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*«•» 

SABIK ZABIT HULÂSASI 

Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli Ulgen'in, 
Arzuhal Encümeninin 30 . I . 1956 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 2769 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri, talebi üze
rine gerivcrildi. 

Maliye Vekili Nedim Ökmen'in, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni madde
ler ilâvesine dair 6571 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının 
kurulacak muvakkat encümende müzakere edil
mesine dair takriri kabul edildi. 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif

lerinin suallerden önce görüşülmesine dair tak
rirler, kabul olundu. 

imar kanunu teklifinin maddelerinin müza
keresine devam edildi. 

2 . V . 1956 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Er ozan 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

1, 
Lâyihalar 

Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif 
Nomanklâtürüııe mütedair 15 Aralık 1950 tarih
li Brüksel Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 
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tarihinde Brüksel'de imza edilen tashih proto
kolünün tasdiki hakkında .kanun lâyihası 
(1/457) (Hariciye ve Gümrük ve İnhisarlar en
cümenlerine). 

2. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
atom enerjisinin sivil sahada istimali hususunda 
iş birliğine dair Anlaşma» ve Washington Büyük 
Elçiliği ile Amerika Birleşik Devletleri Harici
ye Vekâleti arasında teati edilen mektupların 
tasdikine dair kanun lâyihası (1/458) (Hariciye 
Encümenine). 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
münakit zirai emtia Anlaşmasının tasdikine da
ir kanun lâyihası (1/459) (Hariciye, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
riye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 
Modüs Vivendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki 

1956 C : 1 
hakkında kanun lâyihası (1/460) (Hariciye ve 
Ticaret encümenlerine) 

Teklif 
5. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'm, An

kara İnhisarlar Bira ve Şarap fabrikalariyle bun
lara bağlı imlâhane ve imalâthanelerin Atatürk 
Orman Çiftliğine devri hakkında kanun teklifi 
(2/292) (Gümrük ve İnhisarlar, Ziraat, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
6. — İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla mu

addel 1 nci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Çalışma Encümeni mazbatası 
(3/318) (Ruznameye) 

7. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu 
maddesindeki (İkamet) kelimesinin tefsirine da
ir Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet, Dahiliye, Adliye, Hariciye ve İktisat en
cümenleri mazbataları (3/178) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S I 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakâri), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya
pılacaktır, efendim. < 

(Erzurum'a kadar isimler okundu). 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Holanda Kraliyet Havayollarının An
kara'ya açacağı seferler için yapılacak törene iş
tirakleri dolayısiyle memleket dışına çıkacak olan 
Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu ve Münakalât 
Vekili Arif Demirer'in avdetlerine kadar Nafıa 
Vekiline Devlet Vekili Emin Kalafafın ve Müna
kalât Vekiline de Adliye Vekili Etem Menderes'
in vekillik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tez
keresi (3/337) 

Ankara : 29 Nisan 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Holânda Kraliyet Havayollarının Ankara'
ya açacağı seferler için yapılacak törene iştirak
leri dolayısiyle memleket dışına çıkacak olan Na
fıa Vekili Muammer Çavuşoğlu ve Münakalât Ve
kili Arif Demirer'in avdetlerine kadar Nafıa Ve
kiline Devlet Vekili Emin Kalafat'm ve Münaka
lât Vekiline de Dahiliye Vekili Etem Menderes'in 
vekillik etmelerinin, Başvekilin teklifi üzerine mu-
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vafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim. 

2. •— Vazife ile yurt dışına gidecek olan Hari
ciye Vekili Fuad Köprülü ve Ziraat Vekili Esat 
Budakoğlu'nun dönüşlerine kadar Hariciye Veki
line İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun ve Zi
raat Vekiline de Devlet Vekili Cemil Bengü'nün 
vekillik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/338) 

Bir tezkere daha var onu da okutuyorum. 

Ankara : 1 Mayıs 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Hariciye 

.Vekili Profesör Fuad Köprülü ve Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu'nun dönüşlerine kadar, Hariciye 
Vekiline işletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun 
ve Ziraat Vekiline de Devlet Vekili Cemil Bengü'
nün vekillik etmeleri Başvekilin teklifi üzerine 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

* 3. — Maliye Vekili Nedim ökmen'in, Kırk
lareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Ankara İnhisarlar 
Bira ve Şarap fabrikalariyle bunlara bağlı imlâ-
hane ve imalâthanelerin Atatürk Orman Çiftliği
ne devri hakkında kanun teklifini müzakere etmek 
üzere muvakkat encümen teşkiline dair takriri 
(2/292, 4/202) 

Yüksek Reisliğe 
Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Ankara İn

hisarlar Bira ve Şarap fabrikalariyle bunlara bağ
lı imlâhane ve imalâthanelerin Atatürk Orman 
Çiftliğine devri hakkındaki kanun teklifinin, ha
vale edilmiş olduğu (Gümrük ve inhisarlar, Zi
raat, Maliye ve Bütçe encümenlerinden seçilecek 
beşer azadan mürekkep) muvakkat bir encümende 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

RE IS — Muvakkat encümen teşkili hakkın
daki takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Muvakkat encümen teşkili ka
bul edilmiştir. 
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4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Dev

let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
dair olan Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun mu
vakkat 1 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri
nin geriverilmesine dair takriri (4/122, 202) 

RElS — Bir takrir daha vardır, okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair olan Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 3173 numaralı Kanuna ek olarak 
2 1 . V I I . 1944 tarihinde neşredilen 4620 sayılı 
Kanunun muvakkat birinöi maddesinin; vâzıı 
kanunun, memurları terfih maksadından zühul 
edilerek tatbik olunması dolayısiyle gerek tatbi
kata vuzuh vermek, gerekse memurlar arasında 
doğan eşitsizliği bertaraf etmek düşüncesiyle tef
sirini talebetmiş isem de; bu kere Devlet Demir
yolları işletmesi idare Meclisince alman 17.IV. 
1956 tarih ve 224/1386 sayılı Karar ile talebime 
ve kanunun lâfzı ile ruhuna uygun ve memurlar 
arasındaki eşitsizliği giderici şekilde yeniden tat
bikata başlanmış bulunması hasebiyle mezkûr 
tefsir talebimi geri aldığımı saygılarımla arz ede
rim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

RE IS — Geri verilmiştir. 
Gündemle ilgili takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden evvel 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Yüksek Reisliğe 
Gündemdeki kanun lâyiha ve tekliflerinin tak-

dimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak Mebusu 

. Orhan Dengiz 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede, birinci müzakeresi ya

pılacak maddelerden başlamak üzere kanun la-
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yiha ve tekliflerinin öne alınmasını saygılarımla REÎS — Üç teklif de aynı mahiyettedir efen-
arz ve teklif ederim. dim. Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden 

Rize Mebusu evvel görüşülmesini oyunuza arz ediyorum. Ka-
Ahmet Morgil bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — istanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'nın, 1455 

sayılı askerî memurlar hakkındaki Kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesi hakkında kanun \ 
teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/147) 

REÎS — Ruzname hakkında bir takrir var : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerinin 4 ncü sırasında bulunan, istanbul 
Mebusu Tahsin Yazıcı'nın, 1455 sayılı askerî me
murlar hakkındaki Kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin takdi-
men ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî Müdafaa Encümeni Reisi 
Trabzon Mebusu 

Samı Orberk 

REÎS — Takdimen müzakeresi teklif edil
mektedir. Takdimen müzakereyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? Yok. 

Millî Müdafaa Vekili... Yok. 
SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlarım, huzurunuza getirilmiş olan bu kanun 
teklifi... 

REÎS — Affedersiniz ben usul hakkında ko
nuşacaksınız zanniyle söz verdim. Heyeti umumi
yesi üzerinde konuşamazsınız, çünkü Millî Mü
dafaa Vekili olmadığından bu kanunun müzake
resine geçemiyeceğiz. Müsaadenizi rica edeceğim. 

SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Peki, efen
dim. 

REÎS — Efendim, Sami Orberk'e usul hak
kında söz istediği zanniyle Riyasetçe söz veril
miştir. Başvekil, alâkalı vekil, veya devair rüe-
sasmdan biri hazır olmadığından bu kanunun 
müzakeresi bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek İnikada bırakılmıştır. 

Maarif Vekili, buyurun... 

MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım, Maarif Vekâletinin 
kadro kanunları gündemdedir. Bunların müsta-
celen ve takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

REÎS — Maarif Vekilinin istekleri tahrirî 
olması iktiza eder. Şifahi taleplerinin reye ko
nulmasına imkân olmadığından imar Kanununun 
müzakeresine devam ediyoruz. 

2. — Gazianteb Mebusu Süleyman KuraneV-
in, yapı ve imar kanunu teklifi ve Muvakkat En
cümen mazbatası (2/78) 

REİS — 32 nci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 32. — Yapılacak binalar imar ve 
yol istikamet plânlarmdaki istikamet hattına 
çektirilir. Bu arsaların yol ve meydanlara tesa
düf eden kısımları, belediyece istimlâk edilince
ye kadar, sahipleri tarafından bahçe olarak kul
lanılır. Geriye kalan arsalar, müstakil bina in
şasına elverişli bulunmadığı takdirde, 33 ncü 
madde hükümlerine göre istimlâk olunur. İmar 
plânına göre sahipleri uhdesinde kalan ön bah
çelerde inşaat yapılamaz ve bunlar kaldırım se
viyesinden aşağıya indirilemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, var 
mı? Buyurun, Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 
kanunun istimlâke dair olan 32, 33, 34, 35, 36. 
maddeleri diğer kanunlarımız ve Anayasa ile te
aruz teşkil eden hükümleri ihtiva etmektedir. Me
selâ 32 nci maddesiyle belediyece bir yerin istim
lâkine kadar o yerin sahibi tarafından bahçe ola
rak kullanılması mecburiyeti tahmil edilmekte
dir. Hiçbir kanun idareye böyle bir salâhiyet ver
mez. Bir yerin maliki malını dilediği gibi kulla
nabilir. Halbuki bu kanunun kabulünü mütaakıp 
mal sahibi arsasını mutlaka bahçe olarak kulla
nacaktır. Başka suretle buradan istifade edemi-
yecektir. 

Sonra belediyenin ne kadar müddet içinde 
bu istimlâki yapacağına dair bir kayıt da yok-
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tur. Yani gayrimuayyen, mevhum bir müddet 
için, bu mülkten istifade etmek imkânı selbedil-
miş bulunmaktadır. Aynı zamanda mütaakıp 
maddelerde istimlâk bedelinin sureti tâyini hak
kında hükümler vardır. Halbuki muhterem ar
kadaşlar, istimlâk bedelinin ne suretle tâyin 
edileceği Anayasada tâyin edilmiş ve İstimlâk 
Kanununda da teyidolunmuştur. Halen mer'i 
bulunan 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanunun
da bu hususta vazıh hükümler vardır. Yine ay
nı kanunun 34 ncü maddesi her hangi bir yol 
istikamet plânının tatbiki dolayısiyle menafii 
umumiye kararı almaya lüzum görmeden bele
diyelerin istimlâk yapması derpiş olunmaktadır. 
Halbuki Anayasanın 74 ncü maddesi istimlâk
lerde menafii umumiyeyi şart koştuğu gibi, 
bedelinin peşin verilmesini mecburi kılmakta
dır. 

34 ncü madde istimlâk bedelini tâyin eder
ken arada geçen müddeti de nazara alarak bu
na göre takdir edilecek, bedelden bu miktarın 
tenzilini âmir bulunmaktadır. Bedeller istimlâk 
muamelesi ne zaman yapılırsa o zamanki rayice 
göre takdir edilir, 34 ncü madde böyle bir hü
küm ihtiva etmemektedir. 

Teker teker tafsiline lüzum görmiyerek kı
saca arz ettiğim bu sebebe binaen bu maddenin 
encümene iadesini teklif ediyorum. Bir de tak
rir takdim ediyorum. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, geçici bir komisyonda müzakere edilmekte 
olan İstimlâk Kanunu ile tenazur teşkil edebil
mek üzere 32 nci maddeden 36 ncı maddeye 
kadar olan kısmı encümenimiz geri istemekte
dir. Mevcut vaziyetle tevafuku temin bakımın
dan bunu faydalı gördük, teklif ediyoruz, efen
dim. 

REİS — 32 nci maddeden 36 neı maddeye 
kadar olan kısım encümene geriverilmiştir. 

37 nci maddeyi okuyoruz. 

Üçüncü Bölüm 
Tevhit ve İfraz İşleri 

MADDE 37. — a) İmar ve yol istikamet 
plânlarına göre, yol, meydan, yeşil saha, park ve 
otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere 
rastlıyan gayrimenkullerin ifrazına izin veril
mez. 
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[ b) İmar parselasyon plânı tamamlanmış 

olan yerlerde yapılacak ifrazların bu plânlara 
uygun olması şarttır. 

c) İmar plânlarında parsel cepheleri tâyin 
edilmiyen yerlerde yapılacak ifrazların, içerisi
ne inşa edilecek binanın cephesinden dar olma
mak üzere asgari cephe genişlikleri, derinlikleri 
ve büyüklükleri talimatnamelerde tesbit edilir. 

d) İmar plânlarında iskân bölgesi dışında 
kalan kısımlarda, belediye meclisince, imar plâ
nı ve raporuna göre tâyin edilecek miktarlardan 
küçük ifrazlara izin verilmez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim ? 

Buyuran, encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim; maddenin (a) fıkrasının son kısmında, 
«ifrazına» kelimesinden evvel «bu kısımlarının» 
ilâvesi her hangi bir tereddüdü izale bakımın
dan faydalıdır. Bu şekilde tadilen kabulünü is
tirham ediyoruz. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı ? 

Efendim, geçen inikatta Yüksek Heyetinize 
zühul eseri olarak arz edilmiyen, Ankara Mebu
su Muzaffer Ergüder'in; 31 nci maddede yazılı 
«gibi» kelimesi hakkında bir takrirleri vardı, 
bu kelime 37 nci ve mütaakıp maddelerde de 
aynen tekrar edilmektedir. Kendileri bu mad
denin encümene havalesini istemektedirler. 

Muzaffer Ergüder, bu madde hakkında söz 
istiyor musunuz? 

Söz istemediklerine göre takriri okuyoruz. 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
37 nci maddede yazılı (... gibi umumi hiz

metlere ayrılmış yerler...) fıkrasının, açıkça ta
rifi için maddenin encümene havalesini arz ede
rim. 

Ankara Mebusu 
M. Ergüder 

REİS — Okunan takririn dikkate alınması
nı reyiâlinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Madde üzerinde başka söz istiyen var mı, 
efendim? 

| Maddeyi, A fıkrasına «gayrimenkullerin-
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den» sonra; «bu kısımlarının» ibaresinin ilâve
siyle reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 38. — imar hududu dışında arazi 
ifraz edilebilmesi, imar plânı ve raporu esasla
rına göre, belediye meclisleri kararma ve Nafıa 
Vekâletinin tasdikine bağlıdır. Bu sahanın hari
tası ve ifraz dolayısiyle teşekkül edecek ada 
ve parsellerin plânları, alâkalılar tarafından be
lediyeye verilir. Bu harita ve plânlar hakkında 
29 ncu madde hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyiâlinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 39. — Belediye hudutları içinde gay-
rimenkullerin tevhit ve ifrazı, bunlar üzerinde 
irtifak hakkı tesisi veya bu hakların kaldırılma
sı, bu kanun ve talimatnameler hükümlerine uy
gunluğu belediye encümenlerince, varsa imar 
idare heyetlerince, kabul ve tasdik edilmedikçe, 
tapuca tescil olunmaz. 

