı Kanun hükümlerine göre terfi ve tecziyeleri temin edileceğinden; 

f) 39 ncu maddesi, mezunlar bakanlıkça görülen lüzum ve ihtiyaca göre, iller emrine tâyin 
edildiklerinden ve bu maddenin şimdiye kadar muhtelif sebeplerle tatbik olunmamasından; 

g> 40 ncü maddesi; ilk öğretmen okullarında birer uygulama okulu bulunacağından geniş 
bir uygulama bölgesinin ayrılmasına imkân ve lüzum görülmediğinden; 

h) 43 ncü maddesi; bakanlığın lüzum gördüğü takdirde kurslar aymasına bir engel bulun
madığı için bu hususta kanuni bir hükme lüzum ve zaruret olmadığından; 

i) 44 ncü maddesi; köy enstitüleri ilk öğretmen okullariyle birleştirildiğinden bu müessese
lerde çalışan öğretmenlerin de diğer benzeri okullarda vazifeli öğretmenlerin tâbi oldukları 
1702 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tutulmaları gerektiğinden; 

j) 45 nci maddesi; usta öğreticilerin tâyinlerine ait olup 3803 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırıldığı için bu maddeye lüzum kalmadığından durumlarının, kadro cetvelleriyle tesbiti lâ-
zımgeldiğinden; 

k) 49, 50, 51, 52 ve 53 ncü maddeleri; köy enstitülerinde çalışan öğretmen ve vazifelilerin 
terfi ve tecziyelerine ait hükümleri taşımakta olup bu müesseseler ilk öğretmen okullariyle bir
leştirildiğinden öğretmen ve vazifelilerin bu konuda 1702 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olacak
larından ; 

1) 63 ncü maddesi; öğretmen okullariyle birleştirilen köy enstitülerindeki öğrencilerin de 
okullardan ayrıldıkları veya çıkarıldıkları takdirde bu konudaki umumi hükümlere göre işle
me tâbi tutulmaları icabettiğinden; 

m) 10 ncu maddesinin; (e) fıkrasının 1, 2, 3 ve 6 ncı bentleri okul inşaatında öğretmenleri 
fiilen çalışmalarına imkân ve lüzum görülmediği ve sanatkâr öğretmen yetiştirme fikrinden 
vazgeçildiği için yürürlükten kaldırılmıştır . 

Cetvel 
5908 sayılı 1952 yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesine göre K cetvelinde gösterilip 5479 sa

yılı Kanuna eklenmesi gereken ücret kadroları 
f Ücret Aded 

105 9100 Köy enstitüsü mezunu stajyer öğretmen 
105 820 Stajyer köy sağlık memurları 
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Milli Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
MM Eğitim Komisyonu 29.1.1953 

Esas No. 1/440 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirüınesi hakkında Millî Eğitim Vekâleti 
tarafından hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 12 . VI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılmış olan kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale Duyurulmuş olmakla Millî 
Eğitim Vekâleti mümessili de hazır bulunduğu 
halde mesele incelendi : 

Yarınki vatandaşlarımızı teşkil edecek olan 
bugünkü çocuklarımıza millî karakterimizi inti
kal ettirecek ve onlara millî tarihimizi, millî coğ
rafyamızı, millî mefahirimizi vatandaşların hak 
ve vazifelerini, Hükümetimizin şeklini ve demok
rasi fikrini öğretecek olan ilk okul öğretmenle
rini yetiştirmek mesuliyetini üzerine alacak olan 
müessesenin her şeyden önce bu müesseseler hak 
kında teessüs etmiş usul ve nizamlara uymaları 
icabederken 3803 sayılı (Köy Enstitüleri Kanu
nu) ve 4274 sayılı Köy Okulları ve Köy Ensti
tüleri Kanunu ile köy enstitülerinden ziraat, de
mircilik, marongozluk gibi sanatlara vâkıf ve ge
çimini kendisine Hükümetçe verilen toprak ve 
çiftlik vasıtaları ile temin edip ayda 20 - 30 lira 
kadar az bir para ile hizmet gören ucuz öğret 
men yetiştirmek suretiyle köylerimizin toptan 
ve kısa bir zamanda kalınması hedef tutulmuş
tu. Uzunca bir zaman ve emek sarfından ve büt
çe bakımından da hayli fedakârlıklara katlanıl 
diktan sonra bu öğretmenlerin asıl kendilerin
den beklenilen talim ve terbiye sahalarında ve
rimli olmaktan uzak bulundukları anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan şehir ve kasabalanmızdaki ilk
okullarımızın öğretmenleri ise ölkeden beri de
vam edegelmekte olan ve köy enstitülerinin öğ
retmen yetiştirme usullerine hiç benzemiyen mû
tat usuller tatbik eden ilk öğretmen okullarında 
yetişmekte idi. Bu iki müessesenin ikisi de ilk 
okul öğretmeni yetiştirdiği halde işleyiş tarzları 
ayrı ayrı metotlara dayandığı için meslekî ve 
umumi bilgi bakımından aralarında ruh birliği 
temin edilememişti. 

