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1. — GEÇEN 1 

Birinci Oturum 
Dış memleketlere yapılan hububat satışları 

hakkındaki Karma Komisyon raporu üzerinde 
konuşuldu. 

Saat 15 de toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Dış memleketlere yapılan hububat satışları

na dair olan Karma Komisyon raporunun görü
şülmesine devam .olunduktan sonra Ticaret eski 
Bakanı Atıf inan 'm bu hususta hiçbir sorum
luluğu olmadığı ve bundan sonraki işlemlerin 
yapılması için dosyaların Hükümete Verilmesi, 
kabul olundu ve; 

Birleşime ara verildi. 

Tasanlar 
1. — Askerî Fabrikalar İşletmesi Kurumu 

Kanunu tasarısı (1/567) (Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Memur ve hizmetlilerden mal beyanna
mesi alınması hakkında Kanun tasarısı (1/566) 
(İçişleri ve Adalet Komisyonlarına); 

Raporlar 
3. — Milletlerarası Telekominikasyon Söz

leşmesiyle buna bağlı protokollerin onanması 

Sayfa 
nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/537) 1080:1084 

4. — Askerî öğrencilerden başarı gös-
teremiyenler hakkında Kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu ile Adalet ve 
Millî Savunma komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporları (1/509) 1084:1085 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San 
dığı Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/462) 1085:1100 

ÖZETÎ 

Üçüncü Oturum 
İstanbul'da Beşiktaş'ta Teşvikiye ve Maç

ka Meydanı sokaklarında kâin Hazineye ait bi
nanın İstanbul Belediyesine devri hakkındaki 
Kanun kabul olundu. 

Millî Suvunma Bakanlığının Kuruluş ve Gö
revlerine dair olan Kanun, tasarısının maddeleri
ne geçildi. 

30 . V . 1949 Pazartesi günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Dii-şünsel Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
8. Pek 

hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komis
yonu raporu (1/546) (Gündeme); 

4. — Nisan : Eylyûl 1948 aylarına ait rapo-
i run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez-
! keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/274) 

(Gündeme); 
5. —-7 Mayıs 1947 tarihinde Pariste toplan

mış olan XII nci Evrensel Posta Kongresi ka
rarlarını kapsıyan senetlerin onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu rapo
ru (1/508) (Gündeme), 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



SİRİNCİ OÎUfeUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KATİPLER : Atalay Akan (ürfa), Naim Atalay (Çorum). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

1. — Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, 
öğrenciler arasında politika yapan profesörler 
hakkinda Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/319) 

BAŞKAN — Ahmed Ulus. (Yok sesleri). 
Geçiyoruz. 

2. —• Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, öğ
retmen yetiştirme durumu ve Millî Eğitim Ba
kanlığı Merkez Kuruluşu hakkımdaki soımsuna 
Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banc/uoğlu'nun söz
lü cevahı (6/328) 

2 . V . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki mesele hakkında Millî Eğitim Ba
kanının sözlü açıklamada bulunmasını rica ede
rim : 

1. Öğretmen yetiştirme teşkilâtının dağınık 
ve ahenksiz durumu ne zaman düzenlenecektir? 

2. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilâtı
nın bu günün ihtiyacına göre tanzimine ihtiyaç 
duyuluyor mu? İhtiyaç duyuluyorsa bu mühim 
iş ne zaman yapılacaktır? 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

( JUOO-LU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar, öğret
men yetiştirme teşkilâtımız okullarımıza göre tan
zim edilmiştir. İlköğretim için ayrı, ortaöğretim 
için ayrı sanat öğretimi için ayrı öğretmen okul
larımız vardır. 

Müsaadenizle arkadaşımızın sualini kısım, kı
şım cevaplıyayım : 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Müzakere
ye başlıyoruz. 

İlköğretimde, köy okullarımız için köy ensti
tüleri, kasaba ve şehir okulları için ilköğretmen 
okullarımız vardır. Bunların yetiştirme kabiliyeti 
henüz tam ihtiyacımızı karşıhyacak durumda de
ğildir. Onun için bunlarda okuyan talebenin sa
yısı çoğaltılmaktadır. 

Ortaokullar için Eğitim enstitülerimiz ve li
seler için Yüksek Öğretmen Okulumuz vardır. 
Bu sahada ihtiyaçtan biraz fazla adam yetişmiş 
bulunmaktadır. Bu okullarımızdaki talebe sayı
sını ihtiyaca göre ayarlamaktayız. 

Teknik öğretim için, Kız Teknik öğretmen Oku
lumuz ve Erkek Teknik Öğretmen Okulumuz var
dır. Bunlardan henüz yetiştirdiklerimiz mikdar 
itibariyle ihtiyacı karşılayamamaktadır. Talebe 
sayısı ihtiyaca göre ayarlanmak yolundadır. 

Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilâtı eski
miştir. Merkez teşkilâtı 1926 senesinde çıkan ba
kanımla tanzim edilmiştir. Fakat 1926 dan bu
yana Millî Eğitim teşkilâtı büyük bir süratle ge
nişlediği için bu teşkilât ihtiyacı karşılıyamaz ol
muştur. Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taş
ra idare teşkilâtını yeniden tanzim etmeye lüzum 
ve ihtiyaç duyuyoruz. Bu yolda çalışmalara baş
ladık. Millî Eğitim Bakanlığının yeni merkez, ve 
taşra teşkilâtını ihtiva edecek bir kanunla Son
baharda Yüksek Huzurunuza gelmek ümidinde
yiz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş
lar, öğretmen yetiştirme teşkilâtı hakikaten üze
rinde durulacak bir durum arzetmektedir. Dağı
nıktır, irtibatsızdır, ahenksizdir. Köy Enstitüleri 
öğretmen yetiştirir; ilk tedrisata bağlıdır. İlk ted
risat Umum Müdürlüğü idare eder, halbuki İlk 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Tedrisat Umum Müdürlüğünün üzerinde 30 bin- | 
den fazla muallimin idaresi, bütün Türkiye'deki [ 
ilk mekteplerin idaresi ve aynı zamanda da mek
tep inşaatı işleri vardır. Bu vaziyette bu dairenin 
ayrıca 21 köy enstitüsünde muallim yetiştirme işi 
ile uğraşması hakikaten zor ve güçtür. 

İlk öğretmen okulları orta tedrisat dairesine 
bağlıdır. Bunlarda yine ilk tedrisat için öğret
men yetiştirilir. 

Eğitim Enstitüleri, Yüksek Öğretmen Okulu, 
Güzel Sanatlar, bunlar da Yüksek Tedrisata 
bağlıdır. Orta tedrisat ve liseler için öğret
men yetiştirir. Müzik Öğretmen Okulu Güzel 
Sanatlar Umum Müdürlüğüne bağlıdır. Dil -
Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretmen yetişti
rir, fakat Rektörlüğe bağlıdır, müstakildir, 
Bakanlık bile buraya kolay kolay karışamaz. 
istanbul Edebiyat Fakültesi öğretmen yetişti
rir, İstanbul Rektörlüğüne bağlıdır. Millî Eği
tim Bakanlığı karışamaz. Ziraat okulları öğ
retmenleri gelişigüzel ziraat mektepleri ve 
yüksek •enstitülerden mezun elemanlardan se
çilir. Bunlar öğretmen olmak gayesiyle yetiş
tirilmez, istiyen, yahut bulunursa alınır. Tica
ret okullarımızdaki öğretmenlerin durumu da 
oradan buradan toplama vaziyetindedir. Lisan 
hocalığı yapan öğretmenlerden bir çoğunun 
menşei özellik arzeder. Avrupa'nın muhtelif 
müesseselerine çeşitli maksatlarla giden ele
manlardan da muallim seçerler, menşesiz usta
lardan da öğretmenlerimiz vardır. Meslekî öğ
retim de kendine göre öğretmen yetiştirir. 

(•{•örülüyor ki; şu manzara her biri başka dai
relere bağlı her biri, 1 1 - 1 2 koldan yetişen öğ
retmenlerdir. Bilgileri temayülleri, idealleri, 
ahlâkları bakımından çok ayrılıklar arzeder. 
hattâ mütezat şekildedir. Bu ayrı kollardan 
yetişen öğretmenler çeşitli mekteplerimizin ço
ğunda birer yığın teşkil ederler. Bilhassa orta, 
lise, sanat, ticaret okulları ve köy enstitülerin
de meselâ Ankara Sanat Okulunda iki tane eh
liyetli öğretmen, iki tane (B) seksiyonu mezu
nu, Yüksek Gazi Terbiye Enstitüsü mezunu, 
TTorbokulu mezunu, var, Sanat Enstitüleri me
zunu var, Teknikokul mezunu var, Usta Öğ-

• retmen okulu, Mühendis Mektebi mezunu var
dır. 

Bütün bu öğretmenler, bu okulda nasıl bir 
ahenk teşkil edeceklerdir. Programı eline alıp 
ahenkli bir şekilde çocuklara tatbik için onları | 
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bu hedefe doğru sürükleyip sürükliyemiyecek-
leri hakikaten üzerinde durulacak bir mesele
dir. 

Bu durum bize öğretiyor ki; Millî Eğitim 
Bakanlığının öğretmen yetiştirmek işi plânlı de
ğildir. Bugünün ihtiyaçları ve icapları, bun
dan 30 - 50 sene sonraki ihtiyaçları ve icap
ları karşılamak için bir programı ve esaslı bir 
yürüyüşü yoktur. Böyle bir plânları olsa 
bile, hangi istikamette yürüyecek ve ne kadar 
öğretmen yetiştirecek ve bunları nasıl teshil. 
ederek ona göre hareket etmesinin önceden bi
linmesi lâzımgelirdi. Yoksa her y<?rde ve her 
çeşit mektep açınca her okulda ekleme mual
limler toplıyarak müessesede şöyle bir yol tutul
muştur ki, hatalıdır. Bugün mevcut ihtiyaca 
göre bir kısım sahalar kapandığı halele meselâ 
larih, coğrafya, felsefe dersleri sahaları ka
pandığı halde bu sahalara öğretmen yetiştiren 
müesseseler devam ediyor ve talebe alıyor. 
Yüksek Muallim Mektebi, Dil, Tarih ve Coğ
rafya, Edebiyat Fakültesi bunun misalidir. Yük
sek Muallim Mektebinde; 80 talebe var, Edebi
yat Fakültesinde 2389 talebe var, istanbul 
Fen Fakültesinde 1804 talebe var, Güzel Sanat
larda 296 ve Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde 1077 talebe var. Bu saydığım 
mekteplerde ceman ,r>894 talebe vardır. Bunlar, 
öğretmen yetiştirileceklerdir. 

Simdi, liselere bakdığımız zaman tarih, coğ
rafya ve felsefe dersleri bitmiştir, fakat, bu 
dersler için bu mekteplerde 5894 talebe okut
maktadır. Niçin? Bu bilgisizliğin bir neticesi
dir arkadaşlar, gelecek günlerin ihtiyacını dü
şünmemenin bir neticesidir. 

Bugün köy enstitülerinde 13 841 talebe var 
öğretmen olacaklar. Bu yekûn iki devir yapın
ca, yani 8 - 1 0 yıl sonra bütün köy mektepleri
nin öğretmen ihtiyacı kapatılacaktır. Ondan 
sonra bu müesseselerin istikbali ne olacaktır? 
Bunun ayarlanıp ayarlanmaması meselesi var
dır. Hakikaten ihtiyacımız karşılandığı zaman 
bu müessesler ve sarfettiğimiz milyonlarca li
valar ne olacaktır? 

Ayrıca yine ilkokul öğretmeni yetiştiren şe
hirlerimizde (7) ilkokul öğretmen mektebi var
dır, bu okullarda halen 1136 talebe okumakta
dır. Öğretmen yetiştirme işinde ötedenberi 
Millî Eğitim Bakanlığının bu müesseseler, bil
hassa öğretim bakımından ayrıca üzerinde du-
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raeagı bir meseledir, ilk öğretmen okulları 
üzerinde senelerdenberi. durulmamıştır. Müf
redat programları, eleman seçimi, öğretmen 
seçimi meselesi üzerinde ciddiyetle durulma
mış ve durulması lâzımdır. Yani ilköğretmon 
okulları müfredat programlarını günün ihtiyaç
larına göre ele almak gerektir. Hulâsa öğret
men yetiştirmek işimizin yeni baştan ele alın
ması ve bu işi düzenlemek için bütün öğretmen 
yetiştirici müesseselerimizi, kanaatimce, bir ge
nel müdürlüğe bağlamalıdır. Buna şiddetle ihti
yaç vardır. Ne kadar öğretmen ihtiyacımız var
dır, ne kadar öğretmen yetiştireceğiz, nasıl ye
tiştirmelidir1? Bu umum müdürlüğe ait olma
lıdır. Herkes kendine göre bir öğretmen ye
tiştirme şekli tutturmuş,- hattâ teknik öğretim 
öğretmenlerinin yetiştirilmesi bile ayrı bir gö
rüşe bağlanmıştır. 

Takdir buyurursunuz ki ,öğretmen yetiştir
mek işi en mühim meselelerden biridir. 

Sonra, öğretmenin evsafı üzerinde, durmak 
lâzımdır, öğretmen olacakların bilgi, karakter 
derecelerini ayarlamak, temayül ve karakteri 
kuvvetli, sağlam, ahenkli kılmak meselesi üze
rinde durmaîk lâzımdır. Bunu yapabilmek için 
işi derli toplu bir hale getirmek icabeder. Dar
madağınık, her biri ayrı yoldan giderlerse bu
nun bizi esaslı olarak gayeye götürmesine im
kân yoktur. 

öğretmenlerin müesseselere tevzi ve taksimi 
işi de ayrıca üzerinde durulacak bir meseledir. 
Öğretmenlerin mecburi 'hizmetlerinde, nakil ve 
tâyin işlerinde ahenk yoktur. Meselâ köy ensti
tülerinden mezun olanlar leylî olarak okuduk
ları bir yıl için dört yıl mecburi hizmete tabi
dirler. îlk muallim mektebinde okuyanlar 1,5 yıl 
mecburi hizmete tabidirler. Bu, üzerinde duru
lacak meseledir, hakikaten adelet meselesidir. 
Yetişen öğretmenlere tatbik edilen terfi ve tec
ziye kanunlarında ahenk ve birlik yoktur. 

Arkadaşlar, 1702 numaralı Kanunla 4274 nu
maralı Kanun arasında tatbikatta o kadar fark 
vardır ki,- bir muallim, mektep işlerinden başka 
hariçte bir iş tutarsa tecziye eder. Diğeri mek
tep dışında sanat ve ziraatle meşgul olmayı em
reder. Bu iki kanun arasında aynı meslek ada
mına emredilen iki zıt iş görülüyor. 

Öğretmen yetiştirilmesi işi de üzerinde duru
lacak mahiyettedir. 

Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına gelin-
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ce : Sayın Bakanın da buyurdukları gibi bu teş
kilât her bakımdan ele alınacak durumdadır. 
Bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak
tır. Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı 1927 -
1930 teşkilâtına göre tertiplenmiştir. Bugün 
Eğitim Bakanlığının resmî kadrosu 365 memur 
olduğu halde, ihtiyaç ve zaruretin icabı olsa ge
rektir, hakanlıkta takriben 650 den fazla me
mur çalıştırılmaktadır. Memur kadrosu 365 
olan bu teşkilât muhdes kadrolar ile doldurul
mak üzere 650 memurla işleri yürütüyorlar. 
Şimdi 5 - 6 seneden beri Millî Eğitim Ba
kanlığında icat edilmiş ve mekteplere tâ
yin edilen öğretmenler muhdes kadrolara 
tâyin edilir ve Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâ
tında çalıştırılır. Biz zannederiz ki, Millî Eği
tim Bakanlığı 360 memurla idare ediyor. Mese
lâ Birinci Sanat Okulunun 20 memurunun 12 si 
bakanlıkta ve sekizi sanat mektehindedir. Ha-
sanoğlan Köy Enstitüsünde 60 a yakın memur 
ve öğretmen bakanlıktadır. Oradaki müdür bi
le bunların şahıslarını tanımaz. Meclis zanne
diyor ki, bu kadro, bizim bildiğimiz kadro ile 
çalışıyor. Halbuki ihtiyaç o kadar zorlamıştır-
ki, gelmiş geçmiş bakanlar bu hakikati ifade 
eden ve hakiki ihtiyacı gösteren Teşkilât Kanu
nu getirip meşru bir şekle ifrağla muhdes kad
ro ile işi yürütmekten vazgeçme yoluna gitme
mişlerdir. 

Burada İlköğretim Genel Müdürlüğü var. 
Bu, başlı başına bir âlemdir. Çok işi vardır, ka
rışıktır. Hem ilkokullarla demin de arzettiğim 
gibi, hem de 21 tane köy enstitüsü ile uğraşır ki, 
vazifesi çok ağırdır. Yani üzerinde durulacak 
bii' dairedir. 

Teknik tedrisat dairesi de Millî Eğitim Ba
kanlığında ayrı bir* manzara arzeder. Nasıl ça
lıştığını. Bakanlar bile kolay kolay - takip 

• ederler ama. - bence edemezler. 
Bir m ekte]) müzesi ve bunun bir kadrosu 

: vardır, müzesi yoktur, kanunu vardır, fonksiyo-
. nu yoktur. 

Yapı dairesi vardır, darma dağınıktır. Her 
şubenin yapı işleri kendine göredir. Teknik-.ted
risat m yapısı kendine göredir, ilk 'tedrisatın 
yapı işi kendisine göredir, orta tedrisat öyledir, 
Üniversite kendisine göredir, hulâsa her daire 
bir âlemdir. 

Milli kütüphane vardır, kanunu yoktur, me. 
murları vardır, bu memurlar ödünç .alınmıştır. 

-im 
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Maarif Şiir a sı müessesesi vardır, dalın ziya

de Bakanların lıazırladıkları esaslara göre, 
toplanıp birkaç, gün içinde gözden geçirilip 
nutuklar dinliyerek dağdan bir müessese ha
lindedir. Maarif Şûrası isi. başlıbaşma bir âlem
dir. Milletin parası heder edilecek bir iş değil
dir. Millî Eğitim Bakanı olarak bu hususta ne 
düşünüyorlar? Maarif Şûrasını toplıyarak üze
rinde durmasını ve geçmişte olduğu gibi. millet 
parasını sarfetınemesini bilhassa rica ederim. 

Millî Talim ve Terbiye dairesi yedi kişilik
ti»*, bir tanesi Yapı Sandığına bakar, beş tanesi-
de şahadetnamelerin muadeletine.bakar arasıra 
müfredat yapar. Memleketin maarif işleri üze
rindi; durmaya ne vakitleri ve ne de zamanları 
vardır. Halbuki arkadaşlar; Millî Talim Terbi
ye dairesi Millî Eğitini Bakanlığının erkânı 
harbiyesidir, burası ilmî direktifler verecek bir 
dairedir, bu daire; esaslı şekilde maarifin ihti
yaçlarına göre organize edilmesi lâzımdır. Bu
radaki elemanlar vekillerin emirlerine ve arzu
larına göre rey izhar etmemelidirler, mümkün 
mertebe Talim. Terbiye Dairesi ilmî otoriteleri
ni muhafaza etmeli, ve ilmî otorite sahibi olma
lıdır. Hu, Talim Terbiye Dairesi işini ciddî su
rette Bakanlığın ele alması lâzımdır. Bu iş dar
madağın bir vaziyettedir. 

Arkadaşlar; Yayın Dairesi vardır, yani. neş
riyat dairesi. İslâm Ansiklopedisi bürosu vardır. 
İnönü Ansiklopedisi bürosu vardır, bunlar, he
saplarını nasıl yaparlar, nasıl çalışırlar, bilme
ye imkân yoktur. Klâsikler bürosu vardır, hr.-
na dair birçok hikâyeler dinlemişsinizdir. Köy 
neşriyatı bürosu vardır, henüz kanunu bile çık
mamıştır. Mektep kitaplarını neşreden bir kı
sım vardır; onun kanunları totaliter bir zihni
yetle yapılmıştır; bugünkü icaplara ^öro ayar
lanması lâzımdır. 

Görülüyor ki; Neşriyat Dairesi darmadağın 
bir vaziyettedir. Nasıl çalışırlar, bütçesini na
sıl yaparlar, paralarını nasıl tevzi ederler; bu
nu bir Bakanın kontrol etmesine imkân yoktur. 

Şimdi, bu vaziyet dâhilinde Millî Eğitim 
Bakanlığının bu kadar dağınık ve eskimiş bir 
merkez teşkilâtının yeni baştan ayarlanması lâ-
z.ımgelmez mi? Binaenaleyh yeni bir teşkilât 
kanunu getirerek bu işin düzenlenmesi lâzım 
gelmez mi ?Senelerden beri bunun ihmali, üze
rinde durulacak bir mesele değil midir? Bugü

ne kadar teşkilât kanunu ancak 13 defa ufak 
tefek tadilât geçirmiştir. 

tedrisat daireleri bugün âdeta terfi, tâyin 
ve nakil işleriyle meşgul olup, asıl vazifeleri 
olan talim ve terbiye ile meşgul olmaz ve bu 
işi takip etmezler. Bunun üzerinde ciddiyetle 
durmak lâzımdır. 

Şu arzettiğim hususta Millî Eğitim Bakan
lığından ricam yeni bir merkez teşkilât kanu
nun getirilmesidir. Bu şekilde işler ayarlansın, 
memleketin muallim yetiştirme, talim ve terbi
ye dairesi neşriyat dairesi, yapı işleri dairesi, 
hepsi iyi bir hale gelsin de memleketin asıl bel 
kemiği vaziyetinde olan bu işimiz düzelsin, iyi 
yürüsün. Bakanlar «cağız» sığasını bıraksınlar 
yaptık diye buraya gelsinler. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANİ TAHSİN BAN-
GUOGTJU (Bingöl) — Efendim kısaca işaret 
ettiğim gibi Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtının 
bugünkü plânsız görünüşü bu teşkilâtımızın 
süratle büyük bir ölçüde inkişafından ileri gel
mektedir. Eğer sadece teşkilâtın dağınık ve 
parçalı olması, ihmallerden meydana gelmiş ol
sa idi ben de Emin Soysal ile birlikte selefleri
mi yermiye girişirdim. Hakikati hal bu değil
dir. Millî Eğitim Bakanlığı her gün üzerinde 
yeni bir vazife alarak teşkilâtını her gün bir 
parça daha genişletmek zarureti ile karşı kar- , 
şıya kalmıştır. Teşkilât kanunumuzun çıktığı 
1926 yılında ilkokullarımızda 300 000 talebe 
varken bugün 1 500 000 talebe vardır. Orta
öğretimde 10 bin talebe vardı, bugün 100 bin 
talebe vardır. Bunun istilzam ettiği teşkilât ge
nişliği, bu çoğalma ile muvazi olarak, mümkün 
olmamıştır. Yüksek Meclis bize her gün yeni 
bir hizmet teklif etmektedir. Biz de seve seve 
kabul ediyoruz. Bu hizmetlerin istilzam ettiği 
kadrolar, hemen derhal alınmamaktadır. Me
selâ daha geçen gün kimsesiz çocukları bize 
verdiniz. Bunun için bir kadro almış değiliz. 
Bir müddet evvel talebe pansiyonlarını üzeri
mize aldık. Bunun için de ayrı bir kadro almış 
değiliz. Biz kendi kadrolarımızla bu işleri ba
şarmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni kadrolar yeni 
masrafları icabettiriyor. 

Ama, Sayın Emin Soysal'm doğru olarak 
müşahade ettiği gibi yeni ihtiyaçlara göre Ba
kanlık yeni bir teşkilât kanununa muhtaçtır. 
O ihtiyacı hissediyorum ve bir müddetten beri, 
onun üzerinde çalışıyorum. Temenni ederim ki 
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böyle bir kanunu huzurunuza getirmek bana 
nasip olsun. 

Öğretmen okulları işi ile de esaslı surette 
meşgul oluyoruz, öğretmen okullarının şu ve 
bu tarafa bağlı bulunması böyle kadro zaru
retlerinden olmuştur. Yeni bir teşkilât olmuş, 
dairelerin birine bağlamışlardır. Yeni teşkilât 
kanununda bunları yerli yerine koymak kara
rındayız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Soru bitmiştir, geçiyoruz. 

S. — Maraş Milletvekili Emin Soysaldın Av
rupadaki öğrencilerimizin konlrolü ve teftiş işi 
ile Suna Kan ve t dil Birct'in yetiştirilmesi hak
kındaki sorusuna Millî Eğitim Bakam Tahsin 
Banguoğlu'nım sözlü cevabı (6/331) 

Yüksek Başkanlığa 
•2 . V . 1949 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından sözlü olarak açıklanmasını rica ede
rim : 

1. — Avrupadaki talebelerimizin kontrol ve 
teftiş işi ne durumdadır ! 

2. — Özel kanunla Avrupaya gönderilen Su
na Kan ve İdil adındaki ınüstait çocukların ye
tiştirilmeleri işi ne haldedir ! 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAK/KAN —- Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GUlHiLU (Bingöl) — Arkadaşımın birinci sual
leri şudur : 

« Avrupadaki talebelerimizin kontrol ve teftiş 
işi ne durumdadır i' 

Arkadaşlar, Yarısı Amerika'da olmak üzere 
yabancı memleketlerde takriben 1300 talebemiz 
vardır. Bunlardan 1000 den fazlası kendi hesap
larına tahsil ederler. Az bir kısmı, yani 200 ka
darı da Devlet hesabına okumaktadırlar. Bunla
rın kontrolünü, Avrupadaki müfettişlerimizle 
yaptırıyoruz. Halen dört yerde talebe müfettiş
lerimiz vardır. Amerika'da bir, Londra'da, bir, 
Pariste bir, Bern'de bir olmak üzere dört mü
fettişimiz vardır. 

Bu dört müfettişlik kadrosu kâfi gelmemek 
tedir. Bilhassa Amerika'da bir ikinci müfettiş
liğe muhtacız. Geniş Amerikan memleket i içine 
yayılmış olan üniversitelerde, teker teker tale-
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beleri kontrol etmek hakikaten güç olmaktadır'. 
Bu kadroyu artırmak lâzımdır. Son baharda bir 
veyahut iki müfettişlik kadrosu için Yüksek Mec
lise geleceğiz. -. 

Talebe müfettişlerimiz iyi çalışmaktadırlar. 
Bize kanunun tevdi ettiği iş, yalnız Devletin gön
derdiği talebeyi teftiş ve kontrol değildir. Ayrı
ca ana ve babaları tarafından Avrupada okutu
lan bütün çocukları da kontrol etmekteyiz. Bul
lar malî durumları bakımından da kontrol edil
mektedirler. Emin Soysal arkadaşınım başka sor
mak istediği cihet varsa arz ederim. 

Özel bir Kanunla Avrupaya gönderilen Suıvı 
Kan ve İdil Biret adında müsteit çocukların ye
tişmesi ne haldedir ? 

Malûmunuz. olduğu üzere bu iki çocuk için 
Meclis hususi bir Kanunla tahsisat vermiştir. 
Bunların beherine iki talebe tahsisatı verilmek
tedir. Küçük oldukları için velileriyle birlikte 
gitmişlerdir. Hükümet bunlardan birisini Paris
te, bu türlü yüksek istidatlı çocukları okutan bir 
profesör nezdine yerleştirdi. Bir diğeri de ital
ya'da, Koma'da başka bir profesörün nezdine 
•yerleştirilmişti. Fakat İtalya'daki Suna Kan 
derse başladığı sırada hocası vefat etti. Bunun 
üzerine bunun da Fransa'ya gönderilmesi için 
muhabereye giriştik. 

Bu türlü çocukları okutmak için kabul eden 
profesörler pek nadirdir. Bunlar için husûsi 
usuller tatbik edilmektedir. Bu sebepten dolayı 
bu muhabere epey uzun sürmüştür. Profesörden 
muvafakat cevabı aldık, İm çocuğu da Paris'te 
Profesör Gabriyel Büyon'un nezdine gönderdik. 
Çocuğun ve velisinin yol harçlığı gönderilmiştir. 
Bugünlerde Paris'te olduklarını tahmin-ederim. 
Hocası öldükten sonra bu çocuğun 1 - 2 ay Ko
ma'da kalması bu muhaberenin uzaması yüzün
den meydana gelmiştir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş
larım; Halen Avrupa ve Amerika'da 1Ş60 talebe
miz vardır. Bunların 381 i Devlet hesabına oku
yor, 979 u da özel olarak kendi hesaplarına oku
yorlar. 

İsviçre, Fransa, İngiltere ve Amerika olmak 
üzere 4 yerde müfettişimiz vardır. Devlet kendi
si 762 609 lira müfettişler için, 79-925 "lira-da 
4489 numaralı Kanun gereğince ve 69 499 lira da 
müfettiş masrafı olmak üzere 912 033 lira sarf et
mekte bulunuyor. Yani bir milyon liraya yakın. 
Bu Millî meseleler üzerinde bendenizin duruşum} 
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bu memleketin en büyük denliuiıı birincisi pa- I 
ra ikincisinin eleman meselesi olduğunu düşün
düğüm içindiı\ Bunlar da eleman meselesidir, is
tikbal için. Onun için, zilıniyet itibariyle, İm me
seleyi konu yapmak zaruretini duydum. 

Avrupa'daki teftiş işi : İsviçre ve Fransa'da-
ki talebelerin teftiş işlerinin iyi gitmediğini du
yuyorum. İtalya'daki talebeler senelerdenberi tef-

t t iş ve kontrolden uzak, kendi başlarına kalmışlar
dır. Amerika'daki teftiş işi zayıftır, kanaatin
deyiz. 

Müfettişler •. Müfettişlerin tanınmış, kültür 
.seviyelerinin, ahlâk ve seciyelerinin, görüş ve an
layışlarının sağlam olmapına dikkat etmek lâzım
dır. Ayrıca haber aldık ki, İsviçre'deki müfettiş 
henüz lisan bile bilmiyormuş. Orada söylediler. 
(Söylerler sesleri) Galiba lisan öğrenmek için 
gönderilmiş dediler. Bilmem ne dereceyi1 kadar 
doğrudur. Belki yalan bu nokta!. 

Müfettiş olmıyan veya az gelen yerlerde uy
gun, itimat edilir profesörlerden müfettiş ve ta
kipçi eleman seçmek mümkün olabilir. Bâzı yer
lere sitaj için gönderilen elemanlar da daha genç, 
talebelere rehber olarak verilebilir. Fakat dağı
nıklığın behemehal önüne geçmek lâzımdır. Niha
yet arkadaşlar konsoloslukların ve sefarethanele
rin bu işle devamlı surette alâkadar olmaları lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Gönderilen talebelerin 
döviz işlerinin de sıkı bir surette takip edilmesi 
lâzımgeliyor. Bankalar b&z&ıi oraya giden gençle
rin işlerini geciktiriyor. 13u iş. üzerinde de durul
ması lâzımdır. 

22 . IV . 1949 tarihinde bir eseri tesadüf Ko
ma'da Suna Kan ve anası, babası ilo görüştüm. 
Takdir* buyurursunuz ki. Suna Kan ve İdil Biret 
geçen sene özel bir kanunla, yüksek istidatların
dan dolayı Avrupa'ya tahsile gönderilmiştir. Su
na Kan buradan gitmeden bir hafta evvel Roma'-
da bulunan hocası ölüyor. Bunlar da kalkıp Ro
ma'ya gidiyorlar.. Fakat hocasının vefat ettiği ve 
gönderilmemesi lâznngeldiği kimse tarafından 
hildirilmiyor. Oraya gittikten sonra Suna Kan 
ile babası iki, üç ay para almamak üzere Roma'da 
kalıyorlar. Orada kaldıkları müddetçe işlerinin 
lıe neticeye varacağına kati kanaat hâsıl edemi
yorlar. Paralan da az veriliyor; uzun müddet ve
rilmiyor; sıkışık vaziyette kalıyorlar ve kendile
rine oradaki diğer, talebelerimiz yardım ediyorlar. 
Haydi; Millî Eğitim Bakanlığı uzaktadır, yar
dım edemiyor. Fakat oradaki sefire, konsolosa ne | 
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oluyor, bunlar niçin alâkadar olmuyorlar?. Dört 
ay gibi uzun bir müddet, özel kanunla giden ço
cuk ortada kalıyor, İşin tersi ve intacı için yapı
lan bir sürü muamelât ve muhaberat oluyor, fa
kat yine bir tertip bulunamıyor. Vakta ki, biz bu
na mutalli oluyoruz, öjdece el atılıyor!. 

Ondan sonra; Fransa'ya giden İdil'in para işi 
de bir hayli güç olmuş. Şu misali gözümle gör
düm, dinlediğim hattâ benimle beraber diğer bâ
zı arkadaşlarınım da dinlediği bir hâdisedir. 
Bundan şu neticeye; varıyorum arkadaşlar; Mec
listen çıkan kanunun takibi işinde ilgililer dik
kat ve ihtimam göstermşlerdir. Özel kanunla iki 
vatandaş Avrupa'ya gider, bunlar da orada peri
şan olur. Böyle şey olur mu?. Bunlar hep birer 
meseledir. 

Şimdi arkadaşlar, Avrupaya gönderilecek 
talebe üzerinde bâzı temennilerde bulunacağım. 
Lise çağındaki çocuklar Avrupaya tahsile gön
derilmemen, Türkiye mekteplerinde sınıfta 
kalmış olan talebeler gönderilmemeli ve Devlet 
hesabına alınmamalı, iyi vasıflı olan talebe dahi 
Mkı imtihandan geçirilerek gönderilmelidir. 
Eğer memleketin istikbalini düşünüyorsak, sağ
lamlaşmasını temin etmek istiyorsak ve bunlrı 
teminat altına almak istiyorsak, planlı bir tah
sil yaptırmalıyız, şuurlu bir şekilde orada ne 
yapacağını birer birer takip etmeliyiz. 

Sonra dönüp dolaşıp gelince çocukları yerli 
yerinde istihdam etmeliyiz. Fizik hocası kam
biyo memurlarında, kambiyo Matbuat Umum 
Müdürlüğünde filân değil; yerli yerinde istih
dam edilmelidir. Avrupadan dönüp geldikten 
sonra bile bir intihana tâbi tutmak ve bu işi 
ciddî bir surette ele almak lâzımgeliyor, bende
nizin kanaatimce. Nasıl oluyor da Avrupanın 
en büyük şehirlerinde bulunan bir talebe, sene
lerce teftiş görmüyor? Bunlar orada ne yapı
yorlar, nasıl yetişiyorlar, bunun üzerinde du
rulsun. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Emin Soysal arkadaşımız 
mühim bir meseleye temas etti. Onun hakkın
daki noktai nazarımı arzetmek isterim. 

Yabancı memleketlere gönderilen talebele
rin tahsil derecesi. Biz senelerden beri yaptığı
mız tecrübelerde gördük ki, yüksek tahsilini 
burada bitirip Avrupaya giden talebeler daha 
çok muvaffak olmakta, lise tahsilini bitirip gi
denler ise maalesef daha az muvaffak olmakta* 
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dır. Bunun sebepleri, bu çocukların henüz ye
tişkin olmamaları ve yeni muhite intibak ede
memeleridir. Biz, Hükümet hesabına pek na
dir hallerde liselerden talebe gönderiyoruz. 
Yüksek tahsil mezununu tercih ediyoruz. 

Ben burada, kendi hesaplarına çocuklarını 
Avrupapa, Garp memleketlerine tahsile gönde
recek vatandaşların çocuklarına burada yük
sek tahsil verdikten sonra göndermelerini tav
siye ederim. 

Müfettişlerin şahıslarına temas ettikleri için, 
bir noktayı tavzih etmem lâzımdır. Avrupa'daki 
müfettişlerimizin hepsi değerli arkadaşlarımız
dır. Bunlardan iki tanesini sizler gayet iyi ta
nırsınız, sizin arkadaşlarmızdır. Bunlardan 
birisi eski Urfa Milletvekili Kutsi Tecer, ikin
cisi eski Çanakkale Milletvekili Reşat Nuri Gün-
tekin'dir. Bir diğeri, eski müdürlerden Nuret
tin Polvan'dır. 

Fakat benim gönderdiğim iki genç müfettişi 
buradaki konuşmaları arasında ima ettikleri için 
cevap vermek isterim. 

Bu iki genç arkadaş Teftiş Heyeti içinde te
mayüz etmiş iki adamdır. Kendilerini, Bakanlığa 
geldikten sonra tanıdım, ve hem teftiş işinde 
çalışsınlar, hem de maarif islerin.de inkişaf et
sinler diye Avrupa'ya gönderdim. Bunlardan 
birinin benim akrabam olduğunu ve lisan öğren
mek için gönderdiğimi dışarda söylemişler. Ya
landır, hiç bir akrabalığım yoktur ve Fransızcayı 
konuşamadığını ilâve etmişler, yani Fransızca 
konuşması zayıfmış. Her halde şimdiye kadar 
söktürmüştür. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, hiç biri baba
mın oğlu değildir. Bunlar temayüz etmiş genç
lerdir. 