Tarafların rızası veya mahkeme karariyle şu-
yuunun izalesi ve arazi taksimi de yukarıki hü
kümlere tâbidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı'? Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — a) îmar hududu dışındaki 
gayrimenkullerini ifraz ettirecekler plâna göre 
açılması lâzımgelen yolları bedelsiz terke ve ay
rıca park, otopark, yeşil saha ve diğer umumi 
hizmetlere ayrılmış yerler için de sahasının % 
15 ini belediyeye veya mevzuun taallûk eylediği 
âmme hükmi şahıslariyle âmme müesseselerine 
bedelsiz terke mecburdurlar. 

b) Bu gibi ifrazlar dolayısiyle yeniden ya
pılacak yol ve lâğımları ve bunları plâna göre 
en yakın mevcutlara bağlıyacak kısımları ifraz 
sahipleri, proje ve şartnamesine göre, yaptır
makla veya keşif tutarını belediyeye vermekle 
mükelleftirler. Belediyelerce yapılan yol ve lâ
ğımların katı hesabı sonunda bulunan masraf 
miktarı hâsıl olan parsellere cephe tülleri nispe
tinde taksim edilir. Mal sahipleri para verme
miş ise bu miktarın tamamı, vermiş ise eksik ka
lan kısmı belediyeler lehine tapuya borç kayde
dilir. Para artarsa ilgiliye iade edilir. 
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Borç ödenmeden bu yerlerin satışına ve bu 

yerlerde inşaata müsaade edilmez. 
e) İfraz sahasındaki lâğımların bağlanma

sına elverişli umumi kanalizasyon yoksa, ifraz 
sahiplerinin belediyelerce gösterilecek yerlerde 
fosseptik yaptırmaları ve parselleri bu yerlere 
bağlamaları mecburidir. 

d) Yukardaki fıkralar hükümleri yerine 
getirilmedikçe imar hududu dışındaki ifrazlar 
tapuca tescil edilemez ve belediyelerce inşaata 
izin verilemez. 

e) a fıkrasına göre umumi hizmetlere ay
rılan yerler için bedelsiz terk edilecek sahalar, 
bu tesislerin inşasına kâfi gelmediği takdirde, 
belediyeler, bunları yeter miktara çıkarmak için, 
diğer terk edilmiş veya belediyeye, âmme hük
mi şahısları ile âmme müesseselerine ait bulu
nan yerlerle değiştirmeye salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Muhlis Tümay, buyurun. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Efendim; 

şimdi okunan 40 ncı maddenin (a) bendinde imar 
hududu dışındaki gayrimenkulleri ifraz ettire
cekler için plânına göre açılması lâzımgelen yol
ları bedelsiz terk etmek ve yeşil saha, park, oto
park ve diğer umumi hizmetlere tahsis edilecek 
yerler için de mevcudun % 15 ini aynı şekilde 
terk etmek mecburiyeti konmuştur. 

İfraz edilen sahadaki umumi hizmetlerden 
gayrimenkul sahibi istifade edeceği gibi aynı za
manda diğer vatandaşlar da istifade edeceklerdir. 
Umumun istifadesi için bir gayrimenkul sahibini 
bedelsiz mülkünü veya mevcudun % 15 ini terke 
icbar etmek kanaatimce Anayasa hükümlerine 
aykırı düşmektedir. Anayasanın malûm maddesi; 
(Bedeli peşin verilmedikçe bir kimsenin gayri
menkulu istimlâk edilemez) demektedir. 

Buna benzer aynı maddenin (e) bendinde de; 
(a fıkrasına göre umumi hizmetlere ayrılan 
yerler için bedelsiz terk edilecek sahalar, bu 
tesislerin inşasına kâfi gelmediği takdirde, bele
diyeler, bunları yeter miktara çıkarmak için, di
ğer terk edilmiş veya belediyeye, âmme hükmi 
şahısları ile âmme müesseselerien ait bulunan 
yerlerle değiştirmeye salahiyetlidir.) Denilmek
tedir. Bu hüküm de Anayasaya kanaatimce aykı
rıdır. Bunları düzeltmek üzere maddenin komis
yona geri verilmesi için bir teklif arz ediyorum, 
Kabul edilmesini rica ederim. 

— 235 — 



î : 60 2 .5 
REÎS — Mehmet Hazer! 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Muhlis Tümay'm temas ettiği 
bu noktayı, bendeniz de Anayasaya aykırı gör
mekteyim. Anayasanın 74 ncü maddesi, (yalnız 
Peşin bedeli verilmeden bir kimsenin mülkü alm-
mıyaeağmı) değil, aynı zamanda son fıkrasında 
«fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil edile
cek para, mal ve çalışmaya dair mükellefiyetler 
müstesna olmak üzere hiçbir kimse »fedakârlık 
yapmaya zorlanamaz» diye ayrıca bir hüküm 
vaz'etmiştir. Buna rağmen imar sahası dışında 
kalan arazinin parselasyonu sırasında % 15 in 
bedava alınacağı, bu kâfi gelmediği takdirde de 
«e» bendine göre diğer tesisler için vatandaşın 
belediyeye terke mecbur edileceği yazılmıştır. 
Bu, Anayasamızla ve hukuk prensipleriyle kabili 
telif olmıyan bir maddedir. Bu ve diğer madde
lerin yeniden tanzim ve tahrir olunmak üzere 
encümene havalesi doğru olur. 

REÎS —• Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? Encümen! 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ CEVAT 
ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, 40 ncı maddenin 
muhtelif bentlerinde gösterilmiş olan hususlar, 
şarta muallâk olarak derpiş edilen cihetlerdir. 
Zira imar hududu dışındaki gayrimenkullerin 
ifraz edilememesi asıldır. Bugün belediye hudut
ları dışında birçok arazi parçalanmak suretiyle 
çeşitli nam ve isimler altında arsa arsa satılmakta 
ve birtakım ebniye inşa ettirilmek suretiyle, 
âdeta meskûn bir mahal haline getirilmektedir. 
Ve belediyeler emrivaki karşısında bırakılarak 
belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi müte
madi bir tazyik altında bırakılmaktadır. Bele
diyelerce kendi imar hudutları dışında böyle 
bir yola gidilerek şehir hizmetleri genişletilecek 
ve belediyeye külfet tahmil edecek hususatta 
bu arazinin ifraz edilmesi, yeni bir meskûn ma
hal vücuda getirilmek istenildiği takdirde ev
vel emirde bu araziyi ifraz edeceklerin belediye 
hizmetlerine iştirakini şart kılmaktadır. Bu, hiç
bir suretle Anayasaya bir aykırılık teşkil etmez, 
bilâkis mesele oradaki meskûn mahallin ve bel
deyi teşkil edeceklerin belediye hizmetlerine iş
tirakini temin etmekten ibarettir. Bu hususun 
Anayasaya muhalefeti de yoktur. 

REÎS — Madde ile ilgili bir takrir var, oku
tuyorum efendim. 

.1956 C : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle; Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 74 ncü maddesine açıkça aykı
rılığı anlaşılan kanun teklifinin (40 ncı madde
sinin), tashih edilmek üzere encümene iadesini 
teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Muhlis Tümay 

REİS — Takririn dikkate alınmasını reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar. Kabul etmiyenler.. Takrir kabul 
edilmiş ve 40 ncı madde encümene iade edilmiş
tir. 

MADDE 41. — îmar ve yol istikamet plânla
rının tatbiki dolayısiyle yapılan istimlâklerden 
artan parçalarla istikameti değiştirilen veya 
kapanan yol ve meydanlardan hâsıl olan sa
halardan : 

a) Müstakil inşaata elverişli olmıyan par
çaları bitişiğindeki arsa veya bina ile şuyulan-
dırmaya, bunları bedel takdiri suretiyle satma
ya, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerle
rinden dolayı tahakkuk eden istihkaklariyle ve 
bedel takdiri suretiyle değiştirmeye, 

b) Müstakil inşaata elverişli olanları, gay
rimenkul sahiplerinin muvafakatleri halinde, 
bunların yola giden arsalarından dolayı tahak
kuk eden istihkakları ile ve bedel takdiri sure
tiyle değiştirmeye belediyeler salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Madde ile ilgili bir takrir var, oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
îmar kanunu tasarısındaki 41 nci maddede 

noksanlıklar vardır. İstimlâkten arta kalan yer
leri derpiş ettiği halde istimlâk yoliyle olmak
sızın belediyenin tasarrufu altında bulunan yer
leri derpiş etmediği gibi imar plânlarını bu mad
de hükümlerine göre uygulamakta belediyeleri 
vazifelendirmeyip salâhiyet vermek suretiyle 
muhayyer bırakmaktadır. Bir de komşu gayri
menkul maliki takdir edilecek bedelle satınal-
maya tâlibolduğu halde şüyulandırılmak sure
tiyle onun gayrimenkulunu durduğu yerde açık 
artırmaya çıkartmak imkân ve ihtimalini ve 
mahzurunu meydana getirmektedir. Bütün bu 

ı mahzurları önlemek üzere 41 nei maddenin aşa-
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ğıdaki şekilde değiştirilmelini arz ve teklif I 
ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Madde 41. —- Belediyeler, esasen belediye 
malı olan veya imar ve yol istikamet plânları
nın tatbiki dolayısiyle istimlâkten artan parça
larla istikameti değiştirilen veya kapanan yol 
ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan, müstakil I 
inşaata elverişli olmıyan parçaları, bitişiğinde
ki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiy
le satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden. I 
yerlerinden dolayı tahakkuk eden istibkaklarîy-
le ve bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve 
komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedel
le satmalmaktan imtina ederse şuyulandırılıp 
sattırmak suretiyle imar plânına uygunluk sağ- I 
lamakla vazifelidir. I 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, I 
gayrimenkullerinden umumi hizmetler için be- I 
lediyeee yeri alman şahısların muvafakatleri ha
linde istihkaklarına karşılık olarak bedel tak
diri ve icabında teadül temini suretiyle değiştir- I 
meye belediyeler salahiyetlidirler. I 

REİÎS — Okunan takriri reyiâlinize arz edi- I 
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. Encümen... I 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Filhal 
iştirak ediyoruz. I 

REİS — Encümen filhal iştirak ettiğine gö- I 
re takriri madde olarak reyiâlinize arz ediyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

MADDE 42. — imar ve yol istikamet plân- I 
lan hududu içindeki binalı ve binasız gayrimen- I 
küllerin, plâna uygun şekilde inşaata elverişli I 
hale getirilmesi için, gayrimenkul sahiplerinin I 
muvafakati aranmaksızın birbirleriyle ve yol I 
fazlası ile veya sair belediye, âmme hükmi şahıs- I 
lariyle âmme müesseselerine ait yerlerle birleş- I 
tirerek, plân icaplarına göre, müstakillen veya I 
şuyulu olarak parsellere ayırmaya ve bu yerle- I 
ri yüzde yirmi beşe kadar noksaniyle sahiplerine I 
dağıtmaya belediyeler salahiyetlidir. I 

Bu yerlerin birleştirildikten sonra parsellere I 
ayrılmasında ve dağıtılmasında eski mevkii ve I 
miktarı esas tutulur. -Bunlardan yol, meydan, | 
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otopark ve yeşil saha gibi umumi hizmetlere ay
rılan yerlere raslıyan ve yüzde yirmi beşten 
fazla olup istimlâki icabeden yerlere mukabil, 
mülk sahiplerine bu madde hükümleri dâhilinde 
yer göstermeye belediyeler salahiyetlidir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 43. — imar plânı hududu içinde sa
ha bir hektar veya daha fazla olan veyahut 50 
veya daha fazla menkulü ihtiva eden yangın 
yerleri ile bitişiğindeki ve yanındaki boş arsa ve 
arazinin tevhidedilerek imar plânı icaplarına 
ve 42 nci madde hükümlerine göre parsellere 
ayırmaya ve bu parselleri tesbit edilen şartlarla 
bina yapacaklara artırma yolu ile satmaya be
lediye meclisleri salahiyetlidir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Buyurun, encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efen
dim, maddenin; ikinci satırının başında bulunan 
«saha» kelimesi «sahası» şeklinde değiştirilmek, 
üçüncü satırındaki «fazla menkulü» kelimeleri 
arasına da «gayri» kelimesi ilâve olunmak sure
tiyle tashih edilmesini rica ederim. 

RE IS — (Gayri) kelimesinin ilâvesi ve (sa
ha) yerine (sahası) kelimesinin konması suretiy
le maddeyi tadilen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 44. — 43 ncü madde hükümlerine 
göre belediye meclislerince tesbit edilen sınır 
içindeki gayrimenkullerin istimlâk Kanunu hü
kümleri dairesinde tesbit edilecek kıymetlerine 
göre hak sahipleri adına birer bono tanzim edi
lir. Bonosu tanzim edilen gayrimenkuUer hiçbir 
ferağ ve intikal vergi ve resmine tâbi olmaksı
zın tapuea re'sen belediye adına tescil olunur. 
Bu gayrimenkullerin tescil muamelesinin ta
mamlandığı tarihten itibaren beş, yıl içinde yol
larının ve tesislerinin yaptırılması ve yeni par
sellerin aynı müddet içinde artırma yolu ile satı
şa çıkarılması mecburidir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Buyurunuz, Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; kısa konuşacağım. 

Bu maddede bedeli peşin verilmeden, bono 
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ile istimlâk yapmak kaydı vardır. Bu da - fazla 
tafsilâta lüzum görmüyorum, - Anayasaya mu
gayirdir. Bu itibarla bu maddenin kabul edil
memesini istirham ediyorum. 

SELÂHATTÎN GÜLÜT (Tokad) — Efen
dim, bu maddede istimlâk bedellerinin bono ile 
ödeneceği yazılıdır. Halbuki bu kanunun başka 
yerlerinde aynı mevzular için istimlâk edilecek 
yerlerin bedellerinin bono ile ödeneceğine dair 
sarahat yoktur; onların paralarının peşin alın
ması lâzımdır. 

Aynı maksat için istimlâk edilen yerlerin bir 
kısmının bono ile, bir kısmının peşin ödenmesi 
bir tezadoluyor. Bu tezadı encümenin izah et
mesi icabeder. 

Sonra burada yangın yerlerinin mutlaka is
timlâk edileceği ve parsellere ayrılacağı zikredi
liyor. Halbuki başka bir maddede bir genişleme 
dahi olsa yangın yeri olmadan hâli arsa halin
deki yerlerin de istimlâk edilebilmesi için istim
lâk tarihinden evvel on sene boş kalmaları kay
dı konulmuştur. Daha evvel bu kayıt bu hüküm 
meriyete girmeden on sene boş kalan yerlerde bu 
kanun meriyete girdikten sonra yangın sahası
na derhal belediye tarafından el konulacaktır. 
Halbuki zaten yangın yeri olmayıp da arsa ha
linde ise imar plânına dâhil olan o yer boş kal
dığı müddet zarfında 10 sene kullanılın amışsa 
belediye orası hakkında bu hükmü tatbik etmi-
yecek. Bunun açıklanması lâzımgelir. 

Ayrıca bu arsalar belediye adına geçtikten 
sonra beş sene arsa sahibi elinde bono ile bekli-
yecektir. Beş sene, arsa sahibi arsasını, münasip 
gördüğü şu veya bu şekilde kullanabilir. Arsa
sının bedeli ödenmediğine göre bunu istediği gibi 
kullanması icabeder. Bu hususta da ayrıca iza
hat verilmesine zaruret hissediyorum. 

REİS —• Madde üzerinde başka söz istiyen 
var mı efendim? 

Madde ile ilgili bir takrir var, okuyoruz, efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 44 ncü madde

nin kaldırılmasını teklif ederim. 
Kars Mebusu 

Mehmet Hazer 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. MUHARRİRÎ 
M. RÜŞTÜ ÖZ'AL (Konya) — Muhterem arka
daşlar, bu madde 43 ncü maddeye atıf yapmakta-
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dır; 43 ncü madde ise münhasıran yangın yerle
rini tazammun etmektedir. Malûm olduğu üzere, 
642 sayılı Kanun yangınlar husulünde bir sene 
müddetle bono ile arsa bedellerinin ödenmesini 
tazammun etmektedir. Burada yaptığımız; Yük
sek Meclis tarafından mazhari kabul olan Gerze 
yangını hakkındaki Kanuna müşabih şekilde, ar
sanın kıymetini tesbit eden parselasyon işi yapıl
dıktan sonra bonoyu göstererek yeni arsa almayı 
sağlıyacak bir konbinezondur. Peşin para ile al
mak mevzubahis değildir. Bonoyu vermekte, ar
sanın kıymeti bu suretle tesbit edilmekte, mal sa
hibi tarafından senet olarak elinde bulunmakta, 
belediyeye işlerini yaptıktan sonra arsayı bono 
mukabilinde geri almak imkânını vermektedir. 
642 sayılı Kanun bir sene müddetle bono ile arsa 
almak imkânını vermektedir. Gerze yangınında 
felâkete uğramış olanlara bono mukabilinde sa
tma] inak imkânını kanun vermektedir. Bu suret
le almak imkânı, belediyenin yangın yerinde ic
rayı faaliyet etmesi ve o yangın yerinin bir an ev
vel mamur hale getirilmesi imkânını bahşedecek
tir. Bu şekilde tasvibinize saygı ile arz etmekte
yim. 