Talim ve terbiye usulleri arasında vahdet 

mevcut olmadıkça bu öğretmenlerin ellerinde şe
kil alacak olan memleket evlâdı arasında fikir 
ve duygu birliği emniyet altında görülemiyece-
ğinden her iki müessesenin gaye ve hedef bir
liği takibeden metotlarla köylerin, kasaba ve şe
hirlerin çocuklarını modern hayatın icaplarına 
göre hazırlıyabilecek maharette öğretmen yetiş
tirmeleri zaruri görülmüştür. Bu maksatla 
köy enstitüleri ile öğretmen okullarının birleşti
rilmesi ciheti komisyonumuzca da uygun bir hal 
tarzı şeklinde mütalâa edilmiştir. Meselenin esası 
hakkında komisonumuzca bu birlik prensibi ka
bul edildikten sonra tasarının maddeleri üzerin
de sık sık celseler yaparak aşağıdaki hususlar 
tesbit edilmiştir : l 

1. Hükümet tasarısının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

2. İkinci maddenin ikinci satırındaki (en az) 
kelimesi üzerinde durulmuştur. 

Zira bu müeseselerin tahsil müdd'etleri katî 
olarak tesbit edilmedikçe millî iradenin istih
saline lüzum kalmaksızın ileride her hangi bir 
sebep gösterilerek bir veya iki yıl daha artırıl
ması cihetine gidilebilir. Halbuki bu müessese
lerin tahsil müddetinin bir yıl artırılması bu
günkü duruma göre bütçeye üç milyon liraya 
yakın bir yük yükliyeceği gibi bu mahzurdan 
daha ağırı, biran önce öğretmene kavuşmak ta
hassürü içinde kıvranan öğretmensiz köylerimizi 
bu nimetten daha fazla uzak tutmak meselesi
dir. İşte bu iki bakımdan maddedeki (en az) ke
limesi kaldırılmıştır. 

3. Tasarının -üçüncü maddesinde ilköğret-
men okullarına köylerde % 75 talebe almak 
suretiyle bu müesseselere fazla köylü çocuğu 
yerleştirilmesi istihdaf edilmiştir. Fakat tatbi
katta köy mefhumunun ortaya koyacağı ihti
laflı anlayışlara ve köy karekterini taşıyan ve 
hattâ ortaokulu bile bulunmıyan ilce ve bucak
larımızdan da talebe alınmasına imkân vermek 
maksadiyle maddenin bünyesinde bâzı değişik* 
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İlkler yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve mad
de şu şekle konulmuştur: 

(Madde 3 : öğretmen okullarının birin
ci devrelerine ortaokulu buluıımıyan yerlerden 
imtihanla parasız yatılı olarak öğrenci alınır. 
İkinci devrelerine, ihtiyaç nispetinde ve imtihanlı 
ortaokul mezunları parasız yatılı olarak kabul 
edilir.) 

(iler iki devreye de gündüzlü olarak ilk ve 
ortaokul mezunları imtihansız alınabilir.) 

4. Tasarının dördüncü maddesinin üçüncü 
satırındaki (ilgileri kesilir) cümlesi yerine (ili
şikleri kesilir) cümlesi konularak madde aynen 
kabul edilmiştir. 

5. Tasarının beşinci maddesi; ilköğretmen 
okulu mezunları mecburi hizmetlerini tamamla
yıncaya kadar köy okullarında çalışmaya mec
bur tutmaktadır. Bu müddet uzun olduğu için 
öğretmeni, okuma zevkinin körletilmesinden, tec
rübe ve görgüsünün azalmasından ve hulâsa 
umumi seviye düşüklüğünden ve şehirlere daimî 
bir tahassür temayülü iyinde yaşamaktan koru
mak maksadiyle ilk öğretmen okulu mezunları 
mecburi hizmetlerinin yarısını tamamlayıncaya 
kadar köy okullarında çalıştırılması ciheti daha 
uygun mütalâa edilmiştir. Böylece beşinci mad
de şu şekli almıştır : 

(Madde 5 : ilk öğretmen okulu mezunları, 
mecburi hizmetlerinin yarısını tamamlayıncaya 
kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan 
yüksek öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim mü
esseselerine devam edecek olanların mecburi hiz
metleri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur.). 

6. Altıncı, yedinci, sekizinci maddeler ay
nen kabul edilmiştir. Tasarının dokuzuncu mad
desinde sözü geçen (K) işaretli cetvelde köy ilk
okul başöğretmenlerine ek görev olarak veril
miş olan başöğretmene 10 lira aylık ücret tah
sis kılınmıştır. Başöğretmenliğin ağır vazifele
rine mukabil olan bu 10 lira ücret de pek az gö
rülerek 20 liraya çıkarılması daluf munsifane te
lâkki edilmiş ve madde şu şekle getirilmiştir : 

(Madde 9 : 22 Mart 1926 tarihli ve 789 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesini, değiştiren 30 
Ocak 1950 tarih ve 5522 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
İlkokul başöğretmenlerine (Bunlardan Millî 

Eğitim Memurluğu görevi verilenler dâhil) bu 
idari hizmetlerine karşılık öğretmenlik aylığın
dan başka ayda 20 liradan 40 liraya kadar 
Millî Eğitim Vekâletince ek görev tazminatı ve
rilir. 

7. Yukarıki sebeplerden ötürü onuncu mad
denin bünyesinde de bâzı değişiklikler yapılmak 
zarureti hâsıl olduğundan madde şu şekle geti
rilmiştir : 

(Madde 10 : 5166 sayılı Kanuna bağlı 2 sa
yılı cetveldeki kadrolarla 1952 Mali yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (K) işaretli cetvele dâhil köy 
enstitüsü mezunu başöğrtmenlere ait ek görev ve 
kadroları birleştirilmek suretiyle yerine bu ka
nuna bağlı 3 numaralı cetvel eklenmiştir. 

