S. Sayısı: 227
Çorum Milletvekili Hasene İlgaz ve iki arkadaşının 3803, 4274
ve 4459 sayılı Kanunların koy okulu, öğretmen evi, sağlık me
murları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı Kanunların kaldırılması hak
kındaki 5210 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun
teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları ( 2 / 2 1 0 )
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
5210 sayılı Kanundan önce köy okulları inşaatım üzerine alan bâzı nıütaahhitlerin alacakları
nı köylerden toplıyanıaması yüzünden yapılan şikâyetler gö_z önünde tutularak gerekçesi ile bir
likte bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Ait olduğu komisyonlara havalesini saygı ile rica ederiz.
10 . I . 1950
Trabzon Milletvekili
Çorum Milletvekili
Malatya Milletvekili
H. İlgaz
M. Sadık Eti
R. Tarakçıoğlu

.

GEREKÇE

5210 sayılı Kanunla köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurlarının evleri için ödenek veril
mişti.
Kanunun kabul edildiği 24.. V . 1948 yılından önce köylülerimiz köy okullarım ve öğretmen
svlerini büyük fedakârlıkla yapmışlar bu arada bâzı köylüler de yapılacak olan binaları o il veya
kasabanın mütaahhidine vermişti. 5 210 sayılı Kanunun kabulü üzerine köylerdeki inşaat birden
bire durduğundan köylülerden bir kısmı mütaahhitlere olan borçlarını ödememişler ve 5210 sayılı
kanunun sağladığı faydadan istifade etmek istemişlerdir.
Üç yıldan fazla bir zamandır köy, il ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında koşan 40 il.mütaahhi(Üinin mağdur olmaması için alacaklı bulunduğu 900 küsur bin İiranm 5210 sayılı Kanuna bir hü
küm ilâvesi ile Devlet elinden ödenmesi düşünülerek bu kanun tasarısının hazırlanması faydalı gö
mülmüştür,

Mülî Eğitim Komisyonu raporu
T. B.M. M.
MüU Eğitim Komisyonu
Esas No. 2/210
Karar No. 14

11 .11 . 1950

Yüksek Başkanlığa
5210 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden
ör.ce köy birlikleri tarafından bâzı mütaahhitle
re yaptırılmış olan köy okullariyle köy öğret
men ve sağlık memurları evleri inşaatından ala
caklı bulunan kimselerin vilâyetlerce veya
Devlet Bütçesinden haklarının tesviye edilme;
şifle dair Çorum Milletvekili Hasene İlgaz, Malatfya Milletvekili Mehmet Eti, Trabzon Millet

vekili M. Reşit Tarakçıoğlu tarafından verilip
Yüksek Başkanlık tarafından komisyonumuza
havale edilmiş olan kanun teklifi 10 . I I . 1950
tarihinde Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Muhittin Güran hazır oldukları halde teklif üzerinde yapı
lan görüşmeler sonunda ilişik olarak sunulan
tadil şekli kabul edilmiş olmakla havalesi veç-

- a erilmck üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Ko. Baş.
Trabzon
M. R. Tarakçıoğlu
Kâtip
Kars
T. Taşkıran

Sözeü
Maras
E. Soysal
Ankara
A. E. Bekmaıı
İmzada bulunmadı

Balıkesir
Çorum
E. Çeliköz
, H. İlgaz
Konya
N. H. Onat
İmzada bulunmadı
Sivas
Tekirdağ
K. Kitapçı
E. AtaçUrfa
. S.. K. Yetkin

İzmir
E. Çin ar
Mardin
Y. Mardin
Trabzon
Z. Dranaz

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.Bütçe Komisyonu
Esas No. .1/210
Karar No. 98

13 . 7/7 . 1950

Yüksek Başkanlığa
Köy okullariyle köy öğretmen ve sağlık meI murları evleri inşa ettirilmesine ait 5210 sayılı
JKanuna bir madde eklenmesi hakkında Çorum
.Vlilletvekili Hasene İlgaz ve iki arkadaşının ka^ıun teklifi Millî Eğitim Komisyonu raporiyle
birlikte Komisyonumuza verilmekle Millî Eğitim
Cakanı Tahsin Banguoğlu ve teklif sahiplerin
den Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti ve
maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü.
5210 sayılı Kanunun kabulünden evvel köy
lerle köy birlikleri tarafından yaptırılmış olan
köy okulları ile köy öğretmen ve sağlık memur-.
latrı evlerinin inşa bedellerinden köylerin birta
kım borçları kaldığı cihetle bunların 5210 sayılı
Kanun hükümlerine göre ödenmesi' teklif sahibi
tarafından istenilmektedir,
Millî Eğitim Komisyonu 5210 sayılı Kanım
dan evvelki inşaatın özel idareleri ilgilendirdiği
ni düşünerek bu borçların evvelâ 1950 yılı özel
idare bütçelerinden ve ödenecek miktar, bu ida
re bütçelerinin % 2 sinden fazla ise bu fazlanın
1950 Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin illere
yardım bölümünden Ödenmesi esasını kabul .ede
rek tasarıyı buna göre değiştirmiştir..
Tasarı esas itibariyle Komis3ronumuzca da
uygun görülmüş ise de yapılan görüşmeler so
nunda toplamı (900 000 lira kadar olan bu pa^
ranııi % 2 si nispetinde dahi olsa özel idareler
bütçelerinden ödenmesini, bu idarelerin malî du

