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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Askerlik 
Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 5 nci 
maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkındaki 
kanun teklifinin reddine dair Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatası kabul edildi. 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11 nci 
maddesinin V nci bendinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihası ile, 

Gazianteb'in Töke mahallesinden Nuri Pa
zarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkındaki kanun teklifinin birinci 
müzakereleri bitirildi. 

Şifahi sualler • 
1. -— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran '-

in, ceza evlerinde mahkûmların içtimai mevki
lerine, fikrî seviyelerine, mânevi ve ruhi tema
yüllerine göre ayrı muamelelere tâbi tutulabil-
meleri için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
şifahi sual takriri, Adliye Vekâletine gönderil
miştir (6/174) 

Teklifler 

1. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat 
ve Bursa Mebusu Halûk Şaman'm, Hilâfetin 
ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cum
huriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair 
431 sayılı Kanunun 5958 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi (2/176) (Dahiliye, Hariciye ve 
Adliye encümenlerine) 

2. — îçel Mebusu Yakup Karabulut'un, 
Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 17 
nci maddesine bir fıkra ve mezkûr kanuna bir 

Türkiye öğretmenler Bankası Türk Anonim 
Şirketi kuruluş kanunu lâyihasının heyeti umu-
miyesi üzerinde bir müddet görüşüldü. 

14 . V . 1958 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Konya Mebusu 
Agâh Erozan Sabahattin Sayıyı 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Tarirî sualler 
1. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 

Millî Korunma Kanununun tadiline dair 6731 
sayılı Kanuna tevfikan bugüne kadar kaç kişi
nin ne gibi cezalarla tecziye edildiği hakkın
daki tahrirî sual takriri, Adliye Vekâletine 
gönderilmiştir (7/147) 

muvakkat madde ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/177) (Millî Müdafaa Encümenine) 

3. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermi-
oğlu 'nun, Hukuk usulü muhakemeleri Kanu
nunun 339 ncu maddesinin tadiline, 494:500 
ncü maddelerinin ilgasına ve mezkûr kanuna 
bir madde ilâvesine dair kanun teklifi (2/178) 
(Adliye Encümenine) 

4. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermi-
oğlu'nun, Türk Kanunu Medenisinin 92 nci 
maddesinin tadili ve 93, 439 ve 649 ncu madde
lerine fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/179) (Adliye Encümenine) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati: 15,10 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATtPLER : Sabahattin Sayın (Konya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Konya mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DÎVININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Sanayi Vekâletine, Basın -Yayın ve Tu
rizm Vekili Sıtkı Yırcalı'nm vekâleten tâyin 
edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/220) 

REÎS — Riyaseti Cumhur tezkeresini okutu
yorum. 

Türkiye 
Riyeseti Cumhur 

4.154 
Ankara, 10 . V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Sanayi Vekâletine, Basın - Yayın ve Turizm 

Vekili Sıtkı Yırcalı'nm vekâleten tâyininin, Baş
vekilin teklifi üzerine muvafık görülmüş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Reisicumhur Vekili 
R. Koraltan 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Türkiye öğretmenler Bankası Türk 

Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/109) 

REÎS — öğretmenler Bankası kanun lâyiha
sı üzerindeki umumi müzakereler geçen İnikatta 
bitmişti, söz alan kalmamış olmakla "beraber kifa
yet takriri de gelmişti. Kifayet takririni okuya
rak reyinize arz edeceğim, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye öğretmenler Bankası Türk Anonim 

Şirketi kuruluş kanununun heyeti umumiyesi 
hakkındaki konuşmalar kâfidir. 

Kifayetin reye vaz'ını arz ederiz. 
Gazianteb Mebusu Yozgad Mebusu 

Cevdet San Ö. L. Erzurumluoğlu 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; kifayeti müzakere takririnin aleyhinde 
fikrimi arz edeceğim. 

Geçen celse Öğretmenler Bankası kuruluş ka
nunu müzakere edilirken ekseriyet kalmamıştı. 

— 123 — 
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Bu lâyihanın kabulü veya tekrar müzakere edil
mek üzere encümene havalesi gibi mühim husub-

i » 

lar müzâkere edilirken ben saydım, salonda ancak 
71 arkadaşımız mevcuttu. Ancak bu 71 arkadaş 
mevcudolduğu sıradadır ki, kifayeti müzakere 
takriri verildi. Şu sırada ise salonda büyük bir 
ekseriyet mevcuttur. Bu arkadaşların hepsi, ge
çen İnikatta burada cereyan eden münakaşalara 
ıttıla kesbetmiş, tenevvür etmişler midir ki, ye
terlik önergesi reye arz edilecektir? Büyük bir 
ekseriyet geçen İnikatta burada cereyan eden mü
nakaşalara muttali olmuş değildir. Demin de ifa
de ettiğim gibi, şimdi okunan takrir Heyeti Umu-
miyede ancak 71 arkadaşın mevcudolduğu sırada 
verilmiş bir yeterlik takriridir. Bu kanunla ik
tisadi hayatımıza yeni bir banka ilâve edilmekte
dir. Bu müessese iktisadi hayatımıza tesir edecek 
bir müessesedir. Bu itibarla fikirlerin tenevvürü 
bakımından yeterliğin aleyhinde bulunuyor ve 
müzakerenin devamını, önergenin reddini taleb-
ediyorum. 

REÎS — Kifayet aleyhinde arkadaşımızı din
lemiş bulunuyoruz. Kifayet takririni reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet 
kabul edilmiştir. 

Efendim, maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyet talebi vardır. Müsta
celiyetle müzakeresini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim 
Şirketi Kuruluş Kanunu 

I - Kuruluş 
MADDE 1>— Türkiye öğretmenler Bankası 

Türk Anonim Şirketi adı ile hususi hukuk hü
kümlerine tâbi olmak üzere bir banka kurmak 
için Maarif Vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bankanın kuruluş maksadı 
MADDE 2. — Banka aşağıda yazılı işlerle 

iştigal eder : 
A) (A) Grupu hisse senedi sahipleri bu

lunan öğretmenlerle Maarif Vekâleti merkez ve 
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taşra teşkilâtında vazifeli olan memurlara mes
ken inşaatı için gayrimenkul ipoteği karşı
lığında yirmi seneye kadar vadeli krediler aç
mak, 

B) Bankaya veya (A) Grupu hisse sene
di sahibi bulunan öğretmenlerle Maarif Ve
kâleti merkez ve taşra teşkilâtında vazifeli 
olan memurlara ait arsalar üzerinde mesken
ler inşaa etmek ve bunları peşin veya ipotek 

karşılığında yirmi seneye kadar vâde ve tak
sitle yine bu öğretmen ve memurlara satmak 
veya bu maksatla arsalar ve meskenler muba
yaa etmek, 

C) Bankaya ait gayrimenkulleri kiraya ver
mek, yapı, onarma taahhüt, ve proje işleriy
le iştigal etmek, 

D) Yapı malzemesi ve ders aletleri en
düstrisi ve ticareti yapmak ve bu maksatla or
taklıklar kurmak ve kurulmuş olanlara ortak 
olmak, 

E) Ticari, sınai, zirai her çeşit teşebbüs 
ve taahhütlerde bulunmak, 

P) Ticari mümessillik, ticari vekâlet, si
gorta acentalıkları, komüsĵ on ve nakliye işleri 
yapmak, 

G) Sigorota ortaklıkları kunnak ve kurul
muş olanlara ortak olmak, 

H) Diğer bilcümle banka rnuameleleriyle 
uğraşmak. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı? 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Söz istedim. 
REİS — Efendim, oylama sırasında söz ta

lebinde bulunuyorsunuz. Geç kalmamanızı rica 
ederim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Oylamadan ev
vel söz istedim, görmediniz. 

REİS — Talebiniz oylamadan evvel değildir. 

Merkez 
MADDE 3. — Bankanın merkezi Ankara'

dadır. Banka lüzum gördüğü yerlerde, Banka
lar Kanunu hükümlerine göre şube veya ajans 
açabilir. 

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

124 
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Müddet 

MADDE 4. — Bankanın müddeti katı kuru
luş tarihinden başlamak üzere 99 yıldır. Bu 
müddet Umumi Heyet karan ile bir misline ka
dar daha uzatılabilir. 

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

II - Malî hükümler 
Sermaye 

MADDE 5. — Bankanın itibari sermayesi 
her biri (100) yüz Türk lirası kıymetinde 
(300 000) »üç yüz bin hisseye ayrılmış olarak 
(30 000 000) otuz milyon Türk lirasıdır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim?... Buyurun, Emin Soysal. 

EMİN SOLSAL (Maraş) — Efendim, öğret
mek istediğimiz bir nokta var. Bankanın bir ser
mayesi mevcut, 8 milyon civarında bir para deni
yor. Bu para mıdır, emlâk midir, bilmiyoruz?. 
Para ise, mevcut bu değil mi? Bunu da bilmiyo
ruz. Yalnız bendenizin öğrenmek istediğim nok
ta eskiden Yapı Sandığı olarak kurulan bu mü
esseseye başta sadece ilkokul öğretmenleri dâhil 
idi. Bu sermaye de ilkokul öğretmenlerinin idi. 

Orta tedrisat öğretmenleri, yüksek ted
risat öğretmenleri, köy öğretmenleri, bütün 
öğretmenler ve eğitmenler bu bankaya dâ
hil olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Lütfen Maa
rif Vekili bu noktayı tasrih etsinler de ile
ride her hangi bir şekilde yanlışlıklara mey
dan verilmesin. Sermaye yalnız ilkokul öğret
menlerinin idi. Para var mı, yok mu, arazi var 
mı yok mu, ayrı bir meseledir. Bankanın ku
rulması lâzım öğretmenlerimiz ayrıca terfihe 
de lâyıktır. Yalnız bu noktanın tasrihi lâ
zımdır. - İleri de yanlışlığa meydan vermemek 
için bu cihetin bu kürsüden tasrih edilmesi ge
rekir. 