REİS — Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Arkadaşımı

zın ileri sürdüğü mevzu ile bunun bir alâkası 
yoktur. Gerze Kanunu, bir yardım kanunudur, 
hususi bir maksatla çıkmıştır. Gerze Kanunu, 
mülk sahibini tazyik ederek bono ile malını elin
den alan bir kanun değildir. Bu kanun ise, bu 
haliyle çıkarsa, mülk sahiplerinin mülklerini bo
no ile yani veresiye, bedeli ödenmeden alınacak
tır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Yan
gın yerlerine maksur. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Yangın 
yeri de olsa mülkün, mülk sahibinin elinden çık
masını istilzam etmez, orada da mâlikin hakkı 
devam eder. Belediye burada bir inşaat yapacak
sa, bir tesis kuracaksa tahsisatını kor, araziye va-
ziyed eder. Başka türlüsü bugünkü prensiplerimi
ze uygun değildir. Bundan evvel böyle bir tatbi
kat varsa, o da yanlıştır, Anayasanın sarih ve 
umumi olan hükümleri karşısında bu nevi tefsir
lere mahal yoktur. 

A. FEVZİ ATAHAN (Hatay) —Mevzuubah-
solan bu bonolar kimin tarafından garanti edili
yor? İstenildiği zaman satabilmesi için lâzımge-
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İen formalite ikmal edilecek midir? Bunun mu
teber olabilmesi için muteber bir banka tarafın
dan garanti edilmesi lâzımdır. Bu şartlar yerine 
getirilmiş midir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİKİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Mev-
zubahsolan bononun formalitesi ikmal edilecek ve 
millî bir banka tarafından da garantisi yapıla
caktır. 

A. FEVZİ ATAHAN (Hatay) — Vatandaşın 
tatmin edilebilmesi için bu bono işinin burada 
mevzubahis edilmesi lâzımdır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) - -
Bu kanun çıktıktan sonra derhal tatbik edilece
ğine göre, Anayasa hükümlerine göre vatandaşın 
hakkının nezedilmesine meydan verilmemesi nok
tasından bu kanunla birlikte ilgili kanunun da 
çıkması lâzımdır. Aksi takdirde vatandaş ikinci 
bir kanun çıkıncaya kadar bekliyecektir. Binaen
aleyh o kanunun da birlikte çıkarılmasını rica 
ediyorum. 

MUV. EN. M. MUHARRİRİ M. RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Arkadaşlar, meseleyi daha 
geniş cephesiyle mütalâa etmektedirler. Burada 
bahis mevzuu olan yalnız yangın yerleridir. Va
tandaşın hakkı tasarrufuna tecavüz keyfiyeti ba
his mevzuu değildir. Yalnız, Allah vermesin, 
böyle bir halde, yangın olduğu takdirde, bu yer
lerin tanzim, imar ve ihyasını temin maksadiyle 
bu hüküm vaz'edilmiştir; bunun dışında başka 
hiçbir gaye istihdaf edilmemektedir. Hepiniz bi
lirsiniz ki, bilhassa İstanbul gibi büyük şehirle
rimizde yangın yerleri senelerce harap bir şe
kilde durmakta ve gayrimuntazam binalarla dol
maktadır. Bizim gayemiz sadece bu yerlerin 
muntazam imar parselleri haline getirilerek kısa 
zamanda imarını mümkün kılmaktır. 

Ancak, arkadaşların böyle oturdukları yerden 
sordukları sualleri cevaplandırmak mümkün de
ğildir. Eğer getirilen bu yangın yerlerine dair 
hükümlerde arkadaşlarımız bir aykırılık görüyor
larsa lütfen izah ederler, cevaplandırırız. 

A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Yangın 
ve su baskınlarının vatandaşın mülkiyet hakkını 
nezettiğine mi kaanidir, komisyon? 

Bir yangın zuhurunda, mal sahibi olan va
tandaşın mülkü elinden alınır, diye bir kayıt ve 
bir mâna var mıdır? Maddenin tazammun ettiği 
mâna bizim anladığımıza göre, bir yangın zuhu-
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runda buraların yollarının bir an evvel yapıla
bilmesi ve muntazam bir hale getirilebilme-
sidir. Belediye hizmetlerinin yapılabilmesi 
için sahanın parsellenmesi lâzımgelmektedir. 
Yolların yeniden tesbit edilmesi ve imar 
plânına uygun bir hale getirilebilmesi için hâsılı 
bir imar mecburiyeti karşısında bulunulmakta
dır. Bunun yapılabilmesi için de, takdir buyu
racağınız veçhile, arsaların birbiriyle hamur 
edilmesi lâzımgelmektedir. Bu sahanın parsellen
mesi için vatandaşın eline muvakkat mahiyetti 
senetler verilecek ve bu senetler bir vergiye tâbi 
olmamak gibi imtiyazlara sahibolaeaklardır. Par
selleme yapıldıktan sonra, yine vatandaşın isti
fade etmesi teklif edilecek bir husustur. Bizim 
anladığımız da budur. Burada başka bir mâna 
çıkarıldığını görüyoruz. Arkadaşlardan rica edi
yorum, fikirlerini burada izah buyursunlar, efen
dim. 

REİS — Kemal özçoban, buyurunuz. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, mesele anlaşılıyor. Böyle bir felâket 
zuhurunda veyahut da uzun zamandan beri boş 
kalmış arsalara el koymakla o şehrin imarını te
min maksadı güdülüyor. Yalnız benim anlıya-
madığım ve sual neticesinde öğrendiğim bir nok
ta vardır. O da şudur : Vatandaşın mülkiyet 
hakkı bâzı kanuni sebeplerle tahdidedilebilir, 
amenna! Burada âmmenin menfaati mevzuuba-
histir. Fakat arkadaşlar, kanunla böyle bir yola 
gidilirken vatandaşın hakkının gözetilmesi lâ
zımdır. Bono ile değil, peşin para ile mülkü alı
nabilir. Ben iddia ediyorum ki, vatandaş bona 
ile mülkiyet hakkına el konmasından memnun 
olmıyacaktır. Vatandaşın mümessili olan bizler 
toplanıp böyle bir kanun çıkarırsak mülk sahip
lerini rencide ederiz. Şu halde umumi prensip
leri nazarı dikkate almamız lâzımdır. Eğer en
cümendeki arkadaşlarım benim noktai nazarımı 
kabul etmiyorlarsaı yani parasını vermeden se
net vermek suretiyle malı almak istiyorlarsa bu 
takdirde aramızda münazaa vardır, demektir. Bu 
da Anayasaya aykırı olup olmıyacağı hususudur, 
bir defa da Anayasa Komisyonuna gitmesi lâ
zımdır. 

Diyorlar ki : Hele bu kanun çıksın biz diğer 
bir kanun daha çıkarır onunla garanti veririz. 
Ama arkadaşlar, kanun neşri tarihinden itiba
ren işliyecek, hemen akabinde cayır cayır mua
meleler başlıyâcaktır. Vatandaşa mevut ve mef-

_ 239 — 



İ : 60 2.5 
hum bir kanunla garanti temin edilmiş olur mu! 
Eica ederim.... Bono meselesini kaldıralım, yoksa 
Anayasa Komisyonunun fikrini alsınlar. 

RElS — Başka söz istiyen var mı? 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, mevcut hükmün bu şekilde değiştirilme
sinin sebebi, metnin okunmasından bir türlü anla
şılamamaktadır. Esbabı mucibesine gelince, zaten 
bu kanunun esbabı mucibesi de yoktur. Âdeta 
maddelerin her biri bir taraftan alınmış, yamalı 
bir kanun halindedir. 

Sonra sistem itibariyle bu kanunu tatbik et
mek, bu kanunun içinden çıkmak, zannediyorum 
ki, her belediyenin kârı da olmıyacaktır. (Doğ
ru sesleri) Görüyorsunuz ki, hangi maddeye takv-
lırsanız takılınız, hangi maddeyi esaslı olarak 
tetkik edersek edelim, daima içinden çıkılmaz bir 
müşkülle karşılaşmaktayız. 

Sonra kanun tekniğine de uymamaktadır. 
Anayasaya, vatandaş hakkına, demokrasi esasla
rından hiçbirisine riayet edilmediği görülmekte
dir. Totaliter bir zihniyetin ifadesini taşıyor. (Al
kışlar) Devleti devekuşu olmaktan kurtararak, bu
günkü sistemin esasını teşkil eden kaziyeye en 
çok hürmet edilmesi lâzımgelen bir devir içinde 
yaşamaktayız. Her şeyi devletin, belediyenin eli 
ile satmaya bırakıyor. Vatandaşın arsasını karşı
lıksız olarak alıyor, belediye namına kaydediyor. 
Belediye iki sene içinde parselasyonunu yapacak, 
tekrar arsa bedelini sahiplerine dağıtacak, fazla 
para alırsa fazlasını verecek, eksiği olursa tamam-
lıyacak. 

Âmme hizmeti, vatandaşın arsasını satıp bin-
netice fazla para tahassul ederse vatandaşa da
ğıtmak değildir. Belediye olarak, yol açmak ve 
saire gibi, âmme hizmetleri neyi icabettiri-
yorsa, istimlâki yapmak ve yolu açmaktır. Be
lediyenin gücü dâhilinde değilse kanun yoliyle 
bedelini vermek ve bu işi yapmaktır, bu hal mas
lahata uygun olur. Bu yola gitmiyor da, hususi 
menfaat ile ilgili malı ifade edildiği şekilde alı
yor ve sonra taksim ediyor. Buna hakkımız yok
tur. Bedeli nakden ödenmiyor, bono veriliyor. 
Ne yapacağım bu bonoyu ben? Arkasından tasrih 
ediyor; diyor ki : «İki sene içinde parselasyon ya
pacağım, ondan sonra vatandaşın elinden bonoyu 
alacağım ve al şu parayı diyeceğim.» Ya belediye 
iki sene içinde buı parselasyonu yapmazsa, bu ka
nun içinde bunun müeyyidesi nedir? 
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Arkadaşlar; öyle belediyeler vardır ki, iki se

ne içinde istimlâk edeceğim der, fakat on senede 
istimlâk edemez. Bina yapacağım diye müracaat 
edersiniz, «müracaatınız beş senelik programa dâ
hildir» diye cevap verilir. Aradan beş sene geçer, 
oraya ne inşaat yapılır, ne de beş senelik program 
tahakkuk eder. Altıncı sene vatandaş tekrar bele
diyeye müracaat eder ve der ki : «Beş sene doldu, 
bana müsaade edin de inşaatımı yapayım.» Tek
rar beş senelik program ileri sürülür, vatandaş 
gene bekler. 

Bunun gibi iki sene içinde belediye bu parse
lasyonu paymazsa, bedelini ödemezse bunum mü
eyyidesi ne olacaktır?. Verdiği bono ne olacaktır? 
Bizim bildiğimiz bono, ticaret hukukumuzda, 
muayyen bir vâdeyi mutazammm senettir. Bu vâ
denin hululünden önce bonoyu götürür bankaya 
kırdırırsınız. Belediyenin verdiği bu bonoyu ki
me, nereye kırdıracaksınız? Sonra belediye namına 
bir kâğıt karşılığı hangi hakka istinaden bir 
vatandaşın mülkünü tapuya tescil ettirebiliriz? 
Bundan daha antidemokratik, bundan daha tota
liter bir zihniyet, bir muamele olabilir mi ar
kadaşlar? (Bravo sesleri). 

Encümenden istirham ediyorum, bu madde
yi geri alsın. Aksi takdirde bu maddenin reddi 
lâzımgelir. 

REÎS — Hacopulos (İstanbul). 
ALEKSANDROS HACOPULOS (İstanbul) 

— Arkadaşlar, Anayasanın 74 ncü maddesi ga
yet sarihtir. Bu maddede şöyle bir hüküm var
dır : (.... değer pahası peşin verilmedikçe hiçbir 
kimsenin malı istimal ve mülkü istimlâk olu
namaz. ) 

Buradaki «peşin» kelimesi niçin konulmuş
tur, bunun tabiî bir maksadı vardır ve onun 
için konulmuştur, yoksa «peşin» denmezdi. Ev
velâ bunu komisyon izah etsin, değilse bu mad
de reddedilsin veya komisyona iade edilsin. 
Binaenaleyh bu «peşin» kelimesi Anayasada 
durdukça zannedersem hiçbir muamele yapama
yız arkadaşlar. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Buyurun Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Efendim; Süleyman Kuran-
el arkadaşımızın teklifi mahiyetinde olan Yapı 
İmar Kanunu malûmu âlileridir k i ; uzun sene
lerden beri, Adalet Encümeni müstesna Sağlık, 
Dahiliye ve Nafıa encümenlerinde tetkik edil-
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mazbataları (1/311) 
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dikten sonra sizin kararınızla Muvakkat Encü
mende görüşülmesi tensibedilmişti. Biz de Mu
vakkat Encümende müzakere ettik. 

Arkadaşımız çok haklıdırlar. Bono ihracına 
ve bono verilmesine mütaallik maddelerde bâzı 
tenakuzlar da bulunduğu kanaatine varan ko
misyonunuz bu maddeyi geri almaktadır. 

REİS — 44 ncü madde üzerinde Mehmet Ha-
zer arkadaşımız tarafından verilen takrir bir 
tadil teklifi değildir. Encümen maddeyi geri 
istemektedir. Ancak Yüksek Heyetinizin kararı 
olmadıkça encümene madde geri verilemez. Bu 
itibarla maddenin encümene geriverilmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde encümene 
verilmiştir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSl CEVAT 
ÜLKÜ (Aydın) — Geri alman 44 ncü madde
den sonra bu maddeyle ilgili olması dolayısiyle 
bütün diğer maddeleri de geri alıyoruz. 

REİS — Kanunun 47 ve 48 nci maddeleriyle 
ilgili takrirler vardır. Encümenin henüz bu tak
rirlerinden malûmatı yoktur. Kanunun heyeti 
umumiyesini geri almak istiyorsunuz, değil mi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ CEVAT 
ÜLKÜ (Aydın) — Şimdi görüşülen maddemiz
le onu takibeden maddeler, doğrudan doğruya 
istimlâkleri, bedelleri ve bono ihracını alâka
landıran maddelerdir. Bunun içindir ki, bu bo
no keyfiyeti hakkındaki Yüksek Meclisin te
mayülünü nazara alarak, diğer maddeler de 
onunla ilgili ve aynı mahiyeti taşımakta oldu
ğundan mütaakıp maddelerle beraber kanunun 
tümünü geri almış bulunuyoruz. (Alkışlar) 

REÎS — Efendim, diğer maddelerle ilgisi 
bulunması itibariyle kanun teklifinin geri alın
ma talebini reyiâlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü geriverilmiştir. 

3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğul'nun, İl 
İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/247) 

REÎS — Dahiliye Vekili yoktur kanun tekli
finin müzakeresini bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek İnikada bırakıyorum. 

4. — Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Mü
nakalât, Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri 

REÎS — Münakalât, Hariciye ve Millî Mü
dafaa vekilleri bulunmadıklarından, müzakere
sini bir defaya mahsus olmak üzere gelecek İn
ikada bırakıyorum. 

5. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellere kadro ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/383) (1) 

REİS — Alâkalı vekil burada, 
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok, 

maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 savılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 

kadro ilâvesine dair Kanun 
/ 

MADDE 1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, ilişik (1) ve (2) sayılı cetveller
de yazılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen.. Yok. 
Maddeyi cetvellerle reylerinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele, ilişik (3) ve (4) sayılı cetvellerde ya
zılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

REÎS —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen olmadığına göre maddeyi cet
vellerle reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (1) ve (3) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar neşri tarihin
de ve diğer kadrolar 3 1 . VI I I . 1956 tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen olmadığına göre maddeyi reyi-

(1) 131 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, eten
dim. 

6. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/407) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle mer

kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılmasına, dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasının 
takdimen ve müstaceliyetle görüşül m esini arz 
ve teklif ederim. 

Maarif. Vekili 
Ahmet Özel. 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumiye-
si hakkında söz istiyen var mı? Yok. Maddelere 
geçilmesini reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet ve takdimen görüşül
me teklifleri de vardır. Sırası geldiği için tak
dimen görüşülme hususunu reye vaz'a lüzum 
kalmamıştır. Müstaceliyet teklifini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti kuruluş kad-

(1) 132 saydı matbua zaptın sommdadır. 
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rolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin 6331 sayılı Kanunla değiştirilen VI işa
retli (Meslekî ve teknik öğretim dairelerine 
bağlı erkek teknik, kız teknik ve ticaret okul
ları) başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış, ye
rine ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı, efendim? Yok. Maddeyi reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
rolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması-

' ııa dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelin (IV. Teknik öğretim okulları) 
başlığı altındaki kısma dâhil ek görev tazmi
natına ait kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanuna bağ
lı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1 Eylül 
1956 tarihine kadar kullanılamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı, efendim? Yok. Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanuna bağ
lı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1956 malî 
yılı içinde kullanılamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reyiâlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinde meriyete girer. 

ERÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Yok. Maddeyi reyiâlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Yok. Maddeyi reyiâlinize arz ediyo-



I : 60 2.1 
rum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın müstaceliyetle görüşülmesi kabul 
edildiğine göre heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok. Lâyihanın heyeti umumi-
yesini reyiâlinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Lâyihanın kanunluğu kabul edil
miştir. 

7.— Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevlen hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun lâyiahsı ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/334) (1) 

REÎS — Heyeti Umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı, efendim? Buyurun, Ahmet Morgil. 

AHMET MORGÎL (Rize) — Muhterem ar
kadaşlar; Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunan 
bu lâiyha, yeni açılacak elan ilkokullara öğ
retmen temini ve kıdemlerini doldurmuş öğret
menlerin terfilerinin yapılabilmeli i em gerekli 
kadroların ihdasını tazammun etmektedir. Bu 
lâyiha Maarif Encümeninde müzakere edilirken 
müzakereler neticesinde görülen, beliren lüzum 
ve ihtiyaç üzerine encümenimizde bâzı değişik
likler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler şun
dan ibarettir .-

20 liralık kadrolardan 1956 yılı için 109, 
1957 yılı için 104 kadro tenzil edilmiştir. On
dan sonra 90 liralık kadrolardan 1956 için 3, 
1957 için de 15; 80 liralık kadrolardan da 1956 
için 106 ve 1957 için 89 kadro ilâve edilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik, şüp
hesiz ki, öyle gelişigüzel olmuş değildir. Demin 
de arz ettiğim gibi müzakereler neticesinde beli
ren lüzum ve ihtiyaca mebni yapılmıştır. 

Bu değişikliğin sebepleri kısaca şunlardan 
ibarettir: 

Kanun lâyihası altı ay evvel hazırlanmıştır. 
Bu altı ay zarfında evvelce çıkarılmış olan 
öğretmenler intibak Kanununun, yani 6273 sa
yılı Kanunun tatbikatında, Devlet Şûrasının bir 
içtihat kararı dolayısiyle değişiklik yapılmıştır. 
Şöyle ki, bu kanunun tatbikatında öğretmenlerin 
son derecelerinde geçen hizmetleri sayılmamakta 
idi. Kanunda böyle bir hüküm yoktur. Vekâlet 

(1) 133 sayılı matbua zaptın sonundadp\ 
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o yolda bir tatbikat yapmıştır. İlgililerin1 müra-
caatleri üzerine bir içtihat kararı çıkıyor ve öğ
retmenlerin son derecelerinde geçen müddetleri 
sayılıyor ve o yolda intibak yapmak zarureti 
hâsıl oluyor. Bu durum karşısında Maarif Encü
menine gelmiş olan Hükümet lâyihası tatminkâr 
görülmedi. Yani altı ay zarfında tahaddüs eden 
durum dolayısiyle lâyiha kifayetsiz görüldü. Ar
kadaşlarımız hatırlarlar ki, öğretmenler daima 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemediklerinden şi
kâyet etmektedirler. Bu sebeple çok haklı ola
rak komisyon âzası arkadaşlar, Maarif Vekâleti 
mümessilinden şöylece bir sual sormuşlardır: 
«Bu kadro kanunu, 6 ay evvel hazırlanmış oldu
ğuna ve arada, bir tevhidi içtihat kararı çıkmış 
bulunduğuna göre tatminkâr mıdır? Yani bütün 
öğretmen arkadaşlar, bu kanun çıktığı takdirde 
terfi ediyorlar mı?» Bunun üzerine Maarif Ve
kâleti mümessili, tevhidi içtihat kararından bah
sederek lâyihanın bu haliyle tatminkâr olmadı
ğını, bilhassa 80 ve 90 lık kadroların kifayetsiz 
olduğunu ve buna mukabil 20 lik kadrolarda bir 
fazlalık hâsıl olduğunu ifade etti. Bunun üzerine 
komisyonumuz bu ihtiyaca karşı gerekli değişik
liği yapmış oldu. Bütçe Encümeni bizim yapmış 
olduğumuz değişikliği, maalesef hiç nazarı dik
kate almadan ve bir sebep de zikretmeden doğ
rudan doğruya Hükümet teklifini aynen kabul 
etti. Halbuki aynı hükümet mümjessili Maarif 
Encümeninde ileri sürmüş olduğu lüzum ve ihti
yacı elbette orada da belirtmiştir. Lâyiha, bu 
şekilde yani Hükümetten geldiği şekilde kanun
laştığı takdirde birçok öğretmenler kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemiyecek, adaletsizlik olacak 
ve yarın yeni bir intibak kanunu yapmak lüzum 
ve zarureti hâsıl olacaktır. 

Sonra, son zamanlarda çıkan bir kanunu da 
esaslı bir sebebolarak ilâve etmek imkânı mev
cuttur. Bu kanuna göre, askerlikte geçen 1935 -
1939 arası hizmetlerin bugünkü maaş derecele
rinde kıdeme sayılması kabul edilmişti. Bu da 
yine ilköğretimde kadro ihtiyacı doğurmakta ve 
bizim yapmış olduğumuz değişikliğin çok yerin
de ve haklı olduğunu göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bir kanunun, hiç şüp
hesiz, maksadına uygun şekil ve mahiyette olması 
icabeder. Şimdi, ortada bir ihtiyaç var : İlkokul 
öğretmenlerinden kıdemlerini dolduranlarının 
terfi ettirilmeleri ve yeniden açılacak okullara öğ
retmen tâyini. Bu kanun gelmemiş olsaydı ne 

n 
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olacaktı? Şüphesiz, büyük bir öğretmen kitlesi 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyecekti. Şimdi, 
bizim yapmış olduğumuz değişiklikleri nazara 

almayıp da doğrudan doğruya Bütçe Komisyo
nunun yaptığı cetvel kabul edilecek olursa, ta
mamen değilse bile, mühim bir kısmı aynı vazi
yete düşecektir, yani kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyecek ve haklı olarak feryat başlıyacaktır. 
Demin de arz ettiğim gibi, bu şekilde noksan ka
nun çıkarmak ve adaletsizlikler yaratmak, karsı
mıza yeni yeni intibak kanunları lüzum ve zaru
retini çıkarıyor ve elbette bu, büyük bir zorluk 
doğuruyor. Sonra, bu kanunun Maarif Encüme
nince yapılan değişikliğinin malî portesi niha
yet yılda beş yüz bin liradan ibarettir. 465 mil
yonluk Maarif Bütçesi yanında bu miktarın 
ehemmiyeti elbette yoktur. Zira bu kadar muaz
zam bütçenin tasarrufu ile bunun karşılanması 
imkân dahilindedir. Bu itibarla Maarif Encü
meni mazbatasına bağlı 1 sayılı cetvelin müza
kereye esas tutulup kabul edilmesini bilhassa is
tirham ediyorum ve bu hususta bir de takrir tak
dim ediyorum. 

REÎS — Hacopulos. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (istanbul) 

— Pek muhterem arkadaşlar, çok mühim bir 
maarif dâvasiyle karşı karşıya bulunan devleti
mizin, maarif işlerinde her halde biraz daha cö
mert davranması lazımgelmektedir. Biraz evvel 
Morgil arkadaşımızın söylediği gibi, Maarif En
cümeni bu iki kadroyu enine boyuna ölçerek bu 
teklifini size arz etmiş bulunmaktadır. Şayet biz 
böyle birkaç yüz bin lira için öğretmenlerimizin 
terfihini sektedar edersek memleketin maarif dâ
vasına inanmamış oluruz. îyi bilelim ki, bu mem
lekette bir milyon yüz bin çocuk okulsuzdur ve 
bunun birinci sebebi de öğretmensizliktir. Bi
naenaleyh öğretmenliği teşvik etmemiz icabeder. 
Vereceğimiz ufak paralarla bu mesleke rağbeti 
artırır ve öğretmenlerimizi teşvik edersek zaman
la bu açığı kapamak mümkün olur. Aksi tak
dirde öğretmen bulamayız. Binaenaleyh Morgil 
arkadaşımızın vermiş olduğu teklifi lütfen des
teklemenizi rica ederim. 

REÎS ~ Veysel Varol. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Çok muh

terem arkadaşlarım, sayın arkadaşım Ahmet 
Morgil bu hususta çok etraflı olarak bilgi ver
diler. Yüksek kadrolarda sıkıntı dolayısiyle ter
fi müddetlerini ikmal ettikleri halde, kadro sı-
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kmtısı yüzünden terfi edemiyen yüzlerce öğret
men mevcuttur. Kadro kanunu tasarısı teklif 
edildikten sonra 6273 sayılı Kanunun tatbiki 
dolayısiyle Devlet Şûrasının Tevhidi içtihat ka
rarları gereğince maaşlarında tashihler yapmak 
zarureti ile karşı karşıya kalınmıştı. Bu itibar
la, Bütçe Encümeninin kabul ettiği kadro cet
velleri yerine Maarif Encümeninin teklif ettiği 
kadro cetvellerinin kabulü zaruridir. Bu suret
le hem yüzlerce öğretmenin terfileri sağlanmış 
ve hem de 6273 sayılı Ayarlama Kanununun, 
Devlet Şûrası kararı veçhile, tatbiki mümkün 

v olacaktır. Türk Milletinin temiz ve necib evlât
larını en iyi şekilde yetişmesini üzerlerine al
mış bulunan öğretmenlerimizin bu hususta tat
min edilmelerini bilhassa Yüksek Heyetinizden 
istirham ederim. Arkadaşlarım, bu işin malî 
portesi ilâveten 500 bin liradır. Bu cetvel kabul 
edildiği takdirde öğretmenler için müşkülü ica-
bettirecek hiçbir şey kalmıyacaktır. Bu itibarla 
Maarif Encümeninin metninin kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim. Bu maksatla bir de takrir 
veriyorum. 

REİS — Orhan Dengiz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz vaktinizi fazla almak is
temiyorum. Maarif Encümeni mazbatasına ilişik 
olan cetvellerin müzakere konusu olması ve bu
nun üzerinde karara varılması hakkındaki ar
kadaşlarımın yaptığı teklifin esbabı mueibele-
rine tamamiyle iştirak ediyorum. Yalnız Heyeti 
Âliyenin bilhassa şu nokta üzerine dikkatini 
çekmek istiyorum. Lâyihanın esbabı mucibesin-
de bilhassa yeni mezun olan öğretmenlerin tâ
yin ve terfilerini temin etmek maksadiyle bu 
kanun teklif edilmiştir. Maarif Encümeni maz
batasında bilhassa bu terfiler mevzuu üzerinde 
durulmuş ve yüksek kadrolardaki öğretmenle
rin terfi etmesi imkânını sağlamak düşüncesiyle 
cetvelde bir tadilât yapılmıştır. Bütçe Encüme
ni mazbatasında aynen şu ifade kullanılmakta
dır : «ilkokul öğretmenlerinin tâyinlerini sağ
lamak ve terfie hak kazandıkları halde kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmenlerin 
durumlarını düzeltmek maksadiyle yeni kadro
lar ihdasını istihdaf etmektedir.» Bu esbabı mu
cibe ile Hükümet teklifim kabul etmektedir. 
Yalnız burada Maarif Encümeninin; mazbatası 
ve ona ilişik cetvel hakkında her hangi bir be
yanda bulunmamakta, terfileri sağlamak mak-

a 
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sadiyle bu kanunun kabulü icabetmektedir, de
mektedir. 

Hükümet raporuna ilişik cetvelde kadrolar 
70, 80, 90 lira olmuştur. Sebebi de kadrolar kâ
fi gelmiyor. Bu maksatla Maarif Encümeni böy
le bir değişiklik yapıyor. Yalnız bu noktayı 
izah için söz aldım. Ben Maarif Encümeni maz
batası ve ilişik cetvelinin karara bağlanmasını 
rica ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Bahattin Örnekol. 
BAHATTÎN ÖRNEKOL (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben de huzurunuzu fazla ra
hatsız etmemek için kısaca maruzatta bulunaca
ğım. 

Geçen sene îlk öğretim Umum Müdürlüğü 
emrinde mevcut 80 liralık kadro 17 aded idi. 
Buna mukabil 80 liralık kadroda sıra bekliyen 
öğretmen adedi ise 65 idi. Ve bu 65 arkadaşı
mız sicillen, hepsi muvaffak olmuş ve halen ken
dilerinden istifade edilebilecek durumda arka
daşlardır. Maarif Vekâleti, bu arkadaşları tat
min edebilmek için şöyle bir çare düşünüyordu: 
Bu 65 arkadaşı 80 liralık kadroya terfi ettirmek 
için, elde 17 kadro olduğuna göre, üç ay sonra 
bu 17 kadrodaki arkadaşları emekliye sevk et
mek ve onların yerine sıra bekliyen 17 arkadaşı 
terfi ettirmek, tekrar bu 17 yi emekliye sevk edip 
yerine bir o kadar arkadaşı terfi ettirmek. Fa
kat öğretmen ihtiyacı hususunda nasıl bir tazyik 
karşısında bulunduğumuzu biliyorsunuz. Bu iti
barla öğretmene olan ihtiyaç dolayısiyle bu şe
kilde emekliye sevk etme cihetine gidilememiş ve 
haddi zatında çalışmakta bulunan ve mesaile
rinden istifade edilebilen bu arkadaşlar hâlâ sı
ra beklemektedirler. Bu sene, hali hazırda sıra 
bekliyen öğretmen miktarı 75 tir. Sene sonuna 
kadar 80 liralık kadroya hak kazanacak öğretmen 
adedi de 131 dir. Bunu nazarı dikkate alan ko
misyonunuz Hükümet teklifindeki 80 liralık kad
ro miktarını 131 e çıkarmıştır. Bunu kısmen 
karşılamak üzere 20 liralık kadrolardan 1956 için 
109 ve 1957 için 104 aded kadroyu tenzil etmiştir. 

Bendeniz de arkadaşların fikrine iştirakle Ma
arif Encümeninin teklif ettiği cetvelin bilhassa 
kabul edilmesini istirham ederim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de başka söz istiyen var mı? Yok. Maddelere 
geçilmesini reyiâlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet takriri var, okuyoruz, efendim. 
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Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasının müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Ahmed özel 

REİS — Müstaceliyet teklifini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekaleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa

yılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 1956 ve 1957 malî yıllarında 
kullanılacak ilişik cetvelde gösterilen ilkokui 
öğretmen ve yardımcı öğretmen kadroları, 10 » 
VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağh 
bir sayılı cetvelin (2 - Maarif idareleri) kısmına 
konulmuştur. 