Profesörlerden çocuklara veli yapmak usulü
nü de bu sene tecrübe edeceğiz, müfettişlerden 
sordum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, Gündem
de Mardin Milletvekili Kâmil Boran ile Eskişe
hir Milletvekili Kemal Zeytinpğlu'nun, Atina' 
daki futbol maçı hâdisesi hakkında soru öner
geleri vardır. Fakat Gündemin sonundadır. 
Biliyorsunuz mesele, memlekette ve dışarda bir 
dedikodu mevzuu halinde iki memleketin mü
nasebetlerini alâkadar edecek bir hale gelmiş
tir. . Şimdiden bu sualleri cevaplandırmak is
terim. 
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BAŞKAN — Tercihan bu sorulara cevap 

verilmesini kabul edenler ... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Soruları okutuyorum. 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Türk Millî Futbol Takımının Atina'da 
uğradığı tecavüze dair Başbakanlıktan olan so
rusuna Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'ın söz
lü cevabı (9/351) 

5. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, Atina'da sporcularımıza karşı yapılan 
tecavüz hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna 
Dışişleri Bakara Necmettin Sadak'ın sözlü cevabı 
(6/352) 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Millî Futbol Takımının Atina'da teca

vüze uğraması hakkında Başbakanlıktan sözlü 
soru. 

1. Türk Millî Futbol Takımının Atina'da 
uğradığı tecavüzün mahiyeti nedir? 

2. Bu müessif hâdise dolayısiyle Hükümet
çe yapılmış veya yapılması düşünülmüş teşeb
büsler nelerden ibarettir? 

Yukarıda arzolunan hususların Başbakan 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Kâmil Boran 

23 . V . 1949 

Atina'da sporcularımıza karşı yapılan teca
vüz hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Akdeniz Kupası maçları münasebetiyle 

Atina'da bulunan Türk Millî Futbol Takımımı
za karşı, idamesine çok kıymet verdiğimiz Türk 
Yunan dostluğu ile telif edilemiyecek bir şek 
linde, yapılan tecavüz hareketlerinin hakikî 
mahiyeti neden ibarettir? 

2. Türk efkârı umumiyesini fevkalâde ren
cide eden bu yersiz ve misafirperverliğe sığraı-
yan çirkin hâdise karşısında Hükümet ne gibi 
teşebbüslerde bulunmuştur? 

3. Bu müessif hâdise neticesinde yakın kom
şumuzla spor münasebetlerimizi idame edip et
memek hususunda Hükümet ne düşünmektedir? 

1 Sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
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sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Eskişehir Mileltvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Soruların her ikisini de Dışiş
leri Bakanımız cevaplandıracaklardır. Sonra so
ru sahiplerinin 'bir diyeceği olursa ayrı ayrı ken
dilerine söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SADAK 

(Sivas) — Muhterem arkadaşlar; bu mesele 
hakkında Yüksek Huzurunuzda izahat vermeme 
sebep oldukları için önerge sahibi muhterem 
arkadaşlarıma bilhassa teşekkür ederim. 

Atina'da futbol maçında cereyan eden hâdi
seler memlekette haklı bir teessür ve heyecan 
yarattı, bu hâdiselere biz de üzüldük. Çok üzül
dük çünkü komşu ve dost memlekete giden 
sporcu gençlerimiz, beklediğimizin aksine ola
rak, dostluğa ve komşuluğa yaraşmıyan muame
leler gördüler. 

Teessürümüzü artıran cihet; çok kıymet ve 
ehemmiyet verdiğimiz Türk - Yunan Dostluğu
na, bu gibi hâdiselerin zarar vermesi endişesi
dir. 

Atina'daki Büyük Elçimizden ve futbolcu
lara refakat etmiş olan Beden Terbiyesi Genel 
Müdüründen aldığımız raporlara göre hâdise
nin aslı şudur : 

Futbolcularımız Yunanistan'a vardıkları an
dan itibaren teşkilât adamlarından, ev sahibi 
sıfatiyle, yakınlık ve alaka görmüşlerdir. 

Fakat futbol sahasında iş değişmiştir. Gerek 
Mısır'hlarla, gerek Yunan'lılarla, gerek İtal
yan'larla yapılan maçlar esnasında, Türk 
sporcuları, seyirciler tarafından, diğer takım
lara karşı gösterilen coşkun dostluğa mukabil, 
daima düşmanca tezahürlere mâruz kalmışlardır. 

Bu hareket tarzı, bilhassa, Türk - italyan 
maçında son haddine varmıştır. 

Oyunun bitmesine beş dakika kala, futbol
cularımız, hakem tarafından haksız bir muame
leye mâruz kalmışlardır. İtalyan oyuncular, 
İtalyan hakem, Yunan 1ı yan hakemler bu hak
sızlığı bir an kabul etmişler iken, sahaya bir Yu
nan 'lı idareci girmiş, vaziyete müdahale ederek 
bizimkiler aleyhine karar aldırıp ilân ettirmiş. 

Büyük teessüre kapılan futbolcularımız, bu 
bariz haksızlık karşısında maça devam etmek 
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istememişler, fakat idarecilerinin tavsiyeleri 
üzerine, terbiyelerini hiç bozmadan oyunun so
nuna kadar devam etmişlerdir. 

Oyun biter bitmez, sahaya hücum eden halk 
diğer tarafı alkışlarla omuzlarında taşırken, bi
zim futbolculara türlü hakaretler ediyor, küfür
ler savuruyorlar, limon kabukları atıyorlardı. 
(Kahrolsunlar sesleri). 

Futbolcularımız muztarip bir halde, hattâ 
(bâzıları teessürlerinden ağlıyarak giyinme oda
larına gittikleri zaman, «Türk'ler İtalyan'ları 
dövüyorlar» şeklinde bir yaygara koparılmış ve 
polis çağrılmış,o daracık yere gelen polisler de 
futbolcularımıza hayli kaba muamelede bulun
muşlar, fakat Türk ve İtalyan futbolcularım 
gayet dostane hasbihalde görerek gitmişlerdi)'. 

Türk genci terbiyelidir, vakarlıdır. Gittiği 
yalbancı memleketlerde millî terbiyemize aykırı 
her hangi bir harekette bulundukları görülme
miştir. Aynı zamanda şeref ve haysiyetlerine 
her şeyden fazla düşkündür. 

Çok muztarip oldukları bu hâdiseler karşı
sında, içleri yandığı halde, terbiye ve vakarla
rını b i ran kaybetmemişler ve her hangi bir mu
kabele hareketinde bulunmamışlardır. Bunu hu
zurunuzda beyan ederken iftihar duymaktayım. 

Bir kısım Yunan matbuatı, hâdiseyi örtbas 
etmek için gençlerimizin şuna buna tekme attık
larını yazıyorlarsa da aldığım raporlar, bu hâ
diselerin yalan olduğunu göstermektedir. 

İyi' niyet ve iyi muamele gösteren Yunan 
Futbol Tertip heyetine mensup bâzı insaflı kim
selerin, bu tezahürlerden sonra, Türklere karşı 
utanç duyduklarını, hemen oyun akabinde iti
raf ederek özür diler bir vaziyet aldıkla Hm 
Büyük Elçimiz bildirmektedir. 

Bu çirkin hareket tarzı türlü sebeplerle izah 
edilebilir. 

Meselâ diyebilirler ki; futbol maçları her 
memlekette seyircileri büyük heyecanlara düşü
rür, hattâ aynı memleketin takımları arasın
da hâdiseler çıkar, döğüşler olur. Atina'da 
Doğu Akdeniz dostluk kupası maçlarında seyir
cilerin fazla heyecana kapılarak kendilerinden 
geçmiş, ne yaptıklarını bilmez olmuş bir hale 
gelmelerini çok görmemelidir. Bu tezahürleri, 
o andaki psikolojik sirayet hâdisesinin tabiî 
neticelerine bağışlayınız. Türklere karşı bu düş
manca tezahürlerde bulunmuş olanlar, evlerine 
döndükleri zaman her halde çok pişman olmuş-
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İar, muhakkak ki, kendi kendilerine hayret et
mişlerdir... Böyle diyenler bulunabilir. 

Yahut, başka birisi der ki ; bu çirkin teza
hürleri, zayıf bir insan ahlâkı olarak kabul edi
niz. Türklere karşı yenilmiş olan Yunanlılar, 
Türkleri başkalarına mağlup ettirerek seyirci
lerden bir kısmı cinnet halinde bir galeyana 
kapılmışlardır. Beşerîdir, olabilir... 

Daha umumi bir sebep olarak düşünebiliriz 
ki ; yıllardan beri birkaç düşmana göğüs ger
miş harap ve bitap kalmış ve halen iç anarşi 
yüzünden binbir felâket ve ıstırap altında kıv
ranan Yunan halkının bir kısmında, sinirlerin 
gerginliği yüzünden bu müfrit hassasiyeti, kom
şularına karşı sebepsiz hiddet ve asabiyeti ma
zur görmek mümkündür. 

Hattâ, bâzı itidal ve insaf sahibi Yunanlı 
dostlarımızın ileri sürdükleri gibi, bu tezahür
leri yapanlar veya tahrik edenler, seyirciler 
arasına sokulmuş ve Türklerle Yunanlıların 
arasını açmakta menfaatleri olan tehlikeli ve 
gizli unsurlardır... Bu da olabilir. 

Tek teselli noktası olarak şu da ilâve edile
bilir : Futbol maçında bu çirkin işleri yapan
lar nihayet sayılıdır. Bütün Yunan milleti de
ğildir. 

Bütün iyi niyetlerimizi ve samimî dostluk 
duygularımızı bir araya toplıyarak bu sebep
lerden herhangi birini veya hepsini kabul et
sek, bizim için üzerinde durulması icabeden 
mühim bir nokta var : 

Bu tezahürler basit ve olağan bir futbol hâ
disesi midir, yani sathî, fevrî ve geçici midir? 

Yoksa daha derin sebeplerin bu vesile ile 
meydana çıkmış arazı midir? 

Türk - Yunan dostluğuna çok ehemmiyet 
verdiğimiz için, birinci ihtimalin hakikat ol
masını temenni ediyorum. 

Yunan Hariciye Nazarını iki defa ziyaret 
ederek teessüf ve şikâyetlerini bildiren Atina 
Büyük Elçimiz Türk - Yunan dostluğunun ha
kiki mahiyeti üzerinde İsrarla durduğu gibi, 
birkaç gün evvel beni evimde ziyaret eden Yu
nan Büyük Elçisine, - orada ve buradaki hâ
diselerden çok müteessir ve muztarip idi - ya
raya parmak basarak bir teşhis koymanın ve 
tedavi çarelerine bakmanın zaruri olduğunu söy
ledim. Hâdisenin Yunan resmî çevrelerinde te
essür uyandırdığı muhakkaktır. Birçok res- 1 
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mî teşekküller tarafından beyannameler neşre
dilmiş, bu gibi hâdiselerin Türk - Yunan dostlu
ğuna zarar vermemesi temennisi izhar olun
muştur. 

Yunan Devlet adamlarının, Yunan aydın
larının Türkiye ile dostluğa bizim kadar kıy
met verdiklerine tam kanaatimiz vardır. Fakat 
bu dostluğun, Hükümet çevrelerinden, münev
ver zümrelerinden, halk tabakasına kadar in
mesi, bu dostluğun millete mal olması şarttır. 
îki memleket arasındaki dostluk başka türlü se
mere veremez. B.unnn için, Türk - Yunan dost
luğunun ne muazzam tarihî hâdiselerden doğ
duğunu, iki millete de ne derece lüzumlu ol
duğunu, ailede, mektepte, kitapta, gazetede 
sinamada, radyoda,her çeşit terbiye ve telkin 
vasıtalariyle gençliğe telkin edilmesi artık za
ruri görünüyor. Bunu Yunan dostlarımızdan is
temek ve beklemek hakkımızdır. Zaman, za
man bilerek bilmiyerek bunun aksinin yapıl
dığını görmekle elem duyuyoruz. 

Dost Yunanistanda pek tabiî olarak, çok iyi 
muamele beklendiği için, gençlerimizin mâruz 
kaldıkları bu beklenmedik kötü tezahürlerin 
memlekette yarattığı aksülamel o derece şid
detli olmuştur. Fakat teessüfe şayandır ki, 
bu gibi fırsatlardan istifade edenler kötü tah
riklere koyulmuşlardır. 

Bu münasebetle, memleketimizde yer yer 
yapılan nümayişler esnasında bâzı aşkın ve taş
kın hareketleri Hükümetimizin hiçbir suretle 
tasvip etmediğini huzurunuzda beyan etmek is
terim. 

Terbiyesini, olgunluğunu Yüksek Meclis Hu
zurunda öğmeyi vazife bildiğim Türk gençliği, 
ne kadar müteessir olursa olsun, hâdiseler kar
şısında vakarını kaybetmez. Efendice hareket 
eder. Millî asaletini muhafaza eder. Bunun 
içindir ki, hiç beğenmediğimiz ve Türkün ana
nevi nezaketine sığmıyan bâzı aşırı hareketle
rin onlardan sâdır olmadığına eminiz. 

Muhterem arkadaşlar; Türk - Yunan dost
luğunun, karışıklı ve büyük fedakârlıklar 
bahasına kurulduğunu ve hangi temellere da
yandığını bizim kadar Yunanlı komşularımız da 
bilirler. 

Doğu Akdeniz'deki menfaatleri tamamiyle 
bir olan bu iki milleti, kuvvetli olmaları için 
dost olmaları, elele yürümeleri şarttır. Bu dost
luğun hakiki ve samimî olması lâzımdır. 
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Bunun içindir ki, bu dostluğa gölge edecek 

hâdiseler, bizi cidden müteessir etmektedir. 
Bununla beraber, biz yine, Türk - Yunan dost
luğunun, bu gibi hâdiselerin fevkinde tutul
ması lüzumuna inanıyoruz. 

Türk - Yunan dostluğunun, bilhassa dün
ya ahvalinin bu devresinde, sarsılmasından is
tifade edecek olanlar ve bunu özliyenler; yal
nız düşmanlardır. Bundan dolayı bugün gay
retimizle, bu dostluğu her tehlike unsurundan 
korumak azmindeyiz. 

Büyük tehlikelerle karşı karşıya, hattâ iç içe 
mücadele halinde bulunan komşu Yunan mille
tinin bu derin hakikati, bizim kadar kavraya
cağına itimat etmek istiyoruz. Karşılıkla bü
yük gayretlerimiz, bu dostluğu, yalnız Hükü
metler arası resmî münasebetler şeklinde değil 
Millî bir siyaset haline getirmek gayesini güt
melidir. 

önerge sahibi muhterem arkadaşlarımın, bu 
cevabımı yeter görerek, bununla iktifa buyur
malarını bilhassa rica edeceğim. 

Bir suali cevapsız bırakmamak için şunu da 
arzedeyim ki ; bu gibi futbol ziyaretleri bir daha 
olmıyacaktır. (Alkışlar). 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Yüksek huzurunuza son derece üzgün olarak 
çıkıyorum. 

Dost bildiğimiz, refahı ve selâmeti için tit
rediğimiz, hiçbir sahada desteklemeden geri 
kalmadığımız bir memlekette Türk Millî Fut
bol Takımı, gerek spor tarihinde, gerek iki mil
letin müşterek münasebetleri tarihinde daima 
esef ve teessürle anılacak bir tecavüze uğradık. 
Bu tecavüzü tavsif için kelime bulmakta âci-
zim. 

Bu çirkin ve iğrenç hâdise dolayısiyle büyük 
milletimizin ıstırap ve haklı infialine; gazete
lerimizin ve yer yer yapılan vakurane miting
lerin de tercüman olduğu üzere, payan yoktur. 

Ancak Hükümetimizin bu meseledeki hassa
siyeti ve enerjik hareket tarzıdır ki, bütün yurt
taşların heyecanım ve ıstırabını yatıştıracak, 
onlara en iyi teselli vesilesi olacaktır. 

Vatandaşların, üzerinde bu derece titizlikle 
durdukları şu haklı meselede büyük bir hassa
siyet gösteren Hükümete şükranlarımı bu yüce 
kürsüden arzederim. 

Arkadaşlarım; hâdise, cereyan tarzı ne olur
sa olsun küçümsenecek bir mesele değildir. Hele 
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Yunan Hükümeti, görmek ve göstermek iste
diği gibi, alelade bir zabıta vakası ve sinirli
lik tezahürü asla değildir. Türk Millî Futbol 
Takımına yapılan bir tecavüz, doğrudan doğ
ruya Büyük Türk Milletine ve onun şanlı bay
rağına müteveccihtir. Bunu asla mazur gö
remeyiz. 

O izansız, o şuursuz, o betbaht, o gafil sal
dırganlar bunu böyle bilmelidirler ve avakibini 
şimdiden göze almalıdırlar. Bir Devletin koru-
yamıyacağmı bildiği veya korumak külfetine 
katlanmak istemediği misafirleri - hem nasıl 
misafirler - memleketine çağırması ve kabul et
mesi izahı mümkün bir hareket değildir. 

Bu meselede Yunan Hükümetinin, ya açık 
ihmali veya aczi vardır. Her iki hal de teessür 
teessüfe şayandır. (Soldan kâfi sesleri) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Kâfi, sizden rica 
ettiler. Hepimiz seninle beraber, ama kâfi. 
(Soldan, kâfi sesleri ,devam sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Devam et
mek istiyorsanız devam ediniz. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Müsaadenizle devam edeceğim. 

Biz bunlara hakiki bir dost eli uzatmak için 
tarihimizin en acı sayfalarını kapattık. Fakat 
onlar bunu takdir edemediler. Nitekim kendi 
menfaatlerini de takdirde aciz gösterdiler. 

Müsamahakârlığımız, âlicenaplığımız, efendi
liğimiz, bunlarda aksi tesir uyandırmış ve kendi
lerini şımartmış olsa gerektir. Ama neticede 
zarar edecek her halde biz değiliz. 

Çok sayın arkadaşlarım; ilk defa meydana 
gelen münferit bir hâdise olsaydı mesele üzerin
de bu kadar durmazdım. O mmlekette yıllardan 
beri bizim aleyhimizde hiç de dost sayılmıya-
cak bir ruhun belirtileri vakit, vakit tezahür 
edegelmiştir. Teessürle arzedeyim ki, bu hâdis-
yi de o zincirin bir halkası, o ruhun bir belir
tisi olarak kabul ıztırarındayım. Binaenaleyh 
bu bir resmî tarziye dahi ancak şu son hâdiseyi 
nazari olarak kapatabilir. Fakat o ruhu ne or
tadan kaldırır, ne de mazur gösterebilir. 

Yunan Hükümetine düşen iş, marazın asıl 
kökünü bulmak ve ona göre tedbir almaktır. 
Yunan Milletinin bizimle olan münasebetler 
bakımından bizim kendilerine gösterdiğimiz 
dostluk ve yakınlık bakımından, haklarında 

j beslediğimiz hissiyat ve bilhassa iyi niyetler ba-
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kınımdan yakın tarihin hakiki mahiyet ve mâna- I 
sı bakımından devamlı bir şekilde aydınlatılma
sı bu tedbirlerin en başında gelir. 

Bu soru önergesini verdiğim günden sonra 
o memleketten yurdumuza birçok haberler, de
meçler, mektuplar geldi. Bunların hepsinde de 
Yunanlılar, hâdisenin tevilinden başka bir şey 
yapmadılar. Mesele asla samimiyetle ve hakpe
restçe ele alınmadı. Mütemadiyen Türk - Yu
nan dostluğunun katî ve hayatî zaruretinden 
ve sarsılmaz olduğundan bahsetmektedirler. Bu 
zarurete insanlar tabiî bizim gibi, o dostluğa | 
değer vermelerini sözle değil fiilen ispat etsin
ler, dostluğun icaplarını hakkiyle yerine getir
sinler. 

Her bakımdan itimadımıza şayan olan Hü
kümetimizden rica ediyorum, bu gibi millî spor 
temaslarında gözümüzün bebeği çocuklarımızı, 
selâmet ve sağlıklarını, emanet edebilecekleri
mizden bihakkın emin olduğumuz yerlere gön
derelim. Diğer taraftan o memleketle sade spor 
temaslarımızda dağil, diğer münasebetlerimiz
de de durumu ve takip edeceğimiz yolu bu ve 
buna benzer hâdiselerin ışığı altında bir defa 
daha gözden geçirmemiz zamanının geldiğine 
şahsan kaniim. Şimdilik mâruzâtım bundan iba
ret kalacaktır. Büyük Türk Milletinin bu vesi
le ile bir defa daha tezahür eden vekar, asalet 
ve olgunluğunu şu yüce kürsüden över ve hür
metle anarım. (Bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Hü

kümetin cevabı bendenizi tatmin etti, Teşekkür 
ederim. (Bravo sesleri alkışlar). 

6. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, 
okullarımızda ekonomik eğitime ne derecede yer 
verildiği hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Tahsin Banguoğlu'nun sözlü cevabı (6/332) 

2 . V . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki mesele hakkında Millî Eğitim Ba
kanının sözlü açıklamada bulunmasını rica ede
rim: 

Mekteplerimizde ekonomik eğitime ne dere
cede yer verilmektedir. Bu günün ihtiyacına 
göre bu hususta ne gibi tedbir alınmıştır ve 
alınmaktadır? 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Arkadaşlar, soru sahibi 
arkadaşın yalnız meslekî okullarda değil umu
miyetle okullarımızda ekonomik tedrisat ve ter
biyeyi sormak istediğini zannediyorum. 

Ekonomi mefhumu bir bakıma terbiye me
selesi, bir bakıma tedris meselesidir. Ekonomi 
terbiyesi aileden başlar, ailede ekonomi terbi
yesi ne kadar kuvvetli olursa, mektep onu o 
kadar kolaylıkla tenmiye eder ve ileri götürür. 

Türk ailesinde ekonomi terbiyesi hakkında 
muhtelif görüşler vardır. Bâzıları hiç ekono
mi terbiyemiz olmadığını iddia ederler, ben o 
kanaatte değilim. Fakat Türk ailesinde eko
nomi terbiyesinin daha esaslı surette yerleşme
si için de yine mekteplerde yetişenlerin bu ter
biyeyi iyi almaları lâzımdır. Bu da bir zaman 
meselesidir. 

Mekteplerimizde ekonomi terbiyesi vermek 
için mevzuatımızda iyi esaslar vardır. Fakat 
bunların tatbikatta muvaffak olması bir yan
dan mektebe giren çocuğun aileden aldığı eko
nomi terbiyesine, bir yandan da hocanın kud
retine bağlıdır. Bunların hepsinin memnuniyet 
verici olduğunu iddia edemem. Programları
mızda çocukların tutumlu hareket etmeleri, eş
yalarını ve kitaplarını dikkatli kullanmaları 
vakit ve enerjiyi boş yere harcamamaları, ala
cakları eşyayı tercihan yerli malından almala
rı ve ellerindeki malzemeyi dikkatle kullanma
ları gibi esaslar vardır. 

Ekonomi bilgisine gelince, halen mevcut li
se ve ortaokul programlarımızda bu ders çok 
zayıftır. 

Hattâ daha evvelden mekteplerimizde az 
çok ticaret bilgisi vardı. Uzunca zamandan be
ri tatbik ettiğimiz programlarda yoktur. Bunu 
yeniden tesis etmek kararındayız. Bilhassa or
taokullarda. 

Ortaokullarımızdan yetişen çocukların üçte 
ikisi halen pratik hayata atılmaktadır. Lise 
tahsili görmemektedirler. Bu çocuklar bulun
dukları kasabaların iş hayatına atılmaktadır
lar. Bugünkü programlar bu iş hayatı hakkın
da bilgi verir mahiyette değildir. Çok nazarî
dir. Bunun için geçen seneden beri programla
rı üzerinde ^alıştık. Yaptığımız inceleme ve ça
lışmalar sonunda bu programlara iş hayatına 
ait bilgiler ilâve edilmesi kararlaştırıldı. Bu 
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arada makine ile yazı yazmak, defter tutmak 
usulü, bâzı ticari bilgiler, banka, bilanço gibi 
malûmat vardır. Bir küçük kasabanın iktisadi 
hayatında geçen mefhumlar. Bunları sağlıya-
cak esasları bu yıldan itibaren programlarına 
koymak kararındayız. Liseler için de ekonomi 
dersi okutulmasını tavsiye eden arkadaşlar 
vardır. Bu yıl içinde toplanacak olan şûrada 
program kati şeklini alacaktır. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, terbiye ve tahsil işlerimizin her yönün
de ekonomik esasları gözetmek mecburiyetinde 
olduğumuz bir devir yaşadığımız kanaatindeyim. 
Bıı kanaatledir ki, Yüksek Meclis huzurunda 
Millî Eğitim Bakanını bugün maalesef peda
goji kitaplarımızda bile bahis konusu edilmi-
yen bu konu ile ilgilendirmek istedim. Benim 
bu kanaatimi, zaman zaman memlekete getiri
len yabancı mütehassıslar da aynen teyit et
mişlerdir. Meselâ 1934 te 10 kişilik bir Ame
rikan heyetinin memleketimiz hakkında verdi
ği raporda diyor k i : «İktisadi noktadan bakıl
dığında esaslı maarif ihtiyaçlarının henüz ta-
mamiyle teşrih ve takdir edilmediği ve bunla
rın temini için lüzumlu olan vesaite kâfi derece
de ehemmiyet atfedilmediği görülür. Sarfedi-
len para ve gayretten tam randıman alabilmek 
için maarif sistemi ayar edilmelidir. Bu mem
leketin bütün ihtiyacı tesbit edilerek ona göre 
istikbale ait bir program yapmalıdır. Bütün 
maarif sistemi milletin iktisadi hayatiyle çok 
sıkı alâkadardır. Türkiye için aşağıdaki dört 
iktisadi terbiye şubesinin son derece mühim ve 
bunlara mütemadi dikkat sarfetmek lâzımgeldi-
ğine kaaniiz: 

1. Ziraat, 
2. Fen ve mühendislik. 
3. Mahir sanayi usta, amele ve idarecileri, 
4. Ticaret... Memleketin mutasavver iktisa

di inkişafı bütün bu bilgi şubelerinde mütehas
sıslara ihtiyaç gösterecek ve şimdiden bir işçi, 
usta ve tüccar fikdanı meydana getirecektir. 
Bilhassa son ihtiyacın, tüccarın fıkdanı gelecek 
için çok tehlikeli olacaktır» diyorlar. 

1924 te meşhur filozof Profesör Jhan Deudey 
geliyor, köylerimiz hakkında şunu söylüyor: 
Mekteplerde köylülerin ve çiftçilerin alâka ve 
ihtiyaçlarına mahsus bir ehemmiyet verilmeden 
tahsilin umumi ve mecburi kıluıması, içtimai 
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zararlar verir ve bir tehlike teşkil eder. Köy
lülerin ve çiftçilerin ayrıca ihtiyaçları düşünül
meden vücuda getirilecek bir maarif sistemi na
zari ve skolâstik olur. Ve genç nesli her hangi 
diğer bir meslekte muvaffakiyeti temin etmekle 
beraber onları köy hayatından kolaylıkla uzak
laştırır. Bundan başka Türkiye'de millî refahın 
inkişafı ziraat ameliyatının ıslahı ile sıkı bir su
rette alâkalıdır. Bu itibarla Türk maarifi için en 
mühim mesele, derslerinin konuları köy hayatına 
iyice merbut olacak bir nevi iptidai ve tâli mek
tepler tesisidir. Ancak bu suretle mektebin fay
dası herkesin nazarında taayyün eder.» Tahsil
den edinilmesi gereken fayda ancak bu suretle 
mümkün olur, diyor; Profesör. 

1934 de gelen bir mütahassıs da bizim için 
şunu söylüyor : «Memleketin hakiki ihtiyaçları 
yalnız tahsil gören beyaz yakalıklı kimselerle 
tatmin edilemez. Eğer mektepler memleketin 
gençlerini büyük mikyasta köylerden şehirlere 
doğru çekerse durum şayanı teessüf bir hal ola
caktır. » 

Sayın arkadaşlar; ziraat sahamı/:, havalar, or
manlar, yollar, denizler, bataklıklarımız ve kırla
rımızın ne çapta ve evsafta vatandaş istediği ve 
ne kadar teknik elamana ihtiyaç gösterdiği gö
zümüzün önündedir. Ayrıca medeni dünyanın 
teknik terakkisi karşısında teknik terbiye saha
sındaki sert ve şiddetli ihtiyaç taleplerinin nef
sinde duyınıyanımız pek azdır sanırım. 

Yedi buçuk milyarlık millî servetimizi l."> 
milyara çıkarmak arzusunu elbette hepimiz taşı
yoruz. Borçsuz, açıksız bir bütçeyi dört gözle ve 
bütün gönlümüzle arayıp duruyoruz. Fakat bu
nun çarelerini bilmek için üzerinde bir hayli 
düşünmek ve ehemmiyetli olduğunu kabul etmek 
yerinde olsa gerek. Biz kaniiz ki ilmi bilgi ve 
teknik gelişmelerle icat ve ihtiralar temin eden 
ve onlara sahip olan fert, hem millî büyüklük
lerin hem de servet ve refah menbaıdır. Bu kana
atledir ki, Millî Eğitim Bakanlığının bu konu 
üzerinede ehemmiyetle, ciddiyetle ve müstemir-
ren eğilmesini istiyorum. 

Sayın arkadaşlar, bizim memleketimizde Os
manlı devleti zamanında Mühendishanei bahrii 
hümayun 1784 senesinde 46 talebe ile açıldı, 
Mühendishanei bahrii hümayun 1795 senesinde 
40 talebe ile açıldı. Mühendishane daha ziyade 
orduya ve devlet dairelerine fen memuru yetiş
tirmek için, Tıbbiyei şahane, orduya tabip yetiş-
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tirmek için, Mülkiyei şahane devlete idare me
muru yetiştirmek zihniyetiyle açıldı. Rüşdiye, 
Sultaniye mekteplerinin hedefi de memuriyete 
doğru idi. Osmanlı devletinin aldığı tedbirler sa
dece bu hedeflere tevcih edilmişti, ve sadece bu 
tek hedeflere bile ulaşmaktan da uzaktı. Osmanlı 
devletinin en ziyade memur yetiştirmek tarz ve 
telâkkisi maalesef bugünlere kadar bütün nüfu-
ziyle devam etmiştir. 

Gerçi ikinci Cihan Harbinin arifesinde, or
du durumumuzun tesiriyle bâzı teknik sahada 
hamleler yaptık. Bunların şayanı şükran ta- I 
rafları var; sanat mektepleri, ticaret mektep
leri ve diğer müesseseleri artırdık, isede elan 
bütün mekteplerimizin istikametini memuriye
te, Devletten maaş alarak geçinmeyi gözeten 
münevver yetiştirmek işine yönelmiş görüyo- | 
ruz. Bu nokta üzerinde de düşünmemiz elbette 
lâzımdır. Tabiîdir ki Devletin bir ekonomik 
plânı, ve siyaseti olması ve Millî Eğitiminde 
bu plân ve müstakar ekonomik siyasete uyarak 
eleman ve vatandaş yetiştirmesi zaruridir. Bu
nun ikisi birbirine bağlıdır. Biz eğitim işleri
mizi yürütürken; Devletin bütçe imkânlarına, 
ahval ve şartlarına, istihsal durumumuza; mes
leklere ve işlere göre, adam tevzi durumu ve 
ihtiyacımıza menkul ve gayrimenkul servet sis
temimize, ekonomik anane ve hedeflerimize 
dikkat etmek zorundayız, zaruretindeyiz. Aca
ba mektep işlerimize, sistemimize bu yönden 
dikkat ediyor muyuz? Bu esaslara göre duru-
uı tetkik ettiğimiz zaman devletin ahval ve 

şeraiti maarife tahsis etiğimiz bütçe yönün
den bakılınca yapılan okul inşaatında sağlam
lık gözetilmemiz, lüksten bir vaz geçmemiz ge
rekmez mi? 

Bir tarafta bir ilkokul duvarı iki direk üze
rinde dururken öbür taraftan yol üzerine 600 
bin liralık bina yaptırırsak bu işlerde ne dere
ceye kadar ekonomik hareket ettiğimizi düşü
nelim. Üniversite inşaat faciası hepimizin gözü 
önündedir. Bu misal nasıl ekonomik hareket 
etmediğimize pekâlâ bir misaldir. 

Okula giren talebe ile çıkan talebe arasın
daki nispetin ekonomik bakımdan ele alınması 
yerindedir. 

Bunun için misaller arzediyorum: Kız, er
kek sanat yapı okulları birinci sınıfına 1947 
ders yılında giren talebe sayısı 16 616 dır, me
zun olanlar ise 4 508 talebedir. 17 bine yakın 
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talebe giriyor, 4 500 mezun veriyor, sınıfta ka
lan 8 805 talebedir, aradaki nispeti siz takdir 
buyurursunuz. Talebe almak ve yetiştirmek 
hususunda bu fikir milletin kendisine göre bir 
sistem takip etmek ve parasını heder etmemek 
lâzımgeliyor. Sanat enstitülerinde birinci sını
fa 7 204 talebe almışız 2 903 talebe mezun ver
mişiz. Yani üçte bir mezun oluyor. 

Ortaokullara 13 176 talebe girmiş 5 129 ta
lebe mezun vermişiz yani üçte bir. Sınıfta ka
lan 13 031, liselerin birinci sınıfına 10 610 ta
lebe alınmış 500 küsur talebe mezun etmişiz. 
Sınıfta kalan 9 711. 

Ne dereceye kadar ekonomik hareket etti
ğimizi mevzuun ehemmiyetini takdir buyura-
bilirsiniz. Her öğretmene düşen talebe sayısı 
her çeşit öğretim de ekonomik durum göster
miyor. Ziraat okullarında her öğretmene 7. 07 
talebe düşüyor. Dört ziraat okulumuzda 63 öğ
retmen 490 talebe vardır. Teknik Ziraat Oku
lunda beher öğretmene 16.5 talebe düşüyor. 

Kız enstitülerinde beher muallime 11,02 ta
lebe düşüyor. Kız öğretimin de çok ince işleri 
vardır. Köy enstitülerinde beher hocaya 19 
talebe düşüyor. İlkokullarda köylerde 61,2 şe
hirlerde 40.1 talebe düşüyor. Sanat enstitüle
rinde 14 talebe düşüyor. 

Sayın arkadaşlarım, öğretmenlerin mahallî 
ihtiyaçlara göre tevziinde prensipsizlikler, israf 
vardır. Köyde bir muallime 61 talebe düşer, şe
hirde bir mualime 40 talebe düşer; ikisideayni 
maaşı alır, ayni kanuni, hukuki hükümlere tâbi
dir. Bir mektepte b i r sınıfta 90 talebeyi bir hoca 
okutur, öyle mektep, bina kiralarız ki, 20 çocuğa 
bir hoca veririz. Böyle şeylerimiz var. Orta ve 
liselerde öğretmenlere eskiden 2 - 3 saat düşerdi, 
üç seneden beri bu 15 ve 18 saate çıkarılmaya ça
lışıldığını şükranla görüyoruz. Kanunidir bu. 
Ama ben soruyorum. Niçin ilk mektepte bir öğ
retmen 24 saat ders verir, Sanat enstitüsünde 30 -
40 saat ders verir, fakat orta mektepte bir tarih 
hocası kanunen on beş saat ders vermeye mec
bur tutulur. Hangi memleketten bu usul alınmış, 
hangi lort ve zengin memleketin işidir?. Bunu 
düşünmek lâzımlır. 

Buyurulacak ki, üniversite de 700 lira alıp da 
haftada iki saat ders veren profesörler vardır. 
Ve bunlar da çoktur. O başka. Orada yüksek ilim 
vardır. Bendeniz karışamam?. Şu orta ve lisede 
niçin 15 - 18 saattir, ilk mektepte mçin 24 saat-
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tir?. Bunlar meseledir, düşünmek lâzımdır. 

Memleketin ihtiyacına göre mektep açmak du
rumumuz ekonomik sakatlıklar gösteriyor. 

Meselâ; İstanbul'da iki mimari şubesi var. 
Niçin?. Birisi Güzel Sanatlar Akademisinde, di
ğeri filân yerde. 

Sebebi; iki taraftaki profesörler de; iki taraflı 
para alsınlar, diye. 

istanbul'da ve Ankara'da iki tane fen fakül
tesi var. Niçin?. Birisinin kadrosunu tamamlıya-
mamışız, bir tane daha fen fakültesi açmışız. 