REÎS —- Maarif Vekili, buyurun. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, mucip sebepler lâyihasın
da ve maddelerde de bu hususta kayıt var 
ama, madem ki, arkadaşım temas buyuruyor
lar sarahaten ifade edeyim : 

Halen bu Yapı Sandığında öğretmenler | 
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Bankası müessislerinin sermayesi olarak in
tikal edecek olan patrimuvan : 

A) Nakit 66 345 66 
B) Tahviller ' • 4 630 400 — 
C) Alacaklar 430 278 68 
D) Demirbaşlar 21 729 88 
E) Gayrimenkuller 2 644 441 85 

Yekûn 7 793 196 07 
0 

Yâni hâlen 7 793 196,07 liralık mamelek 
mevcuttur. 

Kurulacak olan bankaya orta tedrisat öğ
retmenleri, yüksek tedrisat öğretmenleri, eğit
menler, hulâsa bu derecedeki öğretim müesse
selerinde vazifeli öğretmenler ve bütün maarif 
camiasında bu mevzuda ilgisi olan merkez 
teşkilatındaki vazifeliler hissedar olacaklar
dır. Ancak bu para Yapı Sandığından .inti
kal ettiği için bu sandık ortakları bu mües
sesenin müessisi hüviyetini almış bulunuyorlar. 

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

MADDE 6. — Hisse senetleri (A) ve (B) 
gruplarına ayrılmış olup bunlardan : 

(A) Grupu sermayesinin % 55 ini; 
(B) Grupu sermayesinin % 45 ini teşkil 

eder. 
(A) Grupu hisse senetleri İlkokul öğret

menleri Yapı Sandığında aidatı bulunanlara 
tahsis edilmiştir. 

Ancak, Yapı Sandığında aidatı bulunanlar 
tarafından satmalmmıyan veya satınalmması 
taahhüdedilmiyen (A) grupu hisse senetleri 
evvel emirde öğretmenlerle Maarif Vekâleti 
merkez ve taşra teşkilatındaki memurlar, ar
tanı diğer hakiki ve hükmi şahıslar tarafın
dan satmalmabilir. 

İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığının mev
cudu bankaya intikal ettirilerek Sandıkta ai
datı bulunanlara, iştirak etmiş oldukları ser
maye hissesine tekabül edecek (A) grupu his
se senedi verilir. 

(B) Grupu hisse senetleri evvelemirde öğ
retmenlerle Maarif Vekâleti merkez ve taşra 
teşkilatındaki memurlara, artan diğer hakiki 
ve hükmi şahıslara tahsis edilmiştir. 

(A) Grupu hisse senetleri nama, (B) gru-
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pın hisse senetleri hâmiline muharrerdir. j 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı, efendim? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- | 
mistir. 

MADDE 7. — Banka, en az % 50 si mün
hasıran ipotekli ikrazlarda kullanılmak üze
re umumi heyetin kararı ile ödenmiş serma
yesinin iki misline kadar tahvilli, tahvilsiz 
uzun vadeli istikraz akdedebilir. Ancak, bu 
salâhiyetin kullanılabilmesi, Amortisman ve 
Kredi Sandığının muvafık mütalâasına ve Ma
liye Vekâletinin tensibine bağlıdır. 

Çıkarılacak tahvillerin şekil ve şartları 
hakkında da aynı veçhile muamele olunur. 

Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları 
tahvillerin re'sülmal ve faizlerinin ödenmesi 
için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teş
kil eder. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Öğretmenler ile Maarif Vekâ
leti merkez ve taşra teşkilatındaki memurların 
mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzeçe, banka
nın ödenmiş sermayesi ile ihtiyat akçeleri yekû
nunun âzami % 75 i ve 7 nci maddenin tatbikin
den elde edilecek mebaliğ, gayrimenkul ikraza-
tma tahsis edilebilir. I 

Ancak, Yapı Sandığında aidatı bulunan (A) 
grupu hisse senedi sahiplerinin mesken ihtiyacını 
karşılamak üzere yapılacak kredi talepleri terci-
han is'af edileceği gibi bu hisse senedi sahipleri
ne yapılacak ikrazatm faizi, idare Meclisi kararı I 
ile cari faiz haddinin âzami % 2 noksanı ile tes-
bit edilebilir. 

Bankanın toplıyacağı mevduat, her ne şekil
de olursa olsun, gayrimenkul alım ve satımına*, 
mesken inşaatına veya gayrimenkul ipoteği mu
kabili ikrazata hiçbir suretle tahsis edilemez. 
Bu hükme riayet edilmemesi halinde, Bankalar 
Kanununun buna mütaallik cezai hükümleri tat- I 
bık olunur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kârın dağıtımı 

MADDE 9. — Bankanın yıllık safi kârından : I 
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A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va

rıncaya kadar âdi ihtiyat akçesine, 
B) % 5 i ilerde vukuu muhtemel zarar kar

şılığına, 
C) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine, 
D) % 5 i umumi heyet tarafından tâyin 

edilecek nispet ve esaslar dairesinde idare Mec
lisi azaları ile Banka personeline ayrıldıktan 
sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıy
metleri üzerinden hissedarlarla (E) bendinde 
yazılı müessis hisse senetleri sahiplerine tevzi 
olunur. 

E) Yapı Sandığında en az 500 liralık mev
duatı bulunan veya mevduatını esas mukavele
name ile tesbit edilecek müddet zarımda bu mik
tara çıkartan (A) grupu hisse senedi sahiplerine 
ayrıca bedelsiz olarak müessis hisse senedi yerilir. 
Bu hisse senedinin miktar ve temettü nispeti esas 
mukavelenamede tasrih edilir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ihtiyat akçeleri 

MADDE 10. — Âdi ihtiyat akçesi Bankanın 
ilerde vukuu muhtemel zararlarını karşılamak 
üzere tefrik olunur. Fevkalâde ihtiyat akçesinin 
kullanış tarzı esas mukavelenamede gösterilir. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

I I I - İdari hükümler 
Bankanın idaresi 

MADDE 11. — Bankanın salahiyetli uzuv
ları şunlardır : 

A) Umumi Heyet 
B) Murakıpler 
C) idare Meclisi 
D) idare Komitesi 
E) Umum Müdürlük 
RE IS — Madde hakkında söz istiyen? 
Emin Soysal, buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Bankalarda bu 

idare meclisi âzalıkları aldı yürüdü, hem de yük
sek yüksek maaşlarla. Bu, bir fukara bankası
dır, denilebilir. Buradaki idare meclisi azalarına 
ne kadar maaş verecekler, nasıl çalıştıracaklar, 
onu bilmeliyiz. Benim kanaatimce bu bankada 
şimdilik idare meclisine ihtiyaç yoktur. Umum 
Müdür, muavinleri ve müdürleri toplanır, ka-
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rar verir ve tatbik ederler. Esasen bizde idare I 
meclisi âzası demek haftada bir kere bile gelip I 
çalışmadan maaş alan insanlar demektir. 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyen? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... I 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Umumi Heyet 
MADDE 12, — Umumi Heyet banka hisse 

senedi sahiplerinden teşekkül eder. Şu kadar ki, 
nama muharrer her on hissleye sahibolanm veya 
bu kadar hisseyi temsil edenin ve hâmiline mu
harrer her yirmi hisseye sahibolanm veya bu ka
dar hisseyi temsil edenin Umumi Heyette bir re
yi vardır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Murakıpler 
MADDE 13. — Banka, Umumi Heyet tara

fından ikisi (A) grupu hissedarlarından ve biri
si (B) grupu hissedarlarından seçilen üç mura
kıp tarafından murakabe edilir. 

Murakıpler iki yıl için seçilirler. Tekrar seçil
meleri caizdir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı! 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

îdarle Meclisi 
MADDE 14. — Bankanın İdare Meclisi Umu

mi Heyet tarafından üçü (A) grupu hissedarla
rından olmak üzere seçilecek 5 azadan terekküb
edir. Azalar 3 senelik bir devre için seçilirler, 
tekrar seçilmeleri caizdir. 

Azaların, gerekK meslekî, hukuki, malî, ikti
sadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi olmaları ve 
bu sahalarda yüksek tahsil yapmış bulunmaları 
şarttır. 

Yapı Sandığında mevduatı bulunan (A) gru
pu hissedarlarından seçilecek ikisi ficin tbu şartlar 
aranmaz. 

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

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Söz istiyo
rum. 

REÎS — Beyefendi, çok rica ederim, müsaade 
buyurunuz; Mebus arkadaşımız hangi madde ile 
ilgili ise o maddede söz almak üzere daha evvel- I 
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den kâtip arkadaşa ismini yazdırması mümkün
dür, bu bir.. İkincisi, «Madde hakkında söz isti
yen var mı?» diyoruz. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Madde hak
kında söz almak için sıraya vurmuştum. 

REİS — Zatıâliniz sıraya vurmuş olabilirsi
niz, biz de duymamış olabiliriz. Fakat tam oyla
ma sırasına geçtiğimiz anda bu hal caiz değildir. 
Maddeyi mebusun takibetmesi lâzımdır. Şu anda 
söz veremem. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İdare Komitesi 
MADDE 15. — İdare Komitesi, Bankalar 

Kanununda yazılı vazifeleri ifa etmek üzere İda
re Meclisi tarafından İdare Meclisine dâhil olan
lar arasından seçilen iki âza ite Umum Müdür 
veya vekilinden terekkübeder. 

REİS -r- Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiytenler.. Kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlük 
MADDE 16. — Bankanın işleri Umum Mü

dür tarafından tedvir olunur. Bankayı üçüncü 
şahıslara, idari ve kazai mercilere karşı Umum 
Müdür temsil eder. 