REİS — Madde ile ilgili takrirler var, oku
yoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
6273 sayılı Kanunun tatbikini mümkün kı

labilmek için Maarif Encümenince kabul edilen 
kadro cetvellerinin oya arz edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Veysel Varol 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Maarif 

Encümeni raporuna bağlı bir sayılı eetvelin mü
zakereye esas tutulup kabul edilmesini saygı
larımızla rica ederiz. 

2.V.1956 
Rize Mebusu U§ak Mebusu 

Ahmet Morgil Orhan Dengiz 

REİS — Efendim, iki takrir de ayni mahi
yettedir. 

Bütçe Encümeninin tesbit ettiği cetvelin ye
rine Maarif Encümeni tarafından kabul edilen 
eetvelin maddeye raptedilmesi teklif edilmekte
dir. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şu halde Maarif Encümeninin 
cetveli birinci maddeye eklenmiştir. 
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Maddeyi bu şekilde reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinde meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS —̂  Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen olmadığına göre heyeti umumiyesini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda, değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/305) (1) 

REİS —•• Kanun lâyihasının heyeti umumi
yesi üzerinde söz istiyen var mı? Olmadığına 
göre maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresi 
teklifi vardır, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 

kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna bağU kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihasının müstaceli
yetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Ahmed özel 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 134 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin (ilk öğretmen okulları) başlığı altındaki kı
sımdan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
çıkarılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetveldeki 
kadrolar konulmuştur. İlişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı munzam vazife tazminatı verilmesini ge
rektiren ücretli kadrolar da aynı kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelin ilgili kısmına eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İlişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1956 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Maarif Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS —- ikinci maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti, memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyiha müstaceliyetle müzakere edildiğine 
göre heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Yoktur, heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 Mayıs 1956 Cuma günü saat 15 te toplan
mak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun, zaruri ihtiyaç maddelerimn Yozgad 
vilâyetinde nasıl ve hangi prensiplere göre tevzi 
edildiğine ve, Yozgad'ın Çatak mahallesi ihtiyacı 
için satınalınan kırık buğdayın tamamen bu ma
halle halkına tevzi edilip edilmediğine dair sua

line Dahiliye Vekili Etem Menderes'in tahrirî 
cevabı (7/149)' 

15 . I I . 1956 
Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki hususların Sayın Dahiliye Vekili
nin yazılı olarak cevaplandırmasına delâlet Du
yurulmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Yozgad Mebusu Yozgad Mebusu 
îhsan Aktürel Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 

1. İcra Vekilleri Heyetince vilâyetlere tah
sis edilen ve. tevzii vilâyetlere bırakılan zaruri 
ihtiyaç maddeleri Yazgad vilâyetinde nasıl ve 
hangi prensipler içerisinde tevzi edilmiştir? 

2. t Yazgad vilâyetine tahsis edilen kamyon 
ve jiplerin tevzii ne şekilde, hangi şahıslara ve
rilmiştir? 

3. Yozgad'ın Çatak mahallesinde oturanla
rın ihtiyacı için Malya Devlet Üretme Çiftliğin
den satınalınan kırık buğdayın tamamen bu ma
halle halkına tevzi edilip edilmediğini ve bu ma
halle halkına tevzi edilmemişse kimlere tevzi edil
diğinin bildirilmesi? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 2 . V . 1956 

Yi. id. G. M. 
2. Ş. M. Teşkilât 

Sayı: 22102/64 - 3/4952 
B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

26. I I I . 1956 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka
nunlar Müdürlüğü 7 - 149/11181/2505 sayılı 
emirlerinize karşılıktır. 

Zaruri ihtiyaç maddelerinin Yozgad vilâye
tinde nasıl ve hangi prensiplere göre tevzi edil
diğine ve Yozgad'ın Çatak mahallesi ihtiyacı 
için satınalınan kırık buğdayın tamamen bu 
mahalle halkına tevzi edilip edilmediğine dair 
Yozgad Mebusu Sayın Ömer Erzurumluoğlu ile 
İhsan Aktürel arkadaşlarımın müştereken ver

dikleri tahrirî sual takriri üzerine keyfiyet ma
halline gönderilen bir mülkiye müfettişine tet
kik ettirilmiştir. 

Bu tetkik neticesine göre de : 
1. Ticaret Vekâletince Yozgad vilâyetine 

tahsis edilen tevzie tâbi maddelerin mümkün 
mertebe 6 ve 11 numaralı sirküler hükümlerine 
uygun bir şekilde tevzi edildiği, gelen malların 
evvelâ bu sirkülerde vazifeli bulunan komisyon 
tarafından talep, ihtiyaç maddeleriyle ilgili iş 
hacmi, esnaf miktarı nazarı itibara alınarak ta
mamen komisyonun takdir ölçülerine göre vi
lâyet merkezi ve kazalara taksim ve tahsis edil
diği, vilâyet merkezine ayrılan ihtiyaç madde
lerinden esnafa dağıtılması gerekenlerin yine 
komisyon karariyle esnaf teşekküllerinin tesbit 
ettiği listelere göre bu dernekler vasıtasiyle es
nafa, inşaata taallûk edip de halka tevzii ica-
beden maddelerin (demir gibi) inşaat ruhsati
yesine ve belediye fen memurunun gösterdiği 
lüzuma binaen komisyonca veya belediye tara
fından ihtiyaç sahiplerine intikal ettirildiği, 
fazla olarak ilk 6 partide alman otomobil lâs
tiklerinin kur 'a usuliyle dağıtıldığı ve tevziatta 
vilâyetin hassas ye dikkatli hareket ettiği, 
mümkün olduğu kadar vatandaşların ihtiyaçla
rını isabetli bir şekilde karşılamaya çalıştığı 
kanaat ve intibaının hâsıl olduğu, 

2. Ticaret Vekâletinin 9 . 1 . 1956 gün ve 
692 sayılı mucibi ile Yozgad vilâyetine tahsis 
edilen (5) aded motorlu kara nakil vasıtası 13 
sayılı sirkülerde tebarüz ettirilen şartları tamam
lamış bulunan müracaat sahiplerine mezkûr sir
külerin 2 nci maddesinin E bendi gereğince grup
lara ayrılarak kur'a usulü ile tevzi edilip bu tev
ziatta sirkülerin tatbikine ait bâzı hatalar yapıl
mış ise de; (Tahsis edilen vasıtaların miktar, 
marka ve evsafının ilân edilmemesi, müracaat 
edenlerin bâzılarının talebettikleri vasıtanın 
markası, tonajı ve evsafını gösterir malûmatı 
vermemeleri gibi) haksızlık ve yolsuzluk olmadı
ğı kanaatine varıldığı, 

3. Çatak mahallesinde oturanların ihtiya
cı için Malatya Devlet Üretme Çiftliğinden ve
ya her hangi bir çiftlikten kırık buğday tah-

— 247 — 
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sis edilmediği ve alınmadığı, yalnız 1955 yılın
da muhtaç, fakir çiftçilere tevzi edilmek üzere 
yemlik ve yemeklik (100) ton selektör altı tah
sis edildiği ve bir mutemet vasıtasîyle vilâyete 
getirilerek şifahi tebligat üzerine bedeli mu
kabilinde istiyenlere sattırıldığı ve satışın de
vam etmekte olduğu anlaşılmış vali ve ziraat 
müdürü fazla miktarda istekli bulunmadığı için 
Selektör altının serbestçe sattırıldığmı bildir
mişler, filhakika 16 . IX . 1955 tarihinde yapılan 
tahsisten halen satışa amade bir ton bulunduğu 
görülerek vilâyetin noktaî nazarının doğruluğu 

1956 O : 1 
anlaşılmış ise de; satışın §ifahi tebligat kâfi gö-
rülmiyerek köy muhtarlarına yazılı tebligat 
yapmak ve köylerde ilân edilmek suretiyle hal
ka duyurulması hususunun daha uygun olaca
ğı, ancak hâdisede her hangi bir kimseyi ve 
zümreyi himaye kasdı olmadığı kanaat ve mü
talâasına varılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 

2 . V. 1956 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

!>-•-« 

T. B. M. |3f. Mathaam 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurları kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere kadro ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encümenlleri mazbatası 

(1 /383) 

T. C. 
Başvekalet 9.1. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/244 - 56 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişikilk yapılmasına dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere kadro ilâvesi hakkında .mezkûr Vekâletçe 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 24 . XII . 1955 tarihinde ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü : 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün Sağlık Mühendisliği Şubesinde mevcut (90) liralık' yüksek mü

hendis ve (70) liralık mühendis kadrolarına talip bulunamaması yüzünden fennî içmesu, sıcak ve so
ğuk mineral sular, kanalizasyon, mezbaha ve gayrisıhhi müessese ve sair sıhhi hususlara ait tetkik ve 
tasdik işleriyle uğraşan bu şubeden beklenilen randıman alınamamaktadır. Hem kadronun takviyesi 
ve hem de genç bir mühendis elemanın temini maksadiyle bir aded (ihtisas yeri) 80 liralık sıhhi mü
hendis kadrosunun teklifi zaruri bulunmuştur. 

2. Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü : 
Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü Propaganda ve Yayın Şubesinde (60) 

lira maaşlı bir aded ressam kadrosu ile bu şubenin sıhhi afiş ve resimlerinin, memleketin bugünkü ih
tiyacına cevap verecek şekilde temini mümkün olamamakta ve sıhhi propaganda ve yayım işlerinin da
ha verimli ve arzuya şayan şekilde yürütülmesi için (70) lira maaşlı (ihtisas yeri) bir ressam kadrosu
nun teklifi yapılmış bulunmaktadır. 

3. Sağlık merkezleri : 
Kazalarda koruyucu hekimlik ve hasta tedavisi yapmak üzere kurulan ve kısa zamanda büyük in

kişaflar göstermiş bulunan sağlık merkezlerinin sayısı halen iki yüze yaklaşmış bulunmaktadır. Bu 
müesseseler kaza merkeziyle buna bağlı bilcümle köylerin sıhhi ihtiyaçlarını karşılamakta olduğu cihet
le fazla personele ve tabibe ihtiyaç hissedilmektedir. 1956 yümda inkişafları bitecek olan (83) sağ-
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lık merkezinden ancak (60) ı için ödenek temin edilebildiği cihetle bunlara tabip ve personel kadro
sunun temini zaruri bulunmaktadır. 

4. Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurulları : 
Mevcut yataklariyle artan ihtiyaçları karşılamak-imkânı bulummıyan şehir hastanelerine peyder

pey ilâveler yapmak ve bâzı kısımları tadil etmek suretiyle daha fazla hasta kabulüne müsait bir hale 
getirilmiş olduğundan 1956 bütçesinde bu gibi müesseselere ilâve yataklar verilmesi derpiş edilmiş \e 
bu maksatla umumi hastalıklar için (1 000) yatak, göğüs hastalıkları için (250) yatak konulmak su
retiyle ihtiyaçların karşılanması yoluna gidilmiştir. Ayrıca Urla Tahaffuzhanesinden tahvilen yapı
lan (250) yataklı (Urla Kemik Hastalıkları Güneş ve Deniz Tedavi Enstitüsü) ile inşası bitmekte 
olan (500) yataklı Ankara Hastanesinin 1956 yılında tam olarak faaliyete geçirilmeleri hususunda 
gerekli hazırlıklar yapılmış bulunduğu cihetle bu müesseselere muktazi kadrolar talebedilmi§ bu
lunmaktadır. 

5. Ebe - laborant - hemşire okulları : 
Müessese ve yatak sayılarının artmasiyle bilhassa ebe - laborant - hemşire gibi teknik vo sıhhi 

personele şiddetle ihtiyaç hâsıl olduğundan mevcut (9) okula ilâveten yeniden iki okul daha açılma! 
sına lüzum hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Kızlarımız tercihan kendi muhitlerinde yetişmek ve vazife görmek arzusunda olduklarından 
bu okulların muhtelif vilâyetlerde açılması uygun görülmekte ve bu maksatla bu yıl iki vilâyete 
daha teşmili kararlaştırılmış bulunmaktadır. Kızlarımıza hemşire yetiştirmede mühim kolaylıklar 
sağlanmış olacaktır. 

6. Köy ebeleri : 
Son senelerde köy ebelerine görülen ihtiyaç hasebiyle mevcut okulların kâfi gelmediği anla

şılmış ve yeniden (4) doğumevinde köy ebesi yetiştirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. İlkokul me
zunlarından alınarak bir senelik sıkı bir tahsilden sonra (6) aylık amelî bir kursa tâbi tutu
lan köy ebeleri muhitlerinde çok faydalı hizmetler görmektedirler. Bu sebeple her yıl en az (350) 
köy ebesi yetiştirilecek şekilde teşkilâtın organize edilmesi lüzumu hâsıl olmuş ve buna göre ge
rekli hazırlıklar ikmal edilerek talebe kabulüne başlanmıştır. Bunlar için muktazi öğretmen kad
rolarının da verilmesinde zaruret görülmektedir. 

7. Seyyar Ana ve Çocuk Sağlığı Ekibi : 
Memleketimizde ilk defa tesisi cihetine gidilmiş olan seyyar Ana ve Çocuk Sağlığı Hüessesesinin 

şimdilik merkezi Ankara'da olacaktır. 
Beş tabiple beş sağlık memuru kadrosu teklif edilmiştir. 1956 yılında faaliyete geçecek bu 

ekip normal ve anormal doğan çocukların sağlık durumlarını kontrol ve takibederek icabını sağlık 
müesseselerine bildirmekle mükellef tutulacaktır. 

Ek görev tazminatı : 
İnşaatı ikmal edilmiş olan Ankara Hastanesi Baştabip ek görev tazminatı için 400 ve Urla Ke

mik Hastalıkları Deniz ve Güneş Enstitüsü Baştabipliği için 300 ve Tunceli Devlet Hastanesi için de 
250, 60 sağlık merkezine de 60 liralık baştabip ek görev tazminatı kadrosu tahsis edilmiş, tahsisat
ları 1956 yılı bütçe lâyihasına konulmuştur. 

Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. ' 

( S. Sayısı : 131) 



Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve îçtimai Muavenet 

Encümeni 
Esas No. 1/383 

Karar No. $ 

31 . I . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâleti teşki
lât ve memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı bir ve İM sayılı cetvellere 
kadro ilâvesine dair kanun lâyihası, ilgili vekâ
let temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde tet
kik ve müzakere edildi. 

Esas itibariyle işbu kanun lâyihası icap ve ih
tiyaçlara uygun görülmüş bu sebepten aynen ve 
mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu

lur. 
Sıhhat ve îçtimai Muavenet 

Encümeni Reisi 
Ankara 

T. Vasfı Öz 
Kâtip 

Tekirdağ Ağrı 
İV. Arman N. Sümer 

Çorum 
A. Rıza Kılıçkale 

Mazbata M. 
Çankırı 

K. Çığman 

Bolu 
L. Oğultürk 

Erzurum 
H. Numanoğlu 

Hatay 
A. M. Kuseyr^oğlu 

Konya 
S. S. Burçak 

istanbul 
Z. Tarver 

Niğde 
H. Ülkü 

Kars 
H. Erdoğan 

Siird 
V. Oran 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/383 
Karar No: 74 

36. IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti teşki
lât ve memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere kadro ilâvesi hakkında mezkûr Vekâ
letçe hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi ic
ra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 9 . I I . 1956 tarih ve 71/244/56 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Sıhhat ve 
îçtimai Muavenet ve Maliye vekâletleri temsil
cileri hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Lâyiha, esbabı mucibesinde de tafsilen izah 
edildiği veçhile bu sene yeniden açılacak 30 
sağlık merkezi, yeniden tesis edilecek 1 500 

umumi hastalıklar yatağı ve 500 tüberküloz ya
tağı, yeniden açılacak köy ebe kursları, seyyar 
ana ve çocuk sağlığı ekibinin istilzam ettirdi
ği kadroları temin maksadiyle hazırlanmıştır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler 
neticesinde bu sene faaliyete başlıyacak olan bu 
tesisler için lâyiha ile ihdası derpiş olunan 
kadroların karşılığı bulunan tahsisat esasen 
bütçeye konulmuş olduğundan ve bu hizmetle
rin yapılabilmesi için de bu kadroların ihdası 
lüzumlu olduğu kanaatine varılarak maddele
rin görüşülmesine geçilmiştir. 