Sonra şurada bir Veteriner Tatbikat Okulu 
vardır. Binası yalnız bir milyon lirayı geçiyor. 
Emin olunuz içinde 29 talebesi vardır. Niçin?. Bu 
para daha başka ve daha fazla semere verecek yer
lere verilebilirdi. Bunların hepsi üzerinde düşü
nülecek meselelerdir. Ekonomik bir gidişimiz yok
tur. 

Dört tarım okulumuz vardır, azdır. Bunlar 
da ihmale uğramıştır. Bunları açarken muhit 
ve mıntakanın ihtiyaçlarını da gözetmiyoruz. 
Ziraat mektebi açılması işi tamamen ege mmta-
kasına münhasırdır, o da mahdut yerlerde. Is-
laııbul, îzmir, Bursa, bir de Adana'da açılmış
tır. Şimdi M arsal plânına göre gelecek malze
menin kullanılmasının öğretimi de hep bu ta
rafa tahsis edilecektir. Hakikaten memleketin 
bütünlüğünü ihtiva eder, bir talim terbiye sis
temiyle bu işleri ekonomik yönden ele almazsak 
halimiz nice olur arkadaşlar? Böyle şey olur
um hiç? 

Sanat mektepleri: Bu mektepler de üniform 
bir manzara arzetmektedir. 76 sanat Enstitü
müzde 25 896 talebe okumaktadır. Bütün sanat 
mekteplerinde demircilik, marangozluk ve bir 
do tesviyecilik vardır. Bunların hedefi de bü
yük sanayie ait ve üniformdur. Bu memleketin 
iktisadi ekonomisiyle ilgili bir sanat mektebi 
sistemi bulmak ve zamanın ihtiyaçlarını karşı-
lıyacak bir sanat mektebine doğru gitmemiz lâ
zımdır. Ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan bir 
milletin mektep işlerini bu zaviyeden halletmek 
no büyük bir meseledir. Onun için ben bu me
seleyi getirdim. Dedikodu meseleleri bir tarafa, 
memleketin hayatî işlerini biraz düşünelim. 
Yüksek mühendis mektebi, Devlet yol inşaatı 
işleriyle, mühendis mektebi talebelerinin mem
leketin bu işleriyle ciddiyetle alâkalandığını 
göremüyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 
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EMİN SOYSAL (Devamla) — Müsaadenizi 

rica ederim, bitiriyorum. Fabrikalar işinin ve yol 
açma işinin sanat mektepleriyle irtibatı yoktur. 
Meselâ büyük yol programı tatbik ediyoruz, 
kendi kendine, sanat mektepleriyle irtibatı yok
tu?. 

Muayyen bir sahada eleman ihtiyacı dolup 
taşdığı halde yine o elemanı yetiştiren mektep
leri yürütmekte devam ediyoruz. Meselâ ziraat 
memurları. Mekteplerimizin yetiştirdiği 800 si-
tajyerlerimiz vardır, bunlar dört seneden beri 
sitajiyerdir, kadro olmadığı için aslî memuri
yete geçememektedirler fakat buna rağmen zi
raat mekteplerini yürütüyoruz. 

Dil Tarih'te 1077, Fen Fakültesinde 188, İs
tanbul Edebiyat Fakültesinde 2^89 ve 1864 ya
ni 5518 talebemiz var. Fakat bunların öğret
men olacağı müesseselerin öğretmen ihtiyacı 
dolmuştur. Ama buralara masraf yapmakta de
vam ediyoruz. Bunların çoğu da dil, tarih coğ
rafya ve felsefe hocası olacaktır. 

Ziraat sanat mekteplerinden çıkanların ek
serisi halen memur olmaktadırlar. Size garip 
bir şey arzedeyim. 1905 de dikkat buyurun 
1905 de acılan Ankara Sanat mektebinden me
zun olanlardan halen 4 çocuk elektrikçi, bir 
çocuk tesviyeci bir tanesi marangoz olarak 
müstakilen çalışmaktadır, bir sanat okulu ki 
1905 den beri talebe yetiştirmektedir, bunlar
dan ancak 6 sı bu şehirde sanat hayatına gir
miştir. îşte üzerinde dikkatle durulacak mese
le bu değil midir? 

Şimdi arkadaşlar eğer sanat ve ziraat mek
tepleri Devlet fabrikaları, Devlet çiftlikleri ve 
memuriyet için iseler bunlar dolmuştur. 

Millî Eğitim Bakanının ehemmiyetle nazarı 
dikkatini celbederim. Eğer hayat ve istihsal 
içinse yetişenler kifayetsiz ve iktidarsızdır. Bu 
noktadan da nazarı dikkatlerini ehemmiyetle 
celbederim. 

Ortaokullarda 55 103 talebemiz vardır 
adedleri 220 ye çıkmıştır. Bunların yarısı lise
ye gitmiyor. Bu işin muhit ihtiyacına göre 
ayarlanması lâzımdır. Böyle üniform bir orta
okul sistemiyle, 20 - 25 sene evvelki sistemle 
hareketten bu memlekete ancak zarar gelir. Sa
nayi ihtiyacı olan yer vardır, ticaret karakteri 
olan yer vardır, ziraat karakteri olan yer var
dır. Ortaokul öğretim sistemini buna göre yü-
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rütmeliyiz. Bu suretle müfredatlarda ehem- • I 
miyetli değişiklikler yapmak lâzımdır. Eğitim 
enstitüleri açılırken sabık bakan ortaokulları 
bu yönden teşkil edeceklerini söylemişlerdi, bu
güne kadar olmadı. Nedendir bir türlü anlaşıl
maz? Bütün müfredat programlarını ekonomik 
hedef yönünden ele almalıyız. 

Zaten kendileri de vait buyurdular. Bu iş 
üzerinde durmalarını bilhassa rica ederim. Her 
çeşit mektebin müfredat programında ekono
mik meseleler ve köy okullarında da ziraat ko
nularını ele almamız lâzımdır. Diğer dersleri 
de ziraat konusu etrafında yürütmeleri de, yu
karda arzettiğim mütehassıs raporunda da be
lirtildiği gibi, köylü çocuğunu köy hayatına el
verişli bir şekilde intibakı yönünden zaruridir. 

Arkadaşlar; bütün Maarif teşkilâtı içinde 
ekonomik itiyat ve tasarruf fikri başta gelme
lidir. Fertlerin iktisadi tasarruf hudutlarını 
belli etmek aynı zamanda Devletin iktisadi ta
sarruf hudutlarını belli etmektir. Biz fertlerin 
iktisadi tasarruf meselesinde ne dereceye ka
dar ileri gittik; mekteplerimizi şöyle bir keze-
rek görürüz, ne kalemler, ne defterler, ne sı
ralar ne tebeşşirler israf edilmektedir. 

ikincisi; şahsi teşebbüs ve yaratıcılık mese
lesidir. Biz mekteplerimizde şahsi teşebbüs 
ve yaratıcılık ruhunu aşılamak yoluna gitmi
yoruz. Sanat ve ziraat mektepleri açmışızdır; 
sanat mekteplerinde yapılan işler taklitten ileri 
gitmemektedir. Mekteplerimizde yaratıcı, ya
ni icat zihniyetiyle çalışan bir ruh istiyoruz. 

Görülüyor ki, çeşitli meseleleri ekonomik 
bakımdan, tahsil ve terbiye bakımından ele 
almamız lâzımgelmektedir, bu iş üzerinde has
sasiyetle durmamız lâzımgelir. Sayın bakan 
vait buyuruyorlar, bunu yerine getirmesini bil
hassa kendilerinden rica ederim. 

Devletin bir ekonomi plânı var mı yok mu; 
o ayrı. Fakat geleceğimizi zaman altına almak 
için Maarif sistemimizde ekonomik problemi 
çözmek lâzımdır. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Arkadaşım, soru mevzuu- I 
nun dışında istifadeli beyanatta bulundular. 
Soru mevzuu şu idi : Okullarımızda ekonomik 
eğitime ne derece yer verildiği, idi. Fakat ko
nuşmalarının mühim bir kısmı, Millî Eğitim 
Bakanlığının kendisi ekonomik bir gidiş takip 
ediyor mu, mahiyetindedir. Bu, ayrı bir I 
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mevzudur. Bir bütçe konuşmasi genişliğinde 
konuştular. Yalnız sözleri arasında bana do
kunan iki nokta var, bu noktalar hakkında ce
vap arzedeyim : 

Bana bu işi tevdi ettiğiniz günden beri iki 
mesele üzerinde ciddiyetle, ısrarla çalışıyorum. 
Birisi, işsiz adam bırakmamak, her hocayı va
zifelendirmek ve maarifin cephesine sevketmek 
arka hizmetlere değil, asıl cepheye, mücadele 
ettiğimiz cepheye sevketmek. Bu yolda çalışı
yorum ve çalışacağım. Bütün sızıltılara rağmen 
çalışacağım. 

ikincisi, lüzumsuz adam yetiştirmemek, Dev
let parası ile lüzumsuz adam yetiştirmemek. îşe 
başladığım günden beri hudutsuz memur yetiş
tirmek zihniyetini önlemeye çalışıyorum ve 
buna devam edeceğim. Edebiyat ve Fen fa
kültelerinden yetişenler için bir nevi öğretim 
lisansı ihdas ediyoruz, öğretmen olmak için 
müracaat edeceklere bâzı şartlar koyuyoruz. Ar
zettiğim gibi, tasvip buyurduğunuz bu yol
larda daima ısrar ve ciddiyetle çalışacağım. 

7. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm, Tif
tik mahsulümüzün durumu hakkındaki sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakam Cemil Said Barlas'm 
sözlü cevabi (6/334) 

Yüksek Başkanlığa 
Tiftik keçisi besliyen halkımızın bunu bir 

geçim vasıtası olarak düşünmesi, yetiştirme ve 
üretmeye heves etmesi veya etmemesi bakımın
dan tiftik mahsulümüzün bugünkü hali ve istik
bali hakkında Hükümetin ne düşündüğünü bil
meyi lüzumlu görmekteyim, bu sebeple : 

A) Yurdumuzda son sene tiftik istihsali 
ne kadardır? 

B) Fabrikalarımız her sene ne cins ve ne 
miktarda tiftik kullanmaktadır, bu miktar se
neden seneye çoğalmakta mıdır? 

Fabrikalarımızda bâzı tadiller yapılarak 
daha fazla tiftik kullanmak mümkün müdür. 
Alınmış tedbirler var mı, ne safhadadır! 

C) Başka memleketlerde yetiştirilen tif
tik nefaset itibariyle Anadolu tiftiği ile reka
bet vaziyette olmadığına göre bizde tiftik ku
maşlar, dokumalar yapacak fabrika kurulması
nı Hükümet mümkün ve faydalı görmekte mi
dir? 

Yukardaki sorularıma Ekonomi ve Ticaret 
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Bakanının sözlü olarak cevap vermesini di
lerim. 

Bolu Milletvekili 
İhsan Yalçın 

TİCARET VB EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Memleketimiz
deki tiftik istihsal miktarı senede 5 000 tondur. 
Bu 5 000 tondan 1 500 tonunu Sümerbank, 500 
tonunu da diğer hususi fabrikalar istihlâk et
mektedir. 

Avrupa'da ince elyafın fabrikasyonu su
retiyle tiftiğe rekabet edilmektedir. Biz, yap
tığımız tetkikata göre Sümerbankm mevcut tez
gâhlarına ilâve edilmek üzere hususi tezgâh ge
tirtmek ve memlekette tiftiğin istihsal kapasi
tesini artırmak istiyoruz. Bir tiftik fabrikası 
kurma işi : 

Memleketteki tiftik istihsali 5 000 ton oldu
ğuna ve fire vermek suretiyle 3 500 «ton kadar 
tahmin edildiğine ve bir tiftik fabrikası da aşa
ğı yukarı 27 milyon liraya malolacağı hes.ıp 
edildiğine göre müstakil bir fabrika kurmak 
düşünülmüyor. Buna mukabil elimizdeki mev
cut fabrikaların tiftik işleme kapasitesini artı
racağız. 

Almanya ile son zamanlarda gelişen müna
sebetlerimizde harbden evvelki seviyeye erişe
rek eski tiftik satış derecesine gelmesi için eli
mizden gelen gayreti sarfediyoruz. 

Suallerin üçüncüsüne de cevabım şudur: Di
ğer yerlerde istihsal edilen, tiftik, istihlâkinin 
azalması bilhassa ince elyafın buna rekabeti 
dolayısiyle kendiliğinden düşmektedir. Biz 
müstahsili korumak için elimizdeki mevcut tez
gâhları artırma yoluna gidiyoruz. 

BAŞKAN — İhsan Yalçın buyurun. 
İHSAN YALÇIN s.Bolu) — Teşekkür ede-

rim> konuşmıyacağım. 

8. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in. 
hayat pahalılığı ve geçim, zorluğu hakkında Baş
bakanlıktan olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Cemil Said Barlas ve Başbakan Şemset
tin Günaltay'ın sözlü cevabı (6/335) 

Yüksek Başkanlığa 
Memlekette hüküm süren hayat pahalılığı 

ve geçim zorluğunun vatandaşı tahammül edil
mez bir halde tazyik ve tazip ettiği bir haki
kattir. 
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Gün geçtikçe sızlanan ve bilhassa büyük şe

hirlerde şiddetini artıran bu elîm hakikat kar
şısında Hükümetin ne gibi tedbirler aldığının 
ve almakta bulunduğuıiun Başbakanın sözlü 
olarak bildirmesini rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE
MİL SAİD BARALAS (Gazianteb) — Efen
dim, pahalılık mevzuu dolayısiyle Sayın Senihi 
Yürüten'in sorduğu sualin iki safhası vardır: . 

Hakikaten hayat pahalılığı kendisini bilhassa 
dar vo mahdut gelirliler üzerinde fazlasiyle his
settirmektedir. Bunun belediyeye mütaallik kı
sımları hususunda belediyelere Millî Korunma 
Kanununa istinaden salâhiyetleri derhal ver
dik ve tatbik ediyoruz. 

Diğer kısmı uzun vadeli olan kısımdır. O 
da istihsali artırmaya taallûk ediyor. İstihsali 
artırmak ve bu suretle fazla istihsalden mütevellit 
kazançlardır. 

Kendilerini dinledikten sonra lâzımgelen 
cevabı vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SENİHt YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın 

Milletvekilleri, Sayın Bakanın verdiği izahat 
bendenizi tatmin etmedi. Fakat bilâhare ce
vap vereceklerini söyledikleri için, o zaman bel
ki tatmin eder. 

Hayat pahalılığının halk üzerinde nasıl kâ
bus gibi çöktüğünü, ve bilhassa sabit gelir
lilerin bunun altında nazil ezildiğini bizzat 
görmek ve onlarla beraber yaşıyarak şahit ol
mak üzere yurdun birçok yerlerinde tetkikat 
yaptım. 

Bilhassa son günlerde, Ankara ve İstanbul 
gibi büyük şehirlerde hayat pahalılığından sefil 
olanların ayuka çıkan feryatlarını dinledim. 
Hallerini görmek için evlerinde misafir kaldım. 
Tencere kaynatamayıp en ucuz olması icabeden 
ıspanak, pırasa, soğanı bile müşkülâtla tedarik 
ettiklerini gördüm. Etin ancak komşunun kızart
tığı zaman kokusu ile iktifa edenleri gördüm. 

Ankara ve İstanbul nüfus itibariyle diğer 
şehirlerden fazla olduğu için, gıda maddelerini 
daha çok sarfeden, şehirlerimizdir. 

Buralarda esasen satış çok yüksek oldğundan 
bunu tetkik etmezden evvel işe, müstahsıldan 
başlamak için istihsali mühim olan mıntakalar-
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dan Adana, Tarsus ve Mersin'e gittim. 

Bir sabah, saat altıda müstahsili, Adana'da 
sebze ve meyva satmakta iken pazar yerindo 
buldum. 

Orada baktım ki, simsarlar bu mali kabzımal
lar hesabına mubayaa ediyorlardı. Kabzımallar 
bu malı muhtelif yerlere sevkediyorlardı. Hattâ 
zaruri masraflar müstahsıla ait olmak üzere An
kara ve İstanbul'daki kabzımallara gönderiyor-
lardı. Şayet onlara başka yerlerden de-mal 
gelmiş ise müstahsilin malını sataaaayıp denize dö
küyorlardı. 

Ben 27 Nisan 1949 da İstanbul halinde satı-
lamıyan İspanakların ücretsiz Darülacezeye gön
derildiğini ve bir kısmının da denize döküldüğü
nü bizzat gördüm. Kabzımalları % 6 dan 10 
a kadar komisyon almaktadırlar. Müstahsilin 
elinde bu gibi sebze ve meyve kurutma mahalleri 
olmaması yüzünden zarar görüyor. Onlar Hü
kümetten himaye beklemektedirler. İstanbul Seb
zeye Meyva-Hali karşısında birkaç bahçıvandan 
toplayıp müstahsil gibi görünen birçok sebzeciler 
vandır. Perakendeci esnafa satmak ve mutavas
sıt rolü oynıyarak hokkabazlık yapmaktadırlar. 

Çünkü, halde mal, fatura ile satılır, mun
tazam defterler tutulur ve her gün Hal Mü
dürlüğüne, bordro verir. Fakat madrabazlar 
müstahsil gibi görüldüğü için hiçbir konteole 
tâbi olmadan faturaları istedikleri gibi verir
ler, perakendeciler de istedikleri fiyata sat
maktadırlar. Bu suretle müstehlik yedinci el 
olacak sebze ve meyvayı aldığı görülmektedir. 
Bunun birincisi müstahsil oluyor, ikincisi sim
sar, araya giriyor, üçüncüsü de istihsâl mıntı
kasında kabzımal, dördüncüsü Ankara, İstan
bul da kabzımal, beşincisi hâl karşsmda mad
rabaz, altıncısı sabit veya seyyar sebzeci, ye
dincisi de müstehliktir. 

Ben bu ayın sekizinde İstanbul, dokuzunda 
Ankara onunda Adana, on birinde yine Mersin-
Adana'ya şimendifer, otomobil ve tayyare ile 
süratle giderek sebze fiyatlarının nasıl arttığı
nı kovaladım. Hâtıra gelmez hayret edilecek 
olan rakamlar şöyledir; 

Semiz otu; Adana'da 20 kuruş, İstanbul'da 
50 kuruş, 

Bakla; Adana'da 6 kuruş, Ankara'da. 35, 
İstanbul'da 40 kuruş, 

Bezelye, Adana'da 50 kuruş, Ankara'da 90, 
İstanbul'da 130 kuruş, 
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| Kabak, Adana'da 45 kuruş, Ankara ?da 120, 

İstanbul'da 170 taus, 
Enginar; Adana 'da tanesi 12 ksruş, Anka

ra'da 30 kuruş, İstanbul 'da 90 karwştur. 
Saym Milletvekilleri; bu mallar bizzat ta

rafımdan .mubayaa edilmiş, faturaları da dos-
yamdadır. Aynı günde alınan mallandır. Aynı 
günde Adana'da mal mubayaa ettim, 8$ ta Tay
yare ile,]Ankara'ya geldim, Ankara'dan etsene 
bindim,; İstanbul fdan aymca ;mübayaada bulun
dum. Bu ? fiyatlar o günkü hal müdürlerinin 
bordralamyle- tevsik edilmiştir, fatstralar- elim
dedir. İcap edenlere göstermeye amadeyim. 

Elden ele dolaşan bu gıda maddelerinden 
i hiçbirini bu dolaşma sırasında belediyeleri be

lediye olarak, Hükümeti Hükümet olarak kont
role tâbi tutar vaziyette görmedim. Belediyele
rin kendilerine taallûk eden bütün hususatla 
iştigal edecekleri şüphesizdir. Fakat belediye
lerin başında da yurt çapında nâzım rolü oy-
myaeak bir Hükümet olduğunun ve Hüküme
tin başlıca vazifeleri arasında bunun da bulun
duğunun bilinmesi şarttır. Son günlerde mat
buatta Hükümetin bu vazifeleri âdeta benimse-
miyerek belediyelere fırlatıp attığı görülmüş
tür. Hattâ Ticaret Bakanı Sayın .Barlas hazan 
bu işin halli bir mueize, bazan halkın buna 
alışması gibi sözlerle hattâ kendisinin peygam
ber olmadığını yalnız bir bakan olduğunu söy
lerken halkı fedakârlığa davet etmektedir. 
Halk 40 kuruşluk kabağı 170 kuruşa yiyor, da
ha nasıl fedakârlık yapsın? 

Sonra, Sayın Barlas, matbuat mümessilleri
ni Ankara'ya davet ederek istatistikleri göste
riyor. Bu işlerden istatistikten evvel halkın 
gıdasını ucuz olarak temin etmesini sağlamak 
yollarını arasınlar. Ben bir zamanlar bu gibi 
istatistikleri Zonguldak madenlerinde çok din
ledim. Bir de İstanbul'da halkın karaborsadan 
150 liraya kömür almaya nasıl mecbur edildi
ğini gördüm de artık bu gibi istatistiklere 
inanmamağa başladım. Arkadaşlar, bu millet 
yemek, karnını doyurmak istiyor, Türk çocu
ğunu sefil, cılız değil, gürbüz görmek istiyor. 
Patistik kimsenin gırtlağına girmez. Müsteh
liki kötü vaziyetten kurutarmak isterseni» işe 

! evvelâ müstahsıldan başlamak lâşamdır. Bu 
memlekette gıda maddeleri satan taüstahsü ki
min tarafından himaye görmüştür. Müstahsil 
malı mebzul- çıkarıyor, fakat müstehlik mınta-
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kalara sevk etmekten âciz kalıyor. Çünkü de- I 
nizden nakletmek imkânı yoktur. Çünkü 2239 sa
yılı Kanun icabı çeşitli eşyalar arpayla, buğdayı, 
soğanla sarımsağı, lahna ile prasayı naklede-
bilmeyi Devlet Deniz Yollarının inhisarına ver
miştir. Binaenaleyh müstahsilin nakil işini 
Devlet Deniz Yollarından gayri hiçbir vasıta
nın yapamıyaeağı aşikârdır. 

Gelelim Devlet Deniz Yollarına; deniz yol
l an mahdut vapurlarla bu ihtiyacı karşılıya-
mamakta ve müstahsilin gıda maddesi iskele
lerde günlerce bekletilmekte ve bu suretle bo
zulanların fiyatı da bozulmıyanlara ilâve edil
mek suretiyle müstehlike satılmaktadır. 

Devlet Demiryollarına gelince; onda ne yok, 
neler yok. O bütün bu nakliyeyi süratle karşı-
lıyacak kabiliyettedir. Sakat onun ihmali, 1 
onun alâkasızlığı, daha doğrusu Bakanların bir
biriyle temas edip anlaşamaması pahalılığın 
büyük şehirlerde doğmasına sebebiyet vermek
tedir. Devlet Demiryolları gıda maddelerini 
naklederken istediği günde istediği saatte nak
letmek salâhiyetini haizdir. Çünkü 20 sene ev
vel yapılan Ivv ?>nHl tarifesi bugünkü ihiyacı 
tatmin etmemekte ve Devlet Demiryolları iste
diği gibi serbestçe hareket etmektedir. Büyük 
şehirlerde müstehlik gıda maddesini beklerken 
vagonlar yollarda kesilir istedikleri zaman tek
rar bağlanır, günlerce kalır, içindeki mal bo
zulur, nihayet mal şehire gelir; fakat işe yara
maz bir halde denize dökülür. Misal olarak 
üçünü zikredeyim: Mardin'den izmir'e 20 sığırı
nı nakletmek istiyen bir müstahsil vagon kesilir 
korkusundan hayvanları arasında seyahata razı 
olmuş, bu vagon birçok yerlerde kesilmek su
retiyle izmir'e ancak beş günde gidebilmiş, iki, 
üç günde gideceğini tahmin eden müstahsil 
hayvanların yiyeceğini ona göre hesap etmiş 
iken yemsiz kalan bu hayvanlara kendi de be
raber olduğu halde ekmek yedirmek suretiyle 
iaşe edebilmiştir. Halkın iaşesine götürdüğü 
bn hayvanlara halkın yiyeceği ekmeği yedirme
ye mecbur olmuştur. Ve yine başka bir misal 
Adana'dan 65 koyununu bir vagona koyan müs
tahsil ancak beş günde istanbul Maltepesinde 
koyunlarını alabiliyor ve yine misal olarak; 
Mersin'den koyduğu portakalları yedi gün son
ra istanbul'da teslim alabiliyor. Eldeki tarifeyi 
senet ittihaz ettiği Demiryollarının keyfî hare
ketleri, istanbul ve mümasil büyük şehirlerde | 

.1949 O : 1 
pahalılığı doğurtan en büyük âmildir. Gıda 
maddelerinde Demiryolları tarifeleri, man
tığa ve izana girmiyecek derecede muhteliftir. 
meselâ Devlet Demiryollarının 268 numaralı ta
rifesi Ankara ile başka şehirleri ayırmaktadır. 
Haydarpaşa'dan Ankara 573 kilometre mesafe
de olan ve yine aynı mesafede bulunan 
Akşehir'e 15 tonluk vagonu Ankara'ya 
520 lira 5 kuruş, Akşehir'e ise 638 li
ra 25 kuruş ki, aralarında 118.20 kuruş 
gibi bir farkla nakledilebilmesidir. Diğer 
taraftan muhtelif gıda maddelerinde aynı mesa
feden nakledilmelerinde muhtelif navlun üc
retleri tatbik edilmektedir. Meselâ Adana-
dan Haydarpaşa'ya 15 tonluk bir vagonla nakle
dilen buğday için 570 lira 60 kuruş tahsil edil
mekte iken yiue 15 tonluk vagonla nakledile
cek pirinçten 1514 lira 10 kuruş, fasulyeden 
1159 lira 30 kuruş gibi çok değişik tarife tat
bik edilmektedir. Bu tarifelerden de görüldü
ğü veçhile buğdayla pirinç nakli arasında 944 
lira yine buğdayla fasulye arasında 589 lira 
gibi çok yüksek fark görülmektedir. Şüphe
siz müstahsil da bu paraları müstehlikten al
maktadır. 

Devlet Demiryollarının et nakli için mevcut 
iki yüze yakın frigo vagonlarının şurada bura
da âtıl vaziyette kalması et naklinde bunlar
dan istifade edilmemesi ve halka ucuz et yedi
receğim diye girdiği teşebbüste zararla çı
kan Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanı 
birbiriyle temas edip bu hususu nazarı itibara 
alsalardı, et işinde milyona yakın paraları kay
betmemiş e milleti birçok zararlara sokmamış 
olurlardı. 

Adana mezbahasında normal 350 koyun ve 
elli sığır alabilecek ve icabında 700 e yakın ke
silmiş hayvan muhafaza edecek soğuk hava de
posu mevcutken ve acilen tevsi edilmeye de mü
saitken ve Adana'da 250 kuruşa satılan bu et
leri 65 canlı hayvanı bir vagonla nakletmekten-
se 400 den fazla kesilmiş hayvanı aynı nakil üc
reti ile frigo vagonla istanbul'a sevketmek su
retiyle halka ucuz et yedirilmez miydi? 

Ben bu vagonlardan biri 70515, diğeri 70537 
numaralı vagonu ki, içinde 14 direğe asılı 224 
çengele takılmak ve 176 sı da raflara ve yere 
konmak suretiyle tertibatı olan kesilmiş hayvan 
taşıyanları gördüğüm zaman hayretler içinde 
kaldım, Hükümetin yapmadığı veya belediye-

— 1052 — 



B : 96 30. 
lere yaptırmadığı bu kesilmiş hayvan naklini 
kömür havzası et mütaahhidi olan Fayık Soydan-
bay, Adana'dan 317 sığırı böylece sevketmek 
suretiyle yapmaktadır. Şahıslar yapıyor, Hükü
met yapamıyor. îşte müstahsil ya 65 koyuna 
bir vagon nakliyesi vermek mecburiyetinde ka
lıyor veya yaylan di ra, yaylandıra İstanbul'a 
nakletmek mecburiyetinde kalıyor. Hükümet
ten müstahsilin himaye görmesi lâzım. Yoksa 
Ticaret Vekilinin geçen Meclisteki beyanatı 
gibi bir hayvan günde bir arpa yerse, şu kadar 
ayda şu kadar arpa yermiş, o da fiyata zam-
medilirmiş. . Müsaadenizle ben bunu burada 
kürsüden sorarım. Acaba" kafasını kestiği hay
vanı buzhanede saklayıp frigo vagonları ile İs
tanbul'a sevketseydi, kesilmiş bu hayvanların 
gırtlaklarından arpa geçirmiye iüzum kalır mıy
dı? Acaba canlı hayvanları ihraç etmeyip don
durma depoları m ayda ne getirip iki sene kadar 
dayanabilecek bir ' halde saklasalardı, filân 
mevsimde et ucuz, falan mevsimde et pahalı 
olur mu idi? 

Bilmiyenler zannederler ki; kesilmiş hayvan 
5, 10, 20 gün durabilir. Halbuki, dondurma de
polarında kesilen bir hayvan iki sene durur. 
Ya bundan sekiz sene evvel Karadeniz tipi diye 
frigo satın almış olduğumuz 5500 tonluk 2000 
koyun nakleden üç gemi bedelleri ödendiği 
halde geriye iade edilen şu frigo, bu vapurlar ge
riye verilmese idi. Mersin ve İskenderun ve 
Trabzon'dan kesilmiş etler nakledilseydi, bu
günkü halk etin kokusu ile karnını doyurur mu 
idi? İki çocuklu dört kişilik bir ailenin yaşa
yabilmesi için iki odalı bir eve. kömüre ve 
oduna ondan sonra giyeceğe, yiyeceğe ihti
yacı olduğu tabiidir. Fakat mesken pahalılığın
dan iki odada üç familyanın oturduğu evin 
kömürünü çuval ile değil yarım kilo, iki elleme 
aldığı süt ısıtmak için yaktıktan sonra suya 
sokup söndürdüğü çok görülmüştür. Bilhassa sa
bit gelirli memurları! haftada (6) gün yevmi
ye alıp (7) gün yiyen işçileri, hele (30) sene 
Devlet hizmetinde çalışıp emekliye ayrıldıktan 
sonra nasıl sefil olduklarını gördüm. 

Ben Başbakandan söz istiyorum: 
1. Tarım Bakanlığının yüksek fiyatla sattı

ğı ambalâjlık tomrukların müstahsile maliyet 
fiyatına satılmasını, 

2. Ulaştırma Bakanlığının gıda maddeleri 
nakliyatını haftada üç defa değil hergün posta 
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treniyle süratle naklettirilmesini, 

3. Ulaştırma Bakanlığı nakil tarifelerinin, 
buğday misillû ucuzlatması, 

4. Ulaştırma Bakanlığının teşebbüsiyle Hü
kümet Meclise bir tasarı ile gelip 2239 sayılı Ka
nuna çeşitli eşyanın Devlet Denizyollarından gay
rı hususi eşhasa da taşıtılmasmı temin edilmesini 

5. Ulaştırma Bakanlığının elinde mevcut 
frigorifik çengelli et vagonlarının tüccarın emri
ne verilmesi, 

6. Hudutlardan canlı hayvan kaçakçılığının 
önüne geçilmesini, 

7. Devlet Denizyollarında frigorifik vapur
ların vücuda getirilmesini, 

8. Ticaret Bakanlığının istihsal mmtakala-
rında yalnız buz deposu değil, dondurma depo
ları meydana getirilmesini, istihsal mmtakalarm-
da sebze ve meyva kurutma depoları ve konserve 
fabrikaları vücuda getirilmesini Ticaret Bakan
lığının diğer Bakanlarla birleşerek belediyeleri 
birbiriyle anlaştırmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 

SAlD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, Sayın 
Senihi Yürüten arkadaşımız pahalılığa ait sözle
rine başlarken bir kere benim beyanatımdan bah
settiler, fakat tam söylemediler. Mizah gazetele
rinden okumuş olsa gerektir. Çünkü ben o vakit 
demiştim ki, hayat pahalılığı, üzerinde tedricen 
muvaffak olacak bir mevzudur, mucize gibi 24 
saatte inmez. Bunu bir Devlet adamı olarak ef
kârı umumiyeye anlatmayı bir vicdan borcu te
lâkki ediyorum. Hayat pahalılığı ile mücadele 
edilir, bir taraftan da hayat ucuzlar diğer taraf
tan da bu milletin hayat istandardı yükselerek 
bu suretle yaşama nivosu teessüs eder. Kendile
rine birşey söyliyeyim, Adana seyahatine çıkma
dan daha evvel başka intibada imişler, bana An
kara sebze toptancıları şunu söyledi : Senihi Yü
rüten dolaştı ve bize dedi ki, istihsal bölgesiyle 
istihlâk bölgeleri arasında esaslı bir fiat farkı 
yoktur, iki kalem zerzevattan gayrı. 

Şimdiki beyanatlarının son kısmından anla
dım ki, talep ettikleri dokuz şeyden 5 tanesi Ulaş
tırma Bakanlığını, iki tanesi Tarım Bakanlığını 
iki tanesi de Ticaret Bakanlığını ilgilendirmek
tedir. Ulaştırma Bakariı arkadaşım kendisine söz
lü soru sorulduğu takdirde elbette bu hususta 
cevaplarını bildirirler. Fakat dedikleri şeyler hu-
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susunda daha Senihi Yürüten sözlü sorusunu sor
madan Ulaştırma Bakanı arkadaşım tasarıyı ha
zırlamış, Hükümete getiriyordu. 

Hükümet, diyorlar hayat ucuzluğu ile meş
gul olmuyor. Hükümet hem hayat 'ucuzluğu, 
hem de müstahsili hem de müstehliki düşündü
ğü için bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi bir ta
raftan köylüye fazla para geçsin diye primi-26 
kuruşa çıkarmış diğer taraftan İstanbul ve An
kara gibi büyük şehirlerde halk istifade* etsıin, 
ucuz ekmek yesin diye 23 milyon açık vermiş
in'. Bir taraftan istihsali artırmak diğer taraf
tan müstehliki korumak için kömür fiyatların
da yükseltme yapmamış ve 20 milyon lira açık 
vermiştir. Dünyanın hiçbir yerinde kömür biz
deki kadar ucuz değildir. 

Hayat pahalılığından bahsederken arkada- . 
şımız işi esaslı tetkik ederse görür ki, iş yine 
benim dediğim dâvaya dayanıyor, istihsalimiz 
az olduğu için yan müstahsil az miktarda istih
sal yaptığı için iddiamıza rağmen nakil vasıta
larımızın tarifesi de dünyanın her yerindeki 
münakale vasıtaları tarifelerinden ucuz olduğu 
halde malımız her yerden daha pahalı satılmak
tadır. Bunun sebebi istihsalimiz azdır. Müstah
silin eline geen az olduğu için pahalı oluyor. 

Buna çare olmak üzere Ticaret Bakanlığını 
ilk ele aldığım zaman söyledim, ilk ele aldığım 
vo yapacağım şey şudur: îstihsal kooperatifle
ri kurmak, istihsal kooperatiflerini verimli bir 
hal o koymak suretiyle istihsali artırmak.. On
dan sonra istihlâk kooperatifleri tesisi suretiy
le müstehlikleri bu müessese etrafında alaka
dar kılmak ve nihayet bu her iki kooperatif sis
temlerini birbiriyle temasa geçirerek istihsal 
ve istihlâk düzenini tesis etmektir. Bakan oldu
ğum gün bu yolda yürüdüm, etüdünü yapıyo
rum. Hattâ buğday istihsal kooperatifi bizim 
için hayati ehemmiyeti haizdir. Bu kooperatifi 
kurduğumuz gün. bugünkü toprak ofisin yükü 
azalacak ve yalnız tanzim satışlariyle iktifa 
edecektir. Bu, ele aldığım en mühim bir mevzu
dur. 

Arkadaşımın dondurulmuş et hususunda 
verdikleri malûmattan daha fazlasını biliyorum. 
Fakat acaba kendileri bu memlekette ne kadar 
buzhane ve frigo firik tesisatı lâzım olduğunu 
biliyorlar mı? Biz bütün bunlar üzerinde etüd-
lerinıizl yaptık. Bu günlerde Erzurumdan bağ
lıyarak buz tesisatı ile hayvanların dondurula-
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rak ınemlekete-sevfoiîi^n,; daja» "M*rş.al planında
ki tahsisat kabul; edilmeden, bu işe şimdiden 
başlıyoruz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Affyon Karahisar) — 
Ne zaman? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMlL 
SAİÜ BARLAS" (Devamla) — Siz de soru sor
duğunuz zaman ayrıca size de cevap veririm. 