Umum Müdür, İdare Meclisi tarafından tâ
yin edilir. İdare Meclisi lüzumu halinde Umum 
Müdürün inhası üzerine, kâfi miktarda, Umum 
Müdüre muavin de tâyin eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

IV - Kuruluş hususiyetleri 
Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Bankanın esas mukavelena
mesi, Ticaret Kanununda yazılı kuruluş muame
lelerine ait şartlar aranmaksızın bu kanun hü
kümleri dairesinde İcra Vekilleri Heyetince tas
dik olunduktan sonra başkaca merasime hacet 
kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret siciline 
kayıt ve ilân olunur. Katî kuruluş bu ilân tari
hinden başlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? 
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Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden- I 

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Banka ve kuracağı ortaklık
ların İdare Meclisine ve murakipliklerine seçilen 
azalardan öğretmen ve memur olanlar hakkında, 
bu vazifeleri dolayısiyle, Memurin Kanununun 
8 nei maddesi ile 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı 
Kanunla değişik 18 nci maddesinin 1 nei fıkra
sı tatbik olunmaz. Bu kimselere Bankadaki mun
zam vazifeleri dolayısiyle verilecek aylık ücret, 
mezkûr vazifelere muhassas aylık ücretin üçte 
ikisini tecavüz etmemek şjartiyle Umumi Heyet 
tarafından tesbit edilir. 

Banka ve kuracağı ortaklıkların memurları ile 
İdare Meclisi Reis ve azaları 3659 ve 5434 sayılı 
Kanun hükümlerine tâbi değildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Arkadaşlar, 
ben asıl 14 ncü madde hakkında söz istemiştim. 
Bu madde İdare Meclisi âzalıklarma taallûk et
tiği için geçen celsede bu husustaki fikirlerimi 
ifadeye gayret göstermiştim. 

Memurlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinde, 
iktisadi ve ticari gaye takibeden bir müessesede 
İdare Meclisi âzalığı vazifesini alamaz. Mevcud-
olan Ticaret Kanunu hükümleri, Memurin Ka
nunu hükümleri bunu âmirdir. Gerçi 14 ncü mad
de geçmiştir, şimdi buna ait ve bu istisnaya 
taallûk eden 18 nci maddeye gelmiş bulunuyoruz, 
fakat bununla da asıl gayelere aykırı bir mad
de sevk ettiğimizi ve kanunlarımızın ahengini 
bozacak bir madde tedvin ettiğimizi açıkça ifade 
etmeyi bir vazife sayarım.. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ MUŞTA 

FA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) —Muh
terem arkadaşlarım, Şahap Kitapçı bey arkada
şımız geçen müzakerelerde de aynı maddeye do- I 
kunmuşlardı. Bankanın hissedarları öğretmen ol
dukları için idare meclisine onlardan kimse gire
mez dediler. Doğru, Memurin Kanununun 8 nei 
maddesi bunu âmirdir., Fakat bu kanunla Memu- I 
rin Kanununun 8 nci maddesi ve 3656 sayılı J 
Kanunun memurların idare meclisine âza ola- I 
mıyacağı hükmü ilga edilmiş oluyor, yani (mual
limler idare meclisinde bulunabilir) diye bir I 
hüküm vaz'ediliyor. Bu, teşkilât kanunu değildir. I 
Memurin Kanununun bir maddesi sırf bu mak- ( 

. 1958 O : 1 
satla tadil edilmektedir. Yüksek reyinize iktiran 

ı ettiği takdirde mahzur ortadan kalkmış olur. 
REİS — Emin Soysal. 

i EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, sözcü 
j arkadaşımızın izahları şeklen insana doğru gibi 
| gelir ama işin mahiyeti başkadır, öğretmenler 

idare meclislerinde âzadır, kışın saat 11 de ida-
j re meclisi toplanacak, öğretmene haber geldi, 
I dershane ne olacak? öğretmenin asıl vazifesi 

ve âmme işi olan öğretmenlik ne olacak? Me
murin Kanununa konulan bu hükmün asıl he
defi, memurun asli işini, vazifesini bırakıp tâli 

I işlerle uğraşmamasını kendi asli işini iyi gör
mesini temin içindir. Şimdi öğretmenlerin 
idare meclisine girmesi veya her hangi 
bir vazife almalar* bu madde ile tes
bit ve tedvin edilirse, filân mektepte 
öğretmendir, meselâ; Gazi Lisesinde riyaziye 
öğretmenidir. İdare meclisinde âza olan öğret
men idare meclisi toplantısında oradadır, diğer 
tarafta sınıf, öğretmen beklemektedir... Bu şe
kilde öğretmen idare meclisinde âza olamaz. 

, Binaenaleyh işi bu noktadan düşünmek lâzım
dır. Ama mütekait öğretmen olur veya meslek
ten ayrılmış olur. Olacaksa asli vazifesinde ye
rine bir vekil tâyin edilmelidir. 

SOLDAN BİR SES — Meselâ mebus... 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Mebus de

medim, mıebus iktidara mensubolursa o da ida
re meclisine girer. Söyletme beni, beyefendi! 
(Sağdan; bravo, sesleri. Gülüşmeler) Mesele; 
öğretmenin terfihi meselesi değil, işin mahiyeti 
meselesidir. Hem idare meclisi âzası, hem de 
öğretmen olan bir kimsenin bu iki vazifesi de 
güdük kalır. Nitekim bir d-e muavin olan öğ
retmenlerin durumu var ki, muavin olan öğret
men idarededir, orada vazifesi vardır, öte yan
dan talebe sınıfta öğretmen bekler; böyle şey 
olmaz! Herkes asıl işinde iyi çalışmalıdır, me
seleyi böyle düşünmek lâzımdır. 

Sonra ihtisasa da ehemmiyet vermek lâzım
dır. Yalnız işi böyle heyecana getirip, başka baş
ka tarafa çekmemeli, işi iyi düşünmeli, iyi ifa 
etmelidir. 

REİS — Hadi Hüsman 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 

muhterem arkadaşım geçen celsede konuştular, 
bu celsede de fikirlerini tekrar ettiler. 

«Bu hüküm, Memurin Kanununa aykırıdır», 
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diyorlar ve «Memurin Kanununun her hangi bir 
maddesine aykırı bir hüküm sevk 'edilemez», di
yorlar. Ben hukukçu arkadaşıma hitabetmek 
isterim. Her hangi bir kanun asla istisnasız ya
pılamaz, böyle bir kaide mevcut değildir. Me
murin Kanununun, hattâ tedvin edilirken dahi, 
içinde istisnalar mevcuttur. Meselâ, bâzılarını 
öftyliyeyim: 

" "' Bütün memurlar Memurin Kanununa tâbi
dir, ama hâkimler bundan müstesnadır. Memu
rin Kanununda bir memur iki vazife alamaz 
ama istisna vardır. Mühendis alır, muallim alır, 
doktor alır. Yani bir kanun tasavvur ediliyor 
ki, bunun istisnası olmaz. Bendeniz bu noktaya 
temas etmek istiyorum, istisnasız kanun olmaz. 
Her hangi bir kanunda istisna hükmü yaratıldı
ğı zaman hukuki bâzı iddialar asla varit de
ğildir. Bunun birçok misalleri vardır. 

Sonra Ticaret Kanunu, (Memur ticaretle iş
tigal edemez) der. Bu, Emin Soysal arkadaşı
mızın dedikleri gibi, başka vazifelerle meşgul ol
masın, diyedir, tamamiyle kendini memuriyete 
versin, diyedir. Yoksa, başka bir işle meşgul ola
maz, diye değil, öyle olsaydı, Memurin Kanunu 
ile ve ondan sonra çıkan kanunlarla hiçbir me
murun. birden fazla vazife alamaması icabederdi. 
Arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, muallim, mü
dür, olabilir, müdür, muallim olabilir, bir doktor 
üç vazife alabilir. 

Onun için bir kere kanunlarda istisna olabi
lir, olmaz, diye bir kayıt da yoktur. Muhakkak 
bâzı kanunlarda istisnalar olabilir. 

Sonra, arkadaşımız mütemadiyen 14 ncü mad
deyi ilk tatbik edilmek istenilen bir madde ola
rak ortaya koydu. Bunun birçok misalleri var
dır. Vekil arkadaşımız Vakıflar Bankası Kanu
nunu okudu. Birçok misaller daha zikredilebilir. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri kanunla kurulmuş 
olmakla beraber, tamamen hususi hukuk saha
sında faaliyet görür. Yalnız ifade edeyim ki, bu 
da kanunla kurulmuş bir anonim şirkettir ve di
ğer anonim şirketlerden farklıdır, farklı olacak
tır. Bu itibarla iktisadi Devlet Teşekküllerine 
yakınlığı çok fazladır, iktisadi Devlet Teşekkül
leri kanunlarında ise oralara mensup bütün me
murlar iktisadi Devlet Teşekküllerinin idare 
meclislerinde âza olabilirler. Halen âza olanlar 
vardır. Binaenaleyh, bu ne yepyeni bir hüküm-
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dür, ne de her hangi bir kanuna (istisna mevzu-
ubahsolamaz) diye bir kaide konabilir. 

Sonra bilhassa kanuni değil, fakat sosyal bir 
noktaya temas etmek istiyorum. Nihayet buraya 
meclisi idare âzası olması istenilen kimseler' de, 
orada bilfiil hissedar olanlar arasından seçilecek 
ve menfaatine bâzı hizmetler yapılmak istenilen 

. kimselerden, yani muallimlerden olacaktır, A, B 
grupu hissedarlarından olacaktır. Bu bakımdan 
da kendi hizmetleri için kurulan müesseselerde 
birkaçının meclisi idare âzası olması, kanuni ta
rafı bir tarafa bırakılsa bile, sosyal bakımdan 
şayanı arzudur. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, benden evvel arkadaşımız 
sö« istedi. 

RElS — Söz istiyen 5 arkadaşımız daha var, 
size takdimen söz veriyorum, buyurun efendim. 

MAARİF VEKlLt CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Heyeti Celilenin bu madde hak
kında tenevvür ettiği kanaatindeyim. Bir defa, 
14 ncü maddenin kabulü ile 18 nci maddenin 
esası halledilmiştir. 18 nci maddede, Memurin 
Kanununun hükümleri bakımından bir istisna 
yapılmıştır. Bu istisna daima yapılabilir, taknin 
edildiği takdirde kanuna aykırılığı da kalmaz. 