8. Geçici birinci ve üçüncü maddeler aynen 
ve geçici ikinci maddenin ikinci satırındaki 
eylemli kelimesi yerine (fiilî) kelimesi konul
mak suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

9. 11 nci maddenin beşinci satırındaki 5908 
sayılı cümlesinden önce (5541 sayılı Kanun) 
rakam ve kelimelerinin ve aynı satırın başın
daki fıkraları kelimelerinden sonra (6 ncı mad
denin ] nci fıkrası) cümlesinin ilâvesi ile ay
nen kabul edilmiştir. 

10. 12 nci maddedeki 15 Eylül 1952 yeri
ne (neşri tarihinde) cümlesini koyarak aynen 
kabul olunmuştur. 

11. 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Millî Eğitim Ko. Reisi 
ve bu rapor Sözcüsü 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

Bolu Burdur 
Z. Danışman 

Denizli 
F, Başaran 

Seyhan 
A, N. Eşya 

Kâtip 
Kastamonu 
Z. Terman 

Çankırı 
M. özbey K. Arar 

Gümüşano 
Söz hakkım mahfuzdur 

V. M. Kocatürh 
Yozgad 

H. Üçöz 

( S. Sayısı : 44 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/440 
Karar No. 38 

Yüksek 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkında Millî Eğitim Vekâletin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 5 . 
V I I . 1952 tarihli ve 6/1912 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Millî Eğitim Komis
yonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Maliye ve Millî Eğitim vekâlet 
leri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edilmiştir. 

Lâyihanın mucip sebeplerinden ve Hükümet 
mümessillerinin verdikleri izahattan anlaşıldığı 
üzere; ilk okullara öğretmen yetiştirmek maksa
dını taşıyan ve ilk öğretmen okullarından ayrı 
olarak ve farklı bir görüş ve anlayışla kurulup 
teşkilâtlandırılan köy enstitüleri, münhasıran 
köy ilkokullarına öğretmen ve ayrıca köyün 
muhtaç bulunduğu çeşitli sanat erbabını yetiş
tirmeyi istihdaf etmiş ise de müstahsil ve sanat
kâr öğretmen yetiştirmek fikri tahakkuk ettiri
lememiş olmakla beraber diğer taraftan öğret
menler arasında aynı çatı altında çalıştıkları hal
de köy ve şehir öğretmeni şeklinde bir ayrılığa 
da yol açmış olduğu cihetle, hukuk, vazife-ve 
mesai rejimleri bakımından bu ayrılığı bertaraf 
etmek ve ilk okul öğretmenleri arasında menşe 
ve hak birliğini sağlamak maksadiyle hazırlan
mış bulunan kanun lâyihası Komisyonumuzca 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri komisyonu
muzca tadilen 3 ncü maddesi Hükümetin teklifi 
ve 4 ncü maddesi ise Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirici veçhile aynen kabul edilmiştir. 

5, H, 7 ve 8 nci maddeler Hükümetin teklifi 
veçhile aynen ve 9 ve 10 ncu maddelerde yazılı 
bütçe yılları değiştirilmek suretiyle geçici 1, 2 
ve 3 ncü maddeler ise Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Saj 

16 . XII. 1953 

Reisliğe 

Halen Köy Enstitülerinde öğretmen olarak 
vazife gören, öğretmen okulları, ziraat okulları, 
sanat okul ve enstitüleri mezunlarından başarıları 
Millî Eğitim Vekâletince kabul edilenlerin istih
damlarına devam olunması hakkındaki hüküm 
geçici dördüncü madde olarak komisyonumuzca 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 9 ncu maddesine ilişik 3 sayılı cet
velde gösterilen ilkokul başöğretmeni ek görev 
kadrosundan 6 250 adedi «L» cetveline eklen
miş olduğundan buna ait hüküm 5 nci geçici 
madde olarak yeniden komisyonumuzca tanzim 
ve kabul edilmiştir. 

11 nci madde tadilen 12 ve 13 ncü maddeler 
ise şeklen değiştirilmek suretiyle hazırlanan ka
nun lâyihası öncelik ve ivedilikle görüşülmesi di
leği ile Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Rize İstanbul Elâzığ 

t. Akçal II. Hüsman O. F. Sanaç 
Kâtip 
Siird Çanakkale Diyarbakır 

B. Erden K. Akmantar M. Ekinci 
Eskişehir Gazianteb Giresun 

A. Potuoğtu E. Cenanı A. Tüfekcioğtu 
Giresun istanbul istanbul 
M. Şener 8. Oran M. Sarol 

izmir izmir Kırklareli 
B. Bilgin T. Gür erk Ş. Bakay 
Konya Konya Ordu 

R. Birand M. Â. Ütgen Söz hakkım mahfuzdur 
R. Aksoy 

Rize Seyhan Sivas 
O. Kavrakoğlu S. Ban H. îmre 

Siird Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur C. R. Eyüboğlu 

31. D. Süatp 

: 44) 
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Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının bir
leştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Köy enstitüleri ile ilk öğret
men okulları, «ilk öğretmen okulları» adı altın
da birleştirilmiştir. 

MADDE 2. — ilk öğretmen okullarının öğ
renim süresi, ilkokula dayalı olmak üzere en az 
altı, orta okula dayalı olmak üzere en az üç yıl
dır. 

ilk öğretmen okullarında, gerekirse, hazır
lık sınıfları da açılabilir. 

MADDE 3. — ilk öğretmen okullarına alı
nacak öğrenciler imtihanla seçilir. Bu okullara 
her yıl alınacak öğrencilerin % 75 nin köy ilk
okulları mezunlarından olması şarttır. 