rumlarının müsaadesizliği ve esasen il genel
meclislerinin 1950 yılı bütçelerini kabul ederek
dağılmış bulunmaları dolayısiyle mümkün ve
muvafık görmediğinden borcun ikiye ayrılarak
yarısının 1950 ve diğer yarısının da 1951 yılı
Millî Eğitim Bakanlığı bütçelerinin (5210 sa
yılı Kanuna göre köy okulları, öğretmen ve köy
sağkk memurlarına yapılacak evler için para ve
ayın yardımı) tertibinden ödenmesi ekseriyetle
kabul edilmiş ve tasarı bu esas dairesinde yeni
den tanzim edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Ankara
O. Gölet
Erzincan
N. Pekcan
İzmir
S. Dikmen
Kırşehir
§. Tor gut
Ordu
H. Yalman
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Sözcü
Kastamonu
M. Akalın

• Kâtip
Ankara
F. Oymcn

Diyarbakır
Edirne
Ş. Vluğ
M. N. Gündüzalp
Eskişehir
İsparta
Muhalifim
, K- Turan
A. Potuoğlu
İzmir
A. İnan
t

Malatya
M. S. Eti .
Samsun
M. A. Yörüker •
LTrfa

E. Tekeli

Kastamonu
T. Co§kan
Manisa
F. Kurdoğlu
Seyhan
A- R. Yüregir

ÇORUM MİLLETVEKİLİ HA MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
Ş İ N E İLGAZ VE IKI AR| JCADAŞININ TEKLİFİ
3803, 4274, ve 4459 say ıh Ka
nunların köy okulu, öğretmen
evi, köy sağlık memurları ve
ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle
ilgili maddelerinin
değiştiril
mesi ve 5012 ve 5082 sayılı Ka
nunların kaldırılması hakkında
ki 5210 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair Kanun
. tasarısı
MADDE 1. — 3803, 4274
ve 4459 sayılı Kanunların köy
okulu öğretmen evi, köy sağlık
memurları ve ebeleri evleri in
şa ettirilmesiyle ilgili maddele
rinin değiştirilmesi ve 5012 ve
5082 sayılı Kanunların kaldırıl
ması hakkındaki 5210 sayılı Ka
nuna aşağıdaki madde eklenmiş
tir :

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTlRÎŞÎ
Köy okulu, öğretmen evi, köy
sağlık memurları ve ebeleri ev
leri inşa ettirilmesi hakkındaki
5210 sayılı Kanuna ek Kanun
tasarısı

t MADDE 1. — 24 . V . 1948
tarihli ve 5210 sayılı Kanundan
önce, köy okulu ile öğretmen ve
sağlık memurları evleri inşaa
tından alacaklı olan şahısların
tahakkuk eden alacaklarının
yarısı 1950 ve diğer yarısı 1951
yılı Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çelerinin (5210 sayılı Kanu
na göre köy okulları, öğretmen
ve köy sağlık memurlarına ya
pılacak evler için para ve aynı
yardım) tertibinden Millî- Eği
tim Bakanlığınca tediye ettiri
lir.

5210 sayılı Kanuna eklenecejk olan madde:
Ek madde:
1. — 5210 sayılı Kanundan
öı|ce köy okulu ile öğretmen ve
sajğlık memurları evleri inşaa
tımdan alacaklı kalan mütaahhitler alacaklarını 5210 sayılı
Kanun hükümlerine göre ay
rılan ödenekten alırlar.

EK MADDE — 5210 sayılı'
Kanundan önce köy okulu ile
öğretmen ve sağlık memurları
evleri inşaatından alacaklı olan
şahısların usulü dâhilinde ta
hakkuk eden alacakları 1950
Bütçesiyle özel idare bütçelerin
den- ödenir.
Ancak tahakkuk eden borç
lar il özel idare bütçesinin yüz
de ikisinden fazla ise geri ka
lan miktar 1950 yılı Bütçesinin
Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
daki illere yardım bölümünden
verilir.

2. —,Bu Kanun sayımı taririnde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 2. — Teklifin 2nci
maddesi ayniyle kabul edilmiş
tir.

[3. — Bu Kanunu
KJurulu yürütür.

MADDE/3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. —. Teklifin 3
ncü maddesi ayniyi* kabul edil
miştir.

Bakanlar
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