Şahap Bey arkadaşımız geçen celsede; «Bu -
bankanın kurulmasında ve sandığın sermayesi
nin buraya intikalinde öğretmenlerin arzu ve 
ittifakları var mıdır?» dediler. Biz de dedik ki; 
hissedar öğretmenler heyeti umumiye kongrele
rini yapmışlar, mümessillerini seçip genel kon
greye göndermişler, mümessiller, temsil ettikleri 
arkadaşları adına karara varmışlardır. Bu 8 mil
yon liralık sermayenin sahibi olan heyeti umu-
miyenin bir arzusu olarak sermayesinin üçte bi
rine yakın bir miktarını nakten temin ettikleri 
bankaya Meclisi idare âzası olabilme salâhiye
tin ve hakkının kendilerine tanınmasıdır. Bun
dan tabiî bir şey olamaz. Bunun gerek Bankalar 
Kanunu, gerekse Memurin Kanununa aykırı bir 
tarafı olmadığı gibi, biz de sekiz milyon lira gi
bi muazzam bir sermayeye sahip bulunan öğret
menlere idare meclisi âzası olmak hakkını tanı
mak hususunu yerinde bulduk ve tasarıyı bu 
şekilde sevk ettik. 

Son nokta olarak, Emin Soysal arkadaşı
mın kendine has bir üslûp ile temas ettiği, «va-
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zifeler aksar» şeklindeki itirazlarına geleceğim. 
Arkadaşım lütfetsinler de sermayesinin büyük 
bir kısmının sahibi bulunan öğretmen arkadaş
larıma üç sene müddetle devam edecek olan 
idare meclisi âzalığmı çok görmesinler. Öğret
menlerimiz fedakârdır, vazifeşinastır. Bu vazi
yette hiçbir suretle hakiki ve asli vazifelerini 
ihmal etmezler, aksatmazlar. Nasıl ki, sabahle
yin başka bir okula, öğleden sonra başka bir 
okula gidiyor ve ders veriyorlar. Bu vaziyette 
vazifeleri aksıyor mu? Haftada bir toplanacak 
olan idare meclisi toplantılarına iştirak edecek 
öğretmen arkadaşlarımızın bu toplantıları va
zifeleri aksatmıyacak şekilde tanzim edecekleri
ne hiç şüphe yoktur. Teklif yerindedir, kabulü
nü arz ve rica ediyorum. 

REÎS — Esat Mahmut Bey, buyurun, efen
dim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, bu banka; maksadı teessüsü itibariyle 
muallimlere hizmet etmek, muallimlerin mesken 
ihtiyacını temin etmek ve bütün mesaisini onla
rın zaruret ve ihtiyaçlarına karşı tutmak için 
kurulacak bir bankadır. Elbette ki, sırf muallim
lere tahsis edilecek olan bu bankanın idaresinde, 
tedvirinde ve her türlü muamelesinde muallim
lerin reyi olması, muallimlerin fikri olması ve 
onların hâkimiyeti olması lâzımdır. Çünkü doğ
rudan doğruya bu banka muallimlere hitabeden 
bir bankadır. Bu bakımdan bendeniz şahsan mu
allimlerin bu bankanın idare meclisinde âza ol
malarını tamamiyle tasvib etmekteyim. Çünkü 
bu şekilde bankanın muamelelerini daha iyi bir 
surette idare edeceklerine şüphe yoktur. 

Ancak kanunun heyeti umumiyesini tetkik 
ettiğimiz zaman görürüz ki, bir noktası boş 
kalmış gibidir. Yahut bana öyle geliyor. 

Maddesi geçti yetiştiremedim. Banka, mes
keni olmıyan muallimlere mesken temini maksa
dını istihdaf ediyor. Yalnız kanunun heyeti umu-
miyesinde, bütün maddelerde bunu ifade eden 
bir nokta mevcut değildir. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Var... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Görmedim. Eğer varsa maksat hâsıl olmuş de
mektir. Yoksa bu banka ikinci bir bina yapmak 
istiyenlere veya ticaret maksadiyle para alacak
lara hizmet edecektir ki, doğru bir hareket ol-
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maz. Ben maddelere de raslamadım. Maarif Ve
kili «vardır» diyorlar, varsa mesele yoktur. 

REÎS — Buyurun, Maarif Vekili... 
MAARİF VEKlLl CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim; kanunun maddelerinde, banka
nın sermayesinin yüzde 75 inin öğretmeni mes
kene kavuşturmak hedefini güttüğü sarihtir. 

Yalnız meskensiz öğretmen denince takdir 
buyurulur ki, bu şekildeki bir şeyin kanun mad
desine geçmesine imkân yoktur. Ancak ifade 
edeyim, hedef meskensiz öğretmene mesken yap
maktır, bu da nizamnamesinde ayrıca yer ala
caktır. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Vekil Beyefindinin beyanı zapta geçti, kâfidir. 

RElS — Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; Devlet memurlarının bankalar idare 
meclislerinde vazife almalarına cevaz veren hü
küm yeni değildir. Bunun misallerini son bir
kaç sene içinde Maliye Vekâleti levazımında, 
işçi Sigortalarında ve daha birçok yerlerde gö
rebiliriz.' Baremin rijit tahditlerinden kurtul
mak için bâzı dairelerce bundan istifade edil
mektedir. Şimdi gelen kanuna sıkıştırılmış olan 
madde bu bakımdan yeni bir şey değildir. 

Bir arkadaşım vazife mevzuuna temas etti, 
idare meclisine seçilen bir öğretmenin asli vazi
fesini ihmal edeceğini söyledi. Bunda hissei 
hakikat vardır, fakat telâfi edilebilir, öğret
men her gün derse giren kimse değildir. Yal

anız Maarif Vekâleti merkez teşkilâtına mensup 
kimseler olduğu takdirde bâzı mahzurları 
çıkabilir. Bunun mahzurlarını son zaman
larda - isim vermiyeyim - memurlar tarafın
dan kurulan bankalarda görmüşüzdür. Bu 
nevi bankalar ekseriya hangi vekâlet içinden 
çıkmışsa o vekâlete karşı taahhütlerde bulunu
yorlar, o vekâletle muamele yapıyorlar.. 

Düşünün; bu bankanın idare meclisine Ma
arif Vekâletinin müsteşarı veya iki umum mü
dürü ek vazifeli meclisi idare âzası olarak gir
di ve bu banka Maarif Vekâletinin okul inşası 
veya başka bir şey için taahhüde girişti. Böyle
ce hem veren, hem alan bir arada birleşmiş ola
caktır ki, hakikaten mahzur arz eder. Tutum 
Bankası misalini huzurunuzda verebilirim. 

öğretmenlerden, sermaye sahiplerinden mec
lisi idare âzası seçilmesi gayet tabiîdir ama bu-
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nu izin verirseniz bir ek vazife şeklinde vermi-

, yelim de oraya seçilenler bu vazifenin devamı 
müddetince asli vazifelerinden ayrılmış olsun
lar veya mezun sayılsınlar. (Olmaz sesleri) 
Bu şekilde bir hususi hüküm sevk edersek ileri 
sürdüğüm mahzur ortadan kalkmış olabilir. 
Maruzatım bu kadardır. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ MUSTA

FA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — İda
re Meclisi âzalıklarına A grupu hissesine sa-
hibolanlardan başkası giremez. Binaenaleyh 
Müsteşar, Müdürü Umumi bu sandığın serma
yedarlarından değildir, hisseleri yoktur. Buna 
imkân da yoktur. Bu ciheti tasrih ediyorum. 
Ferid Melen Bey arkadaşım müsterih olsunlar 
diye. 

FERİD MELEN (Van) — Umum Müdür ve 
Müsteşar da öğretmenlikten gelemez mi? 

REİS — Ferid Melen Bey sual mi sormak 
istiyorsunuz? 

FERİD MELEN (Van) — Hayır, cevap 
verdim. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın Komisyon 

Başkanı söylediler, Vekil Bey de, olur, dediler. 
Sayın Tekel Bakanı izahatta bulundu... 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Ben henüz bir şey söylemedim. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Evvelce söy
ledin. Tekel Bakanı «Meslekî işler, sosyal işler 
bakımından bunun böyle olması lâzımdır.» dedi
ler. Sosyal işleri düşünüyorsak meslekî işlerde, 
sendika kurmak işinde, muhtelif iş gruplarının 
sendikalarında müsamahakâr olmamız lâzımge-
lir. 

Şimdi soruyorum; bankanın meclisi idaresine 
Adana'dan veya Sivas'tan bir öğretmen tâyin 
edildi, Sivas'taki öğretmen bankadaki vazife
sine gelecek mi, gelmiyecek mi? Gelirse oradaki 
vazifesi ne olacaktır? Maarif Vekili diyor ki; bu 
kadar öğretmen arasından 3 - 5 öğretmen de va
zifesine devam etmesin, zararı yok... 

MAARİF VEKİLİ CELAL YARDIMCI 
(Ağrı) — öyle demedim. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — İsterseniz 
zaptı getirsinler, beyanınızı okuyalım, öğret
men meclisi idareye seçildiği zaman Maarif Ve
kâletinin bu öğretmenin vazifesini yapmak üze-
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re yerine bir vekil tâyin etsin ki, öğretmenlik 
vazifesi sarsılmasın. Yani Maarif Vekâleti bunu 
kabul ediyorsa mesele yok. Çünkü banka özel 
bir teşebbüstür, teşekküldür, öğretmenlik ise 
âmme hizmetidir. Bankanın meclisi idaresine se
çilecek öğretmen meclisi idarede çalışırken sınıf
taki vazifesine Maarif Vekâleti bir vekil öğret
men tâyin etsin. Maarif Vekâleti bunu takabbül 
ediyor mu? 

Bir arkadaşımız, «Bu işte muallimlerimizin de 
fikri bulunsun.» buyurdular. Tabiî hissedar ol
dukları banka hakkında onların da fikri olacak, 
olması lâzımgelir. 