MADDE 4. — ilk öğretmen okullarına alı
nan öğrencilerden ilk tahsil yılı içinde, bulun
dukları okulun öğretmenler kurulunca, öğret
men olamıyacaklarma karar verilenlerin okulla 
ilgileri kesilir. Bu gibiler hakkında tazminat 
kovuşturması yapılmaz. 

MADDE 5. — ilk öğretmen okulu mezunla
rı, mecburi hizmetlerini tamamlayıncaya kadar 
köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan öğ
retmen yetiştiren yükseköğrenim müesseselerine 
devam edecek olanların mecburi hizmetleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca tecil olunur. 

MADDE 6. — 5129 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi ile kurulmuş olan «Köy öğretmenleri 
ve Koy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sandı
ğı» nın adı «Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık 
Memurları Sosyal Yardım Sandığı» na çevril
miştir. Bu sandığın idaresi, işleyiş tarzı, yapı
lacak yardımların şekilleri ve her türlü işleri 
ile ilgili hususlar bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 7. — 4274 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinin birinci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

ilk öğretmen okullarının öğretmenleri, haf
tada 17 saat ders okutmaya ve bunlarla ilgili | 

( S. Say] 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRtŞt 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının bir
leştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 3. — Hükümetdn teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — ilk öğretmen okullarının öğ
renim süresi, ilkokulla dayalı olmak üzere 6, 
ortaokulla dayalı olmak üzere 3 yıldır. 

İlk öğretmen okullarında, gerekirse hazırlık 
sınıfları da açılalbilir. 

MADDE 3. — Öğretmen okullarının birinci 
devrelerine ortaokulu bulunmıyan yerlerden im
tihanla parasız yatılı olarak öğrenci alınır. 
İkinci devrelerine, ihtiyaç nispetinde ve imti
hanla ortaokul mezunları parasız yatılı olarak 
"kabul edilir. 

(Her iki devreye de gündüzlü olarak ilk ve 
ortaokul mezunları imtihansız alınabilir.) 

MADDE 4. — ilk öğretmen okullarına alı
nan öğrencilerden ilk tahsil yılı içinde, bulun
dukları okulun öğretmenler kurulunca, öğret
men olamıyacaklarma karar verilenlerin okul
la ilişikleri kesilir. Bu gibiler hakkında taz
minat kovuşturması yapılmaz. 

MADDE 5. — ilk öğretnuen okulu mezunları 
mecburi hizmetlerinin yarısını tamamlayıncaya 
kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlar
dan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim mües
seselerine devam edecek olanların mecburi hiz
metleri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur. 

MADDE 6. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

: 44) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİKİŞÎ 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okuUanntn bir
leştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — «Köy enstitüleri! adı «tik öğ-
retm*n okulu» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — İlk Öğretmen okullarının tah-
sil müddeti, ilkokul mezunları için (6), orta
okul mezunları için (3) yıldır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
. «• aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi 
aynen %&hxû edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayın : 44 > 
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uygulamaları yapmaya mecburdurlar. Bu öğ
retmenlere 1702 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin (b) bendinde yazılı ücretle 7 saat daha ders 
verilebilir. 

îlk öğretmen okullarının öğretmenleri, me
sai saatleri içinde okulda kalarak, kendilerine 
verilen eğitim ve öğretim işlerini görmrk, ders 
dışı faaliyetlere katılmak ve ayrıca nöbet vazi
felerini yapmakla mükellef tirler. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Cödevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvellerde gösterileı kadrolaıdan ili
şik cetvelde yazılı bulunan kadrolar kaldııılmış 
ve yerine bağlı bir ve iki numaralı cetvellerde 
gösterilen kadrolar konulmuştur. 

MADDE 9. — 1952 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (k) işaretli cetvele dâhil köy enstitü
sü mezunu başöğretmenlere ait ek görev kadro
ları bu cetvelden çıkarılmış ve (İlkokul başöğ
retmeni) unvaniyle ilişik (3) numaralı cetvel
deki kadrolar 5166 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı 
cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

MADDE 10. — 1952 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (k) işaretli cetvele dâhil ücretli staj
yer köy öğretmenleri ile stajyer sağlık memurla
rı kadroları 26 . XI I . 1949 tarihli ve 5479 
sayılı Kanuna eklenmiştir. Bu stajyerler hak
kında çeşitli kanunların (k) cetvelinde bulu
nanlar hakkındaki hükümlerinin uygunlanması-
na devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Köy enstitülerinden 
mezun öğretmenler, bu kanun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra, ilk öğretmen okullarından 
mezun öğretmenler hakkındaki hükümlere tâbi 
olurlar. Ancak bunlardan aylığa geçirilmemiş 
olanlar hakkında 5479 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Köy enstitüsü me
zunu öğretmenlerden aylığa geçmemiş olanların 
eylemli askerlik hizmetleri esnasında kayıtları 
silinmez ve kendilerine almakta oldukları üc
retin üçte biri verilir. 

,..(..Ş-.-,Sa 

MADDE 8. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — 22 Mart 1926 tarihli ve 789 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesini değiştiren 
30 Ocak 1950 tarih ve 5522 sayılı Kanunun 1 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmıiştir: 

İlkokul başöğretmenlerine. (Bunlardan Millî 
Eğitim memurluğu göreyi verilenler dâhil) bu 
idari hizmetlerine karşılık öğretmenlik aylığın
dan başka ayda 20 liradan 40 liraya kadar Millî 
Eğitim Vekâletince ek görev tazminatı verilir. 