Lâyihanın, birinci maddesinde bağlı bir sa
yılı cetvelin (hastaneler, sıhhat ve içtimai mu
avenet, kurumlar mütehassısları) kısmına Nu
mune Hastanesi Başhekim Muavinliği için 5 nei 
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dereceden bir aded 80 liralık kadro ilâve edil
mek suretiyle birinci maddesi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi ve bu maddeye 
merbut cetveller aynen, üçüncü maddesi şek
len değiştirilerek ve dördüncü maddesi ise ay
nen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Eiyasete sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Antalya 

K. Akmanlar 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Aydın 

Z. TJray 

M. M. 
Giresun 

M. Şener 
Çankırı 

T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

îzmir 
A. Aker 

Konya 
M. Bağrıaçik 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

içel 
/. Gürgen 

izmir 
B. Bilgin 

Konya 
B. Birand 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Ordu 
S. İşbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Rize 
H. Ağun 

istanbul 
N. A. Sav 

izmir 
Dr. B. Uz 

Muğla 
İV. Poyrazoğlu 

Ordu 
F. Aksoy 

Seyhan 
Dr. S. Ban 

Tokad 
ö. Sunar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât 
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 

kadro ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele, ilişik (3) ve (4) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (1) ve (3) 
sayılı cetvellere ait hükümler 1. I I I . 1956 tari
hinde ve diğer hükümler 31. VIII. 1956 tarihin
de meriyete girer; 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekil
leri memurdur. 

24. X n . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili • 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

G. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
İV. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİ TADİLİ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere kadro 

ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (1) ve (3) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar neşri tarihin
de ve diğer kadrolar 31 . VIII . 1956 tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-
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6 
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

5 

Memuriyetin nev'i Aded '. 

MERKEZ KURULUŞU 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık 
Mühendisliği Şubesi 

Sıhhi mühendis (îhtısas yeri) 1 

Maaş 

80 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel 

6 

5 
4 
S 
6 

5 
6 

6 

8 

9 
10 

Müdürlüğü 

Propaganda ve Yayın Şubesi 

Ressam (ihtisas yeri) 1 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet 
kurumları mütehassısları 

Başhekim muavini 1 
Mütehassıs 6 

» 6 
» 8 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet 
kurumlan eczacıları 

Başeczaeı 2 
Eczacı 1 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet 
kurumları diş tabipleri 

Diş tabibi 2 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet 
kurumları idari memurları 

Yönetim memuru ve muame
lât şefi 1 
İdare memuru 1 
Ayniyat mutemedi 1 

70 

80 
90 
80 
70 

70 
60 

70 

50 
40 
35 

D. 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
12 
11 
12 

6 
8 
8 
8 

11 
9 

10 
10 
10 
11 
12 

6 
8 

11 
11 
12 

6 
11 

Memuriyetin nev'i 

Depo memuru 
Ayniyat muhasibi 
Ambar memuru 
Mubayaa memuru 
Hasta kabul memuru 
Kâtip 

» 
» 

Hasta kabul memuru 
Kâtip 

» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 

Ebe - laborant - hemşire okulları 

Müdür 
» muavini 

Kültür dersi öğretmeni 
Meslek dersi öğretmeni 
Yardımcı öğretmen 
idare memuru 

» » 
Ayniyat mutemedi 
Depo ve ambar memuru 
Mutemet ve satmalına memuru 
Kâtip 

Köy ebe okulları 

Müdür 
Mütehassıs tabip 
Yardımcı öğretmen 
idare memuru 
Kâtip 

Seyyar ana ve çocuk sağlığı 

Tabip 
Sağlık memuru 

2 
2 

12 
12 
26 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

4 
8 

16 
4 
2 

ekibi 

5 
5 

Maaş 

35 
35 
35 
35 
30 
30 
25 
20 
25 
30 
25 

70 
50 
50 
50 
30 
40 
35 
35 
35 
30 
25 

70 
50 
30 
30 
25 

70 
30 
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D. Memuriyetin nevi 

Vilâyetler kuruluşu 

Sağlık merkezleri 

7 Tabip 
8 » 

11 Sağlık memuru 
12 » » 
12 Depo ve ambar memuru 
13 » » » » 
13 Kâtip 
14 » 

C2] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded 

60 
60 
30 
30 
30 
30 
10 
20 

60 
50 
30 
25 
25 
20 
20 
15 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurum
ları mütehassısları 

4 1 nci sınıf mütehassıs 
5 1. » > 
6 2. » » 
7 3. » » 

6 
7 

10 
11 

90 
80 
70 
60 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurum
ları eczacıları 

6 Başeczacı 
7 1 nci sınıf eczacı 
8 2. » » 

2 70 
1 60 
1 50 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurum
ları memurları 

9 
10 
11 
11 
12 
10 
11 
12 
10 
11 
12 
11 
12 
11 

İdare memuru 
Ayniyat muhasibi 

» mutemedi 

Depo memuru 

Ambar memuru 
» » 
» » 

Mubayaa memuru 

Hasta kabul memuru 

1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 

40 
35 
30 
30 
25 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
30 
25 
30 

[3] SAYIU CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurum
ları ek görev tazminatları 

Baştabip 1 400 

[4] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurum
ları ek görev tazminatları 

Baştabip 

Baştabip 

Sağlık merkezleri 

1 
1 

60 

300 
250 

60 
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D. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

Merkez kuruluşu 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık mühendisliği şubesi 

5 Sıhhi mühendis (ihtisas yeri) 1 80 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel 

Müdürlüğü 

Propaganda ve Yayın Şubesi 

6 Ressam (İhtisas yeri) 1 70 

Hastaneler sıhhat ve içtimai muavenet kurumlar 
mütehassısları 

5 Başhekim muavini 
4 Mütehassıs 
5 » 
6 » ' 

2 80 
6 90 
6 80 
8 70 

Hastaneler sıhhat ve içtimai kurumlar eczacıları 

5 Başeczacı 
6 Eczacı 

70 
60 

Hastaneler ve içtimai muavenet kurumları diş 
tabipleri 

6 Diş tabibi 2 70 

Hastaneler ve içtimai muavenet kurumları idare 
memurları 

8 Yönetim memuru ve muamelât 
şefi 1 50 

9 idare memuru 1 40 
10 Ayniyat mutemedi 1 35 

Aded Maaş 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
12 
11 
12 

11 
9 

30 
10 
10 
11 
12 

6 
8 

11 
11 
12 

6 
11 

Depo memuru 
Ayniyat muhasibi 
Ambar memuru 
Mubayaa memuru 
Hasta kabul memuru 
Kâtip 

Hasta kabul memuru 
Kâtip 

Ebe - laborant - hemşire okulları 
Müdür 2 

» muavini 2 
Kültür dersi öğretmeni 12 
Meslek dersi > 12 
Yardımcı öğretmen 26 
idare memuru 1 

» » 1 
Ayniyat mutemedi 2 
Depo ve ambar memuru 2 
Mutemet ve satınalma memuru 2 
Kâtip 2 

Köy Ebe okulları 
Müdür 4 
Mütehassıs tabip 8 
Yardımcı öğretmen 16 
idare memuru 4 
Kâtip 2 

Seyyar ana ve çocuk sağlık ekibi 
Tabip 5 
Sağlık memuru ' 5 

[2] NUMARALI CETVEL 
Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[3] NUMARALI CETVEL 
Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[4] NUMARALI CETVEL 
Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

35 
35 
35 
35 
30 
30 
25 
20 
25 
30 
25 

70 
50 
50 
50 
30 
40 
35 
35 
35 
30 
25 

70 
50 
30 
30 
25 

70 
30 
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Dtvre : X 
îçtima : 2 S. S A Y I S I : 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1 /407) 

T. C. 
BmvSkâlet 7 . II . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 275/468 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heye
tince 27 . I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle eklerinin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin ekonomik sahadaki süratli ilerleyişine muvazi olarak artan her çeşit eleman ihti
yacını zamanında karşılamak üzere meslekî ve teknik öğretim müesseselerini geliştirmek ve bunların 
sayısını artırmak zarureti vardır. '" V 

Bu maksatla 1953 yılında beş yıllık kadro kanunu hazırlanmışsa da bunun ancak iki yıllık ihti
yaçlarını karsılıyacak miktarı kabul edilmiş ve böylece «L» cetveli kaldırılmak suretiyle 1955 malî 
yılından itibaren ihtiyaç görülen kadroların alınmasına imkân kalmamıştır. 

Halen idareci, öğretmen ve memur kadroları tamamen kullanılmış bulunduğundan 1955 - 1956 
öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmek üzore yeniden açılması düşünülen ve takarrür eden 
yüksek ekonomi ve ticaret okullariyle tekniker okulları, kız ve erkek sanat enstitüleri akşam 
okullarının açılabilmesi ve köy kalkınması dâvasında birinci plânda bulunan köy kurslarının 
mevcuda ilâve edilmek suretiyle miktarının artırılarak faaliyete geçirilebilmesi ancak yeniden kadro 
almmasiyle mümkündür. 

Mezkûr kadrolar alınabildiği takdirde yalnız okul açılması değil, aynı zamanda mevcut okulla 
rm kadrolarının da tamamlanması, yeni şubelerin ilâvesi, bilhassa öğrenim çağı dışında kalmış bütün 
vatandaşlarımızın kültür ve içtimai seviyelerinin yükseltilmesinde ve bu suretle de birer meslek ka
zandırılması yolunda Maarif Vekâletine düşen vazifenin ifasına imkân verilecektir. 

Bahis konusu edilen kadrolara, şiddetle ihtiyaç olduğundan ilişik kanun lâyihası hazırlanmış 
bulunmakladır. 

132 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 20 . II . 1956 
Esas No. 1/407 

Karar No. 14 
Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve komisyo
numuza havale edilmiş bulunan «Maarif Vekâle
ti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun lâyihası» Maarif ve Maliye 
Vekâletleri mümessillerinin de huzurlariyle ko
misyonumuzda müzakere edildi. 

Esbabı mucibede, memleketimizin ekonomik 
sahadaki süratli ilerleyişine muvazi olarak artan 
her çeşit eleman ihtiyacını zamanında karşıla
mak üzere, meslekî ve teknik öğretim müesse
selerini geliştirmek ve bunların sayısını artır
mak zarureti dolayısiyle 1955 - 1956 ders yılın
dan itibaren faaliyete geçirilmiş bulunan Yük
sek Ekonomi ve Ticaret Okulu, Tekniker okul
ları, Kız ve Erkek Sanat enstitüleri, Akşam Sanat 
okulları ve köy kalkınması dâvasında birinci 
plânda bulunan köy kurslarının, idareci, öğret
men ve memur ihtiyacını karşılamak üzere kad
ro istendiği ifade edilmiştir. 

Bu esbabı mucibeye istinadeden kanun lâyi
hası ekli cetvelleriyle birlikte komisyonumuzca 
da muvafık mütalâa edilmiş ve esas itibariyle 
lâyiha ve cetvellerin heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir. Ancak : 

1. Lâyihanın 1 nci maddesiyle ilgili bulunan 
(1) sayılı cetveldeki, 6273 sayılı Kanunun tatbi
katı sırasında Devlet Şûrasının tevhidi içtihat 
kararı muvacehesinde, 5, 6, 7 nci derecelerden 
istenilen 25, 135 ve 168 aded öğretmen kadrosu
nun kâfi gelip gelmiyeceği müzakere edilmiş, ne
ticede bu kadroların mezkûr ihtiyacı karşılamı-

yacağı sonucuna varılmış, verilen bir takrir üze
rine bütçeye hiçbir malî külfet tahmil edilmeme
si kaydiyle Maarif ve Maliye Vekâletlerinin de 
muvafakatleriyle bu adedler 35, 145, 178 olarak 
yükseltilmiş, buna karşılık 12 nci derecedeki 
660 öğretmen kadrosu da 590 na indirilmiştir. 

2. Lâyihanın 2 nci maddesiyle ilgili bulu
nan (2) sayılı cetveldeki 7 aded 40 liralık mü
dür ücretinin 60 liraya, 31 aded 40 liralık mü
dür yardımcısı ücretinin de 50 liraya çıkarıl
ması, bu elemanların yapmakta oldukları vazi
felerin tahmil ettiği külfetlerini kısmen olsun 
karşılamak üzere ve 5 400 lira gibi çok az bir 
ilâve ile bunun mümkün olacağı da dikkate alı
narak uygun mütalâa edilmiş ve 7 aded 40 lira
lık müdür kadrosu 60 liraya, 40 liralık müdür 
yardımcısı kadrosu kaldırılarak 61 aded 50 lira
lık müdür yardımcısı kadrosuna çıkarılmak ve 
birleştirilmek suretiyle (2) sayılı cetvelde ge
rekli değişiklik yapılmıştır. Üç ve dört sayılı 
cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince, Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

Maarif En. Reisi M. M. 
Rize Uşak 

A. Morgu O. Dengiz 
Ankara Burdur Gümüşane 

Â. Temuçin M. özbey S. özcansan 
îzmir Konya Trabzon 

N. Pınar 8. Sönmez H. Ağanoğlu 
Trabzon Urfa 

M. B. Tarakçıoğlu A. özbay 
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Bütçe. Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/407 
Karar No. 78 

Yüksek 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılması hakkında Maarif Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 1 . I I . 1956 tarihli ve 71/275 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Maa
rif Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maliye ve Maa
rif vekâletleri mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, memleketimizin iktisadi 
ve sınai inkişafına muvazi olarak artan çe
şitli eleman ihtiyacını karşılamak maksadiyle 
1955 - 1956 ders yılından itibaren açılarak faa
liyete geçilmesi tfkarrür eden Yüksek Ekono
mi ve Ticaret okullariyle Tekniker okulları, 
Kız ve Erkek Sanat enstitüleri, Akşam okulları 
ve Köy kursları ile mevcut okulların kadrola
rının tamamlanması maksadiyle yeniden kadro 
teminini istihdaf etmektedir. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni ikinci maddeye merbut (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar üzerinde yaptığı tetkikat 
sonunda 5, 6 ve 7 nci derecelerin adedleri üze
rinde bir artırma ve 12 nci derecenin adedinde 
ise indirme yapmak suretiyle ve ikinci maddeye 
merbut (2) sayılı cetvelde ise 7 aded 40 lira
lık müdür ücretinin 60 liraya ve 31 aded mü
dür yardımcısı kadrosunun 61 adede ve ücre
tinin de 40 liradan 50 liraya iblâğı suretiyle 
lâyihayı Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümtet mümessillerinden 

( S . Sayı: 

i Mazbatası 

16 .IV . 1956 

Reisliğe 

alman mütemmim izahattan sonra lâyihanın es
babı mueibesinde de yazılı olduğu üzere 1953 
yılında 5 yıllık kadro Kanunu hazırlanmış ise 
de; bunun ancak iki yıllık ihtiyacı karşıla
yabilecek miktarı kabul edilmiş olduğundan ve 
(L) cetvelinde ise ihtiyaçlar için serbest bıra
kılacak kadro mevcut bulunmadığından dolayı 
lâyiha Maarif Encümeninin cetveller üzerinde 
yaptığı tadil veçhile encümenimizce de aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir Giresun Balıkesir 
Ş. Bakay M. Şener M. H. Timurtaş 

Afyon K. Ankara 
M. Â. Ülgen M. Ete 

îmzada bulunamadı 
Antalya Aydın *• Çankırı 

K. Akmanlar Z. TJray T. Uygur 
Çoruh Diyarbakır 

Y. Gümü§el I. H. Tiğrel 
îmzada bulunamadı 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/ . Akçal 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Trabzon 
/ . Şener 

İstanbul 
N. A. Sav 

Muş 
Ş. Çağlıyan 

Ordu 
S. îşbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tokad 
ö. Sunar 
Yozgad 

D. Akhel 
Zonguldak 
H. Bahk 

izmir 
A. Aker 
Niğde 

A. N. KadıoğJu 
Rize 

H. Agun 
Siird 

; B. Erden 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya

pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
rolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na 'da i r olan 4926 sayılı Kanuna bağlı, 1 sayı
lı cetvelin 6331 sayılı Kanunla değiştirilen VI 
işaretli (Meslekî ve teknik öğretim dairelerine 
bağlı erkek teknik, kız teknik ve ticaret okul
ları) başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış, ye
rine ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

MADDE 2. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
rolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelin (D7. Teknik öğretim Okulları) 
başlığı altındaki kısma dâhil ek görev tazmi
natına ait kadrolar kaldırılmış yerine ilişik (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. 