Meskensiz öğretmenler mevzuunda köy öğret
menlerinin durumu hususiyet arz eder. Banka 
bunlara da köyde ev yapacak mıdır? Yaptığı 
takdirde öğretmen oradan nakledildiği zaman 
durum ne olacaktır? 

Bütün bu noktaların esaslı surette incelenip 
Maarif Vekili tarafından burada izah edilmesi 
lâzımdır. 

REİS — Orhan Kökten. 
ORHAN KÖKTEN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben, ilkokul öğretmen
liğinden doğrudan doğruya buraya gelmiş bir 
arkadaşınızım. Bunu her zaman, her yerde tek
rar etmekten en büyük zevki duymaktayım. 
(Bravo sesleri) Bence ve muhakkak Heyeti 
Umumiyenin en az yüzde 90 ina tercüman olarak 
ifade edeyim ki, yeryüzünde hiçbir meslek ilk
okul öğretmenliği kadar vatana müfit ve şe
refli değildir. Bu itibarladır ki, ilkokul öğret
menlerinin menfaatine uygun ve onları bir yuva 
sahibi yapmak gayesini hedef tutan kanunun 
bir an evvel Meclisten çıkması için Büyük Mec
lisin gösterdiği büyük anlayış karşısında heyecan 
duymamak mümkün değildir. Bununla beraber 
bâzı arkadaşlarımın . burada endişelerine, o mes
lekten gelmiş bir arkadaşınız sıfatiyle, kısaca 
cevap vermek için yüksek huzurlarınızı işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Evvelâ arkadaşlar, Bu 8 milyon 1943 yılından 
bu yana ilk okul öğretmenleri tarafından dişle
rinden tırnaklarından artırılarak biriktirilmiş 
bir paradır. Bu itibarla bu paranın sahibi olan 
arkadaşlarımın İdare Meclisinde bulunmalarına 
müsaade buyursunlar. Kendi paralarının nereye 
sarf edildiğini ilkokul öğretmenleri elbette bil
mek isterler. 
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İkincisi, Emin Soysal arkadaşımız «ilkokul ! 

öğretmeni idare Meclisine geldiği zaman sınıfı 
açıkta kalır» buyurdular. Realite şudur ki, bâzı 
ahvalde sınıf hocasız kalabilir. O zaman Başöğ
retmen sınıfa gelir ve îdare Meclisinin devam 
ettiği müddetçe, bir saat, yarım saat, sınıfta kalır 
ve çocuklar öğretmensiz kalmazlar, müsterih ol- I 
şunlar. Realite budur. I 

Bunun dışında bir öğretmen hastalık veya I 
her hangi bir sebeple derse gelemediği zaman ye- I 
rine öğretmen tâyin edilmez, onun yerine baş- I 
öğretmen derse girer. Talimatnameyi Emin Bey I 
arkadaşım benden iyi bilirler. I 

Arkadaşlarımızın birisi de «ya seçilecek azalar 1 
Adana'dan, Konya'dan veya başka bir yerden I 
olursa?» dediler. Bundan da endişe etmesinler. I 
Halihazır sandığın da îdare Meclisinin azaları I 
vardır. Bunların hiçbrisi Adana'dan, Konya'dan I 
değildir. Toplanacak öğretmen arkadaşlar en az I 
Emin Bey kadar basiret ve anlayış sahibidirler. I 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, basi
retten bahsetti; cevap vermem lâzım. I 

REİS — Şahap Kitapçı. 
gAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, 14 ncü madde geçmiştir, 18 nci mad- I 
deyi görüşüyoruz. Fakat biz Yüksek Meclisin, üze I 
rinde hassasiyetle durduğu bir prensibin müda- I 
faasmı yapmak zarureti ile bu noktada izahatta I 
bulunmak istemiştik. Hadi Hüsman Beyefendi, I 
«kanunlar elbette değişir.» buyurdular. Bu ifa- I 
deleriyle her halde «maddeleri değişir» demeli I 
istemişlerdir. Maddelerde istisnalar bulunur, I 
kabul. Elbette her kanunun birtakım istisnaları I 
ve istisna vaz'eden hükümleri bulunur ve bâzı I 
maddelerin tadili mümkündür, ama ben diyorum I 
ki, Memurin Kanununun ruhuna göre, taşıdığı I 
prensibe göre, memurun memuriyeti devam et- I 
tiği müddetçe - Devlet iktisadi Teşekküllerinde I 
ve ticari gaye takibeden müessese ve bankalarda I 
olduğu gibi - onu vazifeden alakoyacak şekilde I 
aykırı hükümler derpiş etmiyelim. Madde geç- I 
mistir, fakat bu bir madde değildir, bu, Memıı- I 
rin Kanununa hâkim olan ruhtur, bir prensip- I 
tir. Bu prensibe aykırı istisnalar vaz'etmeye gi- I 
dildiği takdirde kanunun ana hükmü ve gayesi I 
sarsılmış olur. Misali arkadaşlar gösterdiler, bu- I 
ların hepsi ana prensibe aykırı düşen istisna- I 
lardır. Hattâ Memurin Kanununun ana hüküm- I 
3erine aykırı hükümlerin bu suretle vaz'ına Yük- » 
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sek Meclisin salâhiyeti olmıyabilir diye de iddia 
edilebilir. ! 

Yüksek Meclis birçok kanun vazedebilir, ka
bul ediyorum, fakat her halde esaslı prensipler 
bu vaz'ettiği ana kanunlara hâkimdir. Diğer ka
nunları tedvin ederken bu esaslı prensipleri göz 
önünde bulundurmak zorundayız. Meselâ Hadi 
Hüsman Beyefendi, Hâkimler Kanunundan bah-
settider. Malûmuâliniz, Hâkimler Kanunu; hâ
kimlerin başka bir yerde vazife deruhde etmesini 
meneder. Bu, doğrudan doğruya Anayasa mev
zuudur. Bunu benim kadar kendilileri de bilirler. 

Sonra arkadaşlar; Maarif Vekili Beyefendi, 
bunun, Yapı Sandığı Hissedarlar Umumi Heyeti
nin bir kararı ile olduğunu ifade ettiler. Bunun 
geçen celsede de münakaşasını yaptık, fakat ka
nunu kabul ettirecek olan şey esbabı mucibesidir. 
Kendileri burada izahatta bulundularsa da, bize 
şimdiye kadar hiçbir zaman Hissedarlar Yapı 
Sandığı Heyeti Umumiyesinin falan gün toplan
dığını, şu kadar delege geldiğini, şu kadar nisap
la karar alındığını ifade buyurmadılar. Bu kadar 
kuvvetli olan ve 1943 ten beri paraları yığılmış 
bulunan arkadaşların bu paralarına bir şekil 
vermtek gayesiyle yeni bir şirket kurarken asıl es
babı mucibe olan şeyi niçin zikretmediler de bu
nunla münasebeti olmıyan maddede ve daha he
nüz ortaya atıyorlar. Muallimin idare meclisi âza
sı olmasına dair olan 14 ncü madde geçmiştir. 
Ben burada bir hukuki münakaşa yaptığımız 
düşüncesiyle 14 ncü maddede söylemediğim husu
su arz ettim. Yaptığımız şey hukuki münaka
şadır. ı 

istirhamımı tekrar edeceğim : Böyle birtakım 
istisnalarla ana kanunlarımıza hâkim olan esas 
vo prensipleri zedelemiyelim. 

RElS — Emin Soysal, buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem mes

lektaşım, burada çalışan öğretmenlerin en az be
nim kadar basiretli olduğunu söylediler. Ben 
sözlerine bir şey daha ilâve edteyim: Burada ça
lışan, bu meslekte çalışan öğretmenlerin hemen 
hepsi, benden çok daha basiretlidir, bu böyle ka
bul edilmelidir. Basiret meselesinde yarışa ve tar
tışmaya çıkmak niyetinde değilim. Ben herkesi, 
kendimden çok basiretli sayarak konuşurum. 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — Kırk yılda 
bir doğru bir lâf. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Kırk yılda bir 
değil, ben her zaman böyle konuşurum. 
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Şimdi, benim arz etmek istediğim nokta şu : 
Arkadaşımız diyor ki, «öğretmen bir iki sa

at dersinden ayrılırsa, yerine başöğretmen bakar.» 
Efendim, bu iş bir bankanın meclisi idare âzalı-
ğıdır. Sivas'tan öğretmen, meclisi idareye seçil
miş gelmiş. Hepsi Ankara'dan olamaz, Sivas'tan, 
Adana'dan da seçilmiş gelmiş olabilir. Buna baş
öğretmenin vekâleti kaç gün ve nasıl olabilir? 

Orta mektep, lise müdürü, eğer tarih hocası 
ise, fizik veya riyaziye hocasına vekâlet edebilir 
mi? Onun işini görtebilir mi? Fizik hocasının der
sine, bir tarih öğretmeni olan lise müdürü girebi
lir mi? Bunu düşünmek lâzımdır. Kanaatimce 
arkadaşımız bu işi süratle kuralım, endişeleri 
bertaraf edelim diyor. Biz diyoruz ki; bu işi ku
ralım ama sağlam kuralım. Yapı Sandığının ku
ruluşu gibi kurup da seneler sonra işin tasfiyesi 
zımnında banka kurmaya gittiğimiz gibi bunu 
kurarken de çürük 'kurarsak sonunda ne yapa
rız, bilmem. Onun için» sağlam kuralım arkadaş
lar. Bir öğretmen buraya tâyin edilirse yerine 
Maarif Vekili 'bir vekil tâyin edebilmelidir. Şa
hap Kitapçı arkadaşımızın söylediği hukuki 
cephe aynı mahiyet taşır. Her işte ana prensip
leri çiğneye çiğneye işleri içinden çıkılmaz hale 
getiriyoruz. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim, bir iki hususu tavzih ve bir iki 
hususa da arzı cevap için huzurunuza tekrar gel
miş bulunuyorum. Ferid Melen arkadaşımız 
Maarif Vekâletinin banka ile olan alâkasını izah 
ettiler. Geçen celsede de arz ettim, Maarif Ve
kâletinin banka ile hiçbir alâkası yoktur. Onun 
vazifesi bu bankayı kurmak ve tasarısını hazır
layıp huzurunuza getirmekten ibarettir. Banka 
kurulduktan sonra tamamen bir anonim şirket 
vasfını haiz bir müessese olarak Umumi heyeti, 
idare meclisi ve umum müdürü tarafından ida
re edilir. 