MADDE 10. — 5166 sayılı Kanuna bağlı 
2 «ayılı cetveldeki kadrolarla 1952 Malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvele dâ
hil köy enstitüsü mezunu başöğretmenlere ait 
ek görev ve kadroların birleştirilmek suretiyle 
yerine bu kanuna bağlı 3 numaralı cetvel ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Köy enstitüsü mezu
nu öğretmenlerden aylığa geçmemiş planların 
fıiilî askerlik hizmetleri esnasında kayıtları si
linmez ve kendilerine almakta oldukları ücre
tin üçte biri verilir. 

nısı : 44 ) 
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MADDE 8. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

8 nei maddesi 

•MADDE 9. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (K) işaretli cetvele dâhil köy 
enstitüsü mezunu başöğretmenlere ait ek görev 
kadroları bu cetvelden çıkarılmış ve (İlkokul 
başöğretmeni) unvaniyle ilişik (3) numaralı 
cetveldeki kadrolar 5166 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

MADDE la. — 19&3 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (K) işaretli cetvele dâhil 
ücretli stajyer köy öğretmenleri ile stajyer sağ
lık memurları kadroları 26 . XII . 1949 tarihli 
ve 5479 sayılı Kanuna eklenmiştir. Bu stajyer
ler hakkında çeşitli kanunların (K) cetvelin
de bulunanlar hakkındaki hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

IGEÇÎCİ MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

geçici 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hükümetin geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

v( S. Sayısı: 44) 
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GEÇtCt MADDE 3. — Köy enstitüsü me
zunu öğretmenler, aylığa geçirilinceye kadar 
işbu kanunun 6 ncı maddesinde yazılı «Köy 
Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memurları Sos
yal Yardım Sandığı» nın üyeliği hakkını muha
faza ederler. 

MADDE 11. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri 
Kanunu ile 5352 sayılı Kanun ve 4274 sayılı 
köy okulları ve -enstitüleri Teşkilât Kanununun 
1, 2, ,3, 4, 5, 6, 11, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 5,1, 52, 53 ve 63 ncü 
maddeleri ve 10 ncu maddesinin (a) bendinin 
1, 2, 3 ve 6 ncı fıkraları ve 5210 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi, 5908 sayılı 1952 malî yılı Büt
çe Kanununun 12 nci maddesiyle 4644 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi kaldırılmış, ve 3704, 
4274, 5210, 5129 sayılı kanunlarda geçen « Köy 
Enstitüleri » tâbirleri « ilköğretim Okulu » 
na çevrilmiştir. 

4926 sayılı Kanuna bağlı ek görev tazmina
tına ait (2) sayılı cetvelin, (Lise, öğretmen okulu 
ve ortaokullar idarecileri) başlığından (öğret
men okulu) tâbiri çıkarılmıştır. 

MADDE 12. — Bu kanun 15 Eylül 1952 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
.4. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
L E. Kaymen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

içişleri Bakanı 

M. E. K 

GEÇİCİ MADDE 3. 
aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi 

MADDE 11. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri 
Kanunu ile 5352 sayılı Kanun ve 4274 sayılı 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 63 
ncü maddeleri ve 10 ncu maddesinin (a) bendi
nin 1, 2, 3, ve 6 ncı fıkraları ve 46 ncı madde
nin birinci fıkrası, 5210 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi, 5541 sayılı Kanun, 5908 sayılı 1952 
Malî yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesi ile 
4644 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kaldırılmış 
ve 3704 ,4274, 5210, 5129 sayılı kanunlarda ge
deri «Köy enstitüleri» tâbirleri «îlk öğretmen 
okuluna» çevrilmiştir. 

5926 sayılı Kanuna bağlı ek görev tazmina
tına ait (2) sayılı cetvelin (Lise, öğretmen oku
lu ve ortaokullar idarecileri) başlığından (öğ
retmen okulu) tâbiri çıkarılmıştır. 

MADDE 12. -
»itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 13. — Bu kanunu icraya icra Ve-
kileleri Heyeti memurdur. 

(8 . 8ayı«î : 44) 
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Ö. K. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin geçici 

üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 4. — Halen köy enstitüle
rinde çalışanlardan Millî Eğitim Vekâletince tes-
bit ve kabul edilen Öğretmen okulları, ziraat okul
ları, Sanat okulları* ve enstitüleri mezunu öğret
menlerin öğretmen okullarında istihdamlarına 
devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — ilişik (4) sayılı cet
velde ücret ve adedi yazılı ek görev kadroları 
1953 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaret
li cetvele eklenmiştir. 

MADDE 11. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri 
Kanunu ile 5352 ve 5541 sayılı kanunlar ve 4274 
sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka
nununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 62, ve 
63 ncü maddeleri ve 10 ncu maddesinin (a) 
bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı fıkraları ve 5210 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi, 6076 sayılı, 1953 yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununun 11 nci madde
siyle 4644 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kal
dırılmış ve 3704, 4274, 5210, 5129 sayılı kanun
larda geçen «Köy enstitüleri» tâbiri «tik öğret
men okulu» olarak değiştirilmiştir. 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
(lise, öğretmen okulu ve orta okullar öğretmen 
ve memurları) başlığı ile (2) sayılı cetvelin (lise 
öğretmen okulu ve orta okullar idarecileri) baş
lığından (öğretmen okulu) tâbirleri çıkarılmış
tır. 

MADDE 12. 
itibaren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(&Sayıav*44r) 
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Öû. 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Yırcalı 
Ulaştırma Bakam 

8. Kurtbek 

Maliye Bakanı 
H. Pölatkun 

• Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışına Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

D. 