Arkadaşımın dediği belediyelerin birbirle
riyle temas meselesine gelince; bunu belediye
lerin temas noktasında değil belediyelerin biza
tihi karşılarına çıkan kabzımallar noktasından 
tetkik etmek lâzımdır. Bu da birden kaldırılacak 
bir dâva değildir. Bu. sefer Kartal 'da sebzeci
ler, Tarım Bakanını karşılıyarak, kabzımalları 
kaldırmayınız diye rica etmişlerdir. Binaen 
aleyh bir müesseseyi kaldırırken bunun kalk
masından doğacak zararları da önleyici tedbir
ler almak, zaruridir ve bunu alacağız. Bir taraf
tan palyatif tedbirler alırken bir taraftan da 
bundan doğacak ziyanı önleyici tedbirler almak 
lüzumuna kaniiz. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Sayın 
Bakan beyanatı arasında .mizahtan dinlemiş de 
diler. Mizahtan falan dinlemedim, en ciddî gaze 
telerden dinledim. Buna cevap vermiyeceğim, 
çünkü değmez. 

Ulaştırma Bakanlığının. ıram ve hesabına ol
duğunu söylediler; benim bildiğim, hükümet nam 
ve hesabına olacak. Hükümet nam ve hesabına, 
biraz evvel arzettiğim, getireceklerini söyledik -
deri otomobil saltanatına ait kanun tasarısı 
560 gün oldu, daha gelmedi, inşallah bu tatilden 
sonra bari gelsin, bunu kendilerinden bilhassa 
rica ederim. Müstehlikin yükünü hafifletmek için 
hükümet açık vermiştir dediler. Bu, çok acı. Hü-

ikümet bu kadar idaresiz mi ? Hükümetin açık 
vermesi demek, aczinin ifadesi demekten baskı-
•birşey değildir. Hükümet niçin açık versin ? Büt
çe konuşmalarında biz birşey; söylüyoruz, hükü

met, hemen açık veririz aman, diyor. Doğrusu 
:hükümetin bu işte açık verdiğini ben bilmiyor 
.dum. Ticaret Bakanı bunu söyleyince bu nokta 
; zihnim e yer etti. 

istihsalin az olduğunu söylediler. İstihsal az 
değil, fakat kaçakçılık çoktur. Çünkü et Sür'. 
ye'de 8 liraya satılmaktadır, istihsal var, fakat 
•Suriye'ye daha kolay gitmektedir. Orada sekiz 
liraya ;sattldığı müddetçe istanbul ve Ankara'ya 
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et gelmesine imkân, yoktur; Bunun önüne geçil
mesini Hükümetten rica ederim. 

Yapacaklar maş, mis* mış, mış: Ben bu mışlar-
dan bıktım. Allah aşkına. yapsınlar da -mesele 
hallolsun, İllallah,. illallah. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) —• Hayat mücadelesi içinde yetişmiş 
Senini Yürüten arkadaşımız, bu».gibi meseleleriıı 
hayatın icaplarına göre nasıl yapılması lâzım 
geleceğini, hayatta tecrübe etmiş bir arkadaş 
olması itibariyle, bilmeleri iâzımgaür. Binaen
aleyh istenilen işlerin imkânlarla mukayyet bu
lunduğunu unutmamaları lâzımdır. Hepimiz, 
her .işin eaı iyi- şekilde-netice vermesine tarafta
rız. Fakat bazan arzular imkânlara tevafuk et 
mezler. Kendisinin buradaki tenkidkrinden, gö
rüşlerine ait beyanatlarından faydalandım. İm
kân dâhilinde ©lan bu. noktalar üaeısne ben de 
parmak basmış bulunuyorum. Fakat .Semhi Yü
rüten arkadaşım -şunu bilsin ki < ben; memleket 
için faydalı olduğunu gördüğüm: işi yaparını; 
faydalı olduğuna kanaat getirmediğim bir seyide 
hoşa gitsin, bugünün geçici arzularını tatmin 
ederek ağızları kapıyayım.'diye memlekette yeni 
buhran ve ıstıraplar yaratacak adımlar atacak
lardan değilim. (Soldan bravo sesleri)» .Binaen
aleyh gerekli olduğunu? gördüğüm, şeylerin yapı
lacağına emin olsunlar. Harlı yıllarımla. icafeı ola
rak ticari hayatı köstekliymbâzı engelhe» konöl-
muştuî!. Bunları kaldıracagH&< ve- kakkrmak? te
şebbüsüne de girişmiş bulunuyorum; 

Dedikleri gibi, müstahsil .bölgede/Pİe' müstehlik 
bölgeler arasındaki' fark* orta yerden mümkün 
olduğu kadar kald«rmak,'ve hiê joİBŞkûzsaâiîaLt-
mak. zaruridir. Harh yıllarının ışartlanmdan fay
dalanarak bâzi: adamlar rhalkm zarııriı ihtiyaçları 
ve gıdaları üzerinden bir iki ssene: içinde zengin 
olmak yolttnu tutmuşlardır: Bur hastahfe<memle-
kettft çok derindir. -Bununla ^mücadele yalnız 
Hükümetin gayretiyle olmaz.. Bütün memleketin 
namuslu çocukları, ve tmemleketia? selâüietİBİ isti-
yen bütün* vatendaşlaronrbu cidalde-. Hükümete 
mümhk' olmalarMeabeö^E;; Bnıgibi- adamlamn da 
insaf yolmm,tu*jnalaiHj mamanı; ̂ gelmiş olduğuna 
inanmaları* tâamıdir; Çüjikir.huugibi gay^itâMi-
1 iMeri önlemek için ka»u»i hfir> vasıtaya müraea-
at edeceğiz. 

Memleketini temi^ dMüst ve samimtinsanları 
bana bu hususta *yardımeı olurlarsa, muvafiak 
olmak pek tabiîdir. Scaihi Yürüten arkadaşiraın 
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bilhassa müşahedeye istinat eden sözlerini sami
miyetle dinledim. Kendileriyle beraberim. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın 
Başbakana ^ok teşekkür ederim. Sözlerini senet 
ittihaz ediyorum. İcabedersft zabıtlarda gösteri
rim. 

9. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın, Askerî Fabrikalara verilecek yeni şekil 
hakkındaki kanun tasarısının ne vakit Meclise 
getirileceğine dair sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hüsnü Çakır'm sözlü cevabı (6/336) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Askerî fabrikalara verilecek yeni şekil 

Hükümetçe ne vakit kararlaştırılarak bu hu
susa ait kanun tasarısı Meclise getirilecektir, 

2. Bu zamana kadar Askerî Fabrikaların 
iş düzeninin ve işçilerinin durumu ne olacak
tır? 

Yukardaki soruların Millî Savunma Baka
nı tarafından sözle cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

9 . V . 1949 
Ankara Milletvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN —Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KIR (Samsun) — Askeri fabrikalar için ha
zırlanan kanım tasarısı Meclise sunulmuştur. 
Gelmiş bulunuyor. 

Bit karnın neşredilinceye kadar işçi duru
munda bir değişiklik olmıyacaktır. Meveut iş
çi talimatnamesi ve tâbi oldukları mevzuat dâ
hilinde aynı muameleyi görmekte devam ede
ceklerdir. 

İş düzenine gelince, bugün iş düzeni bütçe 
tahsisatı dâhilinde bir senelik bir faaliyetle 
programlanmıştır. Bu programın tatbikma de
vam olunacaktır. Ayrıca bir değişiklik olmıya
caktır. 

BAŞKAN — Bugünkü evrakı varidenin bi
rinci maddesinde de görüldüğü üzere «Askerî 
Fabrikalar İşletmesi Kurumu Kanun tasarısı» 
Meclise gelmiş ve Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonlarına havale, olunmuştur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa
yın MüB Savunma Bakanının müjdesine çok 
memnun oldum. Askerî Fabrikaların yeni bir 
şekle girmesi mevzuu yeni değildir. Beş sene-
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den beri Askerî fabrikaların Devlet İktisadi ı 
teşekkülü haline geleceği ve sivilleşeceği sözü do
laşmaktadır. Bu itibarla fabrikaların bünyesi 
bu müstakbel vaziyete göre ayarlanmadığı 
için bugün hakikaten randımansız ve verimsiz 
bir vaziyettedir. Şimdi Meclise Kanun lâyihası 
verildiğine göre artık üzerinde söylenecek çok 
şey yoktur. Bunun bir an evvel kanuniyet kes-
bederek, Askerî Fabrikaların bugünkü iş, iş
çi ve bünye durumunun kurtarılmasını "rica 
ediyorum. 

10. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlileri ile 
işçilerin ücretleri hakkındaki sorusuna Ulaştır
ma Bakam. Dr. Kemal Satır'm sözlü cevabı 
(6/337) 

. Yüksek Başkanlığa 
1. — Mevcut kanun ile, senelerden beri mağ

dur vaziyette bırakılan Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğü memur, 
müstahdem ve işçilerinin ücretlerine dair yeni 
bir kanun getirmeyi Hükümet düşünmekte mi 
dir? 

2. — Düşünülüyorsa Büyük Millet Meclisine 
ne zaman sevkedilebilecektir î 

3. — Sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 

(Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, sayın, Eski
şehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu arkadaşı
mın suallerine cevap vermeden evvel, esasen bu 
mevzu 1949 senesi Bütçesi müzakere edilirken 
Bütçe Komisyonu raportörü tarafından tebarüz 
ettirilmişti. Aynı zamanda yine Bütçe konuşma
larında birçok arkadaşlarım, bu mevzuda Hü
kümetten dilekte bulunduklarını göz önüne 
alan Bakanlığımız, işin tetkikma girişti. Bu 
vesile ile Kemal Zeytinoğlu arkadaşım bir sual 
sormuş bulunmaktadır. Kendisine çok teşekkür 
ederim. Millet huzurunda Devlet Demiryolları 
personelinin büyük bir feragatle ve olağanüstü 
bir gayretle çalıştıklarını ifadeye vesile verdiği 
için bu tşkkürümü ifade etmek isterim. Bilin- | 
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diği veçhile Devlet Demiryolları personeli birta
kım Barem kanunları hükümlerine uyularak 
Devlet hizmetinde çalışan diğer memurlar ona 
nazaran çalışma, mesuliyet ve muadelet esasla
rına göre bugünün ihtiyaçlarım karşılıyacak 
bir ücret alamamaktadırlar. Devlet Demiryolları 
memurları, diğer Devlet memurlarının bir dere
ce altında ücret ve maaş alırlar. Meselâ en kü
çük mmurumuz böyle olduğu gibi Devlet De
miryolları Umum Müdürü de böyledir. Ankara 
Otobüs İşletmesi Müdürü, 2,5 milyarlık bir mil
lî serveti idare eden Devlet Demiryolları Umum 
Müdüründen daha fazla maaş almaktadır. 

Bütün bunları ayarlamak ve bu hizmetleri 
bir muadelet esasına göre tanzim etmek için 
bütçe müzakeresi sırasında Yüksek Meclisin 
verdiği direktifleri göz önüne alan Bakanlığı
nız arzettiğim gibi çalışmalarına başlamıştır. 
Bu çalışmalarımız ilerlemektedir. Bildiğiniz 
gibi Devlet Demiryolları Bütçesi 162 milyon li
radır. Ben, işlerin aksamamasını da göz önünde 
bulundurarak Umum Müdürlüğe bu seneki mas
raflarımızın 150 milyonun üstüne çıkmaması 
cihetini tetkik etmelerini istedim. Ve işleri bu
na göre tanzim etmekteyiz. Bütün demiryolları 
personelini hiç olmazsa Devlet hizmetinde ça
lışan bir ücrete kavuşturmak için 9 milyon 
liraya ihtiyacımız vardır. . Hükümet anlaşma
ya devam etmektedir, bir taraftan da tasar
ruf imkânları aramakta bunu tahakkuk ettir
mek için başka kaynaklardan bu arkadaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktayız. 

Maalesef bildiğiniz gibi bu sene kışın çok 
şiddetli olması Devlet Demiryollarının ilk ay
daki varidatında geçen seneye nazaran bir ek
siklik manzarası göstermiştir. Fakat Hamdolsun 
Şubattan itibaren Devlet Demiryollarının vari
datı geçen seneye nazaran bir fazlalık arzeyle-
mektedir. Bütün bunlar toplanmaktadır, ve eğer 
bu fazlalık da bütçenin personel kısmına ve
rilecek ücretleri karşılıyacak bir porteyi taşı
yacak olursa huzurunuza bir kanunla geleceğiz. 
Aksi halde en geç 1950 senesinde Bütçe tasarı
sında bunları nazarı itibara alıp hakikaten mağ
dur olan bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini 
önlemek için bütün gayretlerimizle çalışmakta
yız. Tasarıyı o zaman getireceğiz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bir 
sual rica edeceğim. Bu tasarılar hangi tarih
te Yüksek Meclise sunulacaktır? 
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ULAŞTRMA BAKANI KEMAL SATIR 

(Devamla) -—• Malûmu âliniz bunun giderini 
karşılamak için dokuz milyon liraya ihtiyaç ol
duğunu arzettim. Bir taraftan 162 milyon lira
lık bütçesi olan, Devle Demiryollarının mas
raflarının 150 milyonun üstüne çıkmamak üze
re kendimizi zorladığnnrzı söyledim. Elbetteki 9 
milyonluk karşılığı bir varidat - olarak bulmak 
lâzımdır.-Kışın'ilk ayları geliri; geçen seneye na
zaran -azdı. Fakat bu günlerde, geçen seneye 
nazaran, gelir azlığını telâfi ettikten başka bir 
miktar fazlalık elde etmiş bulunmaktayız. Bu 
fazlalıktan personele vereceğimiz miktarı karşı
ladıktan sonradır ki, huzurunuza geleceğiz. En 
geç 1950 bütçesinde bunu yapmak tasavvurun-
dayız. Daha evvel böyle bir fazlalığı elde eder
sek maalmemnuniye geleceğiz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bu
yurdular ki, 1949 yılı Bütçe konuşmaları sıra
sında Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğünde çalışan müstahdem, memur ve 
işçilerin ücretleri üzerinde; durulmuştur, ilâve 
olarak da yakında bir-tasarı ile gelineceğini bil
dirdiler. Bu, yalnız 1949 yılma münhasır de
ğildir...Hemen her yıl bütçe konuşmalarında ve 
Bütçe Komisyonu çalışmalarında 'tekrarlanmış
tır. Fakat maalesef bugüne kadar da getirile
memiştir. Bendeniz bundan sonra da yine kısa 
bir zamanda getirilebileceğine, şimdi Sayın Ba
kanı dinledikten sonra, inanamıyorum. 

Bir kere zaruri olarak kanunun müzakeresi 
1950 senesine kalmıştır. Çünkü Yüksek Mecli
se yaz tatilinde tevdi edilebilecek böyle bir ka
nunun hemen müzakeresine imkân olmadığı gi
bi, Meclisin 4 ııcii toplantı yılının ilk ayları da 
1950 'bütçe çaiışmalariyle mahmul bulunacağın
dan bizzarur üzerinde ehemmiyetle durulması 
icabeden bu kanun da bir kere daha gecikmiş 
olacktır. Bunun dışında demin arzettiğim gibi, 
1946 yılından beri her sene, her fırsatta getiri
leceği vadini ve bir türlü getirilemediğini na
zarı dikıkate alacak ulursak verilen cevap kar
şısında ••(benim ümitsizliğe düşmekte ne kadar 
haklı olduğum teslim buyurulacaktır. 

Bendeniz, nasit gibi, ehemmiyetsiz gibi gö
rünen bu meselenin Yüksek Meclis huzurunda 
yapacağım bâzı izahlarla, ne kadar ihmal edil
miş ve mensuplarını ne kadar derin bir surette 
yaralanmış olduğunu ispata, tasvire çalışaca
ğım. 

1935 yılma kadar Devlet memurlarına naza
ran bir üst dereceden ücret verilmek suretiyle 
ve işletme zihniyetinin ieâbettirdiği bâzı terfih 
ve ikramiye usulleriyle iyi bir şekilde işletilen 
Devlet Demiryolları İdaresi biiahara bu tarihte 
çıkarılan 2847 sayılı Kanunla derece farkı kal
dırılmış ve Devlet memurları ile aynı seviyeye 
intibak ettirilmiştir. İşletmenin tahmil ettiği 
birtakım külfet ve hususiyetler unutularak Dev
let memurları giîbi telâkkisi bile hatalı iken 
1 . 1 . 1946 senesinde 4805 sayılı Kanunla Dev
let memurları ıbir derece daha yükseltilmiş böy
lece Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemleri 
1935 yılından evvelki senelere nazaran iki de
rece aşağı bir vaziyete düşürülmüştür. 

Halbuki işin hususiyeti nazarı itibara alına-
ra'k, İktisadi Devlet Teşekküllerinde lolduğu gi
bi ibirtakım ikramiye ve primlerle Devlet De
miryolları personelinin terfih ve takviyesi icab-
ederken, tamamen tersine hareket edilmiş ve bir 
üvey evlât muamelesi görmüştür. Nitekim, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri mensupları her yıl iki 
aylık ikramiye, ki, bu aylıkların yüzde 17 sine 
tekabül eder, her maaşı yüzde 25 prim ilâve
siyle ceman yüzde 42 bir zam ile maaş alırlar. 
Bunu bir işletmenin bünyesi ve hususiyetleri 
için tabiî ve zaruri görmek lâzımdır. Fakat bu
nun yanında Devlet Demiryolları İşletmesi ba
sit bir kitabet muamelesi telakkisi ile maalesef 
yüzüstü bırakılmıştır. 

Hepiniz, katar ve istasyon personelleri ile 
•makinist ve ateşçilerin ve atelyelerdeki usta ve 
işçilerin ve nihayet bilûmum demiryolu men
suplarının nasıl bir feragat ve fedakârlık içeri
sinde bu memlekete hizmet ettiklerini, çalıştıkla
rını bilirsiniz. Hangi istasyon binasına gitseniz 
köşede yaldızlı bir çerçeve içinde bir altın İstik
lâl Madalyasının sallandığını görürsünüz. 

Harbte ve sulhte ayni hummalı ve dikkatli fa
aliyeti icabettiren ve bunu mazide ve halde canı 
ve sıhhati pahasına da olsa esirgemiyen ve ilerde 
de esirgemiyeceğine şüphe bulunmıyan bu feda
kâr insanların bugün ne vaziyette olduklarını bi
liyor musunuz?. 

Kendilerine bu emek ve alnı teri mukabilinde 
verilen ücretin, esirgenmiyen bu fedakârlık ve 
mesaiye nazaran hiç mesabesinde olduğunun far
kında mısınız?. Yevmiye bilâfasıla 18 - 20 saati
ni, kış, yaz demeden, lokomotiflerde geçiren maki-

— 1057 — 



6 : 96 30.5. 
nistlerin eline 120 - 150 lira arasında ve on ton j 
kömürü kızgın ocağın karşısında mütemadiyen 
körüklemek mecburiyetinde olan ateşçinin eline 
de ancak 90 ilâ 120 lira arasında para geçtiğini 
biliyor mu idiniz?. Şef Tren, Hareket memura, 
Bagaj kontrolörü, Kondüktör, Gardöfren gibi bü
tün ömrünü yollarda geçiren katar personeli 70 
ile 120 lira arasında değişen ücretler almaktadır. 
İstasyon personellerinde bunlardan çok fazla bir* 
şey almazlar. 

Atölyelerde çalışan, kalifiye ve mütahassıs iş
çilerin do ayda eline geçen para 60 - 90 - 100 li
ra arasındadır. Birinci ustanın eline 140 liradan 
fazla geçmemektedir. Esasen küçük, büyük istas
yon şefleri de dâhil bu katar ve istasyon perso
nelleri, (faal servis personeli) atelyelerdeki bilû
mum usta, işçi, işçi yardımcılarından bu şekilde 
ücret alan vatandaşlar Devlet Demiryollarının 
30 000 e varan kadrosunun % 95 ini teşkil etmek
tedirler. Ve 60 lira ile 175 lira arasında da üc
retler almaktadırlar. % 5 miktardaki birinci de
receye kadar olan memurlar da Devlet memurla
rına nazaran ayni şekilde mağdurdurlar. Bu acık
lı tasnif tablosu karşısında, diyebilirim ki; dün
yanın hiçbir yerinde ve hiçbir resmî teşekkülünde 
sanat, emek, almteri ve fedakârlık bu kadar istis
mar edilmemiştir. Bu kadar nankör karşılanma
mıştır. 

Arkadaşlar, günahtır. Bu verilen maaş mıdır?. 
Yoksa bahşiş midir?. Yüksek takdirlerinize ve in
saflarınıza bırakıyorum. 

Bir ateşçi tanıyorum ki, Öksüre öksüre işine 
gidiyor. Doktorun mümanaatına rağmen çalış
makta ısrar ediyor. Çünkü aksi takdirde yevmi
yeden mahrumdur. Çünkü bu hastalık bile, kan 
dahi kussa meslek hastalığı sayılmaz. Bu hasta 
vücudu ile ve o zayıf n of esiyle on ton kömürü 
yakmak mecburiyetinde bırakılır, sonunda 
karnını doyurmak için açtığı ekmek çıkınında 
bir kuru ekmek ile birkaç zeytin tanesinden 
fazla birşey göremezsiniz. Çünkü aldığı parn 
nihayet 70 - 80 liradan ibarettir. Bununla, çama
şırlarını yıkamak için sabun alacak, bununla 
yavrularına yiyecek narası ayıracak ve yine o 
seksen liradan ev kirası verecektir. Bir insana 
ancak nefes alabilmesi için en lüzumlu şeylerdir, 
bunlar. 

Arkadaşlar; sefaletle ağır vazife ve mesuli
yetin bir arada yürütüldüğü yegâne memleket 
burasıdır, Bendeniz Almanya'da makinistleri 
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gördüm. Makinist lokomotifinden iş sonunda 
iner, derhal duşunu yapar ve elbisesini giyerek 
doğru birahaneye gider, ve birahanesinde buzlu 
birasını içer. Çalışanla»'i, emek sarfedenleri, alın 
teri dökenleri takdir etmek mecburiyetindeyiz. 
Kazaların bir çoğunun teknik hatalar yerine 
şahsi kazalardan mütevellit olmasının biri-îik 
sebebi arzettiğim şeylerdir. Şu halde ana se
bebi ve birinci mesulleri arayalım. Hükümetten, 
duymıyan, bilmiyen Hükümetten; çünkü üç se
ne, dört seneden beri vadedip bir türlü kanunu 
Yüksek Meclise sunam ıyan, beceriksiz, mahdut 
görüşlü Hükümet adamları. Bir tarafta üç satır 
yazı için 500 lira alan sözde mütehassıs daktilo 
bayanlar, öte tarafta, bir tarafı sıfırın altın
da 30 derece, diğer *arafı sıfırın üstünde yüz
lerce derecenin, yüzleri kavuran inikasları al
tında, farkı sühunetler karşısında, vücuduna 
telef eden fedakâr insanlar karnını doyurmadan 
bile âciz bırakılıyor. Bu nasıl nizamdır, bu na
sıl cemiyettir? Cemiyette muadeletin esas oldu* 
ğunn unutmamak lâzımdır arkadaşlar. 

Bir cemiyeti teşkil eden insanlar ve unsur
lar arasında bu kadar büyük kazanç ve geçim 
farkı, bu kadar büyük uçurum dünyanın hiçbir 
memleketinde yoktur. 150 - 200 bin vatandaşın 
çekdiği ıstırabı görmüş ve duymuş bir millet
vekili olarak meseleyi Büyük Meclise arzetmiş 
bulunuyorum bu hususta almacak tedbirler ve 
düşünülecek çareler için bundan sonra da ih
malci ve idarei maslahatçı hareket edilecek 
olursa müvekkilerim namına onları affetmiye-
ccğinı ve bunun daha fazlasının da insafsızlık 
olacağını belirtmeyi de son ve vicdani bir borç 
olarak kaydetmeyi faydalı bulurum. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Seyhan) — Muhterem arkadaşlar; Kemal Zcy-
tinoğlu arkadaşımız hakikaten tutulması lâzım-
gelen çok güzel ve asil bir dâvayı ele aldı ve 
huzurunuzda teşrih etti. Ancak gönül ister
dik! bu güzel dâva aynı asaletle sonuna kadar 
getirilsin ve birtakım demagojik misallerle ele 
aldığı bu dâvanın kıymetini azaltma cihetine 
gitmesin. Mesele ne olursa olsun, hâdise hakika
ten üzerinde durulmaya değer ve bu arkadaş
ların hakkını vermek için çok adaletle hare
ket edilmesi lâzımgelir. Arzettim kendilerine 
ki ; üstündeyiz ve çalışmaktayız. Ancak bun
ların asgari bir hadle Devlet memurları sevi
yesine çıkarılmaları için dahi dokuz milyon li-
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raya ihtiyar vardır. Bu parayı nereden ala
cağız? 

Yine garip tecellidir ki aynı partiye men
sup bir milletvekili, Senihi Yürüten Devlet De
miryollarından bahsederken nakliye tarifeleri
nin pahalılığından bahsetti ve bu tarife fiyat
larının düşürülmesi lâzım geldiğini söyledi. 

SENÎHİ YÜRÜTEN (İstanbul) —'.Evet, öy
ledir. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) —- Peki bu bir hakikattir, öteki ha
kikattir, Hükümet olarak ne yapacağız? Ucuz 
eşya taşıyacaksınız, personele çok para vere
ceksiniz. Nereden gelir bu değirmenin suyu? 
(Soldan; madenden sesleri). Maden de zarar et
mektedir. Yalnız şunu sarahatle ifade etmek is
terim ki, Devlet Demiryolları personeli fazi
letle ve feragatle çalışmaktadırlar. 

Zey tin oğlu 'mm tasvirine iştirak ederim. 
Bunların haklarıdır. Bakan olduğu müddetçe 
elimden geldiği kadar çalışacağım. Huzurunu
za yakında kanun tasarısı ile geleceğim. Umum 
Müdürden 162 milyonluk bütçenin Azami tasar
rufla hareket edilerek 150 milyonun üstüne çık
mamak üzere elden geldiği kadar tasarrufla 
hareket etmesini istedim. Bu şekilde çalışmak
tadır. Buradan tasarruf edeceğimiz bu parayı 
belki Meclisin bütçe konuşmaları sırasında, büt-
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çeden evvel bir kanun tasarısiyle huzurunuza 
getireceğim. Bu hususu mutlaka 1950 sene
sinde bunu nazarı itibara alarak temin etmeye 
çalışacağız; sizin de bu parayı seve seve ve
receğinizden emin olarak bu yolda çalışmakta
yım ; maruzatım bundan ibarettir. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — "Sa
yın bakan bu vadini tekrarladığı için hakika
ten müteşekkirim. Fakat son zamanlarda Hü
kümet yeni bir usul, bir taktik kullanmaya 
başladı. Müvekkillerimizle, vatandaşlarımızla 
temas ediyoruz, dertlerini, ıstıraplarını yaki-
nen görüyoruz ve yüksek huzurunuza bir soru 
veya kanun müzakeresi münasebeti ile akset
tiriyoruz. Ve Yüksek Huzurunuza bir solu ve
ya kanun müzakeresi münasebeti ile aksetti
riyoruz. Burada hakikati, şerefimiz üzerine 
söylüyorum, ki hakikati gördüğüm bildiğim 
duyduğum şekilde aksettirdiğim zaman dema
goji yapıyorsunuz, deniliyor. Çıkın içindeki 
ekmeyi, zeytini görmüş bir arkadaşınızım. Gör
memiş de kabul etseniz. 80 - 90 lira alan bir 
ateşçi bundan başka bir şey yemeye muktedir 
olabilir mi? Bunu yüksek takdirinize bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Saat 15 de toplanmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,50 

» © « 

İ K İ N C İ OTURUM 
Aşılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadenk 

KÂTtPLEE - Sait Koksal (İs arta), Naim Atalay (Çorum) 

«*» 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

Ooğuııluk hâsıl oldu, müzakereye başlıyoruz. 

1. — Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş 
Ve görevlerine dair kamın tasarısı re Millî tftı-
viiMma Komisyonu raporu (1/538) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmişti. Birinci 
madde hakkında söz istiyenlerden Ilışan Hâmit 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Tigrel buyurun. 
İHSAN IlAMİT TİGREL (Diyarbakır) ~ 

Muhterem arkadaşlar; Cumartesi günü heyeti 
umumiyesi görüşülen Millî Savunma Bakanlı
ğının kuruluş ve görevlerine dair olan kanun 
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tasarısının birinci maddesinin müzakeresi mü
nasebetiyle ııoktai nazarımı arzetnıek istiyorum. 

Günaltay Kabinesi bize üç kanun tasarısı 
ile Millî Savunmamızı, memleket müdafaasını 
alâkadar eden tekliflerde bulundu. Ben bir 
asker değilim fakat bir memleket evlâdı 
olmak itibariyle Hükümetin bu düşüncesini ikin
ci bir Nizamı Cedit olarak kabul edi
yorum. ikinci Nizamı Cedit, tâbir caiz ise, ye
ni bir Nizamı Cedit) olarak kabul ediyor ve 
bundan dolayı Günaltay Hükümetinin bu te
şebbüsünü tebrik ile karşılıyorum. 

Ancak, her yeni nizam, her yeni hamle, şüp
hesiz ki itiyatlarla mücadele etmek zorundadır. 
Bâzı itiyatlar, uzun senelerden beri devam 
eden itiyatlar yeni hamleleri az çok yadırgar, 
yahut o hamlenin yavaş yürümesine sebep olur. 
Bu da öyle bir kanundur. Uzun senelerden 
beri devam eden bir askerî teşkilâtın mahiye
tini az çok değiştirmektedir. Bunun dereeei 
ehemmiyetini onunla meşgul olan salâhiyettar 
zevatın takdirlerine bırakıyorum. 

Yalnız birinci •madde münasebetiyle bir nok
ta üzerinde durmak isterim. 

Hükümetten gelen tasarıda; «Kara, Deniz ve 
H a v a kuvvetleri Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı olup bu Bakanlık barışta harb kuvvetleri
nin komutasını haiz olan Genelkurmay Başkan
lığını ve ona bağlı 3 kuvvet, komutanlıklarını 
ve müsteşarlık idaresindeki daireleri ihtiva 
eder » deniliyor. 

Şimdi komisyonun değiştirdiği maddede, 
müsteşardan bahsedilirken bunun mutlaka asker 
olması lüzumu ileri sürülmektedir ve bu bir pa
rantez içinde ifade olunmaktadır. 

Bendeniz bunun sebebi nedir diye tetkik 
ettim, ve esbabı mucibesini aradım. Esbabı mııei-
bede buna dair şöyle denilmektedir; «Millî Sa
vunma Bakanı intihabı bugünkü şekilde devam 
ettiği ve Millî Savunma Müsteşarının da sivil 
olması düşüncesi tahakkuk eylediği takdirde, 
orduya siyaset karıştırılmış olacağı ve bunun ise 
memleket için hayırlı olmıyacağı beyan edile
rek...» 

Diye devam etmektedir. 
Evvelâ, bu esbabı mııeibeden ben birşey an

lamadım. Millî Savunma Bakanının intihabı de
vam ettiği müddetçe, denilmektedir ki bu doğ
rudan doğruya Anayasaya taalluk eden bir me-
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seledir. Müsteşarlıktan bahsederken Millî Savun
ma Bakanının bu şekilde devam etmesinin mü
nasip olmadığı binaenaleyh bundan dolayı Baş
bakanlığa Millî Savunma Bakanlığının da teklif 
edildiği neticesine varıyorsa bu evvel emirde 
Anayasanın tadilini icabettiren bir keyfiyettir. 
Sonra müsteşarın da sivil olması talep edildiği 
takdirde orduya siyaset karışır, deniyor. 

Muhterem arkadaşlar; müsteşarlar birer me
murdur. Memurların da siyasetle meşgul olma
ları kanunla menedilmiştir. Bugün müsteşarla
rın sivil olması orduya siyaset karışacağını ta-
zammun etmez. Millî Savunma Bakanı sivil olduğu 
zaman orduya siyaset girmiyor da müsteşar sivil 
olduğu zaman mı orduya siyaset giriyor? 

Evvelâ, sivil, asker diye bu bakımdan bir 
tefrik yapmanın doğru olmadığına kaniim. Sivil
lik askerlik diye memleket bünyesinde bir ikilik 
ifade eder bir tarzda esbabı mucibe zikretmek 
üstelik kan,una müsteşarın mutlaka asker olması 
lâzım gelir diye bir kayıt konmasını da dıoğru 
bulmuyorum. Binaenaleyh bu maddelerdeki nok-
tai nazarları daha ziyade bu '-işlerie uğraşmış 
olanlara bırakmak suretiyle bu müsteşarların 
asker olması kaydının kaldırılmasını teklif edi
yor bunun için de bir takrir veriyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Kıza Erem. 
ALÎ RIZA EREM (Çoruh) — Efendim, bu 

madde kabul edildiği takdirde Genelkurmay 
Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlan
mış ve şimdiye kadar tartışma konusu olagelen 
mesuliyet kanalı da belirtilmiş olur. 

Birinci ve ikinci dünya harblerinin bir kere 
daha ispat ettikleri iki esaslı hakikat var: Birin
cisi, harbler artık yalnız ordularm işi değil, 
topyekûn bütün milletin işi olmuştur. Artık se
ferber olacak olan, yalnız ordular değil, en 
ücra köyden en büyük şehire kadar bütün mem
leket ve halk da seferber olacaktır. Buna her 
memlekette (topyekûn milletçe seferberlik) de
nir. • 

İkinci hakikat da şudur : Modern bir ordu
nun haızar organizasyonu seferde alacağı şekle 
ne kadar yakın ve uygun olarak düzenlenirse, 
o ordunun harbde muvaffakiyet ihtimali o nis
pette geniş olacağı hakikatidir. 

Birinci ve ikinci dünya hârblerinden alın
mış olan bu tecrübeler prensip olarak bugün 
bütün modern ordularda kabul edilmiştir. Her 
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millet tarafından kendi takatine göre tatbik I 
edilmektedir. Bu kanun ve bundan sonraki gö
rüşeceğimiz kanunla bu prensipleri sağlamaya 
doğru atılmış büyük birer adımdır, kanaatinde
yim. 

Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımızın 
izahları da göstermektedir ki; Millî Savunma
daki, Kara, Deniz vo Hava müsteşarlıkları, Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 
adlarını alacaklar ve Genelkurmay Başkanlığı
na bağlanacaklardır. 

Sonra, bundan sonraki maddede göreceğiz ki; 
Millî Savunma Bakanlığındaki personel işleri 
dairesi ile, şimdiye kadar Ordu Dairesi, Harbiye 
Dairesi, Sağlık Dairesi, Veteriner Dairesi gibi. 
İkmal daireleri de İkmal İşleri adı ile Genel 
Kurmay Başkanlığına bağlanacaktır. Bu suretle 
Anayasamızın 40 ncı maddesi gereğince hazar
da komutasından me«ul olduğu lıarb kuvvetle
rinin, seferde tabiî olarak (Başkomutanlık 
Genelkurmay karargahı) nı teşkil edecek olan 
Genelkurmay Başkanlığı, seferde nasıl olsa em
rine gireceği tabiî olan bu teşekkülleri, daha ha
zardı', emrine almış olacaktır. Ve bütün Cum
huriyet ordularının organizmasının, daha 
ahenkli, daha. tesanütü), daha düzenli yetki ve 
sorum, hudutları daha belirli bir surette çalışıp 
yetişmelerini sağlamak imkânını elde edilmiş 
bul anacaktır. 

Onun için bu kanunun bu maddesi bence 
muvafıktı.'. Yalnız yeni şekle göre. Millî Sa
vunma Müsteşarının, behemehal asker olması 
kaydının kanuna, konmasına ben de taraftar de
ğilim. Millî Savunma Bakanım, müsteşarını is
tediği gibi seçmekte de serbest bırakmak Jâ- I 
zımdıı*. Çünki müsteşarlığa, bağlı kalacak şey
ler; yeni. teşkilata göre bütçe işleri hukuk ve 
kanun işleri, adalet ve adlî teftiş işleri, askerî 
fabrikalar ve tedarik işleri gibi eok mahduttur. I 
Müsteşarın mutlaka, esker olmasını şart kıla
cak mahiyette değildir. Ben de bu hususta bir 
takrir hazırlamıştım, mademki arkadaşlarım 
daha evvel takrirlerini vermişlerdir. Bu takrir 
(askerî) kaydının kaldırılması hakkındaki kıs-
mma ben ne iltihak ediyorum. Kabul edilmesi
ni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Orgl. İzzeddin Çalışlar. 
Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 

J2vvelce heyeti umumiyesi hakkında söledinı. | 
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[ Maddede söz almadım. Bu madde hakkında 

önergem vardır, sırası gelince reye korsunuz. 
BAŞKAN - - Heyeti umumiyesi hakkında 

söylediniz, madde hakkında söz almadığınıza 
göre söz sırasını Hulusi Oral'a veriyorum. 