Bir hususa daha temas ettiler : «Ya bu ka
bul edilen (A) hisse senedi sahibi olan öğret
menlerden bir tanesi merkezde müsteşar veya 
umum müdür olursa» dediler. Böyle bir şey de 
yoktur. Bir kısmını kabul ettiğiniz, bir kısmını 
da kabul buyuracağınıza emin bulunduğumz bu 
kanunda (A) hisse senetleri sahipleri, halen 
Yapı Sandığında parası olan ilkokul öğretmen
leri arkadaşlardır. Bunların içinde ne müsteşar 
var, ne umum müdür vardır. 
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Şahab Bey arkadaşımız «hukuki münakaşa 

yapıyoruz.» buyurdular. Emin olsunlar biz de 
hukuki münakaşa yapıyoruz. Esasen biz hukuki 
münakaşayı tasarıyı hazırlarken yaptık ve hu
zurunuza o şekilde getirdik. 

Sonra, hukuki mesnetler ileri sürdük buyur
dular. Müsterih olsunlar, bizim hukuki mesnet
lerimiz de sağlam ve emin mesnetlerdir. 

Saniyen «Meclis değiştiremez» buyurdular. 
Bu nasıl söz? Meclisin değiştiremiyeceği, ilga 
edemiyeceği hiçbir kanun yoktur. Meclis Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzu bile değiştirir. 

Memurin Kanunu niçin bu hükmü koymuş
tur? Âmme menfaati mülâhazası ile koymuştur. 
Vâzıı kanun daima âmmenin menfaatini ön plân
da tutar. Memurin Kanunu memuru tüccar ola
rak başka sahalarda çalışmaktan menetmiştir. 
Bunu âmme mekanizmasının iyi işlemesini te
min için yapmıştır. Aynı vâzıı kanun bir öğ
retmenler Bankası kurulurken yine bu âmmenin 
menfaatini mülâhaza ederek, bu hükmü iki ida
re meclisi âzalığmdan istisna etmiştir. Yerinde 
mi? Yerindedir. Hem vallahi, hem billahi ye
rindedir! (Soldan : Alkışlar) Meclis olarak sa
lâhiyeti var mı? Bu hususta şakkı şefe edile
mez, söz bile söylenemez, elbette salâhiyeti var
dır. 

Şimdi gelelim yine benîm muhterem arka
daşım Emin Soysal Beye. Nedense yıldızımız bir 
türlü barışamadı. Kendisinden rica ederim, söy
lemediğim sözleri bana izafe buyurmasmlar. Ben 
demedim ki, idare meclisine seçilecek arkadaş 
yâlnız idare meclisinde çalışsın, öbür işleri ne 
olursa olsun bıraksın.. Ben böyle bir şey deme
dim. Ben dedim ki, nasıl bir öğretmen sabah bir 
mektepte, öğleden sonra başka bir okulda ders 
veriyorsa, nasıl avukat olan öğretmenler varsa, 
nasıl ek görevli öğretmenler varsa ve nasıl ki, 
onlar görevlerini pek güzel tanzim ediyorlarsa, 
bu görevi de tanzim etsinler diyorum. Tanzim 
edebilir mi? Edebilir. 

Bizden bir söz almak istiyorlar; onu da arz 
edeyim : 

Buyurdular ki, «Buradaki meclisi idare âza-
lığma Erzurum'dan bir öğretmen seçilmiş ise, 
buradaki çalışması müddetince Erzurum'daki 
vazifesinin oraca telâfisi mümkün olmazsa bu 
vazifeyi aksatmamayı Vekil Bey taahhüdeder 
mi?» Taahhüdederim arkadaşlar. (Bravo sesleri) 
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Sağlam kurmaya gelince : Biz Yapı Sandığı

nın ve Yapı Sandığı hissedarlarının şimdiye ka
dar çektiğini nazara aldığımız için bu bankanın 
sağlam bir müessese olacağı mülâhazasiyle bir 
senedir uzun tetkikat yapmak suretiyle bu ka
nunu getirdik. Bunun için muhalif ve muvafık 
bu öğretmenler Bankası hakkında müspet rey
lerinizi rica ederim. (Alkışlar) 

RE IS — Kifayet takrirleri gelmiştir. Yalnız 
Vekil Beyden sonra bir arkadaşımıza söz vermek 
suretiyle kifayeti reye koyacağım. 

Buyurun, Mehmet Geçioğlu. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Vekil Bey 

benim söylediğim şeyi bana izafe etmiştir. O mad
deye göre söz istiyorum. 

RE IS — Buyurun, Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Efen

dim, evvelce vefat etmiş bulunan öğretmenlerin 
aileleri bu Bankada hissedar olabilirler mi? 

Hisse isterlerse verilebilir mi? 
ikincisi; öğretmenler veya mirasçıları hissele

rini başka bir tarafa satabilirler mi? 
Bu cihetlerin tavzihini rica ediyorum. Maru

zatım bundan ibarettir. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Söz istiyo

rum. 
RE IS — Siz sataşmadan söz istiyorsunuz. Bu 

müzakereye o husus dâhil değildir. Kifayet ka
bul edildikten sonra sataşmadan söz işeyebilirsi
niz. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Benim söyle
mediğim bir şeyi bana izafe ettiler. 

REÎS — Evet, zatalinizin söylemediğiniz bir 
sözden dolayı ilöri sürdüğü fikir hilâfına söz isti
yorsunuz. Madde 95. (Gülüşmeler) 

Kifayet takrirlerini okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bu madde üzerinde müzakere kâfidir. Kifaye

tin reye vaz'mı arz ve teklif ederiz. 
izmir Mebusu Samsun Mebusu 

E. D. Başar Nüzhet Ulusoy 

Yüksek Reisliğe 
18 nci maddenin müzakeresini kifayete arz 

ederim. 
Bursa Mebusu 
Hilâl Ülman 

Yüksek Riyasete 
Müzakere mevzuu olan kanunun 14 ncü mad-
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desinin kabulü suretiyle 18 nci maddenin ana 
prensibi de halledilmiş bulunmasına; ve esasen 
18 nci madde hakkındaki fikirler de beyan edil
miş olmasına binaen, bu madde hakkındaki mü
zakerelerin kifayete ermiş bulunmasının reye 
vaz'mı arz ederim. 

istanbul Mebusu 
Necmi Nuri Yücel 

RElS — Kifayet takrirlerinin hepsi aynı ma
hiyettedir. Bu itibarla kifayeti reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, Şahap Kitapçı arkadaşımıız kendisi
nin ileri sürmediği fikirlerin kendisine izafe edil
diği mülâhazasiyle söz talebetmektedir. Riyaset 
kendisine söz veriyor. Buyurun, Beyefendi. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Vaziyet ta
vazzuh etmiştir. Fakat ben 95 nci madde gere
ğince söz aldım. Vekil Beyefendi benim, Yük
sek Meclisin her kanunu değiştiremiyeceği şeklin
de bir ifadede bulunduğumu ileri sürdüler. Ben 
böyle bir şey söylemedim. Ben bir kanunda de
ğişiklik yapılırken, bu kanunun ana prensipleri
ne aykırı hükümler vaz'edilemez, dedim. 

RE IS — Tavzih ettiğiniz, kâfi efendim. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 4357 sayılı Kanunun 12 nci 
ve 13 ncü maddeleri ile 14 ncü maddecinin Yapı 
Sandığı ile ilgili hükümleri .meriyetten kaldırıl
mıştır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — ilkokul Öğret
menleri Yapı Sandığının bütün aktif ve pasifi, 
hak ve borçları ile birlikte kesin kuruluşu gü
nünden itibaren Bankaya intikal eder. 

Bu intikal muvakkat 2 nci maddede yazılı tas
fiye heyeti tarafından Sandığın aktif ve pasifi 
Bankanın kesin kuruluş tarihindeki durum ve ra
yiçlerine göre kıymetlendirilmek suretiyle hazır
lanacak bir devir bilançosu üzerinden yapılır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 2. — Muvakkat 1 nci 

madde gereğince yapılacak intikal muamelesi te
kemmül edinceye kadar ilkokul öğretmenleri 
Yapı Sandığı «Hali tasfiyede İlkokul öğretmen
leri Yapı Sandığı» adı altında mevcudiyetini mu
hafaza ve Sandık îdare Heyeti de «Tasfiye He
yeti» sıfatiyle tasfiye muamelâtını icra eder. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MAbDE 3. — Yapı Sandığı
nın son Umumi Heyeti ilk tesis heyeti umumi-
yesi olarak banka esas mukavelenamesini ihzar 
ve ilk îdare Meclisi ile ilk murakıpleri seçer. 

î lk îdare Meclisi ve ilk murakıplerin vazife
leri bir yıl müddetle devam eder. 

REÎS — Madde hakkında söz ıstıyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiy enler.. Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — İlkokul Öğret
menleri Yapı Sandığı adına tescil edilmiş olan 
ayni hakların Türkiye öğretmenler Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı adına devir ve tescili 
muamelelerinden dolayı bir defaya mahsus ol
mak üzere hiçbir vergi, resim ve hare alınmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yar mı ? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen var mı? 
Lehte mi aleyhte mi efendim? 

ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) — Lehinde 
konuşacağım, 
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REİS — Buyurun. 

ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu kanun hazırlanırken bu 
sandığa ufak tefek paralarını yatırmış olan 13 
binden fazla öğretmen kanunun müspet şekilde 
çıkacağından ümitvardı. Birçok Öğretmenler bu 
banka ile mesken sahibi olabileceklerdir. Ayda 
100 lira bile tasarruf edemiyen meslekdaşları-
mız bu sayede geniş ölçüde imkânlara sahibola-
caklardır... 