MUVAKKAT $ A D D E 1. — Bu kanuna bağ
lı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1 Eylül 
1956 tarihine! kadar kullanılamaz. 

MUVAKKAT MADDE 2, — Bu kanuna bağ
lı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1956 malî 
yılı içinde kullanılamaz. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin-
de meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 .1 .1956 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M. C. Bengü 
Devlet Vekili ve 
• Millî M. V. V. Devlet Vekili 

Ş. Ergin E. Kalafat 
Devlet Vekili Adliye Vekili 
C. Yardımcı H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
F. Köprülü N. ökmen 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

A. özel M. Çavuşoğlu 
iktisat ve Ti. Vekili Sıh. ve iç. Mu. Vekili 

F. Ulaş N. Körez 
Güm. ve Inh. Vekili Ziraat Vekili 

H. Hüsman E. Budakoğlu 
Münakalât Vekili Çalışma Vekili 

A. D emir er M. Tarhm 
işletmeler Vekili 

8. AğtKiğlu 



Hükümetin teklifine bağlı eetveUer 

D. 

[1] SAYILI OETVEL 

VI ncı Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine 
bağh (Erkek Teknik, Kw Teknik ve Ticaret 

ok*iları) 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

2» 

4 
4 
8 
12 
29 

6 
1 
7 
7 
9 
5 
14 
25 
135 
168 
173 
319 
822 
2223 
660 
21 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

D. 

10 
11 
12 
18 

9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
18 
10 

u 

Memuriyetin nev'i 

Gezici Kurs öğretmeni 
» » » 
» » » 
» » » 

Ambar - Depo müdürü 
Kâtip - Hesap memuru 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Kâtip ve satmalma memuru 
» » » 
» » » 

Ambar - Depo memuru 
» » » 
» » » 
» » :» 

tç hİEmetleri şefi 
» » » 
» » » 

Kitaplık memuru 
* » 

Aded 

10 
97 

564 
599 

1 
13 
34 
56 
75 
76 
21 

4 
7 
7 
1 
3 

10 
38 
1 
1 
1 
2 
2 

Maa§ 

35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
SO 
85 
20 
35 
m 

[2] SAYILI OETVEL 

IV. Meslekî ve teknik öğretim okullun idarecileri 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 

öğretim Md. yardımcısı 
Yönetim Md. yardımcısı 

Aded Üeret 

53 
19 
24 
19 
36 

180 
7 
5 

210 
170 
140 
120 
100 
75 
60 

170 
170 

Memuriyetin nev'i 

Müdür yardımeısı 
öğretim Md. yardımca»! 
Müdür yardımcı»! 

» » 
» » 
» » 

Bölüm şefi 
Lâboratuvar §ei'i 

» » 

Aded Üeret 

5 120 
5 100 

227 75 
35 60 
30 56 
31 40 
4 170 
7 140 
8 120 

( S. Sayısı : 132 ) 



D. 

[3] SAYILI CETVEL 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine bağlt 
(Erkek Teknik, Kız Teknik v& Ticaret okulları) 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 > 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
8 Asistan 
9 » 

10 » 
3 öğretmen 

1 
1 
2 
4 

12 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 

" 50 
40 
35 

100 

D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin 

öğretmen 
* 
> 
i» 

» 
» 
» 
» 

nev'i 

Gezici kurs öğretmeni 
> » 
» » 
ı» » 

» 
» 
» 

Aded 

1 
2 
6 
8 

11 
20 
40 

160 
1 
5 
8 

13 

Maag 

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

D. 

[4] SAYILI CETVEL 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine bağlı 
(Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okulları) 

Memuriyetin nev'i 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
* 
> 

cled 

2 
4 
6 

10 
15 
20 
30 

Maaş 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

D. 

10 
11 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen 
ı> 

Gezici kurs öğretmeni 
» » » 
» » » 
» > » 

Aded 

50 
75 
3 
7 

15 
75 

Maaş 

35 
30 
35 
30 
25 
20 

( S. Sayısı : 132) 
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Maarif Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine bağlı 
(Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okulları) 

Memuriyetin nev'i 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
> 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

öğretmen 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

4 
4 
8 

12 
29 
8 
8 
6 
1 
7 
7 
9 
5 

14 
35 

145 
178 
173 
319 
822 

2223 
590 
21 

Maaş, 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

D. 

10 
11 
12 
13 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Gezici kurs öğretmeni 
» » » 
» » » 
» » » 

Ambar-Depo Md. 
Kâtip-Hesap Me. 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kâtip ve satmalma Me. 
» » 
» » 

Ambar-Depo Me. 
» » 
>> » 
» > 

îç hismetleri şefi 
•» » 
» » 

Kitaplık memuru 
» » 

Aded Maaş 

10 
97 

564 
599 

1 
13 
S4 
56 
75 
76 
21 
4 
7 
7 
1 
3 

10 
SS 
1 
1 
1 
2 
2 

35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
80 
25 
20 
35 
30 

[2] SAYILI CETVEL 

IV - Meslekî ve Teknik öğretim okulları idarecileri 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 

öğretim Md. Yardımcısı 
Yönetim Md. » 

Aded 

53 
19 
24 
19 
36 

180 
7 
5 
5 

Ücret 

210 
170 
140 
120 
100 
75 
60 

170 
170 

Memuriyetin n« 

Müdür yardımcısı 
öğretim Md. yardımcısı 
Müdür yardımcısı 

> > 
» » 

Bölüm şefi 
Lâboratuvar şefi 

» » 

Aded Ücret 

5 
5 

227 
35 
61 
4 
7 
8 

120 
100 
75 
60 
50 

170 
140 
120 

( S. Sayısı : 132 ) 



— 8 — 
[8] »AYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin cetvelleri 

1, 2, 3 ve 4 sayılı cetveller Maarif Encüme
ninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 132 ) 



Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1/334) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . XI .1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-203/3792 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevlileri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek olarak mezkûr vekâletçe hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 1 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Mecburi ilk tahsil çağındaki çocuklarımızın tamamının okutulabilmesi için, ilkokul Öğretmeni 
sayısının en az (71) bine çıkarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Köylerimizin yarısından fazlasının 
okuldan ve öğretmenden mahrum olduğu, mevcut okullarımızın pek çoğunda da bir öğretmene isa
bet eden öğrenci sayısının, normal haddin çok üstünde bulunduğu göz önüne alınarak, öğretmen 
ihtiyacının muayyen bir zaman içerisinde temin olunabilmesi için, 1952 yılından itibaren 5974 sa
yılı Kanunla 4 yıllık kadro alınmış ve 6273 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle bunların 1954 ve 
1955 yılma aidolanları 6331 sayılı Kanunla tadil olunmuştur. Bu kadroların 1955 malî yılı nihaye
tinde sona ermesi dolayısiyle ilkokul öğretmenleri için yeniden kadro alınmasına zaruret hâsıl ol
muştur. * 

Yeni kadro kanunu lâyihası hazırlanırken de 5974 sayılı Kanunun esbabı mucibesinde izah 
olunduğu gibi, yurdumuzda ilköğretimin inkişafı ve bu inkişafla muvazi olarak yeniden beş yıllık 
bir program yapılması düşünülmüş ise de, yakında meriyete gireceği düşünülen Personel Kanunu 
dolayısiyle iki yıllık bir kadro kanunu ihzarı daha uygun görülmüştür. 

Halen faaliyette bulunan ve ileride faaliyete geçecek olan öğretmen okullarının, öğretmen ye
tiştirme gücüne göre, ortalama her yıl 3 000 öğretmenin mesleke alınması mümkün olacak, bun
lardan cüzi bir kısmı muhtelif sebeplerle meslekten ayrılanların kadrolarını, mühim bir kısmı ise, 
yeni kadroları işgal edeceklerdir. Her yıla ait kadrolar, o yıl için muteber olacak ve iki yıl sonun
da. 1955 yılındaki 43 012 kadroya nazaran, ilkokul öğretmenleri kadrosunda 4 893 artış meydana 
gelecek ve 47 905 öğretmenin istihdamı sağlanacaktır. 

Kadroların bu suretle tesbiti, bir taraftan plânlı bir şekilde öğretmen yetiştirme konusunun ve 
bu kadrolarla hemayar bir programla yürütülmesinin devamım, diğer taraftan ilköğretimin inkişa
fı plânının tatbikini mümkün kılacaktır. 

Yeni kadro ihtiyacı tesbit edilirken, alınacak kadroların hepsinin mebdei maaşa tekabül eden 

133 



_ _ 2 — • 

dereceden olması düşünülmemiştir. Zira bir taraftan vaktiyle muhtelif s«b»plw?le ifte«l«-kt«« ayrıl
mış olup bilhassa 6273 sayılı Kanunun kabulünden sonra tekrar mesleke dönmek için müracaatları 
tevali eden tecrübeli ve eski öğretmenlerin kıdem ve müktesep maaş derecelerine tekabül eden ay
lıklarla yeniden hizmete alınmaları, diğer taraftan esasen hemen hepsi 4598 sayılı Kanuna göre 
iki üst dereceden maaş almakta olan öğretmenlerimizin zamanında terfilerini temin edebilmek hu
susları derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

öğretmenlik meslekinin cazip ve güvenilir bir halde bulunmasının bu meslek için hususi suret
te yetiştirilen ve yurdun en uzak köşelerinde feragat ve fedakârlıklara katlanarak cehalet ve 
ümmilikle savaşan mensuplarının kanuni terfi haklarının vaktinde verilmesi ile mümkün olacağı 
tabiîdir. 

öğretmenler, diğer memurlardan farklı olarak memuriyet unvanları değişmeden aynı vazifede 
terfi- edebilecekleri için bu hususun göz önünde bulundurulmasını zaruri görmekteyiz. Nitekim 
eski yıllarda bu cihetin kâfi derecede temin edilmemiş olması, bir kısım değerli meslek eleman
larının meslekten ayrılmalarını mucibolmuş, ayrıca hükümeti de yeni yeni intibak ve ayarlama 
kanunları hazırlamak mecburiyeti karşısında bırakmıştır. 

Bu itibarla teklifimiz, yine iki üst derece esası üzerinden ve evvelki kadrolarla mütevazin bir 
şekilde olmak ve kadro israfına yer vermemek şartiyle yine ihtiyaca göre ve mahdut miktarda 
üst derece kadrolara da teşmil edilmek üzere hazırlanmıştır, üst derece kadrolar, mebdei maag de
recesine göre asgari bir irtifa arz etmektedir. Bu suretle bir taraftan öğretmenlerin terfilerinin 
temini düşünülürken, diğer taraftan da bütçeye fazla malî külfet tahmil edilmemesi göa önünde 
bulundurulmuştur. 

Diğer taraftan 6581 sayılı Kanunla Umumi Muvazeneye devredilen azınlık ilkokulları öğretmen 
kadroları da yeni kadro kanununun içine alınmış bulunmaktadır. 

Yeni teklif olunan kadrolarla, bundan evvelki kadro kanununda olduğu gibi, bütçeye her yıl 
için âzami 5 - 6 milyon liralık tahsisat ilâve edilmiş olacaktır ki, memleketimizin temel dâvala
rından biri olan ilköğretimin bir program ve plân tahtında inkişafı için bunu kaçınılması 
mümkün olmıyan bir zaruret olarak görmekteyiz. 

Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı : 138 ) 
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MftüJİf EacÜHtMii MasbatMi 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/334 

Kurar No. 4 

26 . XII . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Maarif 
Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası» Maliye ve Maarif 
vekâletleri mümessillerinin huzurlariyle müza
kere edildi. 

ilköğretim dâvasının ehemmiyeti aşikâr
dır. ilkokul öğretmenlerinin terfihi ve bilhassa 
muntazaman terfilerinin sağlanması bu dâva
nın tahakkukunda " birinci plânda halli icabe-
den bir meseledir. 

Maarif Vekâletinin, hazırlanmakta olan Umu
mi Pesonel Kanununa intizaren 1956 ve 1957 
yıllarına aidolmak üzere sadece iki yıllık kadro 
kanunu lâyihası getirmesi isabetli görüldüğü 
gibi, bu lâyihanın, yakında Meclise gelecek olan 
ilköğretim Kanunu ile müteariz olmayıp bilâ
kis kadro cihetinden onun bir parçası bulun
duğu da ifade edilmiştir. 

Bu itibarla bu lâyiha, eııcünıenimizce heyeti 
umumiyesiyle muvafık mütalâa edilmişse de, 
vâki sualler muvacehesinde Maarif Vekâleti 
mümessilleri tarafından 70 in üstündeki derece
lerde tıkanıklık yapacak mahiyette olduğu ifa
de edilmiş olduğundan kifayetsiz görülmüştür. 
Zira hangi derecede olursa olsun, hizmet müd
detini dolduran bir öğretmenin terfi ettirilmesi 

hak ve adalet icabı olduğu kadar, ilköğretim 
dâvasının zaruri kıldığı bir keyfiyettir. Meslekte 
asıl olan öğretmenlik olduğuna göre diğer mes
leklerde olduğu gibi maaş derecelerine göre me
muriyet sıfat ve unvanının da düşünülemiyeceği 
tabiîdir. 

Bu sebeple 1956 yılı için (3) 90 lık, (106) 
80 lik ve 1957 yılı için 015) 90 lık, (89) 80 lik 
kadro ilâve etmek ve 1956 yılına ait olanlardan 
(109) ve 1957 yılma ait olanlardan da (104) 
20 lik kadro tenzil etmek suretiyle lâyihaya ekli 
kadro cetvelinde değişiklik yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 

Maarif Encümeni Reisi M. M. 
Rize Uşak 

A. Morgu O. Dengiz 
Kâtip 

Kayseri Balıkesir Çanakkale 
S. Hacıpaşaoğlu Y. Pelvan N. Togwy 

istanbul izmir Sivas 
.1 . Hacopulos N. Pınar B. örnekol 

Trabzon Trabzon 
H. Ağanoğlu M. R. Tarakçtoğhı 

Konya Tunceli 
Muhalifim F, Ülkü 

H. R. 

( S. Sayısı : 133 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 26 . IV . 1956 

Esas No. 1/334 
Karar No. 76 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti kuruluş ve kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna ek olarak mezkûr vekâ
letçe hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
18 .. XI . 1955 tarihli ve 71/203 sayılı tezkeresiy
le gönderilen kanun lâyihası Maarif Encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye ve Maarif vekâletleri mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de belir
tilen lüzum ve zaruretlere binaen yeni açılacak 
okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak ve me
zun olacak ilkokul öğretmenlerinin tâyinlerini 
sağlamak ve terfie hak kazandıkları halde kad
rosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmenlerin 
durumlarını düzeltmek maksadiyle yeni kadro
lar ihdasını istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve hükümet mümessillerinden 
alınan gerekli izahattan sonra maddelerin mü
zakeresine geçilmiş, lâyiha ve cetvel hükümetin 
teklifi veçhile encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis -V. M. M. Kâtip 

Kırklareli Giresun Balıkesir 
S. Bdkay M. Şener M. H. Timurtas 

Afyon K. Ankara 
M. Â. Ülgen M. Ete 

İmzada bulunamadı 
Antalya Aydın Çankırı 

K. Akmanlar Z. Uray T. Uygur 
Çoruh Diyarbakır 

Y. Gümüşel I. H. Tiğrel 
imzada bulunamadı 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Ordu 
H. Aksoy 

Rize 
1. Akçal 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Trabzon 
1. Şener 

istanbul 
N. Â. Sav 

Muş 
Ş. ÇağUyan 

Ordu 
S. İşbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tokad 
Ö. Sunar S. 