HULÛS t ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, ilk, esas üzerinde arzettiğim sebeplere ilâ
ve edecek bir şeyim yoksa da Komisyon Sözcü-

,.sü Sayın General Eyüp Durukan verdikleri 
I .cevaplarında aynen şöyle söylediler: «Cumhu-

. riyet ordusu» dedikten sonra «bu vaziyet ordu
nun içerisinde demin arzettiğim gibi kara, de-

.ni/ ve hava küvetleri vardır bu kuvvetler Ge
nelkurmaya o da Millî Savunmaya bağlıdır.» 

Şu halde Millî Savunma iki unsurdan te-
I rekküp ediyor: 

1. Genelkurmay Başkanlığı. Kara, deniz ve 
hava kuvvetleri, eskisi gibi oraya bağlı. 

'2. Müsteşarlık. 
Bu ikisi ile doğrudan doğruya temas edecek 

başka kara, deniz ve hava, kuvvetleri yoktur. 
Halbuki maddeyi okursak: Cumhuriyet or

dusunun hazırlanması ve hazırlamakla ödevli 
ve bu işlerden sorumlu olan Millî Savunma Ba
kanlığı, demiştir. İşte bununla ayrıca Genel
kurmay başkanlığına bir de müsteşarlık kay
dının konulmasına lüzum kalmamıştır. Madem
ki Cumhuriyet ordusunun hazırlanması ile 
bundan sorumluluk Millî Savunma Bakanlığı
na aittir, teşkilâtından müsteşarlık ve Genel-

. kurmay diye bir hüküm çıkarmanın mânası 
kalmamıştır. Bunun içindir ki Hükümet tasa
rısı ele alınırsa Hava, Deniz, Kara kuvvetleri 
birer müsteşarlık Genelkurmay ve dıfer müs
teşarlık gibi beş unsur halinde kendisine bağ
lıyarak birer müsteşarlıkla idare edilmesi da
ha doğru olacaktır. Bundan evvel Genelkur
may Başkanlığı ayrıca Bakanlık içerisinde es
kiden olduğu gibi bir şahsiyeti mâneviye ikti
sabı mahiyetinde kalarak onları yani üç kuv

ve t in doğrudan doğruya idaresine verilmesinin 
doğru oimıyacağı ve bugünkü demokratik 
esaslara uymıyacağmı arzetmiştim. Haien de 
maddenin yazılış şekli evvelce arzettiğim il
tibası kaldırmış değildir. Eğer ki kasıt haki
katen dedikleri gibi Genelkurmay Başkanlığın
dan ve müsteşarlıktan mürekkep ise yukarda-
ki (Cumhuriyet ordusunun hazırlanmasiyle ve 
idaresiyle ödevli ve bu işlerden sorumlu Millî 

I Savunma Bakanlığı) demek lâzımdır. Anaya,-
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«anın 40 ncı maddesi Genelkurmaya yalnız ko
muta salâhiyeti vermiştir. İdare gibi, şu ve bu 
gibi şekillerden katiyen bahsetmemiştir. Ha
zarda yalnız ordunun komuta hakkını Genel
kurmaya vermiştir. Fakat biz bu kanunlarda 
bu vazifesinden daha ileri olarak iş bölümü ve 
vazife ve yetkiler sayıyoruz. Hem teşkilât ka
nunu yapıyoruz, hem teşkilât kanunu içinde 
ana vazifeler veriyoruz. Ondan sonra da Ge
nelkurmayı Millî Savunma Bakanlığına bağlı
yoruz. Onun içindir ki heyeti umumiyesi itiba
riyle bu madde tatminkâr değildir, demiştim. 
Sonra Anayasanın içinde olan maddeyi zede-
lemese bile, münderecatına uygun değildir. 
Anayasanın 46 ncı maddesi Bakanlar kendi 
idarelerindeki eylem ve işlerden mesuldür. 
Halbuki bu madde ile Bakanlık doğrudan doğ
ruya deniz, hava, kara kuvvetlerinin her han
gi bir hareketinden Genelkurmay vasıtasiyle 
haberdar ve mesuliyeti üzerine almaktadır ki 
asıl mühim olan harb kuvvetleri üzerine şim
diye kadar aradığımız gibi bakandan mesuli
yet değil Genelkurmay ve kademelerinden me
suliyet aramağa gideceğiz. Bu ise maddenin 
ruhuna tamamiyle uymamaktadır. Binaenaleyh 
bendeniz de arkadaşımızın askerî müsteşar ke
limeleri hakkındaki tekliflerine iştirak etmek
le beraber bu maddenin daha vazıh bir şekilde 
yazılması için komisyona alınmasını ve Anaya
sanın 40 ve 46 ncı maddelerinin emrettiği şe
killeriyle işin organize edilmesini rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Vedat Dicleli. (Yok sesleri) 
CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

İhsan Tigrel arkadaşım tarihte çok kötü itiyat
lardan ve Türk millî tarihinde bozulan bir asken 
teşkilâttan bir nizamı cedide intikal gibi bir 
şekilde bunu vasıflandırdılar. Ben asla böyle bir 
mütalâaya iştirak etmem ve hattâ böyle bir fikre 
şiddetle aleyhtar olurum. 

Cumhuriyet ordusu en karanlık günlerden 
beri ilmin, Türk karakterinin, Türk ahlâkının, 
askerlik sanatının devrine göre icaplarına uygun 
şekilde teşkilâtlandırılmış büyük bir müessese
dir. Öyle olmasaydı arkasına bütün büyük dev
letlerin ikmal müesseselerini maddi ve mânevi 
yardım cihazlarını almış olan muntazam bir or 
duyu, istiklâl mücadelesi ordusunu mağlup ede
mezdi. Eğer Türk ordusu modern zihniyet ve 
İlinin vücuda getirdiği bir teşkilât olmasaydı bu 

ikinci cihan harbinde sağdan, soldan birçok de 
falar şimdiye kadar bu vatan hücuma mânız kal
mış olurdu. 

Binaenaleyh, iptidai bir teşkilâttan bir nizamı 
cedid ihdas eder gibi mütalâada bulunmak hata
dır. Tabiî sayın Bakan da cevaplandıracaktır. 
Bu, ancak geçen gün de konuştuğumuz gibi, mü
temadiyen ilerliyen, insanlık hayatı içinde, me
deniyet hayatı içinde terakkiye âşık olan bir ce
miyetin lâboratuvarını ikmal etmek, şu ve bı 
işi ikmal ötmek gibi, yeni tecrübelerle nizam la-
mak ameliyesinden başka birşey delildir. 

Şimdi, birinci maddeye geliyorum arkadaşla'-. 
Biz birşey yaparken ne fazla bir korkuya, ve 
ne de fazla bir taassuba gitmemeliyiz, bundan 
zarar görürüz, bu'maddede Anayasanın 40 ncı 
maddesini ihmal edemeyiz. Biz bu kanunu yapar
ken onu ihmal ettiğimiz ruh ve mânasına riayet 
etmediğimiz gün yapacağımız kanun Anayasaya 
mugayir oiıır, ve müzakere edemeyiz. Onun için 
bunun terkibi Anayasanın 40 ncı maddesine uy
durul malıdır. O madde diyor ki; hazarda Türk 
ordusunun emri komutası Genelkurmay Başkan
lığı vasıtası ile yürütülür, ister Millî Savunma
ya. bağlı olsun, ister Başbakanlığa bağlı olsun, 
ister doğruca Büyük Millet Meclisine bağlı olsun 
o vasıta ile yürütülür diyor. 

Şimdi, büsbütün bozup, ayırıp, ecza ve efra
dım dağıtarak kurmakta Bakanlığa bağlamakta 
ne fayda vardır, öylece kalmakta ne endişe ve 
korku vardır. Bakanın nüfuzu mu azalır, Baka
nın o cihazı sevk ve idaredeki iktidarı mı azalır; 
böyle bir vehme düşmek ve bu vehim noktasın
dan hareket etmek, bu kanunun ordunun harb 
zamanındaki istkbalini temin edecek çalışma 
mekanizmasını haleldar ederiz. Bu itibarla Hulu
si Oral arkadaşımızın, maddenin, Hükümetin 
maddesi gibi mütalâasına iştirak etmiyorum ve 
o şekli isabetli de görmüyorum. 

Şimdi; bu yeni terkibin tanzimine ve Cihan 
harbinde geniş kuvvetler, vasıtalarla girmiş bu
lunan diğer devletlerin tecrübelerinden istifade 
ederek yapıyoruz. Onun içindir ki, müsteşar
lığa bağlanacak olan hukuk işleri, dış ikmal 
işleri, bütçe işleri, askerî adlî meselelere ait işer
den başkası diğer medenî ve modern ordularda ol
duğu gibi Genelkurmaylık teşkilâtını nizamlıya' 
rak, onun eliyle görüyoruz. Binaenaleyh böy
lece bu teknik ve meslekî irtibat içinde bakana 
bağlı oluyor. Diğer işler bunun sırtından ayrı-

-im 
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lıyor ve bir müsteşarlıkla bakana bağlanıyor. 
Genelkıırnıaylık bakanın emrindedir. Eğer bu 
zihniyeti ileri götürecek olursak ovakit kolor
duları da bakatfa bağlamak lâzımgelir, çünkü 
ordu komutanları bir otorite oluyor, bu zihni
yeti ileri götürürsek tümenleri de ayrı ayr» ba
kana bağlamak lâzımdır. 

Arkadaşlar; bu bir hareket noktasıdır, yep
yeni bir iş görüyoruz. Kara, Deniz ve Hava 
kuvvetleri Savunma Bakanlığına bağlıdır. 

Efendim; bunların talim ve terbiye işleri 
bilmem nesi, bilmem nesi Genelkurmay Başka
nı ile yürütülür. Buraya gidemeyiz. Rica edi
yorum nasıl olur, bir Deniz kuvvetlerine ko
mutanlık, bir kara kuvvetlerine, bir hava kuv
vetlerine komutanlık ayrı şeylerdir. Kendi er
kânı harbiyeleri vardır. Genelkurmay Başkan
lığına bağlı olamaz. O yoldan Millî Savunma 
Bakanının enırü iradesine giremez. Bunun en 
tabiî yolu budur. Çok rica ediyorum; hürmet 
ederim arkadaşlarım fakat bir ekonomi Bakan
lığı kanunu yapmıyoruz. Burada ayrı ayrı bir-
şey'vardır. Ne olur Kara • kuvvetleri komutanı 
gün gelir bakana gider, günü gelir Genelkurmay 
Başkanına gider bir Iıercümerçtir başlar. Çok 
rica ediyorum bu madde Millî Savunma Komis
yonunda bütün asker arkadaşların, diğer ilgi du
yan değerli sivil arkadaşların ve Başbakanın, 
Millî Savunma Bakanının huzuru ile uzun uza-
dıya bir hafta incelendi. Komisyonundur, Hü
kümetindir diye birşey yok. Şimdi gelen bu ka
nunu iyi bir şekilde huzurunuza getirmek için 
Hükümet, Komisyon beraber çalıştılar. Hattâ 
bütün mütalâaları dinledikten sonra Başbakan 
formüle etmiştir. Yani öteki Hükümetin, bu 
Komisyonun diye birşey yoktur. Çok rica edi
yorum, müsteşarın asker olmasında ben de isa 
bet görmem. Müsteşar, icabederse sivilden, ica-
bederse askerden olur. Fakat müzakere et
mekte olduğumuz maddenin aynen kabulünü 
rica ederim. Bu suretle bugüne kadar olan 
ikiliği ayırmış olacağız, en iyi yolda Ge
nelkurmay Başkanlığını cihazlanıış ve Mil
lî Savunma Bakanlığına en iyi, en güzel şekilde 
bağlamış, emrine vermiş oluyoruz. Rica ede
rim bu maddeyi böyle geçirelim. 

BAŞKAN — Gl. Zeki Soydemir. 
Gl. ZEKÎ SOYDEMİR (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlar; Yüjtsek Huzurunuzda bulunan 
kanun tasarısının birinci maddesinde kanaatim -
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ce mühim bir nokta eksiktir. Bunu diğer arak-
daşlar da ifade etti. Bugünkü 4580 sayılı Ka
nunun birinci maddesi şöyle diyor : (Hazarda 
Genelkurmay Başkanlığı Başvekile bağlı ve 
emir ve komutadan ve Genelkurmay işlerinden 
una karşı mesuldür. Hazarda Genelkurmay inle
rinden ve hazar ve seferde harb kuvvetlerinin 
emri komutası işlerinden büyük Millet Meclisi
ne, karşı Başvekil mesuldür.) Bu mesuliyet hu
susunun tebarüz ettirilmesi için ovakit neler 
söylendiğini arkadaşlar hatırlarlar. Büyük bir 
zaruretin ifadesi olan bu sarih kayıtlar yeni 
kanuna aksettirilememiştir. Bu boşluğu dol
durmak için «sorumlu» kelimesinden evvel «ba
rışta ve seferde» kelimelerinin ilâvesini zaruri 
ve faydalı bulmaktayım. Evvelce Millî Savun
ma işleri iki başa bağlı olduğu için sorumluluk 
da ikiye ayrılmıştı. Bugün Millî Savunma iş
leri topyekûn Millî Savunma Bakanlığına ve
rildiğine nazaran, topyekûn Büyük Millet 
Meclisine karşı mesul olması da tabiîdir. 

İkinci ricam da müsteşarlık kelimesinden 
evvel kere içindeki (asker) kelimesinin kaldı
rılmasıdır. 

Yeni kanunla bilcümle askerî hususlar Ge
nelkurmay Başkanlığına bağlanmakta yalnız 
bütçe, muhakemat, gibi daha ziyade sivil ma
hiyette olan işler müsteşarlığa verilmektedir. 
Bâzı arkadaşların teklif ettikleri; meselâ ikmal 
gibi işleri bu müsteşarlığa vermek ise yeni ka
nunun ruhuna aykırıdır. Kaçınılmak istenen 
ikiliğe yeniden ve hattâ daha mahzurlu bir şe
kilde rücu edilmiş olur. 

Yeni kanun işleri, ınesuliyetleriyle birlikte 
kademeli olarak tevzi etmekte ve mehmaemken 
kırtasiyeciliği azaltmayı ve binnetice Genelkur
may Başkanlığını da serbest bulundurmayı sağ
lamaktadır. 

Yeni kanun bu şekilde ve mânada kabul edi
lince, karakteri sivil olan işlerle meşgul ola
cak müsteşarın da sivil olmasında bir mahzur 
görmemekteyim. 

Bu maksatla yüksek tasvibinize bir önerge 
arzediyorum. 

BAŞKAN — Gl. Naci Tınaz. 
Gl. NACÎ TINAZ (Ankara) — Arkadaşlar, 

çok çetin bir meseleyi çözmek durumundayız. 
Bu vaziyeti iki gündür müzakereler sırasında 
anlıyorum. En iyi kavramış olan tzzeddin Ça-

- 1 0 6 8 



B : 96 3 0 . 5 
lığlar'dır. Ve sonra Sayın Hüsnü Çakır da bu j 
işi pek iyi kavramıştır ama Hükümetten gelen I 
yekle imzasını koymuştur. Ben Ibu kanaatteyim. 
Kısa 'bir zamanda Millî Savunma ve Genelkur
may işlerinin nasıl işlediğini çok iyi kavramış
lardır. Bütün işlerin -başında bir bütçe işi var
dır. Bütçe işi bir felce uğrarsa ordunun her işi 
felce uğrar. Beyin, idare, bütçededir. Salbahki 
sorular münasebetiyle 'birçok arkadaşlarımız 
acı acı «özler söylediler birisi pahalılıktan bah- | 
setti birisi Devlet Demiryolları müstahdemini- i 
nin halinden bahsetti. İşte arkadaşlar işi böyle 
derince incelersek hep mesele geçmiş olan 8 - 1 0 
sene zarfında Millî Savunma ile Genelkurmayın 
bir ahenk dairesinde, bütçeyi takati milliyeyi 
ölçerek: hareket edilmemesinden ileri gelmiştir. 
Pahalılık, daha doğrusu bütçenin kudretsizliği 
emisyon, altının yükselmesi, pahalılığın artma
sı, pahalılık arttıkça Devletin sıkılması ve ver
gilerin artırılması, Devlet masrafları büyüdük
çe şu ve bu tedbirler, ve bunun neticesi olarak 
bugünkü hal.... 

Bundan ahlâkı millînin de maatteessüf hayli 
sarsıldığına şahidiz. 

Arkadaşlar; dikkat buyurursanız mesele 
böyle zincirleme gidiyor. Bu işten, sizin nâçiz 
'bir arkadaşınız olarak 22 seneden beri ıstırap 
duymaktayım. 1927 sonlarında müsteşar oldu
ğum zaman bu işin iç, yüzüne vâkıf oldum bu
güne kadar da bu ıstırabım devam etmektedir. 

Şimdi biz Hükümetten gelen bu kanunu ka
bul etmekle bir taraftan normale gidiyor yani 
anormali ortadan kaldırıyor, bir taraftan da bir ı 
gedik koyarak tekrar anormallik ihdas ediyo
ruz. Ama bunun farkında değiliz. Eğer bu ka
nun bugünkü vaziyette kaibul edilirse bunun 
acısını âtide muhakkak çekeceğiz. 

Şimdiye kadar Genelkurmayla Millî Savun-, 
ma Bakanlığının ayrı ıbuluımıası dolayısiyle da
ima tepeden inme emirler, tezkereler gelir, Mil
lî Sarunma Ba'kanlığı da ne yâpsm, memleketin 
müdafaası karşısında, teknik bir makam, şunu | 
ibunu istiyor diye arzı mutavaat ederdi. Şimdi. 
işi çeviriyoruz, fakat öyle hir teşkilât yapıyo
ruz ki, bu defa Millî Savunana Bakanlığı bura
da, önünde . Genelkurmay, bütün dizginleri al
mış, yani 'bütçeyi de almış, istediği gibi hareket 
edecek. Millî Savunma Bakanlığı Meclise karşı 
mesuldür, ama bütçeye hâkim değildir. Vaziyet 
budur, I 
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Arkadaşlar, bizim gibi bir fakir memleket

te biz, bizi düşünmeliyiz. Arkadaşların fikirle
rine hürmet ederim. Fakat daha Amerikalıların 
bile yürütemediği bir teşkilâtı sellemehüsselâm ka
bul edeceğiz. Kim kabul ediyor? Fakir bir mil
let ve onun fakir bir bütçesi. Millî Savunma 
Bakanı, bütçe senesi başında, para alacak üç 
kuvvet komutanına al b.u parayı sarfet diye
cek. Genelkurmay da onlara hâkim olacak. Mil
lî Savunma Bakanı da geride seyirci kalacak
tır. İşler çok güzel mi gidecek, hayır arkadaş
lar. Bizde bütçe zihniyeti hâkim olmadıkça biz 
daha çok çekeriz. Milletin hali meydanda, ta
kati meydanda. İşte bugünkü vaziyet budur. 
Eğer bu kanun kabul edilirse bundan sonrada 
İm vaziyet devam edecektir. 

Arkadaşlar; mademki biz bir fakir milletiz 
ve fakir bir bütçemiz var. Biz öyle ademi mer
keziyete doğru, tevsii salâhiyete doğru gide
meyiz. Amerikan ordusunda bir kara orduları 
kumandanlığı ihdas edilecekmiş. Henüz kurul
mamış. Ona istediği kadar milyarları verirler. 
Deniz kuvvetlerine istediği kadar milyarları' 
verirler, hava kuvvetlerine istediği kadar mil
yonları verirler, istedikleri gibi sarfedeıier. Ve 
öyle bir eleman ki, emin olunuz, bizden daha 
ziyade muktesittirler. 

Arkadaşlar; biz kara, deniz ve hava müs
teşarlarına muayyen tediye salâhiyetleri ver
dik. Eski bakan arkadaşlar bunu bilirler, öy
le olduğu halde bile bazan farkına varmadan 
emri vakiler karşısında kalırız. 

Tİ iç unutmam, bir gün Ulus gazetesini oku
yorum, baktım bir binek otomobili münakaşa
sı var, Millî Savunma Bakanlığı Satmalına Ko
misyonun ilânı. Ne münasebet, benim haberim 
yok. Sonra anladım ki, Hava Müsteşarı Bütçe- ' 
den kendisine yeni bir otomobil mubayaasına 
karar vermiş ve satmalına komisyonuna emir 
vermiş, satın alınıyor. Bakınız arkadaşlar, Ve
kilin haberi yok. 

Evet Amerika ordusu alabilir, hem bir de
ğil, beş" tane otomobil alabilir. Fakat biz santi
mi bile sarfederken vergi olarak aldığımız pa
raların nereden ve nasıl geldiğini düşünerek 
sarfetmemiz lâzımdır. 

Geçenlerde Halkevine doğru çıkıyordum. 
Oradaki Hava Genel Komutanlığının bah
çesinin önünde, saydım 11 tane motorlu vasıta 
var, kamyon, otobüs, kamyonet, sıralar kon-
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muş. Bu, Hava Genel Komutanlığı karargâhı
nın önünde ve pazar günü gördüm. 

Arkadaşlar, bize bu benzin, dışardan geli
yor, bu lâstik dışardan geliyor, bu makine dı
şardan geliyor. Dirhemi sarfederken, elimizi 
kalbimize koyacağız. Mütemadiyen işliyor, maki
neler, otobüsler, dikkat ederseniz Ulus Meydanın
da görürsünüz. Kaç tane askerî kamyon, kaç tane 
askerî otobüs. 

Arkadaşlar, biz memleketimizden harice bir 
parça tütün, üzüm, fındık çıkarmak için ne ka
dar didiniyoruz, ne kadar uğraşıyor Ekonomi Ba
kam döviz tedariki ne kadar müşküldür?. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; bu kanunla üç kuv
vete milyonları vereceğiz, Bakan Hüsnü Çakır'da 
geride kalacak, Genelkurmay da ben ordunun 
Başkumandanıyım diyecek, ondan sonra bakınız 
kaç ay sonra hareirah tükenecek!1 bakınız kaç ay 
sonra inşaat tahsisatı tükenecek, kaç ay sonra 
benzin tükenecek. Biz maalesef muktesit bir mil
let terbiyesf almam ışızdır Sabahleyin Sayın Soy
sal arkadaşımız çok güzel söyledi, eğitim işlerini 
tahlil ederken, çok güzel söyledi. 

Kıyafet kararnamesi çıktı. Bu kararname bize 
neye mal oldu biliyor musunuz?. Bizim pekâlâ 
eski kıyafetimiz vardı, tabiî rengi vardı. Asker
lerimiz de giyerlerdi, subaylarımız da önü kapa
lı elbiseler giyerlerdi. Şimdi düşününüz bunun 
masrafı neye mal olacak?. Bunların kumaşları, 
boyaları nereden gelecek?. Üç türlü elbise giyecek
ler, Şemsiperler filân, hep masraf. Buraya vere
ceğimiz para ile memleketin müdfaası için daha 
esaslı şeyler getirmeliyiz. (Bravo paşam sesleri) 

Ama neden, hep ayni zihniyet, israf zihniyeti 
hâkim olmuştur, ayni vaziyet devam edecektir?. 

Sayın bir generalin; fevkalâde zamanlarda, 
Almanların Balkan 'lara indiği zamanda, öyle bir 
seferberlik yaptık ki, bir gergef gibi işledik de
dikleri işitildi. 

Arkadaşlar, o gergefin iğnesi, çuvaldızı bir 
kebap şişi gibi iktisadi bünyemize işlemiştir. O 
mantelli batarya, sehpalı, çemberli toplar, ikmal 
alayları, kolordu, piyade alayları deve kolları, 
ne diyeyim, teşkilâtı teşkilât. 

Şunda ibret almak lâzım, bir ayda koca Lehis
tan, 36 milyon nüfuslu, sanayii ilerlemiş ve bü
yük bir ordusu ile bir ay içinde gitti. Sen bu teş
kilâtla memleketi nasıl müdafaa edeceksin?. 

Genelkurmay içine almak şartiyle şimdiki 
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teşkilâtımız bizi pekâlâ bugünkü ordumuzu ida
re eder. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
Birinci Büyük Harb zamanında bir tarafta bü
yük erkânıharbiye bir tarafta da nezaret teşki
lâtı hiçbir teşeddüt olmadan pekâlâ pek güzel 
çalışmışlardır. Dört sene mükemmel harbet-
mişlerdir. Kanala gitmişler, Galiçya'da Vis-
tiil'de Türk atlarını sulamışlar Makedonya 
Dobriea'ya Seret'e varmışlardır. Allahüekber 
dağlarını aşmışlardır. Büyük Erkânıharbiye 
ile Harbiye Nezaretinin çarpışması olmamıştır. 
Genelkurmayın bunlarla uğraşmaya vakti yok
tur. Millî Savunmanın bizzat işleri vardır ki, 
muazzamdır. Bunu Genelkurmay üzerine ala
cak ve ben bırakacağım bu salâhiyeti Kuvvet 
Komutanlarına. Hayır efendim; olmaz. O, mut
laka yine yukarıya gelecektir. Ohalde ne ola
cak? Bütün gün kıtalarla temasta, talim terbiye 
ile meşgul, manevralarla meşgul, daima kıtaları 
ile temasta bulunan Genelkurmay değilı masa
sına bağlı birtakım komutanlar. Böylelikle 
ordu ileriye gidemez arkadaşlar. 

Bir zamanlar okudum: Veygand Fransa'da 
Genelkurmay Başkanıydı, katır üzerinde îsviç-
re hududunun müdafaa vaziyetini tetkik edi
yordu. 

Rica ederim. Biz, Genelkurmaydan büyük 
bir faaliyet, daima kıtalarla meşgul olmasını 
isteriz. 

Arkadaşlar, Türk Milletinin fıtrî bir kabili
yeti vardır, istidadı vardır; ama mutlaka çoban 
vazifesini hakkiyle yapmalıyız. Balkan Harbin
de hezimete uğradık, koca ülkeler kaybettik. 
Neden kaybettik? Talim terbiyenin ve teşkilâ
tın sakat olmasından kaybettik. Fakat bir se
ne sonra Büyük Harbe karıştık. O bir senelik 
faaliyet zamanında ordu öyle canlandırıldı ki, 
dört sene muhtelif cephelerde kahramanca çar
pıştık. Neden? Çünkü Başkumandan, Genel
kurmay Başkanı ve îkinci Başkanı ordu içinde 
böyle mekik dokuyorlardı. 

1914 yaz devresinde ben burada Sarıkışla'da 
Fırka Erkânı harbi idim. Enver Paşa, Bron-
zart Kübl; bu üç zat buraya geldiler, burada 
bir 37 nci alay vardı. Sonra birinci kuvvei se
feriye adı ile Dilman'da, Tebriz'de Kütülemma-
re'de kahramanlık yaratan bir kuvvei seferiye 
idi. Bunu Genelkurmay Başkanı ta İstanbul'
dan Beyazıt'tan kalkıp buraya gelmiş ve tef
tiş etmiştir, sorarım size, şimdi böyle teftiş ya-
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pıyorlar mı? îşte böyle kıtalar Çanakkale'yi ya
ratmışlardır, Makidonya'da Dobruca'da kahra
manlıklar göstermişlerdir .Arkadaşlar işte bu, 
Genelkurmay Başkanının masa başında otur
mayın mütemadiyen bu kıtalarla meşgul olması 
sayesindedir. 

Millî Savunma Bakanı Genelkurmay Başka
nına da bir milyon liraya kadar, yahut da 500 
bin liraya kadar bir ihale için salâhiyet ve
receksiniz. Yahut tkinci Başkana bu salâhiyet 
veriliyor. O da kıtaların işini bırakacak, masası
nın başında âmiri ita sıfatiyle şu mukaveleye 
imza atayım mı, atmıyayım mı diye meşgul ola
cak. Böyle şey olur mu? Arkadaşlar. 

Genelkurmay; hartasını açacak derin derin 
düşünüp memleketin t of o grafik vaziyetini ve 
hudut vaziyetini, komşu Devletlerin ordularının 
vaziyetini tetkik ve takip edecek. 

Yani esas vazifesi olarak bir kitap getirtmiş 
okuyor mu, tercüme ettirmiş midir? vaktini 
böyle semereli işlere hasret melidir. Yoksa aske
rin giyeceği elbise veya levazım işlerine ait 
münakaşa vazifeleriyle uğraşırsa kaybedilen 
zamana günahtır. 

Dediler ki, efendim; üç kuvvet komutanına 
yetki verilecek bunu ona veremeyiz, Bu millet 
fakir bir millettir. 

Bu milletin bütçesini Millî Savunmanın elin
de tutmalı, bunun kanalı nededen geçiyor, Ge
nelkurmay Başkanının masasından geçiyor. Bu 
olmaz üç kuvvet kumandanına veremeyiz. Çün
kü fakir milletiz. Bütçeyi Millî Savunma elinde 
tutmakla, teklif nereden geçiyor, Genelkurmay 
Başkanının masasından geçiyor. Olmaz arka
daşlar. Ordu müfettişlerini bile bu gibi işlerden 
korumuşuz. Asker arkadaşlar düşünsünler, Di
yarbakır'daki, Erzurum'daki, Konyada'ki Or
du müfettişleri ordusiyle çok meşgul olsunlar 
diye. Onlar levazım, mubayaa, münakaşa işle
rinden azade tutuldu ki, dolaşıp kıtalariyle meş
gul olsunlar diye. Üç kuvvet komutanları bu 
işle meşgul olacaklar. Bununla beraber Genel
kurmay Birinci ve îkinci Başkanları da bununla 
meşgul olacaklar ordu ile lâyikiyle meşgul ola-
mıyacaklardır. 

Rica ederim, eskerlik şubeleri muamelelerine 
varmcıya kadar hepsi Genelkurmaya tâbi tu
tuluyor. Çünkü ikmal var. Meselâ seferde as
kerlik şubesi filân âlâya şu kadar er, şu kadar 
hayvan vereceğim diyor. Buna varmcıya kadar 
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Genelkurmay Başkanı uğraşacak. Efendim iş
te müsteşarı var bu müsteşar asker olmalı, ik
mal daireleri bunun emrinde olmalı sağ tarafın
da Genelkurmay Başkanı, sol tarafında müste
şar, anlaşamıyacak bir şey yok. Genelkurmay 
Başkanı teknik icapları hazırlar, söyler, yani ba
şında bulunan müsteşar not eder, müsteşarlar
da işlere, Genelkurmay Başkanı da ordusunun 
basma gider dolaşır, vaziyet budur gayet ba
sittir, bir çarpışma diye de bir şey yoktur. 

Tallahi benden günah gitsin; tecrübeme da
yanarak arzediyorum memleket dâvası olarak 
bütçe tasarrufu noktasından, eski teşkilâtla ve 
müsteşarlıkla idare edilmesine ihtiyaç olduğuna 
kaniim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Sayın Naci Tınaz'in sözleri tasarının ikin

ci maddesine taallûk etmektedir. Birinci mad
desiyle ilgisi yoktur. Komisyon ikinci maddede 
cevabını verir mi? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMÎSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim, 
birinci madde hakkında söylenenler için 'müna
sip görülürse birkaç cevap arzedeciğim. 

Arkadaşlar; bugün huzurunuzda müzakere 
edilmekte olan Millî Savunma Bakanlığının ku
ruluş ve görevlerine ait olan kanun tasarısı or
dunun en yüksek mütehassısları olan Askerî 
Âli Şûrada bir ay kadar müzakere ve bütün 
esaslar orada tesbit edilmiştir ve orada tesbit 
edilen bu esaslar üzerinde Hükümetçe bâzı ufak 
tefek tadilât yapılmış, Meclise gelmiş ve Millî 
Savunma Komisyonunuzda da görüşülmüştür. 
Binaenaleyh tasarının esası memleketin en sa
lahiyetli, en tecrübeli, en görgülü generallerin
den mürekkep olan Askerî Âli Şûrada görüşül
müştür. 

Sonra, Cevdet Kerim Bey arkadaşımın da 
buyurdukları gibi, yapılmakta olan kanunların 
bir nizamı cedit gibi telâkki edilmesi mümkün 
olabileceği tarzında beyanda bulundular. Afla
rın a mağruren arzediyorum ki, Cumhuriyet or
dusu esasen modern ordular gibi kurulmuş ve 
modern ordular gibi vazife yapmış ve yapmak
tadır. Yalnız yapılan, bâzı makamları şuraya, 
buraya bağlamaktır. 

Arkadaşlar, bildiğiniz gibi evvelce erkânı 
harbiye! umumiye riyaseti ve daha evvel Erkâ
nı Harbiye Vekâleti diye teşkilât vardı. Bunlar 
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zaMaÜın icaplarına göre ıslah edilerek yeni ka
nunlarla yeni şekillere girmiş ve hakikaten ev
velce Geriel Kttrmdy; Başkanlığının müstakil 
oluftt1ordu. hizmetleritrde birçok müşkülâtı mu
cip-oluyor. Ve bütçenin kifayetsizliği düşünül-
miyerefe birçok taleplerde bulunuyorlar. Ve ye
ni teşMIât lüzumu veçhile teslih ve teçhiz edile
miyordu. Bütün bunları önlemek ve Meclise 
karşıda daima mesul olacak bir makam tesis 
edilmek üzere 4580 sayılı Kanunla, yine Anaya
samızın 40 ncı maddesinin 2 ncı fıkrasında ba
rışta harb kuvvetleri komutası özel Kanunla 
Genelkurmay Başkanlığına verilir kaydına is
tinat edilerek, bu harb kuvvetlerinin başkanlığı 
orada kalmakla beraber Genelkurmay Başkan
lığı-da Meclise karşı ordudan mesul olmak üze
re Başbakanlığa- bağlanmıştı. Bir müddet Ge
nelkurmay Başkanlığının Başbakanlığa bağlan
ması da yine arkadaşlarımın ve hepimizin bildi
ği gibi ortadaki ikiliği kaldırmamıştır, daima 
'bir ikilik mevcut kaldı. Arzu edilen; bu ikiliği 
ortadan kaldırmak ve Anayasamızın 40 ncı 
maddesinin 'birinci fıkrası mucibince ordunun 
Başkumandanlık sıfatını haiz olan Büyük Millet 
Meclisine karşı hesap verecek bir sorumlu ma
kama bağlanması düşünülmüş. Bu makam ev
velce Başbakanlıktı. FakaJt şimdi Başbakanlığa 
bağlanması bunu temin etmediği için, nihayet 
Millî Savunma Bakanlığına bağlanmasının en 
elverişli bir şekil olduğu Askerî Âli Şûraca da 
tensip edilmiş, münasip görülmüş ve bu tensip 
üzerine Hükümetçe bu şekilde kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Gerekçede de arzedildiği gibi, komisyonda 
on gün muhteîîif şekil"ve düşünceler dolayısiy-
le münakaşalar yapılarak, her türlü ihtimaller 
düşünülmüş ve nihayet son şeklini almış ve 
Yüksek Huzurunuza takdim' edilmiştir. 

Birinci maddede, Hükümetin teklifinde Ka
ra, deriiz ve hava kuvvetleri ve ondan sonra Ge
nelkurmay Başkanlığı ve o şekilde devam eden 
fıkranın komisyonca münasip olmadığı düşünül
müş, yine Anayasanın 40 ncı maddesinin ikinci 
f ıkrâsıîîda tanıdığımız harfr* kuvvetleri komu
tanlığı' j yine Genelkurmay Başkanlığına bağlı 
kaMt&k şartiyle Millî Savunma Bakanlığına 
ıbağlf kalmasr tensip edilmiş ve orada hava, ka
ra, denfg'*kuwetleri yerine Cumhuriyet ordusu 
detimîştir; Buna Cumfiurîyet ordusu denilmesi
nin'söbetbf ^rkâdaşİsr; Ordu îç Hizmet Kanunu 
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olan 2771 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi Cüm* 
huriyet ordusunu şöyle tarif ediyor : 

«Cumhuriyet ordusu; kara, deniz, hava kuv
vetleri ve jandarma ve askerî teşkilâta uygun, 
Gümrük ve inhisarlar ve Orman Muhafaza Kı
taları subaylariyle eratından ve askerî memur
larla askerî mektepler talebesinden teşekkül 
eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen kad
ro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen Devlet 
kuvvetidir.» Biz, bu kuvveti Anayasamızda 
harb kuvvetleri diye tavsif etmiş, bunun baş
kanlığını Genelkurmay Başkanlığına bırakmış
tır. Genelkurmayı Millî Savunma Bakanlığına 
bağlıyoruz. Yani Millî Savunma Bakanlığı bu
rada, arzettiğim kısımların hepsinin en yüksek 
merciidir. Yoksa, orada, kara, deniz, hava kuv
vetleri zikredilmedi diye, Millî Savunma Ba
kanlığının bunlar üzerinde bir nüfuzu olmıya-
cağını kabul etmeye imkân yoktur. Orduda, he
pinizin bildiğiniz gibi bir silsilei meratip var
dır. 

