B : 20

10.

rak askerlik şerefini düşürmesin diye, kabul et
medik. Askerî eğitimden sonra giysinler dedik.
Şinasi OrePin hazırladığı kanun teklifini ben gör
medim. Yalnız bu kanun teklifi Millî Savunma
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı mümessille
rinin katılmasiyle hazırlandı ve Millî Savunma
Bakanlığı Hukuk Müşaviri tarafından bizzat ka
leme alındı.
Maruzatım bu mevzuda bu kadar efendim.
KOKSAL OSMAN — Efendim, fazla sual so
ruyorum; ben bu kanuna taraftarım. Yedek su
baylık, şimdi düşündüğümüz şekilde mi yoksa üe
buçuk aylık bir talim, terbiye safhasında olanlar
için mi? Şimdi gelecekler içinse, bunlar hiç talim
terbiye görmiyeeekler demektir. Bunları ileride
her hangi bir sebeple orduya almak lâzımgelirse
bunu nasıl yapacağız?
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, kanunda
da açıklandığı gibi bunlar eğitime devam edecek
ler, onlara bu kanun şâmil değildir. Bu kanun
halen askerlik yapmamış olan 10 500 öğretme
ne şâmildir. Bunlar okullarına devam edecekler
dir.
Ayrıca 6 500 kişi vardır, bunlar sanat oku
lu ye muadili okul mezunlarıdır. Bunlar he
men yedek sulbay haklarını haiz olacaklar, yal
nız vazifeye gitmiyeceklerdir. Yedek ısulbay
haklarını haiz olduktan sonra öğretnmeliğe
başlıyacak, bunları Millî Eğitim Bakanlığı
kontrol edecektir. öğrenim~yılı sona erince,
yani yazın Yedek Sulbay1 Okuluna gidecekler
askerlik öğrenecekler yedek subay
olduktan
sonra bir devre dalha öğretmenlik yapacak
lardır. Bu suretle asteğmenliği okulda iktisabetmiş olacaklardır.
BAŞKAN — Özdilek Fahri.
ÖZDÎLEK FAHRİ — Aslolan çok kısa bir
zamanda Maarife yardım etmek ise Ibu mevzuu
vazife zaviyesinden şöyle müitalâa edebiliriz.
Bizim eğitim merkezlerimizde okuma yaızma bilmiyen erler için ders vermekte olduğu
muzu arkadaşlarımız hep biliyorlar. Maarife
süratle yardım e'tmek esas olduğuna göre, bu
eğitim merkezlerimizdeki elemanlarımızı Maa
rifin emrine vermemiz mümkündür. Bunu arz
etmek istedim. Bedeni sakatlık meselesi; öte
den beri bize mütemadiyen filan adam asker
lik yapmamıştır, şimdi Devlet memurudur
diye şikâyetler geliyor. Tetkik ettiriyoruz, sa-
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kattır. Hem garip bir sakatlık; boyu bir elli
den azdır diye Ibenden kuvvetli adam sakat
görünüyor. Bunun için buraya bir hüküm koy
malıyız.
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Acaba eği
tim merkezlerinde öğretimle görevli subay
ların adedi ned'ir? Bu! sualim Fahri Paşadan
dır.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÖZDİLEK
FAHRİ — 750 den fazladır.
KARAVELİ&LU KÂMİL — öz&üneş Bey
den şimdi soruyorum; üçüncü maddenin so
nuna doğru «fiilen öğretmenliğe başladıkları
târilhten itibaren asteğmen nasbolunurlar» di
yor. Bunlar asteğmenin bütün haklarını el
de edecekler mi?.. Maaşlarından gayn tayın
bedelleri alacaklar mı?..
ÖZGÜNEŞ MEHMET — tayın bedeli dâ
hil, yalnız melbusat hariç, asteğmenin bütün
haklarını alacaklardır. Maaşları, tayın bedel
leri ve asteğmenin tâJbî olduğu bütün askerî
kanunlara (ceza kanunları dâhil) tâbi olacak
lardır.
BAŞKAN — Buyurun.
ER AHMET — Efendim, şimdi Ceza Ka
nunu da dâlhil IheSpisine tâlbi olacaklarına gö
re bunları hiç olmazsa çok kısa da olsa, ön
kurs mu diyelim, bir eğitime tâbi tutmak
lâzım. Askerliğin (a) sim dahi görmeden bu
dediğimiz kanunlara tâbi olmalarını şahsan
mahzurlu görürüm. 10 gün bir hafta da olsa
bir eğitim lâzım, siz ne dersiniz?
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, çok is
tedik, bu arkadaşları böyle hiç olmazsa kısa
bir devre askerliğe tâlbi tutalım. Fakat okul
lar açıldı, A'ma öğretmensiz. Bu kimseleri bir
araya toplamak, yedirmek, içirmek, barındır
mak çok büyük külfet doğuracak ve fayda
dan çok mahzurlar ortaya çıkacak. Zaten as
kerî şahıslar fiilen bir 'arada bulunmıyacaklardır. Esasen kendilerine bunu tatbik etmi
yoruz. Bunların vazife başına gelip gelme
dikleri, firar edip etmedikleri meselesi var.
Bunlar Askerî Ceza Kanununun 66 ve 68 nci
maddesine tâlbi olalbilir. Bu maddeleri kendile
rine yazar, veririz. Kendileri okumuş yazmış
insanlardır. Şimdi okullar başlamış durumda
dır.