Hükümetin teklifine bağh cetveller 

CETVEL 

4926 sayılı Kanuna bağh 1 numaralı cetvelden kaldırılan kadrolar 

Görevin çeşidi Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

V. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağh 
okul ve kurumlar 

3 öğretmen 
4 » 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
11 İç hizmetleri şefi 
11 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 

1 
3 
4 
7 

14 
17 
16 
26 
82 
2 
1 

12 
4 

12 

Sayı Aylık 

100 
90 
80 
W 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
30 
25 
20 
15 

VII. Köy Enstitüleri 

3 öğretmen, eğitim danışmanı 
kesim denetmeni 

4 » » 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
11 > > 
12 » » 
13 » » 
10 Asistan 
11 > 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 > 
13 » 

» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>.... 

4 
12 
20 
25 
30 
45 
116 
95 
103 
111 
118 
8 
8 
5 
9 
12 
20 
30 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 

( S, Stkfm : 44) -'! 
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4926 sayth Kanuna bağlt (2) numaralı cetvelden kaldtnlan kadrolar 

in -

Müdür 
» 
» 

Görevin çeşidi Sayı 

Lise, öğretmen okulu ve ortaokullar 
recileri 

2 
6 

Başyardımcısı 1 
Veya müdür yardımcısı 

» > 9 

> 

Müdür 
» . 
» 
» 

» 3 
» 10 *r X V 

V - Köy enstitüleri 

5 
16 
3 

Yardımcım 26 

Ücret 

ida-

90 
80 
60 

50 
40 
35 
30 w 

120 
100 
85 
60 

Görevin çeşidi 

Eğitimbaşı 
Yapı ve sanatbaşı 
Tarımbaşı 

» 

Müzikbaşı 
Denizcilik siporbaşı 
Kümebaşı 
îşlik ve balıkçılıkbaşı 
Sağlıkbaşı 

» 
» 

Hayvan hastalıklarımı 
Teknik işleribaşı 

Sayı 1 

26 
18 
18 
3 

26 
3 
3 
2 

408 
29 
4 
4 
3 

10 
3 
1 
1 

[Jcret 

60 
60 
60 
50 
40 
30 
60 
60 
25 
30 

300 
200 
170 
140 
120 
60 

100 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

VII 

öğretmen 
> 
> 
» 
» 

- îlköğretmen okulları 

» ve uygulama öğretmeni 
> 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

İç hizmetleri şefi ve 
» 
> 

Memur 
» 
» 

s> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 

memura 
» 
> 
» 
» 
» 

5 
15 
24 
32 
44 
62 

132 
129 
193 
111 
118 

5 
9 

15 
32 
34 
12 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

(S; Sayısı : 44) 



Görevin çeşidi 
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[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücreti 

V * tik öğretmen Okullan 

Müdür 

Müdür başyardımcısı, yardımcısı 
ve eğitim şefi 
Müdür başyardımcısı, yardımcısı 
ve eğitim şefi 
Müdür başyardımcısı, yardımcısı 
ve eğitim şefi 
Müdür başyardımcısı, yardımcısı 

13 
17 
5 

5 

5 

25 

120 
100 
80 

100 

80 

60 

Görevin çeşidi 

ve eğitim şefi 
Müdür başyardımcısı, yardımcısı 
ve eğitim şefi 
Atelye şefi 
Tarım işleri şefi 
Grup öğretmeni 
Sağlık işleri şefi (Tabip) 

Sayı Ücreti 

25 50 

113 
35 
35 
180 
4 
4 
4 
13 
3 
6 

40 
50 
50 
30 
300 
200 
170 
150 
125 
90 

[3] SAYILI CETVEL 

1952 Malî yılına ait 5908 sayth Bütçe Kanunu
nun 12 nci maddesine göre (K) cetvelinde gös
terilen ve 5166 sayılı Kanuna bağlı no. lu 
cetvele eklenmesi gereken ek görev tazminatı 

kadroları 
ücret Aded 

10 11750 1952 Bütçesi (k) cetvelinde mev
cut ilkokul başöğretmeni kadroları 

10 6250 Mütaakıp beş yıl için ilâve edilen 

10 18000 Toplam 

( S. Sayısı : 44 ) 



Vtm^Bğitim Kvınisyonumın degitfirifine bağh 
cetvel 

CETVEL [1] 

HükÜm«tm*t«Kl*fi aynen ̂ kabul edilmiştir. 

./;^:/,a,;;':r'-v,::.- | 2 ] CETVEL •VT"" 

hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir, 

£3] NUMARI CETVEL 

1952 malî yılına ait 5908 sayılı Bütçe Kanunu
nun 12 nci maddesine göre (K) cetvelinde gös
terilen ve 5166 sayılı Kanuna bağlı . . . . No. lı 
cetvelin yerine konulan ek görev tazminatı kad

roları 
Ücret Aded . r 

40 1 000 Başöğretmen ve millî eğitim 
memurluğu ek görev ücreti 

30 1 200 Başöğretmen ve millî eğitim me* 
murluğu ek görev tazminatı 

20 22 0Ö0 Başöğretmen ek görev ücreti 

n 20Q Toplam, 

T#;JSfo#tei -': W) 
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Kaldırılan kadrolara ait cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Cl] S A Y I L I C E T V E L 

D. Görevin çeşidi 

3 öğretmen kesim denetmeni 
4 » t» » 
5 » fr » 
6 » f» > 
7 » t» » 
8 » v e u y g u l a m a öğre tmeni 
9 » •-.-» i» 

10 » » » 
11 » * » 

öayı 

5 
15 
24 
32 
44 
62 

132 
129 
193 

Aylık 

ıoo 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

D. 