Faraza bir kolorduyu ele alalım bir kolor
du tümenlerden mürekkeptir, tümenler alay
lardan mürekkeptir. 

Şimdi, bu vaziyete göre alayların kumanda
sı da kolorduya iaittir, ama bu komutayı bu 
alayların bağlı oldukları tümen komutanlıkla-
riyle yapar, bütün icraat onlar vasıtasiyle ya
pılır. 

Vaziyet burada da aynı şekildedir. Genel
kurmay Başkanı mademki Savunma Bakanlı
ğına bağlıdır, Bunun için hiçbir şüphe ve te
reddüde mahal yoktur, Cumhuriyet ordusu de
mekle biz Millî Savunma Baknının salâhiyet 
ve sorumluluğunu daha ziyade tevsi etmiş ve 
tesbit etmiş oluyoruz. 

Sonra, Hükümetin teklif ettiği madde üze
rinde görüşülürken esasen sayın Başbakan, ve 
Millî Savunma Bakanı da hazırdı. Bu görüşme
ler neticesinde tespit edilen bu şekil gerek 
Başbakan gerekse Millî Savunma Bakanı tara- ' 
fmdan Hükümet tarafından tasviple karşılaş
mış hattâ formülünün bir kısmını Başbakan 
bizzat yazmıştır. Onun için Millî Savunma Ko
misyonu Hükümetin teklifini hiç düşünmeden 
sellemüsselâm değiştirmiş değildir. 

Bu kanundan başlıca hedef ve gaye taksi
mi vezaif tevzii salâhiyet aynı zamanda tevhi
di kuvvadır. Onun için evvelâ bu kanun vazi
feyi taksim ediyor. Salâhiyet veriyor, aynı za-
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teandfa onu bir yerde topluyor. Bütçe mesele
sine gelince: 

Arkadaşlar, esasen ordunun büyük muba
yaalarını yine Millî Savunma Bakanlığı yapa
caktır. Fakat kara, deniz ve hava kumandan
lıklarının kendilerine de bütçeden isabet eden 
miktar ne ise verileeek onlar da kendi salâhi
yetleri ve mesuliyetleri altında noksanlarını 
derakap tedarik edip Orduyu daha evvel teç
hiz etmek imkânlarını bulacaklardır. Yoksa bu 
suretle bütçe arttırılmış veyahut arttırılacak 
değildir. Böyle birşey mevzuubahis değildir. 
Bugünkü bütçemizde kara, deniz ve havaya ait 
para Millî Savunma Bakanlığı tarafından esa
sen taksim edilmektedir. Bundan başka yapıla
cak bir şey yoktur; ve yalnız onlar kendilerine 
verilen salâhiyet ne ise bunu sürat ve suhuletle 
temin edip ordunun daha çabuk teçhiz ve tes-
lih edilmesi imkânlarını temin etmektir; Yok
sa hariçten ve dâhilden ordu hesabına yapı
lacak büyük mubayaalar esasen kemafıssabık 
Millî Savunma Bakanlığınca cereyan edecek
tir, 

Bu kanunun müzakeresi sırasında komisyo
numuzda Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay 
Başkanvekili, Genelkurmay ikinci Başkanı ve 
temsilciler hazır bulunmuşlardır. Ve bunlar 
hazır bulundukları halde teşkilâtın bu şekle 
sokulması halinde bütçede bugünküne nazaran 
acaba bir fazlalık olacak mı olmıyacak mı, bu
nun üzerinde de arkadaşlarla, uzun boylu gö
rüşüldü. Ve verdikleri cevap ve hesaba göre bu 
teşkilât dolâyısiyle bütçede bir fazlalık mev-
zuubahis değildir. Bugünkü bütçemiz ve yarın
ki bütçemiz ordu için ne olacaksa yine o ola
caktır. 

Efendim bu teşkilâtta Genelkurmay Baş
kanlığına hakikaten bugünküne nazaran fazla 
yükler tahmil edilmiştir. Fakat bu tahmil edil
miş yüklerin esasen Genelkurmay Başkanlığı
nın bugüne kadar yapmakta olduğu işleri ak
satacak şekilde değildir. Çünki vezaif taksim 
edildikten sonra Genelkurmay Başkanı ve alâ
kalı arkadaşları yine arzu edildiği şekilde kıta
atı dalaşacak, manevralarını yaptıracak, teftişi
ni yaptıracak, ne lazımsa bunların hepsini ya
pacaktır. Binaenaleyh bütün bu görüşmemiz 
neticesinde vardığımız kanaat bu teşkilâtın, 
Genelkurmay Başkanlığının bugün yapmakla 
muvazzaf olduğu hizmetleri aksatacak değildir, 

.1949 6 : 2 
arkadaşlar. Aksatmıyacağına biz ve bizden ev
vel Askeri Âli Şûra da kanaat getirmiştir. 

Onun için eski teşkilâtın, eski şekilde mu
hafazası ve her halde mahzurdan salim değildir. 
Vâ bundan, teşkilâtın bu şeküde kalmasını ar
zusunda bulunan arkadaşlarım, dahi müşteki
dir. Onun için bu teşkilât hakikaten en modern' 
bir teşkilâttır. 

Yine bâzı arkadaşlarımız bunu Amerikalılar 
yapabilir, ama biz yapamayız, buyurdular. Esa
sen biz bu teşkilâtı, Amerikalılar kadar yap
mıyoruz. Amerikalılarda kara, deniz, hava ku-
mandanlariyle beraber bir de kara, deniz, ha
va Bakanlıkları vardır. Biz böyle mütenazır Ba
kanlıklar yapmıyoruz. 

Biz, bunları Anayasa içinde ve ona uygun1 

olarak Genelkurmay Başkanlığına ve Genel
kurmay Başkanlığını da Millî Savunma Bakan
lığına bağlıyoruz. Bu suretle Millî Savunma Ba--
kanlığı iki koldan ibarettir. Birisi, Genelkur
may Başkanlığı, ona bağlı olarak da kara, de
niz ve hava kuvvetleri Komutanlıkları. 

Diğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı' 
müsteşarlığı. Bunların her ikisinin de vazifesi; 
taksim edilmiştir. Her ikisi de Millî Savunma^ 
Bakanına karşı mesuldür. Millî Savunma Baka
nı da bunların hepsinden Yüksek Meclise karşı so
rumludur arkadaşlar. Binaenaleyh bu şekilde 
takip, kontrol, mesuliyeti tevcihi daha kolay 
ve daha emniyetlidir. 

Arkadaşlardan bâzıları birinci maddedeki 
Müsteşarın asker olması kaydına itiraz buyur--
dular. 

Herkes şüphesiz kanaatinde hürdür. Bu ka
naatleri hepimizce şayanı hürmettir. Fakat ko
misyonda bulunan arkadaşlarımızın ekserisi bui 
Müsteşarın asker olması, memleket ve ordu 
için daha hayırlı ve daha isabetli olacağı kana-
atindedirler. Gerçi birçok vazifeler Genelkur
may Başkanlığına intikal ediyorsa da Millî Sa
vunma Müsteşarına da, büyük mubayaa işleri, 
bütçe meselesi, hukuk işleri, askerî adalet işle
ri, askerî adalet teftiş, kurulları, askerî fabri
kalar, fen ve sanat ve saire.. Bunların hepsi de 
askerî teşekküllerdir. Askerî nizam dâhilinde 
ve kaide mucibince hareket etmek zorundadır. 

Buraya gelecek her hangi bir Bakana bu 
hususlarda en iyi bir müşavir bunlar hakkın-ı 
da kendisine en iyi yardımcının bir asker ola-
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'cağını düğündük, komisyonumuzun ekseriyeti de 
müsteşarın asker olmasını daha isabetli olaca
ğı kanaatine vardı. Bu sebeple maddede (Müs
teşar) kelimesinin başına (Asker) kelimesini 
ilâve ettik. Binaenaleyh netice olarak şunu ar-
zedeyim arkadaşlar, bu teşkilâtı kabul etmekle 
orduya ve memlekete büyük hizmet etmiş ola
cağız. Ve ordumuzu en modern ordular gibi bir 
teşkilâta mazhar edeceğiz. Ordunun Başkuman
danı olan Meclis her an ordu hakkında hesap al
mak ve ona dair sual tevcih etmek imkânları 
temin edilmiş olacaktır. Bu itibarla kanunun 
heyeti umumiyesi ve hassaten üzerinde görüş
mekte olduğumuz birinci maddenin komisyo
nun teklifi veçhile kabul edilmesini yüksek 
takdirinize arzederjm. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Arkadaşlar, muhterem Naci 
Tınaz'm burada vâki beyanatı beni bu teşkilât 
hususunda biraz daha izahat vermek ve teşkilât 
üzerinde durduğumuz noktaları daha fazla açık
lamaya sevketmiştir. 

İki günden beri müzakeresi yapılan bu teş
kilâtın esasları, bilhassa iki nokta:, yüksek dik
katinizi çekmiş olacaktır. 

Birisi; askerî işleri bir mercide toplama me
selesidir. Bu Devletin askerî işleri bir tek merci
de toplanmaktadır. Zannederim üzerinde ittifak 
edilmesi icabeden nokta budur. Burada aksine 
mütalâa dermeyan eden de yoktur. 

Bunu nasıl anlıyoruz: Salâhiyet ve mesuliyet 
Bakanlık dediğimiz mercidedir ve Bakanlık üs
tünde - Meclis hariç - başka merci yoktur. Onun 
icra organları, teşkilâtı Bakanlığın teşkilâtıdır. 
Burada fikirleri ayıran, şu teşkilât Genelkur
mayda kaldı, Bakanlıkta kalan ehemmiyetsiz teş
kilâttır falandır gibi mütalâalar, bunların her 
biri şu noktadan isabet etmektedir, çünki bun
ların heyeti umumiyesi Bakanlık içindeki teş
kilâttır. Genelkurmay ayrı bir teşkilât halinde 
kaldı, veteriner, sıhhiye orada bulunacak, Millî 
Savunmada kalan sadece hukuk ve saire gibi 
ehemmiyetsiz şeylerdir yolundaki mütalâalara 
mahal görmüyorum. Çünki, bunlar ayrı ayrı 
hüviyete malik olmıyacaklardır, binaenaleyh Ana
yasamızın 40 ncı maddesinde bulunan ve dün
yanın hiçbir memleketinin Anayasasında olmı-
yan bu kaydı kabul ettiğimizden dolayı, kuman
da müstesna olmak üzere, diğer bütün vazife ve 
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i salâhiyetler Bakanlığa ait ve racidir ve bütün 

teşkilât bu esas dâhilinde çalışacaktır. Buna bu 
şekilde tâyin ve tespit etmek lâzımdır. 

Bunun bugün cari olan vaziyetle şöyle mu
kayese de edebiliriz. Bugün Bakanla işler ara
sında birçok kademeler vardır. Bir başmüste-
şar, bir kara müsteşarı bir deniz müsteşarı, 
bir hava müsteşarı vardır. Bunlara bağlı bir
çok daireler, meselâ sıhhiye dairesi, veteriner 
dairesi, inşaat dairesi, ordu dairesi vardır. Or
du dairesindeki bu iş için vatandaşın bir şikâ
yet ve müracaati olabilir. Biliyorsunuz ki, biz
de vatandaş en yüksek makama şikâyetini ya
par ve cevabını ondan bekler. Şikâyet vuku
unda bundan en fazla ıstırap duyan şikâyet 
edilen daire değil ona en evvel muarız olan 
makamdır. Tabiî bu gibi ahvalde Bakanlık 
ilgili daireden veya şubeden şikâyetin esasını 
sorar. Bunun için aradaki kademelerden geç
meye mecbur değil. Bugün tatbikat budur. 
Binaenaleyh isimleri değiştirilerek kurulan 
teşkilâtın tatbikatında da böyle olması zaruri
dir. Bütün kademelerin teşkilâtın maksat ve 
hedefi kavrıyan bir zihniyetle çalışması saye
sindedir ki,teklif ettiğimiz teşkilâtın müsbet 
netice vereceğini ancak ümit edebiliriz. Yoksa 
ben Genelkurmayda bütün işleri cemedeceğim 
ve bir nevi zırh ile kapacağını, onun başında 
da bakan suret oturacak; temas edemez, nü
fuz edemez bir hale gelecek; böyle şey yok. 

Şimdi teşkilâtı birleştirmek ve birleşmiş teş
kilâtın mânasını ifade etmek hususunda şu iza
hatı vermek mecburiyetindeyim. Kalıyor bu 
kadar teferruatı Genelkurmay kanalından ge
çirmek Genelkurmayı ana işleriyle iştigalden 
menetmez mi? Bu hakikaten değil benim gibi 
meslekten olmıyan ve Bakanlıktaki vazifesi he
nüz bir seneye varmıyan bir adam içini binnefis 
bu işin içinde yetişmiş, pişmiş insanlar için de 
varidi hatır olmuş ve üzerinde uzun uzun du
rulmuş ve nitekim Sayın Gneral Naci Tınaz'in 
endişelerini açıklamasına meydana sebep olmuş 
bir keyfiyettir. Kaldı ki, ben bile bunun üze
rinde uzun müddet durdum. Hakikaten bütün 
teferruatı Genelkurmaydan geçirmek, ana işle
rinden onu alıkoymak gibi mahzurlara, kanuni 
icaplarda ve bütçe tatbikatında lüzumu derece
de itina göstermemeye bâis olmaz mı? 

Bilmem, evvelki günkü mâruzâtımda söyle
miş miydim, biz bu projeleri yaparken hem Ge-
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nelkurmiiy ve hem de bizde çalışan Alman As
kerî misyonlarının fikir ve mütalâalarından da 
istifade ettik. Bunlar diyorlar ki, talim ve ter
biye ikmal, persail ve levazım işleri birbirinden 
ayrılmaz. Bir kıta komutanı tâlim terbiye et
tiği kıtasının tâlim, terbiyesi kadar sırtının çıp
laklığı- veya geyinmesi ile karnının tokluğu ve 
açlığı ile alâkadar olmadı lâzımgelir. Yoksa sa
dece tâlim terbiye ile iktifa edip diğerlerini :'h-
mal edemez. 

Binaenaleyh bunların gerek tâlim terbiye ge
rekse ikmal ve levazım işlerini aletderecat her 
kademede birleştirmek lâzımdır. Tâki ordunun 
hazırlanması hususunda sarfedilen mesai semere
sini versin. ikmal ve levazımın ayrı makamlar
da, tâlim terbiye ayrı makamlarda bulunması 
mahzurludur, bunların birleştirilmesi ve bir 
arada bulunması modern ordular için bir zaru
rettir diye ifade ettiler. 

Şimdi bu suretle dermeyan edilen mütalâa 
Askerî Şûraya gittiği zaman orada uzun uza-
dıya münakaşa edildi ve biz Askerî Şûraya bu 
projenin esaslarını verdik ve kendilerine dedik 
ki; bu yetkinin bir yerde toplanması keyfiyeti 
hakkındaki fikrinizi soracağız, sizin fikriniz
den istifade edeceğiz, sizin uzun bir askerî 
hayatınız vardır, bütün ömrünüz orduda geç
miştir, Millî Savunmada, Genelkurmayda va
zife gördünüz, ordunun bütün teşkilâtını se
neler ve senelerce idare ettiniz, burada birçok 
kıymetli hizmetleriniz görülmüştür; size verdi
ğimiz bu şema hakkında bize bir fikir verin. 
BU mekanizma ve teşkilâtın işlemek kabiliyeti 
hakkında kanaatinizi söyleyiniz bütün teşkilâ
tın mesuliyetini deruhde edecek olan bakanın 
bu yükü taşıyabilmesi için ne gibi yetkiler ve
rilmesi lâzımgeldiğini bildirmesi lâzımdır de
dik bunlar hakkında, bu hususta bizi aydınlatın 
dedik. 

Tıpkı burada, Millî Savunma Komisyonun
da olduğu gibi, zaten Şûrada da haftalarca mü
nakaşa ettik görüyoruz ki, işin mahiyeti ve 
ehemmiyeti üzerinde çok durulmayı mecbur edi
yor ve nihayet Şûra azaları bu teşkilâtın işler 
bir teşkilât olduğunu ve kumanda ile ikmal ve 
levazım işlerinin bir arada bulunması lâzımge-
leceğini teyit ve ifade ettiler. Bu teyit ve bu 
ifadeler karşısında, yani mütehassıslarca ileri 
süırüieü bu kanaat karşısında bizim başka türlü 
bi*1 mütalâa beyan etmemize imkân olamazdf. 
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Yalniz böyle bir teskiİâtin işİeyip işlemediğini 
ve işlemesi hususunda tam bir kanaat edinilme
si ancak tecrübe ve tatbikatın vereceği netice
lere bağlı bulunduğu tabiîdir. Bu tecrübe tat-' 
biktan müspet olmasını ümit ettiğimiz neticele
re göre teşkilâtın görülecek eksik taraflıri 
olursa zurnanla ikmal edilecektir. Ancak bu 
teşkilâtın iyi işliyebilmesi için mükerrereh 
kah eylediğim gibi bütün daire ve şubelerin 
muntazam've muttarit şekilde vazifelerini gor-
rrolcri salâhiyetlerini tam olarak kullanmaları 
ve bilhassa bilhassa malî hukuki anlayışları tam 
olması alışkanlık olması lâzım gelir. Yani bilme
li ki ; bütün bu Millî Savunma işi bir küldür bü
yük küçük herkes bu işlerin bir cüzünü yap
makla mükellef bir uzuvdur. Bu uzuvların hepsi 
birbirine yardmı ederek işleri elbirliği ile yürüt
mesi lâzımdır. Bu zihniyetin ilerde, tatbikatta 
hâkim olması, ilerlemesi gelişmesi bu teşkilâtın 
muvaffak olması için şarttır. Bütün bunların 
Genelkurmay kanalında tekasüf etmesi muhte
mel ki işlere bidayette fazla miktarda ağırlık 
verecektir. 

Hepiniz pekâlâ biliyorsunuz ki, Büyük Mil
let Meclisine vâki olan şikâyetlerde bir gedikli
nin nasbinin tashihi veyahut bir teğmenin te
kaüde şevki işine varıncaya kadar bakandan he
sap soruluyor. Şimdi bakan bu mesele için zat 
isleri ile meşgul olan Genelkurmay Başkanına^ 
Genelkurmay Başkanı muavinine, muavin de 
zatişleri reisine soracaktır. Hulâsa bunun ce
vabını almak için belki aylar geçer. Tabiîdir ki, 
muamelâtın süratine mâni olur. Bu takdirde 
bakan ister istemez bu işle meşgul olan zatı ça
ğırıp bu işi nasıl yaptınız diye sormak salâ
hiyet ve mesuliyetinde olmak icâbeder. Hulâsa, 
oradan benim anladığım bütün bu işlerin ancak 
bakanın yetkisi ve onun verdiği salâhiyet hududu 
iolnde kalmak ve mühim işleri onun kendisine 
ayırdığı işleri daima bakanın tensibine ve 
muvafakatine arzetmek suretiyle hal ve intaç 
etmek bu teşkilâtın esasıdır. Teşkilâtta Ge
nelkurmay içinde birleşmiş, oraya girmiş olan 
yerlerde istisnasız bütün işler katî olarak hal 
ve intaç edilir; böyle birşey yoktur. Derece 
derece işlerin aşağıdan yukarı kademelerde tet
kik edilmesi ve fakat murakabe, teftiş, sorgu, 
istizahın bakan tarafından yapılması tabiîdir. 
Yoksa bakan bir kögede oturacak, işsiz güç
sün kalacak; - gibi bir vaziyet tasavvur edilme-
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migtir. Bu hususta fikir ve mütalâasından isti
fade .ettiğimiz Amerikan Heyeti Başkanı ile bu 
hususta görüşürlerken Genelkurmay Başkanı ile 
günde belki, beş on defa görüşmemiz lâzımgelir 
demiştir. 

Binaenaleyh tatbikatın muvaffakiyeti zihni
yetin uyar olmasındadır. İşbaşında bulunanlar
da anlayışlı bir zihniyet tatbikatımızda rehber 
olursa bu teşkilâtın yürüyeceği ümit oluırır. 
Ama bu zihniyet hâkim olmazsa ve bu zihniyeti 
yerleştiremezsek bu teşkilâtın muvaffak ol
ması şüpheli olur. Bunu da -huzurunuzda açık 
olarak ifade etmek isterim. 

Şimdi General Zeki Soydemir arkadaşım, 4580 
numaralı Kanunun sefere ait bir maddesinin 
ihmal edildiğini söylediler. Bu kanunu takip 
edecek olan «Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Kanunu tasarısı» yalnız orduyu değil bütün 
memleketi sefere hazırlamak için kurulmuş olan 
bir cihazdır ve bu cihazın esas mesuliyet mev
kii başında bulunan Başbakanın riyasetinde bir 
komite bu işleri göreceğinden ve bütün bunlar 
o kanunda tesbit edilmiş bulunduğundan ayrıca 
böyle bir tavzihat yapmıya lüzum görülmemiş
tir. 

Arkadaşlarımızdan birinin ileri sürdüğü 
«Nizamıcedit» kelimesini, ben,, bunu öyle fena 
bir maksatla söylenmiş bir söz olarak almadım. 
Yani bununla biz bir merhalei terakkiye vardık, 
yeni bir inkişaf ve tekâmül kademesine doğru 
gidiyoruz; mânasında aldım. Şüphesiz, bundan 
başka birşey olamaz. 

Gl. FİKRÎ TÎRKEŞ (Kayseri) — Bir sualde 
bulunacağım. Bu kanunla bakanın idari ve 
kazai salâhiyeti nedir? Bu kanunun çerçevesi 
içinde bütün ordunun emrü kumandası Genel-
hrp,rmay Başkanlığına verildiği halde burada 
bakanın kazai ve idari salâhiyeti nedir ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Mevcut kanunlarla bakana 
verilmiş olan salâhiyetin hiç birisini bu kanun
la kaldırmış olmuyoruz. Bilhassa idari ve ka
zai salâhiyetleri ki, bütün askerî kanunların ic
rasına Millî Savunma Bakanı memurdur, di
yoruz. Böylece çıkan bütün kanunlardaki, 
bakana verilmiş olan salâhiyetlerin kâffesi 
mevcut ve mahfuzdur ve bakidir. O itibarladır 
ki., Genelkurmay Başkanlığı, kendisine teşki
lât itibariyle, taksimi vezaif itibariyle bağlı 
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olan servisleri ancak bakanın kanunun verdiği 
yetki dâhilinde tedvir edebilir.' Ka^-jkki jkkan o 
yetkiyi tatbikat ilerledikçe ve neticeleri fnüsnet 
olarak.tahakkuk ettikçe artırabilir. Îcap4e£se 
ilerde bu teşkilât iyi semereler verdikle mev
zuatta yapılması lâzımgelen tadilât ve i&lâkötı 
yapabilir. 

Gl. FİKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — ohâlde bu 
kanun tecrübe tahtasıdır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — h e r yeni şey bir tecrübeye 
mâruz olduğu gibi bu kanun iyi neticeler vere
ceği ümit ve kanaatiyle tecrübe ve.tatbik edi
lecektir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
İHSAN HÂMİD TÎGREL (Diyarbakır) — 

Bir şeyi tavzih etmeme müsaade ediniz. 
VASFÎ GERGER {Urfa) — Birinci madde 

hakkında bir sualim var. 
İHSAN HÂMİD TÎGREL (Diyarbakır; — 

Yeterlik aleyhinde söyliyeceğim öyle ise. 
BAŞKAN — Arkadaşımız sualini sorsun, 

ondan sonra siz de yeterlik aleyhinde konuşur
sunuz. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Hükümetin ge
rekçesinde : Anayasanın 46 ncı maddesinin son 
fıkrasına göre bakanların her birisi kendi yetkisi 
içindeki işlerden ve emri altındakilerin ö^lern 
ve işlemlerinden tek başına sorumlu olduğun
dan, Genelkurmay Başkanlığının Millî Savun
ma Bakanlığına karşı mesuliyeti, ona bağlı 
olduğunu ifade.eden ibare ile?tebarüz ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

Denilmektedir. 
Hükümetin teklifinde, birinci madde, öyle

dir. Fakat Millî Savunma Komisyonunun ted
vin ettiği birinci maddeden bu hüküm kaldırılı
yor. Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunmaya 
bağlı mı, değil mi, bunun, tebarüz ettiril
mesi lâzımdır. Aksi takdirde bu, iltibasa ma
hal verir. Çünkü birinci madde, Hükümetin 
teklifine bakarsanız, «Kara, deniz ve hava kuv
vetleri Millî Savunma Bakanlığına bağlı olup 
bu bakanlık barışta harb kuvvetlerinin komuta
sını haiz olan Genelkurmay I&şkanbğını ve ona 
bağlı 3 kuvvet komutanlıklarım ve müşfceşarkk 
idaresindeki daireleri ihtiva eder. Bu teşki-ât, 
ordu kuruluş kadrolarında gösterilir.» Diyor 
fakat müzakere edilmelçte olan madde *€upıhu-

l riyet ordusunun hazırlanması ve idaresiyle 
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ödevli ve bu işlerden sorumlu olan Millî Savun
ma Bakanlığı;, barışta harb kuvvetlerinin ko
mutası kendisine verilmiş olan Genelkurmay 
Başkanlığı ile bakanlık asker müsteşarın idare
si altındaki daireleri ihtiva eder.» Dendiğine 
göre Genelkurmayı burada kaldırıyor. 

İkincisi; müsteşarın asker olması Hükümet 
tasarısında olmadığı halde asker kelimesinin 
Savunma Komisyonu tarafından konduğu görü
lüyor. Bu kanun Askerî Âli Şûraca müzakere 
edildiği sırada bu müsteşarlık meselesinde Âli 
Şûraca tebellür eden kanaat ve fikirler nedir? 
Bunun da izahını rica ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Şimdi, bir bakanlığın ihtiva 
ettiği daireleri zikretme durumundayız. Millî 
Savunma Bakanlığı camiası içinde olan dairele
ri sayma sırasında Genelkurmak da zikredildi-
ğine göre biz bunu böyle kabul ediyoruz. Genel
kurmay Başkanlığı Bakanlığa tâJbidir. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Mesele yok, bu 
suretle zapta geçti. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Bu camia içinde olanlar an
cak onun emriyle icrayı umur edebilir. 

Müsteşarın asker olması, olmaması, meselesi, 
bizim projemizde ve Şûradan geçende de takyit 
edilmiş değildir. îcabı hale göre sivil veya as
kerî müsteşar koyabilme salâhiyeti mevcut ol
malıdır. Geçende arzettiğim bu hususta teklif
te bulunan arkadaşlarımın fikrine iştirak ede
rim. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Mesele yok, te
şekkür ederim. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Çankırı) — Yüksek 
müdafaa kurulu bu mesuliyeti takabıbül eder 
buyurdular. Halbuki yüksek kurul topyekûn 
harb hazırlığı ile meşgul olacaktır. Emrü ku
manda ile değil. Emrü komuta mesuliyetini de 
bu kurul kabul ediyor mu? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Yakında sevkolunacak Yük
sek Müdafaa Kurulu Kanunu ile bunlar halle
dilecektir. Binaenaleyh bu cihaz kurulduğu ve 
mesuliyetler teveccüh ettiği vakit bunlar düşü
nülecek şeylerdir. Şimdiden bunları burada be
yan etmekte ne lüzum ne de fayda vardır. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakerenin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Çankırı Milletvekili 

Dr. Akif Arkan 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle birinci maddede müs

teşardan evvelki ve tırnak içindeki «asker» ke
limesinin kaldırılmasını teklif ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Ali Rıza Erem 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddede «asker» kaydının kaldırıl

masını arz ve teklif ederim. 
Diyarbakır Milletvekili 

îhsan Hâmid Tigrel 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı birin

ci1 maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederim. 

MADDE 1. — Kara, deniz ve hava kuv
vetleri Millî Savunma Bakanlığına bağ
lıdır, bu Bakanlık, Genelkurmay Baş
kanlığı ile barışta komutası Genelkur
may Başkanlığına ait olan yukardaki üç 
kuvvet komutanlıklarını ve müsteşarlık idare
sindeki daireleri ihtiva eder. Bu teşkilât ordn 
kuruluş kadrolarında gösterilir. 

Konya Milletvekili Denizli Milletvekili 
Dr. Sadi Irmak Hulusi Oral 

Diyarbakır Milletvekili Malatya Milletvekili 
Vedat Dicleli M. Sadık Eti 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasa

rının birinci maddesinde «Millî Savunma Ba
kanlığı barışta harb kuvvetlerinin komutasını 
haiz olan Genelkurmay Başkanlığını ve müste
şarlık idaresindeki dairelerini ihtiva eder. Bu 
teşkilât ordu kuruluş kadrolarında gösterilir.» 
şeklinde olmasını arz ve teklif eylerim. 

Balıkesir Milletvekili 
î . Çalışlar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı aşağı

daki ilâve ve değişikliğin yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

1. —• Birinci maddede sorumlu kelimesinden 
evvel (barışta ve seferde) kelimelerinin ilâvesi. 
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2. — Yine birinci maddede (asker) kelimesi

nin kaldırılması. 
Çankırı Milletvekili 

Zeki Soydemir 

BAŞKAN — İhsan Hâmid Bey, yeterlik öner
gesi aleyhinde konuşacaksınız değil mi ? 

••İHSAN IIÂMlü TİGREL (Diyarbakır) — 
IOvet. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır; — 

Muhterem arkadaşlar; bir sebepten dolayı mü
zakerenin kâfi olmadığını arzetmek isterim. O da 
şudur : 

Ben mâruzâtım arasında Şemsettin Günaltay 
kabinesi bir nizamı cedit tesisi yolundadır tarzın 
daki ifadem bâ;:ı arkadaşlarca yanlış anlaşılmış 
ölduğnnu görüyorum. Ben hiçbir zaman bugünkü 
ordumuzun ikinci Mahmut'dan evvelki dağınık 
bir halde olduğunu ifade etmek istemedim. Ben 

•nasıl nizamı cedit bir ihtiyacın mevludu olarak 
vücuda gelmişse bugünkü * kanunlarda teknik 
icaplara ve zaman ihtiyaçlarına göre yeni bir 
ihtiyacın mevludu olarak ikinci bir (nizamı ce
dit) mahiyetinde olduğunu ifade etmek istedim. 
Bunu tavzih için maruzatta bulundum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız bundan evvelki 
izahatlarını tavzih etti. Şimdi yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

(Çankırı Milletvekili Dr. Ziya Arkan'iri öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nnazarı dikkate alınmıştır. 

(Çoruh Milletvekili Ali Hiza Krem'in önergesi 
tekrar okundu). 

(Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid Tig-
rel 'in önergesi tekrar okundu). 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Efendim; bizim 
önerge daha ileridir. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sıra ile 
okunması lâzımdır. 

(Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önerge budur. 
Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 

Benim önergem bundan evveldir, daha geniş ve 
aykırıdır, bu itibarla evvelâ benim önergemin 
reye konulması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Bu şimdi okunan önerge Kara, 
Deniz ve Hava kuvvetlerinin Millî Savunma Ba-
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kanlığına bağlı olmasını istiyor ve yazılış şekli 
esaslı bir değişikliği ihtiva etmektedir. 

Zatı âlinizin önergesi ise ikinci bir hükmü 
ifade etmektedir. En aykırı önerge1 bu şimdi oku
nan önergedir, çünkü bu önerge kabul edilse bile, 
sizin önergeniz nazara alındığı takdirde, bunun 
içerisine konması imkânı vardır. 

Binaenaleyh bu önergeyi nazarı itibara alan 
lar lütfen işaret buyursunlar... (Anlaşılmadı ses
leri). 

Vedat Dicleli ve Hulusi Oral, iki arkadaşı
nın vermiş olduğu önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN —• Bu, komisyonun tesbit «tmiş 

olduğu noktai nazara muhalif bir nöktai 
nazardır. 

MİLLÎ SAVUNMA K. BAŞKANI Korgl. 
ABDULLAH ALPTOĞAN (Kastamonu) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümetin noktai nazarını izah 
ettiler. Bu önerge ile arkadaşlar noktai nazar 
serdediyorlar, Kamutayca bu iş iyiee anlaşıl
dı. Tekrar bir daha izaha da lüzum yoktur. Şim
di önergeyi Kamutayın oyuna arzediyorum. 
önergede anlaşılmıyan bir şey varsa izah ede
lim. 

önergeyi nazarı dikkate alanlar... Almıyan
lar... önerge nazarı dikkate alınmamıştır. 
(Balıkesir Milletvekili İzzeddin Çalışlar'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddenin bu şekilde 

yazılmasını istiyor. Nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
(Çankırı Milletvekili Gl. Zeki Soydemir'in 

önergesi tekrar okundu) 
(Çoruh Milletvesklli Ali Rıza Ereni'in önergesi 

tekrar okundu) 
(Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid Tigrel'-

in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergelerde «Asker» kelimesini 

çıkartalım deniyor. Üç önergenin üçü de aynı 
mahiyettedir. Nazarı itibara alanlar lütfen işa
ret etsinler... Nazarı itibara almıyanlar... Naza
rı itibara alınmıştır. 

Bu suretle tırnak işareti içerisindeki asker 
kelimesi kalkmış oluyor. 

Gl. Zeki Soydemir'in bir önergesi vardır. 
Israr ediyor musunuz? Millî Savunma Ba

kanı ikinci kanun görüşülürken orada yer ala
caktır dedi. 
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Gl. ZEKÎ SOYDEMİR (Çankırı) îkinci ka

nunda olamaz. Birtakım seferberlik hazırlığı, 
emri komutadan bahsediyor, mesuliyet kime 
aittir? Bundan evelki kanunda sarih olarak 
Başbakana aitti. Şimdi bu kanunda rüeu edi
yor mu, etmiyor mu? Onun bu kanunla alâkası 
yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Çankırı Milletvekili Gl. Zeki Soydemir'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi tavzih eden bir hük

mün ilâvesini istiyor. Nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar.... Nazarı itibara alınmıştır. 

«Sorumlu» kelimesinden evvel «Barış ve se
ferde» kelimesinin ilâvesi hakkında komisyo
nun bir diyeceği var mı? 

MÎLLÎ SAVUNMAK. BAŞKANI Korgl. 
ABDULLAH ALPTOĞAN (Kastamonu) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Filhal kabul ediyorsunuz. 
Şu halde «Asker» kelimesi kalkıyor, «Sorum

lu» kelimesinden evvel de «Barış» ve sefer
de» kelimesi ilâve ediliyor. 
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Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı; Cum
huriyet Ordusunun personel, haber alma, hare
kât, eğitim, seferberlik ve ikmal işlerini Genel
kurmay Başkanlığı vasıtasiyle ve bunların dı
şındaki hizmetlerini müsteşarlık vasıtasiyle yü
rütür. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) —• Birinci maddeye konan bu 
«Barış ve seferde» kaydı Millî Savunma Baka
nına matuftur, Anayasaya muhaliftir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Ordusunun hazır
lanması ve idaresiyle ödevli ve bu işlerden ba
rış ve seferde sorumlu olan Millî Savunma 
Bakanlığı.... 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Millî Sa
vunma Bakanlığına matuftur, Anayasaya mu
vafıktır. 

BAŞKAN — Dinlenmek için oturuma 15 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz, 

KÂTÎPLEB : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa) 

^ • » » 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 

Ali Rıza Artunkal, 
Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) 

— Sayın arkadaşlarım; bu tasarı Millî Savun
ma Komisyonunda müzakere edilirken ben de 
bulundum. Fikirlerimi orada arzettim. Bura
da görüşmiyecektim. Yalnız bütün arkadaşla
rımın görüşme tarzları ve aldığı cereyan, beş 
senelik Bakanlığım esnasında edindiğim fikir 
ve tecrübeleri Yüksek Heyete arzetmek zaru
retini beııef- hâsıl etmiştir. 

ikinci maddede: Millî Savunma Bakanlığı, 

Cumhuriyet ordusunun eğitim ve ikmal hiz
metleri Genelkurmay Başkanlığına, bunların 
dışında kalanları müsteşarlık vasıtasiyle yürü
tür. Şüphesiz ki Genelkurmay Başkanlığı vası
tasiyle de bu işler belki daha iyi yürütülür. Bu 
ikmaller gerek hazarda, gerek seferde çok ağır
dır. Bununla Genelkurmay Başkanlığı bu işle
ri başaramaz demek asla akla gelmez. Nasıl 
şimdi Millî Savunma Bakanlığı bu işleri başa-
rıyorsa, Genelkurmay Başkanlığını da alâkadar
ların emrinde pek güzel başarabilir. Genelkur
may Başkanlığının serbest bulunmasında, ya
ni eğitim, milleti, orduyu harbe hazırlamak, 
kumandan, subay yetiştirmek, işlerinde, ma
nevra ve tatbikatla uğraşmak hususunda ken-
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dişine çok zaman bırakılması lâzımdır. Vakıa 
bu kanun Âli Şûradan gekmiştir. 