Bâzı arkadaşlar ufak tefek işler üzerinde 
durdular. Bir esas ele alınırken teferruat ikin
ci derecede kalır. Esas olan öğretmenleri birer 
eve kavuşturmaktır. Meclisi İdare âzalığma ge
lecek öğretmenin yerine Maarif Vekili öğretmen 
tâyin eder mi, etmez mi? Bu, esas değildir. Ka
nunu gereğince Maarif Vekili, her vekil gibi, 
çeşitli öğretmenleri veya memurları istediği 
yerde istihdam eder ve etmektedir. Bu itibarla 
kanunun Yüksek Meclisçe kabulü ile öğretmen
ler büyük bir avantaja sahibolacaklardır. He
yeti Umumiyeye teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de başka söz istiyen var mı? 

Kanunun heyeti umumiyesi açık reylerinize" 
arz edilmiştir. 

2. — Hususi İdarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve ce
zalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı 
ile Yapı Sandığı ve öğretmenlerin alacaklarına 
dair 4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakhında kanun lâyihası ve Muvak
kat Encümen mazbatası (1/81) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is--
tiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Mazbatasında müstaceliyet teklifi de vardır. 
Müstaceliyetle müzakere edilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul dilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

(1) 98 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

— 135 — 



1 : 68 14. 
Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek 
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif 
Vekâletine bağlı olmak üzere (İlkokul öğretmen
leri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile 
bir sandık kurulur. 

Maarif Vekâleti bütçesinden maaş alan ilk
okul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer 
öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, 
arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müessese
lerin öğretmenleri, maarif müdürleri, ilköğretim 
müfettiş ve deuetmenleri uygulama okulu öğ
retmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve 
maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile 
sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa aza
dırlar. 

Sandık âzası iken emekliye ayrılanlar, ister
lerse âzalıklarım devam ettirebilirler. 

Sandığın gelirleri şunlardır : 
1. Azalardan umumi heyetçe tesbit edilecek 

miktarda her ay kesilecek aidat. (Azanın her terfi 
ettiği ayı takibeden ayda bu aidat yalnız o aya 
mahsus olmak üzere iki misli olarak alınır.) 

2. Teberrular x 

3. Sandık gelirlerinin nemalandırılmasından 
hâsıl olan kârlar 

4. Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirme
ye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler 
satmalarak veya yaptırılarak bunların kiralan
masından veya işletilmesinden elde edilecek, ka
zançlar. 

Sandığın, azalarına hangi hallerde ve ne mik
tarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapacağı 
14 ncü maddede yazılı «Ana statü» de belirtilir. 

REİS — Orhan Kökten, buyurun. 
ORHAN KÖKTEN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, 1943 yılında bu Sandık 
ilkokul öğretmenlerinin maaşlarından kesilen 
% 1 lerle kurulmuş, şimdiye kadar yedi milyon 
lira kadar para toplanmış ve bu para da öğret
menlerin ihtiyaçlarına sarf edilmiştir. Ancak, 
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bu toplanan % 1 lerle ihtiyaçlar karşılanamadı 
ğmdan Maarif Vekâleti bu tasarıyı hazırlıyaral 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Kabulü lâ
zım gelir. 

Benim mâruzâtım şudur .- Maarif Vekâleti 
bütçesinden bu Sandığa muhtelif yıllarda şu 
yardımlar yapılmıştır : 

REİS — Oylarını kulla umıyan arkadaşlar lüt
fen istimal buyursunlar. 

ORHAN KÖKTEN (Devamla) — Bir yıl 85 
bin, bir başka yıl 100 bin, diğer senelerde de 
50 bin, 25 bin, 15 bin lira yardım yapılmıştır. 
Fakat 3 - 5 senedir, nedense Vekâlet bütçesinden 
Sandığa yapılan bu yardımlar kesilmiştir. Bu
gün için 50 bin, yarın daha fazla, 60 - 70 bin 
öğretmenin sıhhi ihtiyacına cevap verecek olan 
Sandığa, Maarif Vekâletinin ve Hükümetin de, 
ne kadar a/ olursa olsun, bir yardım yapması 
faydalı ve yerinde bir hareket olacaktır. Bende
niz, muhtelif kongrelerine iştirak etmiş bir arka
daşınız sıfatiyle söyliyebilirim ki, yardımların 
kesilmesi psikolojik bakımdan da yerinde görül
memektedir. Bu itibarla, bir takrir veriyorum. 
11 nci maddesinin 2 nci fıkrasına, «teberru» ke
limesinden sonra «Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar» ibaresinin konulmasını rica ediyorum. 
Tensip ve karar Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Efendim, encümen mazbatasına mu
halif bulunmadığınıza göre, Nizamname hük
münce, muhalif beyanda bulunamaz ve bu husus
ta takrir veremezsiniz. 

BEHZAT BİLGİN (tamir) — Arkadaşımızın 
takririni bendeniz takabbül ediyorum. 

ORHAN KÖKTEN (Afyon Karahisar) — Te
şekkür ederim. 

REİS — O halde okuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 2 nci 

fıkrasındaki «teberrular kelimesinden» sonra 
«ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar» iba
resinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Mebusu 
Orhan Kökten 

REİS — Takririn dikkate alınmasını reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir dikkate alınmıştır. Filhal encümen iştirak 
ediyor mu? 
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MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt MUSTA

FA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — En
cümenimiz bu takrire fiLhal iştirak ediyor. 

REİS —Maddeyi verilmiş olan takrire göre 
tashih edilmiş şekliyle reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri talihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize «rz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kafe«i edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maarif Vekili memurdur. 

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

Kamıaun maddeleri üzerinde müzakere bitti. 
Son olarak kaöü»un heyeti umumiyesi üzerinde 
söz istiyen var mı, efendim?. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ MUSTA
FA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Açık reylerinize arz edilen öğret
menler Bankası Kanunu için reylerini kullan-
mıyan arkadaş var mı? Rey toplama muamele
si bitmiştir, efendim. 

Buyurun Reşit Bey. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ MUSTA

FA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlarım; kabul buyurmuş olduğu
nuz her iki kanunla öğretmenlerin minnet ve 
şükranlarını bu vesileyle de kazanmış oldunuz. 
Ben Muvakkat Encümen adına teşekkürlerimi 
arz ederim, 
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REİS — Başka, söz istiyen var mı?. Yok. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde olma
makla beraber tasnif sonuna kadar intizar bu
yurmanızı rica edeceğim. 

Türkiye öğretmenler Bankası Türk Anonim 
Şirketi kuruluş kanunu lâyihasına 311 arkadaş 
rey vermiştir. 310 kabul, 1 ret; kanun kabul 
edilmiştir, efendim. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Söz istiyorum, efendim. 

REİS — Buyurun, Beyefendi. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Çok muhterem arkadaşlarım; Türk maa
rifine ve feragatli Türk Öğretmenlerine karşı 
her zaman tesamühle ve şefkatle mukabele eden 
Heyeti Celilenize, bugün öğretmen Bankası için 
gösterdiğiniz yüksek alâka için ve bilhassa mu
halefete mensup arkadaşlara, yaptıkları tenkid-
den sonra beyaz rey vermek suretiyle bu kanu-, 
na karşı gösterilen alâkadan dolayı Hükümet, 
Türk maarifi ve bütün öğretmenler camiası 
adına şükran ve minnetlerimizi arz ederim. 
(Şiddetli alkışlar) 

REİS — Gündemde görüşülecek başka bir 
madde kalmamştır. 16 . V. 1958 Cuma günü sa
at 15,00 te toplanılmak üzere İnikada son veri
yorum. 

Kapanma saati: 16,33 

mmm 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

t — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

i . — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale kazası içme suyu memba ve 
tesislerinin onarılması için belediyeye yardım 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualnie Dahiliye Veküi Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/110) 

3 1 . Mart 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususun Sayın Dahiliye Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Yağan kar ve yağmurlar neticesiyle husule 
gelen toprak kaymasından mütevellit Kırıkkale 
ilçesinin içme su memba ve tesislerinin kısmen 
harabolması yüzünden Kırıkkale halkını susuz 
bırakmıştır. 
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Bu su memba ve tesislreinin yakın bir zaman-. 

da onarılması ve suyun akıtılması için Kırıkkale 
Belediyesine Hükümetçe yardım yapılması dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. I. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı 622-406-5/10055 

13 . V . 1958 

özu : Ankara Mebusu 
Mehmet Ali Ceritoğlu '• 
nun tahrirî sual takriri 
hakkında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
2 . IV . 1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-110-1030/3828 sayılı yazıları ile alman Kınk-
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kale kazası içme suyu memba ve tesislerinin ona
rılması için belediyeye yardım yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ankara Me
busu Mehmet Ali Ceritoğlu tarafından verilen 
tahrirî sual takriri üzerine yaytırılan incelemede: 

Kırıkkale kasabası içme suyu mebma ve tesis
lerinin yağan kar ve yağmur sularının tesiriyle 
hasara uğramadığı, ancak sual takririnde mev-
zuubahsedilen toprak kaymasının mevsim icabı 
tatil edilen birinci kısım inşaat çukurlarında 
cüzi olarak vukua geldiği, bu hâdisenin kasa
baya isale olunan su ile alâkası bulunmadığı gibi, 
inşaatın seyri üzerinde de mühim bir tesir icra 
etmediği anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

Dahiliye Vekiii 
Dr. Namık Gedik 
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Türkiye öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi Kuruluş Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gagri Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Mehmet Ak 

A 
Rey 

2& adedi : 610 
verenler : 3 \\ 

Kabul edenler : 310 
* Reddedenler 1 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmiyenler : 289 

Münhal mebusluklar 10 

[Kabul edenler] 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Saicl Esen 
Halil Imre 
Müeteba Iştın 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLEÖÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agah Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Yakup Gürsel 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca ^ 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 

Halil Turgut 
EDİRNE 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Kadrettin Oğuzalıcı 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Hürrem Müftigil 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hieri Sezen 

GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih înal ' 
Süleyman Kuranel 
AH Ocak 
Nedim ökmen 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
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Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Rifat Bahadır 

tÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Ali Fuad Cebesoy 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
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Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Sıtkı Koraltan 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
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Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Mehmet Daim Sü&lp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pmar 
Server Somuncuoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Necati îlter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırokoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
O. Nuri Lermioğlu 
"ottev Sanaç 
M. Reşit Tafakçıoğlu 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi i t a 

URFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
t. Eteni Karakapıcı 

Î : 1 Ö t i . 5 
E. Mahmut Karakun 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

U96S 0 : 1 
Y0Z0AD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 

[Reddedenler] 
ORDU 

Şevket Koksal . 