Yozgad 
D. Akbel 

İzmir 
A. Aker 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Rize 

/ / . Agun 
Siird 

B. Erden 
Trabzon 

F. Kalayctoğlu 
Zonguldak 

S. Ataman 
Zonguldak 
ff. Bahk 
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IIÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 

Kanıma ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1956 ve 1.957 malî yıllarında 
kullanılacak ilişik cetvelde gösterilen ilkokul 
öğretmen ve yardımcı öğretmen kadroları, 10 . 
VI . .1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelin (2 - Maarif İdareleri) kısmına 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1956 ta fi
ilinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 . XI .3955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı , 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 
Millî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

F. Ulaş 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
8. Tırcalı 

O. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

İV. Ökmen 
Çalışma Vekili 

/ / . Eritmen 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

t S. Sayısı: İ38 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

D. Memuriyetin nev'i 1956 1957 Maaş 

5 İlkokul öğretmeni ve 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 
575 

2 050 
4 250 
4.275 
1 720 
1 600 
3 270 
27 200 

30 
625 

2 150 
4 350 
4 250 
1 800 
2 100 
2 800 
29 800 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

44 965 47 995 

Maarif Encümeninin cetveli 

D. Memuriyetin nev'i 1956 1957 Maaş 

4 İlkokul öğretmeni ve 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmen 
» 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 
131 
575 

2 050 
4 250 
4 275 
1 720 
1 600 
3 270 
27 091 

15 
119 
625 

2 150 
4 350 
4 250 
1 800 
2 100 
2 800 
29 696 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

44 965 47 905 

Bütçe Encümeninin cetveli 

Lâyihaya ilişik cetvel aynen kabul edilmiştir. 

>>m ı'ffT»n <««• 

( S. Sayısı : 133 ) 



S. SAYISI : 134 
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1/305) 

T. a 
Ba§vekâtet 6' . VIII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bayi ; 71-89/2798 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkında mezkûr vekâletçe hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
26 . VI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilışikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

"'" ' ESBABI MUCİBE 

1955 - 1956 öğretim yılından itibaren yeniden 4 okul daha açılarak ilk öğretmen okullarının sa
yısı 38 e çıkarılacaktır. 1955 malî yılı bütçesi ile bu husus nazarı itibare alınarak gerekli tahsisat 
temin edilmiştir. 

Bu kanun lâyihası açılacak bu 4 okulun öğretmen, memur ve hizmetli kadroları ile munzam va
zife tazminatına ait kadroların temini maksadiyle hazırlanmıştır. Her okulun personel kadrosu as
gari bir miktar üzerinden hesabedilmiştir. Her okula 16 öğretmen, 4 memur ve 20 - 22 hizmetli 
kadrosu isabet etmektedir. Bu, 4 okul birkaç yıl içinde inkişaf ederek 6 şar sınıf halinde faaliyete 
geçecek ve memleketin muhtacolduğu ilkokul öğretmeni sayısının artmasına yardım edecektir. 

İlk öğretmen okulları orta dereceli müesseselerden olduğundan bu okullara yüksek okul veya 
üniversite mezunları öğretmen tâyin edilmektedir. Bu itibarla, Maarif Vekâleti kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (ilk öğretmen okulları) başlığı altındaki kısımdan ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı 12 ve 13 ncü derece maaşları olan 25 ve 20 liralık kadroların çıkarılarak 
yerine (2) sayılı cetvelde gösterilen kadroların ilâvesi gerekmektedir. Ilköğretmen okullarının sü
ratle inkişafı ve ilkokul öğretmen namzetlerinin her bakımdan iyi bir şekilde yetiştirilebilmeleri 
için bu okullara tecrübeli öğretmenlerin tâyini icabetmektedir. Bu takdirde meslekte temayüz etmiş 
kıdemli meslektaşları bu okulların kadrolarına alabilmek için kadrolar keyfiyet itibariyle yüksek 
tutulmuştur. 

ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar da munzam vazife tazminatına ait müdür ve idare
cilerin ücret kadrolarıdır. 

4 okulun hizmetlileri için ilişik (4) sayılı cetvelde 1955 Muvazenei Umumiye Kanununun D 
işaretli cetvelin Maarif Vekâleti kısmına bağlanması gereken kadrolar gösterilmiştir. 

Devre : X 
içtima ; 2 



Buna göre : 865 kadrodan (1) sayılı cetveldeki 229 kadro çıkarılınca geriye 636 kadro kalmak
tadır. (2) sayılı cetvelde teklif edilen 293 kadro bu miktara eklenince kadro sayısı 929 yapar ki ev
velki miktar olan 8665 bundan çıkarılınca geriye 64 kalır ki bu, yeniden açılacak 4 okulun kad
rosudur. 

Bu lâyiha ile teklif edilen kadrolar, yeniden ihdas olunan ve bir âmme hizmeti ifa edecek dört 
müessesenin kurulmasını ve devamını temin edecektir, 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. 3. M. M. . "-'^T-' , 
Maarif Encümeni r , 2. XTI. 1955 

Esas No: 1/305 
Karar No: 2 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Reislikçe encüiiienimize havale bu-
yurulan Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası, 
Maarif Vekâleti ile Maliye Vekâleti temsilcile
rinin huzuru ile müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde, 1955 -
1956 öğretim yılından itibaren yeniden 4 okul 
daha açılarak ilköğretmen okullarının sayısının 
38 e çıkarılacağı, bu husus nazarı itibara alına
rak, gerekli tahsisatın temin edildiği cihetle, 
açılacak bu 4 okulun öğretmen, memur ve hiz
metli kadroları ile munzam vazife tazminatına 
ait kadroların temini maksadı ile bu kanun lâ
yihasının hazırlandığı ifade edilmiştir. 

Bu esbabı mucibeye istinaden hazırlanan ka
nun lâyihasının tümü esas itibariyle kabul edil
miştir. Ancak madde 1 de adı geçen cetvellerde 
ve madde 2 de aşağıdaki şekilde değişiklik ya
pılması uygun bulunmuştur: 

1. 3 sayılı cetveldeki 12 aded 40 ve 4 aded 
50 liralık müdür muavini ve eğitim şefi ücret
lerinin, ücret azlığından ötürü bu elemanları 
bulma güçlüğü dolayısiyle hiç olmazsa 60 liraya 
çıkarılması uygun bulunmuş ve cetveldeki 4 
aded 60 liralık ücret dâhil olmak şartiyle 20 
aded 60 liralık ücretli kadrosu yazılmak sure
tiyle değişiklik yapılmıştır. 

2. 4 sayılı cetveldeki 75 ve 100 liralık ha
deme ücretleri az görülmüş ve 50 aded 75 lira
lık ücretin 100, 4 aded 100 liralık ücretin de 
125 liraya çıkarılması uygun bulunmuş ve cet

velde bu şekilde değişiklik yapılmıştır. 
3. Bu kanunla verilecek kadroların, kanu

nun neşri tarihinden sonra muteber olabileceği 
düşüncesinle 2 nci madde (Bu kanun neşri ta
rihinde meriyete girer.) şeklinde değiştirilmiş
tir. 

Kanun lâyihasının müzakeresi sırasında en
cümence aşağıda arz olunan temenniler izhar 
edilmiştir : 

1. 3 sayılı cetveldeki yeniden teklif edilen 
24 grup öğretmenine ait 30 liralık ücret çok az 
bulunmuş ve bu ücret miktarının münasip bir 
hadde yükseltilmesi düşünülmüştür. Ancak, ha
len 180 grup öğretmeninin 30 lira ücretle çalış
makta bulunması dolayısiyle bu kanunda deği
şiklik yapılarak bir kısmının ücretlerinin yük
seltilmesi cihetine gidilmemesi bu hususun toplu 
bir şekilde vekâletçe ele alınması temenni edil
miştir. 

2. İlköğretimle ilgili bu kanun teklifi dola
yısiyle, ilköğretime yeni bir istikamet verecek 
olan ilk tedrisat kanun lâyihasının bir an evvel 
Meclise getirilmesi encümence ısrarla temenni 
edilmiştir. 

3. Yeni açılacak öğretmen okullarının, bir 
an önce ilkokul öğretmeni ihtiyacını karşıla
mak için, mümkün olduğu takdirde, üç sınıfı
nın birden açılması cihetine gidilmesi temenni
ye şayan görülmüştür. 

4. Öğretmen okulları müdür ve müdür mu
avini ücretlerinin ortaokul, lise ve orta dereceli 
teknik okullarının müdür ve müdür muavini 
ücretleri ile ayarlanması muvafık görülmüştür. 

( S. Sayısı : 134) 
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Mavalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 
Maarif Encümeni Reisi 

Rize 
A. Morgu 
Kâtip 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoglu 

Mazbata Muharriri 
Uşak 

O. Dengiz 

Ankara 
ö. Bilen 

Balıkesir 
Y. Pelvan 

Çanakkale 
AT. Togay 

Konya 
H. R. Atademir 

Trabzon 

Burdur 
M. özbey 

Çankırı 
î. Aydın 

Sivas 
B. örnekol 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu O. Turan 

Erzincan 
V. Varol 

İstanbul 
A. Hacopulos 

Trabzon 
H. Ağanoğlu 

Tunceli 
F. Ülkü 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/305 

Karar No. 77 

26 . IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında mezkûr vekâletçe hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 6 . VIII . 1955 tarihli 
ve 71/89 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası Maarif Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye ve 
Maarif Vekâletleri mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası esbabı mucibesinde de tafsilen 
arz edildiği üzere mevcut ihtiyaç göz önünde bu
lundurularak ilkokul öğretmeni yetiştirmek üze
re mevcuda ilâveten yeniden (4) aded ilköğret-
men okulunun 1955 - 1956 ders yılından itibaren 
faaliyete geçebilmesi için gerekli öğretmen, me
mur ve hizmetli kadrolarının ihdası maksadiyle 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni lâyihaya merbut 3 ve 4 sayılı cetveller
de değişiklik yapmak ve ikinci maddeyi tadil et
mek suretiyle kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden sonra Maarif Encümeninin tes-
bit ettiği metin ve bu metne bağlı cetveller esas 
tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
birinci madde Hükümetin teklifi veçhile aynen 
ve muvakkat maddedeki 1955 senesi 1956 olarak 

ve ikinci madde şeklen değiştirilmek ve üçüncü 
madde ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. 
Kırklareli Giresun 

8. Bakay % M. Şener 
Afyon K. Ankara 

M. Â. Ülgen M. Ete -
İmzada bulunamadı 

Aydın Çankırı 
Z. Vray T. Uygur 
Diyarbakır Eskişehir 

1. H. Tiğrel A. Potuoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Antalya 

K. Akmantar 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

İstanbul 
N. A. Sav 

İzmir 
A. Aker 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Zonguldak 
8. Ataman 

Muğla 
A. Sartoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/ . Akçal 
Tekirdağ 
Z. Erataman 

Trabzon 
/ . Şener 

Muş 
Ş. Çağhyan 

Ordu 
8. tşbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tokad 
ö. Sunar 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 

H> Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına da
ir 4926 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekâ
leti kuruluş kadroları ile mer
kez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair 4926 | 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı I 
cetvelin (ilk öğretmen okulla
rı) başlığı altındaki kısımdan 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı I 
kadrolar çıkarılmış ve yerine I 
ilişik (2) sayılı cetveldeki kad
rolar konuşulmuştur. İlişik (3) 

» 
sayılı cetvelde yazılı munzam i 
vazife tazminatı verilmesini ge
rektiren ücretli kadrolar da ay
nı kanuna bağlı (2) sayılı cet
velin ilgili kısmına eklenmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE — İli
şik (4) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 1955 Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Maarif Vekâleti 
kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 
IX . 1955 tarihinde meriyete gi
rer. . 

MADDE 3. — Bu kanunun I 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. | 

26 . VI . 1955 i 

Başvekil ve I 
Hariciye V. V. ! 

A. Menderes 
i- Devlet Vekili 

«w—. 

- 4 - • • ' 

MAARİF ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına 
dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyi

hası 

MADDE 1. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neg-
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 134 \ 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına 
dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyi

hası 

MADDE 1. — Lâyihanın 1 
nei maddesi hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İli
şik (4) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 1956 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Maarif Vekâle
ti kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 
ncü maddesi hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 



* — 

m 
Başvekil Yardımcısı 

F. B. Zorlu 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devkt Vekili 

Osman Kapanı 
Devlet Vekili ve 
Maarif Vekili V. 

F. Köprülü 
Adliye Vekili 

O. §. Çiçekdağ 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 

Nafıa Vekili 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Sıh. ve iç. Mua.Vekili 
Dr. B. Uz 

Güm.'ve înh. Vekili 
E. Kalafat 

Ziraat Vekili 
İV. Ökmen 

Münakalât Vekili ve 
Nafıa Vekili V. 
M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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Wükümetin teklifine hağlt cetv&Mer 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 öğretmen ve uygulama öğret
meni 111 25 

13 öğretmen ve uygulama öğret
meni 118 20 

[2] SAYILI CETVEL 

D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen ve kesim denetmeni 
» . » » » 
» > » » 
» 5» » •» 

» Uygulama Öğretmeni 
» » :» » 
» » » » 
» » » » 

Aded 

5 
11 
13 
25 
28 
33 
71 

307 

Maaş 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

D. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

îg hizmetler şefi 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

Aded 

2 
2 
2 
3 
4 
4 
6 

Maaş 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Memuriyetin nev'i 

£3] SAYILI CETVEL 

Aded Ücret I Memuriyetin nev'i 

Müdür 
» ba§muavini, muavini, eğitim §. 

4 150 
2 100 
2 80 
4 60 
4 50 

Aded Ücret 

Müdür başmuavini, muavini, eğitim Ş. 12 40 
Atelye şefi 4 50 
Tarım işleri şefi 4 50 
Sağlık » » 4 200 
Grup öğretmem 24 30 

Memuriyetin nev'i 

Memur 

Daktilo 

m 

[4] SAYILI CETVEL 
(D, cetveli) 

Aded Ücret 

4 225 
4 175 
4 200 
4 150 
4 150 
4 125 

1 

Bekçi 
Hademe 

» 
Aşçı 
öğretici 
Bahçıvan 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 
4 

50 
6 
6 
6 

125 
100 
75 

175 
175 
150 

( S. Sayısı: 134 ) • 
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Mamrif Encümeninin tadiline bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded 

Müdür 4 
Müdür başmuavinleri, muavini, eği
tim Ş. 2 
Müdür bagmuavinleri, muavini, eği
tim Ş. 2 

Ücret 

150 

100 

80 

Memuriyetin ndv'i 

Müdür bagmuavinleri, muavini, eği
tim §. 
Atelye şefi 
Tarım işleri ^efi 
Sağlık » » 
Grup öğretmeni 

Aded Ücret 

20 60 
4 50 
4 50 
4 200 

24 30 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 

Daktilo 

Hastabakıcı 
» 

[4] SAYILI CETVEL 

(D) * Cetveli 

Aded Ücret 

4 225 
4 175 
4 200 
4 150 
4 150 
4 125 

& 

Bekçi 
Hademe 

» 
A§çı 
öğretici 
Bahçıvan 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 
4 

50 
6 
6 
6 

125 
125 
100 
175 
175 
150 

Bütçe Encümeninm tadiline bağh cetveller 

1 ve 2 sayılı cetveller Hükümetin teklifi, 3 ve 
4 sayılı cetveller ise Maarif Encümeninin tadili 
veçhile avneıı kabul edilmiştir. 

»>a« 
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