12 

13 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

öğretmen ve uygulama öğret
meni 
' :>:,;. » 1» 
tç hizmetleri şefi ve memuru 

» » i » 
» » i » 

Memur 
> 
» 

Sayı Aylık 

111 25 
118 20 

5 40 
9 35 

15 30 
32 25 
34 20 
12 15 

[2] SAYILI CETVEL 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 
ücret Aded 

10 18 000 İlkokul başöğretmeni 

[4] SAYILI CETVEL 

Ücret Aded 

"lO 6 250 İlkokul başöğretmeni 

I » I I 

{ a Sayım : 44.) 



Si &AYISI : 234 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanun
la değiştirilmiş bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
layihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu (1/586) 

• • • " - • • - & c f . ' • • • • 

MmmmtVmvm Müdürlüğü 
Ttihîk Müdürlüğü 

tiktir-2W,*/i*M 
Büyük Millet-Meclisi Ytitoek Reisliğine 

1262 say ıh ispençiyari ve Ttbbi müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
bulunan 5 nci maddesinin tâdili hakkında Saflık ve Sosyal Y«rdım Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 16 . İÜ . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun layihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

- . . . Başvekil 

^ . Esbabı mucibe lâyihası . 

Yurdumuzda imâl edilmekte' bulunan tıbbi müstahzarların imâli ve lâboratuvar veya imalâthane 
açmak hakkı 4348 sayılı Kanunla muaddel 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
nun 5 nci maddesi gereğince; Türk tabip, eczacı, kimyagerlere ihtisaslarına taallûk eden hususlar için 
de veteriner ve diş tabiplerine inhisar ettirilmiştir. Bugün ispençiyari ve tıbbi müstahzar imalinin 
Avrupa ve Amerika'da gün geçtikçe vüsat peyda eden büyük bir sanayi halini almış olmasının baş
lıca âmili, imalâtın emrine büyük sermayeler tahsis edilmiş bulunmasıdır. 

Yurdumuzda yerli müstahzarfcıhğımız ferdî teşebbüslerin ve ferdî sermayelerin mahdut imkân
ları' i#fcde bulunmaktadır. 

Y«ffü 'tıbbi müstahzarcılığımızin inkîşafı imalâtçılığın emrine büyük sermayelerin tahsisi ile müm
kündür. Bu itibarla imalât ve sefıöayenih birleşmesinin temini için, imalâtın ihtisasa taallûk eden 
kısmını, âmmenin menfaati müâflâzasiyle ihtisas erbabının icra ve mesuliyetine, terk ve ticari işlet-
melörsfc' de sermayeye maletmfimek faydalı olacağı mütalâa edilmektedir. 

Bugün tıp ve kimya âleminde yeni keşiflerin uygun arama ve tecrübelerle her türlü teknik teç
hizatı havi lâboratuvarlarıh v&eü&u ile kaim bulunmakta ve bu hususun da temini için büyük serma
yelere ihrtâyayç göstermektedir. 

Bu itibarla 4348 sayılı löâlun-la-inüaddel 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
nun 5* n o maddesinin bu maksadaf u^gun bir şekilde tadiline zaruret hâsıl olmuştur, 

' • , v . # . . t v . . - S ; V . • • • ^ ; v <'• 
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Saflık ve Bosyıl Yardım Komisyonu raporu 

' T. B. M. M. 
Soğuk ve Sosyal Y. Komisyonu 

Esas No. 1/586 
Karar No. 19. 

3 .VI . 1953 

Yüksek Reisliğe 
4348 saydı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar

lar Kanununun 112621 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihası Hükümet mümessillerinin de hu
zuru ile müzakere ve tetkik edildi. • 

Yurdumuzda imal edilen yerli ilâç müstalı-
zareılığı bugün henüz ferdî teşebbüslerin ve 
ferdî sermayelerin dar ve mahdut imkânla ti 
içinde, 4348 sayılı Kanunla, muaddel 1262 sayı
lı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
nun 5 nci maddesi gereğince sadece tabip, eczacı 
ve kimyagerlere, ihtisaslarına taallûk eden hu
suslar için de veteriner ve diş tabiplerine inhi
sar ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bugün Avrupa ve Amerika'daki ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar imalinin mütemadiyen 
genişlemesinin ve büyük sanayi halini aliması-
nm sebepleri yanında, imalâtın emrine büyük 
sermayelerin tahsis edilmiş olması gehnefctedir. 
Bu itibarla yerli tıbbi müstahzarcıhğımızın in-
foişafmm da, imalâtçılığın emrine daha büyük 
sermayelerin tahsisi ile mümkün olaeağı kana
atine varılmıştır. 

Komisyonumuz; imalât ve sermayenin bir
leşik eahşjmalarında, hakîki ve hükmi şahıslar 
olacraik; imalâtın ihtisasa taallûk eden kısımla
rının, âmmenin menfaati göz önünde tutulıaraik 
ihtisas erbabının salâhiyet ve mesuliyetlerine 
bırakılmasında, ticari işletmelerinin de serma
yeye mal edilmesinin uygunluğunda: Hükümet 
düşüncesiyle mutabakat halindedir. 