Fuad Nızamoğln 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Mustafa Saraç 

[Beye iştirak etntiyenlerj 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdtjğan 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi üner 
Kemal Sar-ıibrahimoğlu 
Kemal Satır (I.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topouoğlu 
Orhan Uygun 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
îsmet Olgaç 
Hüseyin öabay 

ANKARA 
Muammer Akpınar. 
îsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişirgğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ait Oeritoğlu 
Avni Doğan 

Bülent Beevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İsmail İnan 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali İleri 
Arif Kalıpsızoğhı 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Sait mker 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 
Ekrem Yıldız 

£İT£2S 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Böir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 

Nezih Tütüncüoğlu 
BURDUR 

Fethi Çelirkbaş 
BURSA 

Necdet Affak 
Hüseyin Bayrı 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Aâyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.; 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Eöstekçi 
Hüseyin Ortakoıoğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Ka-rasan 
A.-Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Amğ 

Tahsin Cahit Çubukçu 
(î.) 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Genani 
İhsan Daî 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 
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GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avnı Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli (I.) 
Ali Şelhum Devrini 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğhı 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Küstü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
.Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlıı 
Niyazi Soydan 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
(t) 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Ali Harputlu . 
Mucip Kemal yeri 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Nizamettin Ali Sav 
Mıgırdıç Şellefyan 
Necla Tekin el 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

1 : 68 14.5 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎR 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (t.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal * 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Behram Öcal 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
(t) 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Ali Saim Kaymak 

.1968 G : 1 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt (1.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğli' 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddirî önder 
Münih Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
İsmail Güven 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Kahraman Sağra 

Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Abdullah Keleşoğlu 
Fikri Şen 

SÜRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Turhan Feyzioğlu 
Edip İmer 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karavavuz 
(t.) 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
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ÜRFA 
Osman Ağan 
Aziz Gökkan 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı 

î : 68 14.5 
VAN 

Abdülvehap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

.1958 C : 1 
YOZGAD 

I. Hakkı Tunaboylu 
ZONGULDAK 

Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Ay «an 
Necati Diken 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 5 
Aydın 1 
Bursa 1 
İstanbul 1 

Kocaeli 1 
Van 1 

— 
10 

Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

» e « 
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Devre : XI f |(% 
tçtimarl S. S A Y I S I : 53© 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, 
terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına 
ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat 

Encümen mazbatası (1/81) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . IV . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 43/1493 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hususi idarelerden maa§ alan ilkokul öğretme illerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına 
ve öğretmenlerin alacaklarına dair 3457 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 17 . IV . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil V. 
* E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. 1943 yılında 4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ile kurulan (ilkokul öğretmenleri Sağ
lık ve içtimai Yardım Sandığı) bu güne kadar azalarına geniş ölçüde karşılıksız ve karşılıklı ola
rak yaptığı yardımlarla ilkokul öğretmenlerine esaslı hizmetlerde bulunan ve pek az istisna ile bü
tün öğretmenlerin âzalıklarcnı istiyerek muhafaza ettikleri bir müessesedir. 

19*52 ve 1954 yıllarında toplanan Sandık umumi heyetleri âzalığm ilköğretim alanında ça
lışanların hepsine ve bu vazifelerden emekliye ayrılmış olanlara da teşmil olunmasını Sandığın ku
ruluş maksadına uygun gördüğünden 4357 sayılı kanunun 11 nci maddesindeki âzalığa ait fıkranın 
bu esasa göre değiştirilmesi temennisinde bulunmuştur. 

2. Ayrıca, günden güne üye sayısı artan ve yardım sahası genişliyen Sandığın gelirlerini cİ3 
ihtiyaca göre tesbit edebilmek maksadiyle âza aidatına ait fıkranın da tadiline ihtiyaç görülmüştür. 

3. Aynı maddenin son fıkrasında, üyelere yapılacak yardım nevilerinin tadat suretiyle tahdit 
edilmiş olması, bunlar dışında kalan sel, deprem, yangın, vesaire gibi fevkalâde haller karşısında 
zaruri yardımların yapılmasına imkân vermemektedir. Bu yüzden birçok haklı sızlanmalar vuku-
bulmaktadır. 

Bu itibarla, kanundaki tahdidin kaldırılarak yardımın hangi hallerde ve ne miktar üzerinden 
yapılacağının umumi heyetçe hazırlanacak statüye bırakılması için kanunun 11 nci maddesinin son 
fıkrasının bu maksadı temin edecek şekilde değiştirilmesi yerinde mütalâa edilmektedir. 



2 
Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 8 . V . 1958 

Esas No. 1/8.1 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğret
menlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalan
dırılmalarına ve öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile, Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
3476 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Maarif Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdim kılınmış olan 
lâyiha Yüksek Meclisin 22.1 .1958 tarihli 28 
nci İnikadında Muvakkat Encümene havale bu-
yurulmuş olmakla keyfiyet Hükümet temsilci
leri de hazır olduğu halde müzakere edildi : 

Esbabı mucibesinde izah edildiği üzere ilk
okul öğretmenlerine emin maddî yardımlar 
sağlıyan bu teşebbüsün genişletilmesi ve aidat 
miktarının çoğaltılması encümenimizce esas 
itibariyle kabul edilerek maddelerin müzake
resine geçildi. 

1 nci maddenin 2 nci fıkrasının sonundaki 
«âza olabilirler» kaydı yerine, teşekküle kuv
vet vermek maksadiyle «azadırlar» kelimesinin 
konulması ile 4 ncü fıkradan «2 - 5 lira arasın
da olmak üzere» kelimelerinin çıkarılması su
retiyle maddenin heyeti umumiyesi kabul edildi. 

2 nci, 3 ncü maddeler aynen kabul olundu. 
Teklifin takdimen ve müstacelen Heyeti 

Umumiyede görüşülmesi temennisi ile Yüksek 
Reisliğe arz olunur. 
Muvakkat Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon İstanbul 
M. Reşit Tarakçıolıı Y. Salman 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Ülman O. Kökten M. A. Ceritoğlu 
Antalya Çorum Kars 

/ . Subaşı Y. Gürsel §. Atanımı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek 
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilme: 

si hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 11. — Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif 
Vekâletine bağlı olmak üzere (İlkokul öğretmen
leri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile 
bir sandık kurulur. 

Maarif Vekâleti bütçesinden maaş alan ilko
kul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğ
retmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arı
zalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin 
öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilköğretim mü
fettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğret
menleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve Maarif 
müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık 
işlerinde çalışan memurlar Sandığa âza olabilir
ler. 

Sandık âzası iken emekliye ayrılanlar, ister
lerse âzalıklannı devam ettirebilirler.. 

Sândığm gelirleri şunlardır: 
1. Azalardan 2 - 5 lira arasında olmak üze

re umumi heyetçe tesbit edilecek miktarda her 
ay kesilecek aidat (Azanın her terfi ettiği ayı ta-
kibeden ayda bu aidat yalnız o aya mahsus olmak 
üzere iki misli olarak alınır.) 

2. Teberrular. 
3. Sandık gelirlerinin ııemalandırılmasmdan 

hâsıl olan kârlar. 
4. Sandığın maksatlarını tahakkuk ettir

meye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi te
sisler satınalarak veya yaptırılarak bunların 'ki
ralanmasından veya işletilmesinden elde edile
cek kazançlar. 

Sandığın, azalarına hangi hallerde ve ne 
miktarda karşılıksız veya karşılıklı yardım ya
pacağı 14 ncü maddede yazılı «Ana statü* de 
belirtilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına terfi, taltif ve cezalandırılma
larına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek Sağ
lık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığı
na ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sa
ydı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4357 sayüı Kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif 
Vekâletine bağlı olmak üzere (İlkokul öğretmen
leri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile 
bir sandık kurulur. 

Maarif Vekâleti bütçesinden maaş olan llkr 
okul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer 
öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, 
arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müessese
lerin öğretmenleri, maarif müdürleri, ilköğretim 
müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğ
retmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve 
maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile 
sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa aza
dırlar. 

Sandık âzası iken emekliye ayrılanlar,- ister
lerse âzalıklannı devam ettirebilirler. 

Sandığın gelirleri şunlardır : 
1. Azalardan umumi heyetçe tesbit edilecek 

miktarda her ay kesilecek aidat (âzanm her terfi 
ettiği ayı takibeden ayda bu aidat yalnız o aya 
mahsus olmak üzere iki misli olarak alınır.) 

2. Teberrular 
3. Sandık gelirlerinin nemâlandırılmasmdaıı 

hâsıl olan kârlar 
4. Sandığın maksatlarım tahakkuk ettirme

ye elverişli preventoryum ve kaplıca gibi tesisler 
satınalarak veya yaptırılarak bunların kiralan
masından veya işletilmesinden elde edilecek ka
zançlar 

Sandığın, azalarına hangi hallerde ve ne mik
tarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapacağı 
14 ncü maddede yazılı «Ana statü» de belirtilir. 

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

( S, Sayısı : 98 ;> 
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MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra 
ya Maarif Vekili memurdur. 

17 . IV . 1956 
Başvekil Vekili ve 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 

Güm. ve înh. Vekili ve 
îkt. Ve Tc. V. V. 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. T) emir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

AdMye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 

Muvakkat E. 

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

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili -
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
İV. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çallısına Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
;Sf. Ağaoğlu 
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