Tabiî bu arkadaşlar tecrübeli arkadaşları
mızdır. Millî Savunma Bakanlığının işi bu ka
nunla altıda birden onda bire kadar hafifleti
liyor diye konuşmuşlardır. Halbuki esas mese
le Millî Savunma Bakanlığının işlerini 1/6-1/10 
indirmek değil. Genelkurmay Başkanlığını asıl 
işleriyle uğraşmaktan uzaklaştırmamaktır. 

Amerika'da dahi Genelkurmay Başkanlığı
nın ikmal işleri vardır, deniliyor. Ben Bakan 
bulunduğum zaman bunları tetkik ve tahkik 
ettim. Amerika diğer Devletlerle karadan hem 
hudut değildir. Harb edebilecek Devletler deniz 
aşırıdiL*. Genelkurmay Başkanlığında bulunan 
ikmal teşkilâtı yalnız ihtiyaç tesbit ve takip iş
leriyle meşgul olmaktan ibarettir. O zamanlar
da Harbiye Nezareti, Bahriye Nezareti, Hava 
Nezareti vardı, Bütün ikmal işlerini o nezaret
ler yapardı ve ordulara gerekli ikmal üsleri ve
rilmişti. Japonya'da harb edenlere muayyen, 
Avrupa'da ve Amerika'da bulunanlara keza 
muayyen üsler tahsis edilmişti. 

işte bütün nezaretler ikmal eşya ve malze
mesini oraya gönderir, ordular da oradan ken
di ikmallerini alırdı. Genelkurmay ikmal teşki
lâtı bu işlerin muntazam işlemesini takip eder 
vo gözden kaçırmazdı.. Bugün dahi Amerika 
Genelkurmay Başkanlığında mevzuubahis ik
mal teşkilâtı henüz fiiliyata geçmemiştir. Bina
enaleyh bu tarzdaki ikmal işleriyle uğraşmak 
hakikaten çok müşkül ve yorucudur. Genelkur
mayın birinci ve ikinci Başkanlarını da bağlar. 
Esasen biz de bugüne kadar hava, deniz, kara 
komutanlıklarında levazım, ikmal teşkilâtı var
dır. Fakat bu defa istenen fazla ve geniş bir 
teşkilâttır. Verilen salâhiyet dâhilinde iş görür
le,4. Millî Savunmadaki levazım işleri, Harbiye 
tyairesi; diğer geri işler tamamen Millî Savun
ma Bakanlığında görülmeli ve cereyan etmeli
dir. Şimdi, Genelkurmay Başkanlığına bu tasa
rı ile verilen ağır ve yorucu işlerin, temenni 
ederiz ki ana ve esas Genelkurmay işlerin be-
taetine sebep olmasın. 

Bakanlığım zamanında her orduda levazım 
geri teşkilâtı vardı. Fakat Bakanlık sarfiyata 
hâkim olmadığı için ordu merkezlerinde ve bü
yük şehirlerde Millî Savunma Bakanlığına bağ
lı büyük Satmalına Komisyonları yaptıkt:.. Mil
lî Savunma mubayaa komisyonlarına büyük ve 
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iyi neticeler verdiler. Bu suretle her sene üç 
milyondan az olmıyan tasarruf imkânları bu
lundu. Böyle ayrı ayrı yerlere bağlı satma İma
lar olunca sıkışmış durumda olan deniz muba
yaasını kara, karanınkini deniz alır. Halbuki 
bu pahalıdır, iyi değildir diye Satmalına Ko
misyonu reddetmiştir. Sonra sene sonuna bir 
yıl kaldı mı herkes elinde bulunan parayı sar-
ietmek için âzami gayret sarf eder. Halbuki on 
bir aya kadar bekletilen bir iş bir ay daha ida
re edilebilir. Böyle hallerde Millî Savunma Ba
kanlığı emrindeki komisyonlarla milyonlarca 
lira tasarruf edilmiştir. Bunlar, şüphesiz, idari 
tedbirlerdir. Bunun içindir ki yeni bağlılık ve 
teşkilâtla da başarılmaması için bir sebep yok
tur. Fakat ordu memleketin mukadderatı ken
disine tevdi edildiği harb zamanında çok iyi 
sevk ve idare edilmek ister, Genelkurmay Baş
kanlığının ordunun sevk ve idaresiyle gereği gi
bi meşgul olmak için bol ve serbest vakit bul
ması lâzımdır. İkmal işleri geride ordu sevk ve 
idaresiyle meşgul olmıyan kademelerden yapıl
ması lâzımdır. Ordular kendi ikmal ve tevzi 
ambarları, tevzi depoları ikmal kolları gibi ge
riden muntazam bir surette yapılan sevkiyatla 
idare ve iaşe edilir. 

Bu suretle yapılacak, düzenlenecek mesai ile 
Genelkurmay serbest bırakılırsa daha iyi neti
celer alınır kanaatindeyim. 

Bunu bir vicdan borcu bildiğim için arzet-
mek mecburiyetinde kaldım. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yok. Madde
yi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Genelkurmay Başkanı, Millî 
Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu karariyle tâyin ve tebdil olunur. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim, ben bu maddedeki bir noktanın tavzihi için 
çıktım. 

Millî Savunma Komisyonu raporunda * Hü
kümet teklifinde: Bu arkadaşların noktai nazar
larını telif etmek üzere Genelkurmay Başkanlı
ğı için Yüksek Askerî Şûranın üç namzet gös
termesi ve bunlardan birinin Bakanlar Kuru
lunca seçilerek tâyini cihetine gidilmesi bir ar
kadaş tarafından teklif edilmiş ve bu teklif, 
ilk teklifi yapanlarca da tasvip edilmişse de, 
her iki teklif reye arzedilmiş, fakat çoğunluk-
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la kabul edilmemiştir » deniyor. 

Bu teklifi, tesadüfen orada bulunduğum za
man ben yaptım. Sonra Komisyona dâhil olma
dığım için General Eyüp Durukan teklifimi te
sahup etti. Şimdi bu teklifi bendeniz yapar
ken maksadın bu iki teklifi uzlaştırma değil
di. O sırada hatırıma gelen bir şey vardı. O 
da şu idi : 

Ordunun en büyük mevkiinde bulunacak bir 
zatın doğrudan doğruya, tamamen siyasi bir 
zat tarafından intihabı yerine Şûrayi Askerîden 
üç namzet gösterilerek bunlardan birinin Millî 
Savunma Bakanı tarafından seçilmesi idi. Bu 
suretle gerek bizim, gerekse birçok milletlerin 
tarihinde bir ordu ve siyaset meselesinin kor
kusu üzerine yaptım. Bu teklifim üzerine iki 
itiraz oldu. Birisi Başbakan tarafından. 

Başbakan dedi k i ; ne olursa olsun, hangi 
partiden gelirse gelsin hepsi de memleketin iyi
liğini isterler, fakat, mesele, insanların melek 
olmasına kalıyor. Fakat maatteessüf vaziyet 
böyle olmuyor. 

Eskiden tek parti idaresi idi, fakat şimdi 
çok parti olunca. benim içime bir korku geldi. 

îkinci ret sebebini söylemiyeceğim. Ta
mamen mütahassıslara ait teknik bir iştir. Şû
rayi Askerînin teşkilâtından bahsettiler. Mâru
zâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etıniyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Kara. Deniz vt Hava kuvvet
leri komutanları ile Ordu Müfettişleri ve diğer 
orgeneral ve oramiraller Genelkurmay Başkanı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariylo 
tâyin vo tebdil olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
i n i l 

CKVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Arkadaşlar; Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ko
mutanı • Cumhuriyet Ordusunda üç büyük emrü 
kumanda yeridir. Keza Türk Donanmasının Ami
ralliği ve orgeneraller. 

Şimdi, bundan evvel kabul buyurduğunuz 
maddeler yine Anayasalım 40 ncı maddesine da
yanarak bunlara komuta bağlılıkları verdiniz. 
Genelkurmay Başkanına bence bu tâyin teklifini 
vermek lâzımdır. Bırakınız ki, bu icap ve zaruret
le • mirü komutaları Genelkurmay Başkanlığına 
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bağb olmazsa dahi. Millî Savunma teşkilâtı için
de biı Genelkurmay Başkan! ğı olduğuna göre bu 
makara sahiplerinin tâyin tekliflerini Genelkur
may Başkanlığına bırakmak lâzımdır, Halbuki 
maddede Millî Savunma. Genelkurmay Başkanı
nın mütalâasını alarak tesbit eder, diyor. Bir 
Millî Savunma Bakanını alalım, birkaç ay evvel 
değişmiştir, ya bakalım, veyahut kabine değişmiş
tir. Ordu mevzuu ile ilgili olmıyan bir arkadaş 
Millî Savunma Bakanlığına gelmiştir. O sırada 
Kara Kuvvetleri Komutanı da yeni tâyin edil
miştir. Nereden anlıyaeaktır. Sonra bir komuta
nın yetişmesi, ehliyetlerinin teshiri bir tevhitle 
alt üst edip bir tarafa bırakıyor, birtakım harb 
usulleri, manevralarla tatbikatla imtihan edilmiş 
haddeden geçirilmiş ve öyle karar veriliyor. 

Bunu ancak Genelkurmay Başkanlığı kadro
su yapabilip. Ve bunu oradan alıp da sade mü
talâasını isterse alır, isterse almaz şeklinde 
Bakanın teklif salâhiyetine bırakırsak ben mu
amelede selâmetsizlik görürüm. 

Onun için benim mâruzâtım şudur : 
«Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutan

la riyl e ordu müfettişleri ve diğer orgeneral ve 
oramiral Genelkurmay Başkanlığının mütalâa
sı alınarak» deniyor. «Genelkurmay Başkanı
nın teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının 
inhası ile Bakanlar Kurulu karariyle yapılır» 
Yani bu ödev ve görevi Genelkurmayın üstün
den almak büyük bir cesaret olur bizim için. 
Bu şekilde kumandanları tâyine gitmek, ben 
yalnız bugünü düşünmüyorum, bugün iyi bir ar
kadaş Arardıı\ yarın o kadar dikkat ve temyiz 
edecek bir arkadaş gelmemiş olur oraya. Hükü
mette ve Bakanlıklarda daima oluyor. Onun 
için bu şekil ordunun emrü komuta eiyadeti 
işini bozar. Çok rica ederim, Komisyon veya 
Hükümet başka mütalâada buluııacaksa tekli
fimi ona göre yapacağım. Bu tevhit dolayısiyle 
Millî Savunmanın nüfuzunun küçüleceği gibi 
bir şey olmasın, ondan bilhassa Bakanlık çok 
çekiniyor, haksız bulmuyorum, bu ne âmiriyeti 
bozar ne bir şey. Bu, ordunun emrü komutaelaki 
selâmetini ihlâl eder. Kara, deniz ve hava ko-
ımıtanlariyle ordu müfettişleri ve diğer orgene
ral ve oramiraller Genelkurmay Başkanının 
teklifi ve Millî Savunma Başkanının inhası üze
rine Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin ve tebdil 
edilir, diyelim. Aksi bal bendenizce ordunun 
istikbalinin selâmetini bozar. İşte ozaman 
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politikaya alet olur. Yahut takdirsiz bakanlar 
gelir, sonra her zaman insan bir olmazki, o an
daki muamele sıkıntısı ile veya başka bir se
beple kaprisine alet olabilir. 

Rica ediyorum ordunun idari makamlarının 
selâmetle tâyinleri bakımından, muameleyi hiç
bir endişe ile askerî kıvamın dışına çıkarmıya-
l l l t l . 

Ricam budur. (Doğru doğru sesleri). 
Mtfcftî SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KIR (Samsun) — Incedayı arkadaşımızın bu 
madde- hakkında- gösterdiği endişeye ben pek 
mahal göremiyorum; Çünkü zaten Genelkur
may Başkanını Millî Savunma Bakanı teklif 
eder, diyoruz. Millî Savunma Bakanına teklif 
etmek salâhiyeti veriliyor. Onun dununda olan
lar için mütalâa almak kaydı mevcuttur. Mü
talaası alınmak ve onu dinledikten sonra o 
kimseleri tâyin yine Kabineye Savunma Baka
nı teklif edecektir. Kaldı ki, bu tarz gibi Genel 
kurmay Başkanında bugün mevcut salâhiyeti 
almak, dahi değildir. Bugün cari olan kanu
nun metnini okuyacağım ki aynıdır. 

«Ordu müfettişleri ve muadili vazifeliler, 
Genelkurmay Başkamnliğının mütalâası alına
rak Başvekilin teklifi üzerine îeravekilleri He
yeti karariyle tâyin ve tebdil olunur.» 

Bugün, cari olan kanun da aynıdır. Subay
lar heyetine ait, kanunda aynıdır. Yani yeni 
icat edilmiş bir mevcut düzeni bozma gibi bir 
keyfiyet yoktu. Maddenin aynen kabulünü ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Cevdet Kerim încedayı 
CEVDET KERİM ÎNGEDAYI (Sinob) — 

Arkadaşlar, bir önerge takdim ediyorum. Me
sele mühim olmasa, üzerinde, durmam. Mesele 
Genelkurmay Başkanlığını ve orduyu idare 
eden Başkumandan işidir. Millî Savunma Ba
kanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kara
riyle tayinine muafı? değilim, Onjd'a o kadar 
tehlike görmem. Ama tehlike Ordunun kara, 
deniz, ve hava'kumandanları orgenerale da
yanmakta, kumandayı bunlar ta subaylıkların
dan beri idare edeğelmektedir. Bunlar arasın
dan seçilen vefcbirbirini velyeden ve ehliyetleri 
ileri gidmı arkadaşlar arasından••' se.çilir. Bun
dan bir Bakan niçin endişe ediyor? Maiyetin
de bulujifttt büro.oGe^îttcûrmay Başkanlığı bü
tün bu süzgeçlerden, Noımı bugün açık olan Ku-
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ra Kuvvetleri Komutanlığına General Hasan 
Özkan lâyıktır demesi kadar tabiî bir şey- ol
maz, çünkü Genelkurmay da Bakanlık kadar 
meşruiyetim üzjerine alıyor, hazarda orduyu ye
tiştirecek, sefere de bu ordu üe girecek. Bakan 
bunu tetkik edecek, etmiyecek değil. Arkadaş
lar, emrü komuta yerini bozmıyalım, politika
ya tam içinden alet ederiz Hüsnü Çakır 'm bu 
vebali İsrarla üzerine almamasını rica ederim. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Bugünkü vaziyet nasıldır? Bugün 
de aynidir, hiçbir şey değişmiyor. 

MîfcLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR.-(Samsun) — Arkadaşımız yeni bir siteme 
getiriliyor, yeni. bir düzen bozma hareketi oluyor 
muş-gibi bir telâş ve heyecanla ifade de-bulun
dular ama, mevcut hükmü: okumamışlav, halbukj 
o hüküm senelerce cari olmuştur. Tamamen bu 
kaidelere riayet etmişizdir. Zaten tâyin meselesi 
Genelkurmayın Orgenerallik için sicil vereceği 
insanlar arasından yapılacaktır. Arkadaşınızın 
dediğine göre bir ordudaki açığa Genelkurmay 
Başkanı teklif yapmadığı müddetçe Millî Savun
ma Bakanlığı ve Kabine bir tâyin yapamıyacak-
tır. Bunun, bu teklifin, mahiyeti budur. 'Bu tak
dirde Genelkurmay Başkanından Millî Savunma 
ve Kabine teklif istiyecek.. Onun fevkinde Ba
kan var, kabine var, bütün bu süzgeçlerden ge
çecek,. Bunda endişe edecek, birşey var mı ? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Sayın 
arkadaşlar; bu mevzu Millî Savunma Komisyonu
muzda uzun uzadıya görüşüldü. Bu kumandan
ların Genelkurmay Başkanlığı tarafından, teklif 
edilmesi veyahut Millî Savunma Bakanlığının 
bu tâyin edilecek kumandan veyahut kumandan
lar hakkında Genelkurmay Başkanının mütalâa
sını alması hususlarında Komisyonumuz durdu 
ve aşağı yukarı ikisini aynı gördü, netice olarak 
da Hükümetin teklifinin daha isabetli olacağını 
ekseriyetle kabul ettik. Çünkü şöyle mütalâa 
ettik. Esasen Millî Savunma Bakanı tâyin ve 
tebdil etmek istediği kumandanı, gece rüyasında 
gördüğü bir adam diye düşünmiyecektir. Mem
leketin, ordunun selâmetini düşünen ve o mesuli
yeti üzerine almış olan Millî Savunma Bakanı, 
Genelkurmay Başkanına, böyle birşey var, ne 
düşünüyorsun diye onun da mütalâasını alacak
tı L*,' Çünkü orduyu iayikı ile tanımıyan Millî 
Savunma Bakanının hüsnüniyetle hareket etmesi 
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İâzmıgelirse bundan başka yapacağı birşey yok
tur. Onun için Cevdet Kerim arkadaşımız haklı 
ama bu şekli onun arzusunu tatmin etmez mahi
yette görmedik. Binaenaleyh bun da komisyon 
namına bu şekilde kabul edilmesini arzediyorum. 

BAŞKAN —• önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeple «mütalâası alınarak» yeri

ne «teklifi ve Millî Savunma Bakanının inhası 
üzerine Bakanlar Kurulunca tâyin edilir». 

Sinob Milletvekili 
CJ K. încedayı 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar.. 
Almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE, 5. — (Fen ve Sanat Umum Müdür
lüğü hakkındaki hüküm baki kalmak şartiyle) 
1199 ve 1428 ve 4580 sayılı kanunlar kaldırıl
mıştım. 

NAÎM HAZIM ONAT (Konya) — Bu mad
dede, parentez içinde bulunan hüküm hangi ka
nundadır?. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — 1199 sa
ydı Kanunda. 

NAÎM HAZÎM ONAT (Konya) — Bu kanun, 
lamam iyi e kaldırılıyor mu1?. 

MÎLLÎ SAVUNMA K. SÖZCÜSÜ EYÜP 
DURUKAN (Hatay) — 1199 sayılı Kanun Kara 
Deniz, Hava müsteşarlıkları ile Fen ve Sanat 
Umum Müdürlüğünün kuruluşuna ait bir kanun
du?. 

Şimdi yapmakta olduğumuz teşkilât dolayısiy-
le Kara, Deniz ve Hava müsteşarlıkları kalkıyor. 
Fakat bunların içinde Fen ve Sanat Umum Mü
dürlüğü kaydedilmiş olduğu için Fen ve Sanat 
Umum Müdürlüğünün kalmasını sağlamak için 
bıı hüküm vay'edilmiş bulunuyor. 

NAÎM HAZÎM ONAT (Konya) — Hangi 
maddeler i 

MÎLLÎ SAVUNMA K. SÖZCÜSÜ Gl. EYÜP 
DURUKAN (Hatay) — Madde değil. Kara, De
niz, Hava, Fenni Sanat diye yazılmıştır. Ona ait 
olan kısmı kalıyor. 

NAÎM HAZÎM ONAT (Konya) — Burada 
bir ifade zaafı görüyorum, efendim. 

BAŞKAN — Fen ve Sanata ait kısım ayrı bir 
fasıl olarak kalıyor, diğerleri kalkıyor. 

NAÎM HAZÎM ONAT (Konya) — Bu şekil 
doğru mudur?. Şimdiye kadar böyle birşeyin geç
tiğini görmedik. 

BAŞKAN — Bir teklifiniz var mı?. 
NAÎM HAZÎM ONAT (Konya) — Yok. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edildi. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Temmuz 1949 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Kabdl edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edildi 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
di. 

Kanunun maddeleri kabul olundu. Heyeti 
umumiyesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Tasarının Heyeti Umumi-
yesi kabul olundu. 

2. — Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/539) [1] 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Efendim; bu kanunlar bir 
küldür Geçen de arzetmiştim. Bunlardan birin
cisini şimdi kabul buyurdunuz. 

Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu ile 
Askerî Şûranın teşkilâtına ait tasarılar da gün
demde mevcuttur. Bu tasarıların öncelikle mü
zakere edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 2 ve 3 sayıdaki tasarıların öncelik
le görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — Gündemin 2 ve 3 sayılı kısım
larının öncelikle görüşülmesi teklif ediliyor. 

[1] 206 ve 206 ya ek sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 
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önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... önerge kabul edilmiştir. 

(İvedilikle de sesleri). 
Evet ivedilikle görüşülmesini maddelere ge

çerken oyunuza sunacağım. 
Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi

yenler ... Maddelere geçilmsi kabul dilmiştir. 
ivedilik hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler ara

sında bulunan 2 sayıdaki tasamın ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı bu tasa
rının ivedilikle görüşülmesini teklif etmektedir. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Yüksek Kumlu Kanunu 

MADDE 1. — Devlet işlerinin en başında ge
len topyekûn Millî Savunma görevlerini yeri
ne getirmek üzere (Millî Savunma Yüksek Ku
rulu) teşkil edilmiştir.. 

Cumhurbaşkanı bu Kurulun tabiî başka
nıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Yüksek Ku
rulu, millî savunma işlerini telif ve tanzim et
mekle mükellef olan Başbakanın Başkanlığı al
tında ve onun teklifiyle Bakanlar Kurulu tara
fından seçilecek Bakanlarla Millî Savunma 
Bakanı ve Genel Kurmay Başkanından teşekk =1 
eder. 

Seferde, harb kuvvetleri Genel Komutanı, 
Yüksek Kurulun tabiî üyesidir. 

Kurul, gerektiğinde Askerî Şûra üyelerini 
ve her türlü uzmanları istişare için çağırabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lunun başlıca görevleri şunlardır : 
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A) Hükümetçe takip edilecek Millî Sa

vunma politikasının esaslarını hazırlamak; 
B) Bütün Devlet teşkilâtına, her türlü özel 

müessese ve teşekküllere ve vatandaşlara dü
şecek millî savunma ödev ve görevlerini tesbit 
ile gereken kanuni ve idari tedbirleri almak 
üzere yetkili makamlara sunmak; 

C) B. fıkrasında yazılı tedbirlerin uygu
lanmasını kovuşturmak; 

D) Topyekûn millî seferberlik plânını ba
rışta hazırlamak ve gereğinde tam olarak uygu
lanmasını sağlamak; 

E) Yurt savunmasiyle ilgili işlerden Baş
bakanın lüzum gösterdiklerini inceliyerek mü
talâasını bildirmek. 

BAŞKAN — Madedyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madd: 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Yüksek Kuru. 
lunun kararlarmndan doğrudan doğruya icra 
edilebilecek olanlar Başbaakn tarafından ilgili 
yerlere tebliğ olunur. Bakanlar Kurulu kararını 
istilzam edenler Bakanlar Kuruluna sunulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lu en az ayda bir defa toplanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Başbakanın direktiflerine gö
re Millî Savunma Yüksek Kurulu çalışmalarını 
hazırlamak ve her türlü yazı işlerini yürütmek 
üzere bir (Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliği) kurulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur, maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 7. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lu Genel Sekreteri Gnelkurmay Başkanının mü
talâası alınarak Millî Savunma Başkanınca ya
pılacak teklif üzerine Bakanlar Kurulu kara-
riyle tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edildi. 
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MADDE 8. — Millî Savunma Yüksek Kuru- I 

lu Getrel Sekreterliğinin kadrosu, Başbakanın 
teklifi üzerine Millî Savunma Yüksek Kurulu 
tarafından tesbit edilir. Bu kadroda çalıştırıla
caklar,-daireleriyle bağlılıkları saklı kalmak, 
özlük haklarına ve terfilerine ilişkin işlemleri 
mensup bulundukları Bakanlık ve dairelere ait 
olmak ve disiplin Ve izin bakımlarından Başba
kana tâbi bulunmak üzere Bakanlıklar ve katma 
bütçeli-dairelerden veya Devlet Ekoomi Kurum
ları öiemsör ve hizmetlilerinden Başbakan tara
fından alınır. 

Bu kadroda çalıştırılacak subaylar hakkında 
1281 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
yüksek» ̂ oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul olundu. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edildi. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul olundu. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
kanunluğu kabul edilmiştir. 

3. — Askerî Şûranın Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkındaki 636 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/537) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mi? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul olundu. 

İvedilik teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek isleri 

arasında bulunan 3 sayıdaki tasarının ivedi

l i ] 207 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

-BAŞKAN — Tasarının ivedilikle müzake
resini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
di. 

Yüksek Askerî; Şûranın Teşkilat ve Görevleri 
hakkındaki 636 sayılı Kanunun.2 nci ve 3 ncü 

maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — 636 sayılı Kanunun 
870 sayılı Kanunla değiştirilen.2 nci madde
siyle aynı kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Yüksek Askerî Şûranın tabiî 
Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Gerekli görüldü
ğünde ; Cumhurbaşkanı tarafından davet edil
mek üzere Başbakan,ile diğer »rbitkanlarr Yük
sek Askerî Şûra toplantısında bulunurlar. 

Cumhurbaşkanı hazır bulunmazlarsa Baş
bakan Heyete Başkanlık eder. 

Yüksek Askerî. Şûranın yalnız 3 ncü mad
dede yazılı olan daimî üyeleri ile toplanması 
halinde Başkanlık Millî Savunma Bakanı ve 
bulunmadığı zamanlarda Genelkurmay Başka
nı taralından yapılır. 

BAŞKAN — Adnan Adıvar. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Bura
da Hükümetin teklifiyle Millî Savunma Ko
misyonun teklifi arasında büyük bir fark var
dır. Birisinde reis Başbakan oluyor, diğerinde 
Cumhurbaşkanı reis oluyor ve Cumhurbaşkanı 
verilen salâhiyetle isterse çağıracak, o vakit 
Başbakan buna riyaset yapacak. Bunu acaba 
nasıl böyle düşünmüşlerdir ? 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Efendim, Komisyonca hazırlanmış 
olan bu fıkra bugünkü rejimimizin icaplarına 
uygun değildir. Hükümet de bunun çıkarılma
sına taraftar. Çünkü Cumhurbaşkanı mesul bir 
vaziyette değildir, mesul olan Başbakandır. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Y a n i Hükümet kendi teklifi
ni mi müzakere ediliöesini istiyor? 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Tabiî. 

BAŞKAN — Ohalde'bir önerge versinler. 

— 1080 — 



B : 96 30 . 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, hakikaten hükümetin teklifinde 
bu Askerî Âli Şûranın Başkanlığı Başbakana ait 
olmak üzere tertip edilmiştir. Fakat Askerî Âli 
Şûranın eski kanununda buraya tabiî reis olarak 
Cumhurbaşkanı gösterilmiştir. Bu, muhterem ve 
merhum Atatürk zamanından beri böyle devam 
etmektedir. Atatürk'ün bir hatırası olmak üzere 
ve aynı zamande Cumhurbaşkanı icabettiği za
manda Bakanlar Kuruluna da Başkanlık etmek 
tedir. Bu da komisyonca nazarı dikkate alınarak 
eski bir ananeyi ve merhum Atatürk zamanından 
beri kökleşmiş bulunan bu kaydın kaldırılmama-
sma ve eski Yüksek Askerî Şûra kanununda 
mevcut olan bu hükmün ipkasının daha münasip 
olacağı kanaatine varılmıştır. Komisyonun kana
ati budur ve maddenin böyle kalmasını komisyon 
daha muvafık görmektedir. 

BAŞKAN —• Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet maddesinin müzakeresini teklif ede 

rim. 
Balıkesir Milletvekili 

Hacim Çarıklı 

BAŞKAN — Hacim Çarıklı. 
HACÎM ÇARIKLI (Balıkaşir) — Arkadaş

lar, Hükümetin teklif ettiği maddenin müzakere
sinin çok yerinde olacağı kanaatindeyim. Çünkü 
Cumhurbaşkanlığı, şahsının kudretinden, şahsı
nın yükekliğinden, millî kahramanlığından, her-
şeyden sarfı nazar, hukukan gayrimesuldür. Hu-
kukan gayrimesul bir şahsiyeti, ne kadar yüksek 
olursa olsun, Başkanlığa getirmek ve onu memur 
vaziyetine sokmak doğru olmasa gerektir. Onun 
için teklifimin kabul edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Hükümetin maddesinin müzakeresi talep 
edilmektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeye mülhak olan Komisyonun 
2 nci maddesi yerine Hükümetin ikinci madde 
sini okutuyorum. 

Madde 2. — Askerî Şûranın tabiî başkanı 
Başbakandır. 

Başbakan tarafından davet edilen diğer Ba 
kanlar da Askerî Şûra toplantısında bulunurlar. 

Askerî Şûranın yalnız üçüncü maddede ya-
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zıh olan daimî üyeleriyle toplanması halinde 
Başkanlık Millî Savunma Bakanı ve bulunma
dığı zamanlarda Genelkurmay Başkanı tarafın
dan yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Yüksek Askerî Şûranın üyeleri 
Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, 
bifiil Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komu
tanları ve Donanma Komutanı, Ordu müfettiş
leri, Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sek
reteri (Rütbesi üstündeki sicil hükümlerine iş
tirak etmemek şartiyle) ve hazar ve seferde bil
fiil bu komutanlıkları başarı ile yapmış muvaz
zaf zevattan ve bu hakları kazanmış ve bir de
rece askomutada bilfiil bulunmuş olan zevat 
arasından daha altı üye seçilmek üzere 16 zat
tan ibarettir. 

Yılda en az iki defadan aşağı olmamak üze
re toplanır ve kararlar salt çoklukla verilir. 

ALÎ RIZA EREM (Çoruh) — Efendim, bu 
üçüncü maddenin deniz kısmında (Deniz Kuv
vetleri Komutanı) ile iktifa edilmiyerek komis
yonca «Donanma komutanı» da âza olarak ilâ
ve edilmiştir Hava kısmında ise yalnız Hava 
KııvvetVrî Komutanı ile iktifa edilmiştir. Hal
buki. Yüksek Heyetinizce malûmdur ki bugün
kü ordularda hava kuvvetleri artık Önem bakı
mından deniz kuvvetlerinden daha geride değil
dir. Ve bunu îkî nci Dünva Harbi tamamivlc is
pat, etmiştir. Binaenalevh. Şûrada her ik^rpu 
e^'t revo sahi"n olmalarım temin için. Donanma 
Komutanını kom'svon neden kovmuştur hümi-
vrtTM-ım, CHonanma Komutanının^ kaldırılması
nı teklif öderim. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAVT (SûıoM — 
Efendim bu. 3 ncü maddp Askerî Şûra üyelisine 
ordu komutanlığı seçimine istihkak kesbetmîş 
zevattan üye seeilîvor. Halbuki Genelkurmay 
îkinei Başkam Orgeneraldir. Benim ricam şu
dur ki. Askerî Şûranın tabiî azaları Millî Sa
vunma Bakanı, Genelkurmav Başkanı ve îkin
ei Başkam, kavdımn ilâves;dir. 

îkincisi, burada eksik bir şey görüyorum. 
Şimdiye kadar deniz kuvvetleri komutanlığı 
diye bir şey yoktu. Şimdi biraz evvel kabul et
tiğimiz kanunla onu ihdas ediyoruz. Binaen 
aleyh, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutan-
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lığı buraya giriyor. Donanma Komutanlığı de
yince arada bir tezada düşebiliriz. Şimdiye ka
dar donanma komutanlığı, bizde deniz, kuvvet
leri komutanı olarak bu ayarda bir telâkkide 
ve hizmette idi. Şimdi bu (Deniz Kuvvetleri 
Komutanı) oluyor. Ondan sonra bu donanma
nın parçalarından birçok filoların komutanla
rı olacaktır ve arkadaşlarınım da izah ettiği 
gibi kara ve hava kuvvetlerinde ayrıca bir 
komutanı almıyoruz. Bunun çıkmasını ve İkin
ci Başkanın da üye olarak ilâvesini arzediyo-
ruııı. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar; donanma komutanlığı deniz 
üzerinde bulunan bütün deniz kuvvetlerinin ve 
üslerinin kumandanı ve fiilen onun başındadır. 
Donanmanın bütün işlerini, bilen, idare eden bu 
zattır. Yeni ihdas olunan deniz kuvvetleri ko
mutanlığı bir müsteşarlık vaziyetinde onun ik-
maliyle meşguldür. Âli Askerî Şûrada donan
ma komutanı bulunmazsa donanmanın ihtiyacı 
talim ve terbiyesi hakkında en yeni malûmatı 
verecek (bir zat bulunmazsa hir noksan olur. 
Binaenaleyh arkadaşlarım bu teklif hiç yerinde 
değildir. 

Harb haline geçtiğimiz zaman deniz kuvvet
leri komutanı büsbütün ikmal işleriyle meşgul 
olacak ve donanma komutanı denizde, memle
ketin bütün deniz kuvvetlerini elinde tutarak 
Başkumandanın emirlerini ifa edecektir. Böyle 
bir zatın Âli Askerî Şûrada bulunmaması bir 
zarftır. Hava komutanlığı bulunuyor. Hava ko
mutanı nispeten !bu donanma komutanı duru
mundadır. Hava kuvvetlerini elinde tutmakta
dır, idare etmektedir. Yani deniz kuvvetleri ku
mandanı bulunacak, ayrıca donanma komutanı 
da bulunacaktır diye, onda hava kuvvetleriyle 
bir muadelet aramak doğru değildir. Hakiki 
harb kuvvetleri kumandanları Askerî Şûrada 
onları temsil etmek suretiyle orada ihtiyaçları 
tebarüz ettirmesi en doğru bir usul olur. 

Bir de bir arkadaşımız ikinci başkanın Âli 
Askerî Şûrada üye olmasını teklif ediyorlar ki, 
mevcut olan kanununda ve şimdiye kadar olan 
tatbikatta Genelkurmay ikinci başkanı Âli Şû
ranın umumi kâtibidir. Baihusus şimdi bütün iş
leri, Millî Savunma işleri yeni kanunla Genel
kurmayın eline verdikten sonra Âli Şûraya ve
rilecek bütün işleri hazırhyacak, tanzim edeeek 
ve idare edecektir. O zatın aynı zamanda üye 
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I olması hiçbir vakit doğru değildir. Orgeneral 

rütbesinde olan (başka zatlar şimdiye kadar ora
da kâtiplik, yapmıştır ve üye olmamıştır. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
j Kolordu kumandanı girmiyor. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Devamla) — 
Donanma kumandanı albaydı, albay olduğu 
halde Şûraya üye olarak geliyor. îkinci reis 
Orgeneral olduğu halde kâtiplik yapıyordu. O 
başka mesele bu başka mesele. Onun için komis
yonun teklifinin aynen kabulünü rica ederim. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Çankırı) — Muhte
rem arkadaşlar; bu maddede, «rütbesi üstünde
ki sicil hükümlerine iştirak etmemek şartiyle» 
diye bir kayıt var. Elbette yüksek dikkatinizi 
celbetmiştir. Bu, encümende uzun boylu konu
şulmuş ve genel sekreter için şu husus üzerinde 
durulmuştur. Genel sekreter eğer orgeneral rüt
besinde olursa Genelkurmay Başkanı ile, rüt-
hesi küçük olduğu için sicil münakaşalarında 
bulunmasın diye korgeneral ile albay dedik. 

Şimdi bundan evvel, geçen gün Hükümet 
sene sonu yakındır, kadroyu sene sonunda ya
parız aceleye lüzum yoktur diye bu kadroyu 
kaldırmıştır. 