Ayrıca 4348 sayılı Kanunla, muaddel 1262 
sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanu
nunun 5 nci maddesinin bu maksadın tahajkku-
kuna yarıyacak tadilleri arasında komisyonu
muz, adı ge^en muaddel kanunun 5 nei madde
sinde kayıtlı 'kimyager tâbiri; eczacı kimyager. 
tabip kimyager, veteriner kimyager olarafk ka
bul edilmişti. 

Eskiden beri çalışmakta bulunan bu meslekin 
müntesipleri halen de böylece devamdadırlar. 
Halbuki, şimdiki yetişen kimyagerler tıbbi mev
zuların dışında daha ziyade sanayi ve imalât 
sahalarında "çalışmaktadırlar. Bu itibarla bugün 

yalnız kimyagerlik diploması almış olanların 
lâboratuvar ve imalâthanelerin doğrudan doğ
ruya mesul müdürlüğünü yapmalarını mahzurlu 
görerek betahsis tıbbi kimya ihtisası yapmış olan
lara bu hakkın verilmesi vfc bu kanunun neşrin
den evvel ve neşri tarihinde bu müesseselerde 
mesul müdür olarak çalışanların müktesep hak
larının da mahfuz bulundurulması kayıt ve şartı 
geçici madde halinde tedvin edilerek kanun lâyi
hası komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Reisi 
Ankara 

Talât Vasfi öz 
Kâtip 
Çorum 

S. Baran 
Antalya 

Burhanettin Onat 
Bilecik 
T. Oran 

Çankırı 
C. Otmaiı 

İstanbul 
.4. Vahram Boyar 

İzmir 
N. încekara 
Kayseri 

Ali R. Kılıçkale 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Türkand 
Konya 

Srtfa S. Burçak 
Ordu 

Zeki M. Sezer 

Sinob 
Söz hakkım vardır 

M, Tümerkan 
Sivas 

B. Taner 

A. 

SÖzcü 
Çoruh 

B. Sağlar 

Afyon Kaamhisar 
A. •'Tan 

M. Tuncay 
Çankırı 

K. Çiğmari 
İçel 

A. Koksal 
İstanbul 

''Sahi Yaver 
Kars 

E. Oktay 
Kocaeli 

E. Vassaf 

Kocaeli 
Z. Afog 

Malatya 
ff. Fırat 

Sinob 
Ali Ş. Şavlı 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

N. Ağamkoğlu 

TeMrdağ 
Z. &ratamm 

( S. Sayısı ; 234 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1. — 4348 sayılı Kanunla muaddel 
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir. 

Türkiye'de İspençiyari ve Tıbbi Müstahza
rat imaline ve bu maksatla lâboratuvar veya 
imalâthane küşadma Türk tabip, eczacı kimya
gerlerle tabip; eczacı veya kimyager bir mesul 
müdürün mesuliyeti altında olmak üzere hükmi 
şahıslar ve ihtisaslarına taallûk eden maddeler 
için de Türk veteriner ve diş tabipleri salâhi-
yettardırlar. -

İspençiyari v e tıbbi müstahzaratın her türlü 
fennî şartları haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir ima
lâthane veya lâboratuvarda imali mecburidir. 
Müessir ve zehirli maddeleri muhtevi müstah
zarları imal eden lâboratuvarlarda mutlaka ec
zacı ve kimyager bir mesul müdürün bulundu
rulması şarttır. Tıbbi müstahzar lâboratuvar ve
ya imalâthaneleri Sağlık Vekâletinin teftiş ve 
murakabesine tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren yürürlüğe girer. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adalet/ Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük 
ve Tekel Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. 8. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E, Menderes 

Maliye Vekili 
H. PoUtkan 

Devlet Vekili 
M. Aldkant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 

SAĞLIK VE SOSYAL YADDIM KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1262 şayüıt İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunumun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
bulunan 5 nci maddesinin tadÜi hakkında kanun 

lâyihası ; "''•' 

MADDE 1. — 4348 sayılı Kanunla muaddel 
1262 sayılı 'İspençiyari ve Tıboi Müstahzarlar 
Kanuüuniın'5' nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiş^*:*.: ;,r . :r,:--- , ,,•••••.>•'" 

Türkiye'de.ispençiyari ve tıbbî müstahzarat 
imaline ye '\şxı maksatla lâboratuvar vej% imalât
hane küş&dma tabip, ve eczacı tabip; veya eczacı 
bir mesul müdürün mesuliyeti altında olmak 
üzere hakiki ve hükmi şahıslar ve ihtisaslarına 
taallûk eden maddeler için de veteriner ve diş 
tabipleri salâhiyettardırlar. 

İspençiyari ve tıbbi müstahzaratın her türlü 
fennî şartları haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir 
imalâthane veya lâboratuvarda imali mecburidir. 
Zehirli maddeleri muhtevi müstahzarları 
imal eden lâboratuvarlarda mutlaka eczacı bir 
mesul müdürün bulundurulması şarttır; Tıbbi 
müstahzar lâboratuvar veya imalâthaneleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekâletinin teftiş ve mura
kabesine tâbidir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinde tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar imal eden 
lâboratuvar ve imalâthanelerde mesul müdür ola
rak çalışan veya evvelce çalışmış bulunan kim
yagerlerin müktesep hakları mahfuzdur. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Bayındırlık Vekili 
K. Zûyiinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr* M. M. Üstmdağ 

Tan» Vekili 

Çalışma Vekiîi 
S. Ağao|hı 

Uko. ve Ticaret Vekili ve 
Tarım V. V, 
'•'$. (Wr$ti 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

ÎSİetm$ler Vekili ve 
Güm. ve T. V.V. 

8, Itreah 
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