O kadro kaldırıldığına göre ve burada 
da demin arzettiğim gibi bir kayıt bulunduğu
na göre, sayın bakandan bu noktanın burada 
açıklamasını rica edeceğim. Bu kadro hakkında
ki noktai nazarları nedir? Sene nihayetine ka
lan bu kadroyu Hükümet yapacak. Millî Sa
vunma Komisyonunda hâkim olan fikir berde
vam mı, yoksa ondan sarfınazar edildi mi? 
Lütfen bunu açıklarlarsa minnettar olurum. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakam. 
I MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ CA-
j KIR (Samsun) — Donanma Kumandanı Hükü-
I met teklifinde Şûra azaları arasına konulmuş

tur. Sebebi, yeni teşkilât da vücuda getirilmesi 
derpiş edilen Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı 
aynı zamanda filo kumandanlığını da şümulü 

I içine alan bütün tersane ve üssübahrilerin de 
I kumandanıdır. Binaenaleyh denizi deniz kuv

vetleri kumandanı temsil ediyor. Bu mülâhaza 
ile hava için de konulmamıştır, îkisi arasında 
bir tenazur bulunması esasına müstenittir. Ko
misyon Donanma Kumandanını ona ilâvesini 
münasip gördü. Eğer Yüksek Meclis eski nok
tai nazara iltihak ederse bendeniz de Donanma 

I Kumandanının bulunmasına lüzum görmem. 
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^ünkü Deniz Kumandanı bütün deniz tesisleri 
ve sairenin en büyük âmiridir. Eğer cBoa&nma 
Kumandanı girecek olursa, yarın Havadan da 
hava kuvvetleri de tenazuru temin-için bir ha
va kolordusu kumandanının oraya gelmesini is-
tiyecektir. Ono mahal kalmaması için denizde 
ve havada birer kuvvetler komutanı bulunması 
dahi ve daha iyidir. İkinci Başkanın üye olarak 
bulunmasına gelince: Şûranın terkibi bakı-

! mmdan daima temsilî üyeler bulunmaktadır. 
Genelkurmaydan Başkan. - Kara, Hava iu\tvet-

• terinden birer zat 'almak esasma%sadık kalırsak 
Donanmadan da Donanma Komutanını. çıkart
mak lâzımdır. Bu itibarla Zaten Şûranın sek
reterliğini yapmakta olan ' ikinci Başkanı bu
raya ayrıca üye -yapmak için sebıep-yoktur. Bi
naenaleyh Donanma Komutannıı metinden çı
kartmak, ikinci başkanı üye yapılması teklifin
den vazgeçmek en doğrusudur. 

BAŞKAN — Bir soru var. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ, ÇA

KIR (Devamla) —• Müsaade edin. Zeki Paşaya 
da cevap vereyim. 

Askerî Şûraya Yüksek Savunma Kurulu 
Genel Sekreterinin âza olması meselesi kanunla 
kabul edilirse o da âza olarak girecektir. Şim
di bana sordukları suali şöyle mi, anlamak lâ

zımdır? Oraya hangi rütbeden girerse bu sicil 
işlerindeki kayıt rkalsm mı? Kalmasın mı? .Ka
yıt /kalabilir. Rütbesi müsait ohaadığı ıtakdir-
«de.sicil işlerindeki müzarkere rve-reye iştirak 
etmesin. Oraya kimi tâyin edeceğiz? I&tbiî 
kadro olmadığına göre; Hükümetrserfaest a larak 
her hangi ;bir rütbede olabilir, bir zat tâyin 
edebilir. Kadro getirdiğimiz «aman ^kadroda 
gösterilir rütbede bir zat tâyin edilir. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Deniz kuvvetleri kumandanlığı donanmayı da 
elinde bulundurduğu için onu temsil edebilir. 
Buyurduğunuz kara kuvvetleri kumandanı, da 
ordulara kumanda edecektir, kara orduları onun 
emrindedir. O halde ordu kumandanlarının bu
lunması neden icap ediyorsa donanma komuta 
.nmın da bulunması da ondan icap etmektedir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Deniz kuvvetimiz bugün Millî 
Savunmanın bütçesindeki -tahsisatındaki nispet
lerden anlaşılacağı veçhile tek bir ordu halinde 
mütalâa edilebilir. Kara kuvvetlerinin, kıymer. 
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kemiyet; keyfiyeti ve bunların ihtiyaçlarına te-
kabüL «den-tahsisatın yekûnu itibariyle bir kara 
ordusu- hattâ- Jarzim deniz ordumuza muadil ola
rak bile nazarı.dikkate alınabilir. ^Hava ordusu 
da deniz ordusu mesabesindedir. Binaenaleyh bir 
temsilci kâfidir.. Nitekim kara ordularının birer 
tesasiteisi ıvardır. 

Ol. ZEKÎ SOYDEMÎR (Çankırı) — Hükü
metçe evvelce bir kadrot kabul edildi ve Millî 
Savunma Komisyonunda müzakere edildi zatı 
devletiniz, de kabul ettiniz. Bütçe Komisyonuna 
gelince sene nihayetinde hallederiz dediler. Bu 
mülâhazalarla beraber orada Genelkurmayın ve 
Şûra âzalarının mütalâası ve bizim komisyondaki 
uzun tartışmalarımız, bu mülâhazalarla beraber 
karışıp gitmiştir. Komisyonda çok ehemmiyet ve
rilmişti, Albay veya Korgeneral olmalıdır, demiş
tik. 

Aeaba -bu fikilden sarfı nazar edilmiş < midir ? 
iMİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KIR (Samsun) —.HükümetiMillî;Savunma Kon
seyi ^kanunu tasarısını Meclise takdim ettiği za
man buna bir kadro bağlı değildi. Kadroyu Ko
misyon yaptı. Binaenaleyh kadroda Albay, yahut 
Korgeneral, diye ifade edilmiş olması Komisyo
nun yaptığı: kadrodur. Biz yalnız orada bir Ge-
nelsckreter olacaktır, dediğimiz uzaman düşündü
ğümüz buraya bir askerin geleceğidir. Rütbesi 
icabı hale göre değişebilir. Nitekim bugün olduğu 

;gibi, bugün Yüksek Müdafaa Meclisinin Genel 
sekreteri Orgeneraldir. Binaenaleyh muhtemel
di r ki yeni kadro kanun.iyet kesbedinceye kadar 
yani .Korgeneral veya Albay kaydı konuncaya 
kadar mevkiini muhafaza eder veya etmez. Ama 
biz şimdi kanuniyet kesbetmiyen bir kadro ile 
kendimizi mukayyet addedemeyiz. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
MÜ; Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim,, 
ben ufak bir noktanın tavzihi için söz aldım. 

f Hassaten evselce böyle bir kadro düşündük. 
O ̂ kadro mülâhaza edilirken eğer rütbesi aşağı 
yaıtf/&ibay', ise kendisinden yüksek sicil işlerine 
iştiaak etmiyeoektir, kaydını hoyduk. Şimdi 
bu kadro bizim düşündüğümüz gibi çıksın, is
terse bugünkü şekliyle olsun. Genel sekreter 
«gene ra l sîsun, onun üstünde rütbe olmadığı 
içirısttcil hükümlerine tamamen, iştirak edecek
tir. Bunun haricinde bir kadro çıktığı zaman 
yani.albay veya tüm general veya korgeneral 
olursa kendi rütbelerinden yüksek rütbelerin 

— 4083 



B : 96 30.5 
sicil hükümlerine iştirak etmiyeceklerdir. Bu l 
gayet açıktır. Binaenaleyh bu hükmün burada ı 
kalmasında hiçbir mahzur yoktur. Kadro ne 
şekilde çıkarsa çıksın hepsine tetabuk edecek
tir. Bir tümgeneral diye çıkarsa onun üstün
deki rütbeler için iştirak edemiyecektir. Bina
enaleyh bu fıkranın olduğu gibi kalması lâzım
dır. 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeple Genel

kurmay Başkanından sonra «ve ikinci başkan» 
kaydının eklenmesini arz ve teklif eylerim. 

28. V. 194i) 
Sinob Milletvekili 

Cevdet Kerim Incedayı 

i İKİNCİ MADDE — 4764 sayılı Kanun kal-
I dırılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier.. 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier .. 
Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü kabul . edenler... Etmi
yenier... Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — Askerî öğrencilerden başarı göster e-
miyenler hakkında Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu ile Adalet ve Millî Savunma 
Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
porları (1/509) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, maddele
re geçiyoruz. 

Askerî öğrencilerden başarı göstereıniyenler 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî lise ve orta okullardan 
ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebepler 
dışında çıkarılan öğrenciler Askerlik Kanunu 
hükümlerine tâbi olmak üzere serbest bırakılır
lar. 

ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı se
beplerle çıkarılanlar hakkında bu (C) fıkrası 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Harbokullariyle ordu hesabı
na diğer yüksek öğrenim kurumlarında bulunan 
öğrencilerden : 

A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre 
derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesile
rek serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında As
kerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedeksubay ve As
kerî Memurlar hakkındaki Kanun hükümleri 
uygulanır. 

[1] Birinci görüşülmesi 59, 60, 65 ve 90 ncı 
Birleşim tutanaklarındadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 3 ncü maddenin 4 ncü 

satırındaki «Donanma komutanı» mu tasarıdan 
çıkarılmasını teklif ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Ali Rıza Ereni 

BAŞKAN — önergeleri oyunuza arzedece-
ğim. 

(Sinob Milletvekili Cevdet Kerim Inceda-
yı 'nm önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Alınmamıştır. 

(Çoruh Milletvekili Ali Rıza Erem'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Nazarı dikkate almıyanlar... Nazarı dik
kate alınmıştır. 

«Donanma komutanı» mn bu heyetten çıka
rılması teklif edilmiştir ve kabul edilmiştir. 

SÖZCÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — 
Efendim, donanma komutanı çıkınca üye ade
dinin de 16 dan 15 e inmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir de «hazarda ve seferde» 
tâbiri var. Bu diğer maddelerde «barışta ve 
seferde» diye geçiyor burada da «barışta ve se
ferde» denmesi muvafık olmaz mı? (Muvafık 
sesleri). Ohalde maddeyi, «donanma komutanı» 
kelimesinin çıkarılması ve «hazarda ve seferde» 
tâbirinin «barışta ve seferde» şeklinde tashihi, 
bir de sondan üçüncü satırdaki (16) rakamının 
(15) yapılması suretiyle yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. I 
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î)evlete olan borçlan yedeksubaylık vazife

lerinin ikmaline kadar tehir olunur. 
B) Sağlık durumları dolayısiyle Millî Sa

vunma hesabına öğrenimlerine devamlarına im
kân görülemiyenler serbest bırakılırlar. 

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle ezacı ve 
dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıfla
rında iken sağlık durumları sebebiyle subay 
olmak şartını kaybeden ve fakat sivil memur 
olmıya elverişli bulundukları tam teşekküllü 
bir sağlık kurulu raporu ile tesbit edilen öğ
rencilerden istiyenler; yedirme, giydirme ve ba
rındırma giderleri mevcut yurt ve kurumlarda 
veya diğer suretle'ilgili bakanlıklar taraf nidan 
sağlanmak üzere bulundukları yüksek öğrenim 
dalında bu bakanlıklar hesabına öğrenimlerine 
devam ettirebilirler. Bu kabîl öğrenciler Millî 
Savunma hesabına okudukları müddet de dâhil 
olmak üzere hesabına öğrenim yaptıkları ba
kanlığın okuttuğu diğer öğrenciler kadar mec
buri hizmet yaparlar. 

C) Haklarında Askerî Ceza Kanununun 
3514 sayılı Kanunla değiştirilen 154 ncü mad
desi hükmü uygulanan öğrenciler okuldan çıka
rılırlar ve serbest bırakılırlar. Bunlar hak
kında Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve 
askerlik ödevleri er olarak yaptırılır. 

D) A, B ve C fıkraları dışında diğer se
beplerden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci 
maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık sebepleri dışında okul
larla, yüksek öğrenim kurumlarmdan çıkarılan 
öğrencilere Devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince 
ödettirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık sebepleriyle okuldan 
çıkarılan öğrencilerin askerlik işleri öğrenim 
derecesine ve sağlık durumlarına göre teslıit 
olunur. Kendilerine yapılan masraflar geri alın
maz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan evvel 4260 ve 5100 sayılı kanunlar hüküm
lerine tâbi tutulmuş olanlar isterlerse bu ka
nun hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 18 Haziran 1947 tarihli ve 5100 
sayılı Kanunla 2 Ağustos 1944 tarihli ve 4637 
sayılı ve 15 Haziran 1942 tarihli ve 4260 sayılı 
Kanunlarla 2505 sayılı Kanunun 8 nci ve 9 ncu 
maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza.sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunlu-
ğu kabul edilmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/462) [1] 

BAŞKAN — Komisyona giden maddeler Ko
misyonca hazırlanmış ve basılarak gelmiştir. 
Şimdi Komisyondan gelen maddelerin birer bi
rer müzakeresine başlıyoruz. 

YEDİNCİ MADDE — Sağlık Kurulunda : 
a) Millî Savunma Bakanlığınca, ordu kad

rosundan tâyin olunacak bir uzman subay he
kim; 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tâyin edilecek bir uzman hekim; 

c) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
kadrosundan bu kurula memur edilecek bir uz
man hekim; 

olmak üzere 3 üye bulunur. 
Kurul; her yıl aralarından birini gizli oy ile 

[1] 194 e ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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Başkan seçer. Üyelerinin tamamı ile toplantı 
yapar, gereken hallerde dışardan uzman hekim
lerin mütalâalarını da alır. I 

ilgili; yazı ile isterse göstereeeği bir he- ! 
kim, kendisi hakkında verilecek kararın gö
rüşülmesinde, kurula üye olarak iştirak ettirilir. 

Kurul, kararlarını Genel Müdürlükten evra
kın kendilerine verilmesi tarihinden itibaren 
en çok 15 gün içinde çoğunlukla verir. Oylarda 
eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf ter
cih edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Sandığı, Yönetim 
Kurulu idare eder ve Genel Müdürlüğün işle
rini daimî olarak nezaret ve murakabesi altın
da bulundurur. Kurulun vazifeleri şunlardır: 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
•"itçe ve kadroları inceleyip tesbit ederek Ma

liye Bakanlığının tasvibine sunmak, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilan

ço, kâr ve zarar hesaplarını inceleyip uygun 
görürse tasdik ettikten sonra yapılan işler ra
poru ile birlikte umumi murakabe heyetine 
vermek, 

c) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin 
bölümleri içinde uygun gördüğü aktarmaları 
yapmak, bölümler arasındaki aktarma teklif
leri ile ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden 
uygun gördüklerini Maliye Bakanlığının tas
vibine sunmak, 

ç) Aylık, toptan ödeme, keseneklerin geri 
verilmesi, harb malûllüğü zammı, ikramiye gi
bi bu kanun gereğince yapılacak çeşitli öde
melere ilişkin olarak Genel Müdürlükçe hazır
lanacak tahakkuk ve aylık bağlama kâğıtları-

ı ve bağlamalarda bu kanun gereğince yapıla
cak düzeltme, kaldırma, azaltmalarla bu ka
nunun 77 nci maddesinin (a) ve (b) fıkrala
rında yazılı haller için. Genel Müdürlükçe ya
pılacak teklifleri ineeliyerek karara bağlamak, 

d) Sandığın malî durumunu aralıksız mu
rakabe ederek gelirleriyle yürürlükteki bağla
ma ve Ödeme hükümlerinin yeni tedbirler alın
masını gerektirdiğini görürse bunu düşünce
siyle birlikte Maliye Bakanlığına bildirme, 

e) Dâva açmak, icra kovuşturması yap
mak, fayda görürse bunlardan feragat etmek 
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ve Sandığın leh ve aleyhindeki dâva ve takip
leri sulh ve tahkim voliyle halletmek; 

f) İmza yetkisi verileceklerle bunların 
yetkilerinin derecesini belli etmek, 

g) Sandık sermayesinin işletilmesi şekille
rini 22 nci maddede yazılı esaslara göre belirt
mek; 

h) Sandığın memur ve hizmetlilerinden 
olağanüstü mesaisi görülenlere her yıl için iki 
aylık ücretleri tutarını geçmemek ve Sandık 
umumi masraflarından ödenmek üzere ikrami
ye verilmesi hakkında genel müdürlük tara
fından yapılacak teklif hakkında karar ver
mek; 

(Sandığın yönetim ve sağlık kurulları baş
kan ve üyeleriyle memur ve hizmetlilerine ge
rek 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine, ge
rek 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla 

-ğiştirilen 13 ncü maddesine göre ayrıca ik
ramiye verilmez.) 

i) Yabancı uzman çalıştırılmasına karar 
vermek ve bunlara ait sözleşme projelerini in
celeyip tasdik etmek; 

j) Gerekli görülen yerlerde şube ve ajan
lık açılması ve açılanların kapatılması ve bun
ların vazife ve yetkileri hakkında karar ver
mek; 

k) Genel müdürlükçe hazırlanacak her çe
şit yönetmelikleri ineeliyerek tasdik etmek; 

1) Yukarda yazılanlar dışında kanun ve 
tüzüklerle verilecek vazifeleri yapmak ve yet
kileri kullanmak. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bu 

maddede yer almış olan H fıkrası umumi heye
tin karariyle kaldırılmıştı. İkramiye falan veril-
miyecekti; burada yine konmuş. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muhtelif önerge
ler vardı, önergeler nazarı dikkate alınarak ko
misyona havale buyuruldu. Komisyon kâr üze
rinden ikramiye verilmesi esasını kabul etmedi, 
fıkradan kaldırdı. Yalnız olağanüstü mesaisi 
sepkedenlere iki aylığı geçmemek üzere ve bu, 
sandıktan değil, kurumlar tarafından ödenmek 
üzere fevkalâde mesai karşılığı ikramiye veril
mesi kabul edildi. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen yok. Maddeyi ka'bul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 
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YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE —Umumi heyet 

tarafından tasvip edilen bilanço ile kâr ve za
rar hesabına göre belirecek safi kâr, sermaye 
hesaplarına geçirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Madde kabul edilmiş/tir. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Maliye 
Bakanı en az 5 yılda bir defa, harb halinde, 
harbin sona erdiği tarihten itibaren en çok 6 
ay içinde Sandığın malî durumunu ve bu ka
nunla kabul edilen çeşitli ödemeleri her cihet
ten, biri aktüer olmak üzere, teknik uzmanlara 
inceletmeye mecburdur. 

İnceletmeler sonunda Sandığın malî durumu
nun sağlamlaştırılması ve geleceğinin zarardan 
korunması için bu kanun hükümlerinde değişik
lik yapılması gerekli görülürse, Maliye Bakanı-

îştirakçi veya tevdiatçılar 

a) Muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla as
kerî memur ve gedikli erbaşların; 

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser, başko-
miserlerin; 

c) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin; 
ç) Gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dalgıçların; 
d) Atelye, fabrika, havuz ve depolarda çalışan

ların; 
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nııı teklifi üzerine Hükümetçe kararlaştırılarak 
bir kanun tasarısı ile Büyük Millet Meclisine 
arzolunur. 

ilk inceleme 3 yıl içinde aktüerlere yaptırı
lır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Maddede gecen 
(Aktüer) ne demektir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sigorta mütehas
sısı, hesabı ihtimali mütehassısı demektir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad

deyi kabul eednler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

OTUZ ÎKİNCÎ MADDE — İştirakçi veya 
tevdiatç.ıların bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra aşağıda yazılır vazifelerde geçen 
fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için hizaların
da gösterilen müddetler eklenir : 

Eklenecek 
müddetler 

Hizmetin geçtiği; yerler Ay 

Cumhuriyet Ordusu kadrolarında. 3 

Polis mesleğinde 3 
Lokomotif üzerinde lî 
Denizde 6 

6 
I - Çelik, demir ve pirinç döküm 
işlerinde; 
II - Zehirli, boğucu gaz, asit, bo
ya işleriyle gaz maskesi, ile çalış^ 
mayı gerektiren başka işlerde; 
III - Patlayıcı maddeler yapılma
sında ; 
IV - Lökomitif ve gemi kazanları
nın onarılması ve temizlenmesi iş
lerinde ; 
V - Gemilerin (Sintine) lerindave 
(Dabilbotom) gibi kapalı sarnıçlar 
içindeki raspa ve boya işlerinde; 
VI - Oksijen, elektrik kaynağı, 
keski, tabanca ile perçin, takım 
sertleştirmesi ve kum püskürtme 
suretiyle raspa işlerinde; 
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Eklenecek 
maddeler 

iştirakçi veya tevdiatçılar Hizmetin geçtiği yerler Ay 

e) Maden istihsalinde çalışanların; Toprak altnda maden çıkartma iş
lerinde 6 

Yukarıki (c, ç, d, e) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl içindeki çalışma saatlerinin 
her sekiz saati bir gün hesaplanır. 

Yıllık çalışma saatleri toplamının ay kesirleri tam ay sayılır. 
(a)fıkrasında yazılı olanlardan mütaakıp fıkralarda gösterilen hizmetlerde çalşanlar yalnız (a) 

fıkrasında yazılı fiilî hizmet müddeti zamlarından faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim; bendeniz Yüksek Heyetinizden Devlet De
miryollarında bulunan, çalışan faal servis per
soneli dediğimiz ve daime tren üzerinde, hare
ket halinde mütemadi yorgunluk ve ağır iş üze
rinde bulunan vatandaşlarımızın da 32 nci mad
de hükmünün üç aylık kısmından istifade etti
rilmesini ve bu vaziyetin Yüksek Heyetinizce 
kabulünü istirham ediyorum. Hakikaten arka
daşlar Devlet Demiryollarının faal servis perso
neli dediğimiz bu vatandaşlar 32 nci madde 
hükmüne dâhil ettiğimiz diğer vatandaşlara na
zaran daha ağır hizmetlerde ve gecesi gündüzü, 
yazı kışı olmıyan bir vaziyette, mütemadiyen 
ayakta, yorgunluk içerisinde, çalışan insanlar
dır. Bendeniz bilhassa ısrar ediyorum; bunlara 
da bir (F) fıkrası halinde, fiilî hizmet müddetle
rine 3 ay eklemek suretiyle bir hak tanırsak 
her halde âdilâne bir esas kabul etmiş olacağız. 

ALt RÎZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar; ben de Zeytinoğlu arkadaşımızın temas 
buyurdukları noktaya işaret etmek isterim. 

Bu, gezginci dediğimiz arkadaşlar, günde on 
sekiz buçuk saat çalışan insanlar, günde altı 
buçuk saat çalışanlarla bir tutulmuştur. Bu 
arkadaşların günde bazan üç saat bile istirahat 
etmedikleri de vâkıdır. 

Ben, Eskişehir ve İstanbul'da tetkikler yap
tım. 18 saat çalışan arkadaş geliyor, kendisi
nin zimmetinde olan eşyayı teslim edecek yer 
yoktur, son tasarruf dolayısiyle kaldırılmıştır. 
Arkadaşlar evine gider, dört saat uyuduktan 
sonra tekrar sabahleyin gelir servisi teslim 
eder ve tekrar evine gider. 

Yaptığım tetkikata göre, sureti katiyede 
arzediyorum, hareket memurlarının, katar me
murlarının durumu, bu kanunla bâzı vatandaş

lara verilen haklar karşısında bir haksızlığa uğ
ratılmıştır bunların vazifeli ithal edilenlerden 
çok daha yorucu bir durumdadır. 

Tasavvur buyurun, Gardifren gece manevra-
cısı, yağcı ve saire bu maddeye dâhil değildir, 
hiçbir zaman bunların yaptğı vazife ile odada 
oturup iş yapan bir arkadaşın vazifesini mu
kayese etmeye imkân yoktur, bunların işi 
çok ağır ve yorucudur. Bendeniz bunların sıhhi 
durumlarını da tetkik ettim, hastalıkları öteki
lere nazaran çok fazladır. 

Binaenaleyh arkadaşımızın teklifi çok yerin
dedir, bunlar konulmazsa hakikaten bir ada
letsizlik olacaktır. Yüksek Heyetinizin bunu 
nazarı dikkate almasını ben de bilhassa rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, Sayın 
Zeytinoğu arkadaşımızın önergeleri evvelce 
yüksek oylarınıza arzedildi ve reddedildi. Ali 
Rıza Arı arkadaşımızın fikirleri de aynıdır, 
zannediyorum bir de önergesi vardı, o da red
dedilmiştir. Katar ve hareket memurları filhaki
ka katar üzerinde çalıştıkları zaman bir zam alır
lar ve bir gün çalışırlarsa birgün de iş görme
den dinlenirler. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddeye aşağıda yazılı (F) fıkrası

nın eklenmesi suretiyle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

(F) Devlet Demiryolları faal servis perso
nellerinde... Üç ay. 
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BAŞKAN — Evvelce verdiği bu önerge Ka

mutayca reddedildiği için tekrar oya sunula
maz. Ancak bu hakkınızı ikinci müzakerede kul
lanabilirsiniz. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Harb malûl
lerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır : 

a) Eskiden vücut dış organları, son, usullere 
göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlat
tırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi 
yaptırılır. 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı 
Sağlık Kurulunca tasdik olunaeak raporla anla
şılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir. 

e) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettik
leri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları 
yolculuklarında muvazzaf ordu mensupları gibi 
ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edi
lirler. 

ç) Yaşamak için, gerekli hareketleri kendi 
kendine yapmaktan âciz oldukları Sağlık Kuru
lunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlik
leri 108 nci madedye göre belirtilecek olanlar 
Sandıkça, lrurulacak (Kimsesiz malûlleri bakım-
yurdunda parasız barındırılır ve tedavileri yap
tırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, 
bunların aylık ve harb malûllüğü zamlarmdan 
kesilir. 

d) Çocuklarından, biri okulunu bitirmiş veya 
bütünlemeye kalkmaksızın, bulunduğu sınıfa 
yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi 
yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı ortaöğ
renim okul ve müesseselerinde parasız okuttu
rulur. 

Şu kadar ki, talip olanlar (100) ü geçtiği tak
dirde Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak mü
sabaka ile yalnız bu miktar alınır. 

e) Gerekli ilâç ve sağlık malzemesi en yakin 
genel, katma ve özel bütçeli dairelerle belediye
lerin hastanelerindn maliyet bedeli karşılığında 
verilir. 

f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat 
edecekleri Genel ve Katma Bütçeli dairelerle be-
lediyelrin hastanelerinde parasız muayene ve te
davi edilirler. 

(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar 
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için sandıkça harcanacak paralar her yıl sonun
da faturası karşılığında Hazineden alınır. 

BAŞKAN — Vasfi Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, ben

deniz bu maddenin (B) bendinde « Yurt içinde 
tedavileri mümkün olmadığı Sağlık Kurulun
ca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar yurt dı
şında parasız tedavi ettirilir > kaydından bir-
şey anlıyamadım. 

Çünkü burada yurt dışında tedavi imkânı 
hâsıl olduğu takdirde gönderilmesi lâzımgele-
ceği kanatindeyim. Bugünkü mevzuat da zaten 
böyledir. Heyeti sıhhiye raporlariyle herhaıı-
gi teknik ve fennî malzeme noksanlığından do
layı yurt içinde tedavisi mümkün olmaz, fakat 
yurt dışında vesaiti fenniyesi ilerlemiş memle
ketlerde tedavi imkânı olduğu takdirde gönde
riliyor. Bu bendin de yine böyle olması lâ
zımdır. Çünkü tedavi imkânı olmıyanları da 
göndermek gibi bir mâna çıkıyor. Yurt içinde 
tedavi edilmez ve yurt dışında tedavi imkânı 
olduğu zaman olur. Vesaiti feniye yurt içinde 
olmazsa ve yurt dışında varsa o zaman olur. 

Komisyondan izahat lütfetmesini rica ede
rim. 

SINAN TEKELlOftLU (Seyhan) — Sa
yın arkadaşlarım, geçenlerde de arzettiğim gibi 
harb malûllerinin yanıbaşmda vazife malûlle
ri do vardır. Bunlar aşağı yukarı 101 kişidir. 
Bunların içinde çok genç yaşta havadan yere 
düşmüş tayyareciler vardır, verem olmuş genç 
delikanlılar vardır, ıstırap içinde kıvranmakta
dırlar. Şu maddeye harb malûlleri ve vazife 
malûlleri, diye bir kayıt koyup bunları da is
tifade ettirecek olursak memlekete büyük hiz
met etmiş olacağımız kanaatindeyim. Zaten 
hepsi 101 kişidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Arkadaşlar; 
551 sayılı Kanunun terfihe ait maddesi aynen 
fıkra fıkra buraya nakledilmiştir. Orada sade
ce harb malûllerine hasredilmiştir, vazife ma
lûllerine teşmil edilmemiştir. Mevzuubahis hük
mü aynen buraya nakletmiş bulunuyoruz. 

B fıkrası hakkındaki mütalâaya gelince; 
Yurt için tedavi edilemiyenler, yurt dışında 
tedavi ettirilir, diyoruz. Demek ki, yurtta ka
bili tedavi olmıyanlar tedavi edilmek üzere 
yurt dışına gönderilecek demektir. Eski hüküm 
do böyledir, tatbikat da bu merkezdedir. 
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VASFİ GERGER (Urfa) — Zapta geçti kâ

fidir. (Doğru sesleri). 
BEKİR KALELİ (Gaziantep) — 551 numa

ralı Kanunda şehit çocukları da tasrih edilmiş
tir. Bu ilâve edilen fıkrada göremiyoruz. 

İkincisi; Hükümetin teklifinde % 25 nispe
tinde okutulacak demişti, Encümen bunu yüz 
diye tashih etmiştir. 

Bir fıkrada da dış uzuvları diye bir kayıt 
vardır. Tedavi meselesinin bu takyitte faide gö
rülüyor mu? Bu hususlar hakkında beni tenvir 
etmelerini rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — İç, uzuvlarının 
suni olarak yapıldığını bilmiyorum. Dış organ
ların sun'i olarak yapılması halinde.. 

BEKİR KALELİ (Gaziantep) — Dış organ
ları, diye tasrih ve takyitte ne mülâhaza edili
yor? Bir takım uzuvlar vardır ki bu takyit bel
ki mâni bir tesir icra eder, bunlar kulak veya 
falan uzuv gibi şeylerdir, tasrihe zaruret olma
sa gerektir. Müsaade ederseniz bunu çıkarta
lım, bu zait gibi geliyor bendenize. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bu tasarı, malû-
muâliniz bütün Bakanlıklara gitmiştir. Millî 
Savunma ve Sağlık Bakanlıkları bu işle alâka
dar olmuş ve bu formüle itiraz etmemişlerdir. 
Ben doktor değilim, bu işin hususiyteleri ve 
incelikleri hakkında maalesef zatiâlilerini da
ha fazla tenvir edemem. 

BEKİR KALELİ (Gaziantep) — Şehit ço
cukları için cevabınızı lütfeder misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Şehit çocukları 
diye bir şey tasarıya girmemiştir. 

BEKİR KALELİ (Gazinateb) — 551 sayılı 
Kanunda var. Fakat. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mt FEYZİOĞLU (Kayseri) — Şehit çocukla
rı savaşta ölenler, birinci dereceden maluliyet 
aylığı bağlanması hakkında malik olduğuna 
göre şehit çocuklarının bundan istifadesi tabiî
dir, bendeniz bundan hiçbir mahzur görmem 
şahsan.. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — 551 sayılı 
Kanunda dâhil olduğuna ve bu da kanunda 
zikredildiğine göre 551 numaralı Kanundaki-
lerin aynen burada ve ıtlak ile geçmesi ve | 

burada zikredilmesinde bir mahzur olmasa ge
rektir. 

SAİT AZMİ (Devamla) — Efendim; Ko
misyona zatıâlinizi de davet ettik. 551 sayılı 
Terfih Kanunu fıkra fıkra okundu, mevcut 
olan ve clmıyan hükün«U" incelendi. Şunu ala
cağız, şunu almıyacağ-.z diye müzakere cere
yan etti. Zâtıâliniz de hazırdınız.. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Muhterem 
arkadaşlar; yüksek malûmunuz bulunduğa 
üzere, bu madde şu esasa dayanarak Encüme
ne iade edilmişti: Yüksek kararınızla 551 sa
yılı Kanunda harb malûllerine bahşedilmiş 
olan birtakım haklar var. Encümen tasarısında 
bu haklar kısmen takyit, kısmen de ref'edil
miştir. Yüksek Heyetiniz bunların ıtlak ile na 
zara alınması mulâhazasiyle maddeyi encüme
ne iade buyurdunuz. Şimdi görmüyorum ki bu
rada iki noksan vardır. Birisi, demin sual mev-
zuum olan şehit çocuklarının okutulması nok
tasıdır. 551 numaralı kanun gayet sarihtir. Ra
hatsız etmemek için maddeyi aynen okumuyo
rum. 

İkinci nokta da şudur : Hükümet harb ma
lûlleri ve şehit çocukları için yüzde 25 esas ve 
kıstasını kabul etmiştir. Komisyon bunu yüz 
sası içinde tahdit ve taksir ediyor. 

Sonra, madde şehit çocukların yatılı okul
larda okutulması esasını tesbit etmektedir. Ma
lûmu âliniz olduğu üzere, şimdi bunlar talebe 
yurtlarında okutulması suretiyle yatılı okul 
esası ortadan kalkmış olduğuna göre bu mad
deyi de bu esasa göre tesbit etmek gerekir. 

Komisyon sanıyorum ki, bu noktada ayrı 
düşünüyor. Kaldı ki şehit çocuklarına ait sarih 
bir fıkra da mevcuttur. Buna rağmen bunu bu
rada tebarüz ettirmemek zannederim ki yerin
de olmaz. Aynen ele alınması kadar tabiî bir 
şey düşünülemez. Bunu da Yüksek Heyetiniz 
kabul buyurmuştur. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
vaşta ölenlerin çocuklarının da istifade ede
bilecekleri hakkında son satıra bir fıkra ilâve 
edelim. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Muhterem söz
cü de hatırlarlar ki, komisyonda 551 sayılı Ka
nunun hükümlerinin aynen bırakılması, fakat 
bugün diğer mevzuata göre bir değişikliği is
tilzam eden kısımlar varsa, yani bugünkü va
ziyete göre ifadede bir değişikliğe lüzum var-
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sa onun yapılması kabul edilmiş ve yazılması 
da Divanı Riyasete bırakılmıştı. Sayın arkada
şımın ricalarına ben de iştirak ediyorum. 

(a) fıkrasında «Eksilen vücut dış organları» 
denmiş. 551 sayılı Kanunda uzuvların (Dış) 
olması kaydı yok. Meselâ kulağının içinde zar 
veya başka bir kısmın hastalanması dolayısiyle 
sağırlık gibi... Tatbikatta müşkülâta sebebiyet 
verir. Bunun için organın iç ve dış diye bir 
takyidine lüzum yoktur. Bunun kaldırılması 
zannediyorum lâzımdır. 

Sonra (c) fıkrasında - sayın sözcünün iza
hı tatbikatta bilhassa ehemmiyetlidir - nakil va
sıtalarından istifade etmek için Ulaştırma ide-
relerinden bir paso almak gibi birtakım külfet
ler meydana gelebilir. Halbuki malûller için 
askerlik şubelerinden alınan bir vesikanın ib
razı karşılığında bu haktan istifade eder, de
nirse tatbikatta kolaylık olur. Bu eski kanunda 
da vardır. 

Bu vesikanın askerlik şubelerinden verilece
ğini âmir bir hüküm koymanın hakikaten fay
dası vardır. 

Sonra (D) fıkrasındaki yatılı mektepler 
kalkmış, pansiyonlar için yeni bir kanunnun 
mer'i olduğu komisyonda ifade edilmiştir. 
Devlet tarafından pansiyonlarda okutulan öğ
rencilerin muayyen bir nispetteki kısmı, zan
nederim % 25 malûl ve şehit yetimleri için ay
rılmış idi. Bizim bu ricamızı komisyonun ka
bul ettiği kanaatinde idik. Sonra bu yazılış 
şekli tatbikatta zorluk hâsıl edecek şekildedir. 
.Bu bahşedilen hakları temin edecek şekilde ve 
tatbikatta kolaylık olacak şekilde yazılmasını 
rica ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ FEY-
ZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim burada birçok 
sayın doktorlarımız vardır, dâhiliye mütehassı
sıdırlar, iç hastalıklarından anlarlar. 

Biz bu fkranm da ilâvesini komisyonca mu
vafakat ediyoruz. 

BEKÎK KALELİ (Gazianteb) — Har t malû
lü şehit desek. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZtOĞLU (Devamla) — Şehit diye ka
nunda tarif edilmiştir. Şehit ise şehittir, değil ise 
onun da adı vardır. 

Sonra, askerlik şubelerinden alacakları vesi
kanın kâfi görülmesi hakkındaki teklifi de kabul 
cdij^oruz. 
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J BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Komis

yon bu teklifleri kabul ediyor. Bu ilâvelerle bir
likte maddeyi tekrar okutuyorum : 

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Harb malûl
lerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır : 

a) Eksilen vücut organları, son usullere gö
re yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır 
ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptın-
lif, 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı 
Sağlık Kurulunca tasdik olunacak raporla anla
şılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir. 

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlet
tikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları 
yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve 
fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf 
ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer 
temininde tercih edilirler. 

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi 
kendine yapmaktan âciz oldukları Sağlık Kuru
lunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlik
leri 108 nci maddeye göre belirtilecek olanlar 
Sandıkça, kurulacak (Kimsesiz malûlleri bakım 
yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yap
tırılır. Yedirilmeleri için harcanarak paralar, 
bunların aylık ve harb malûllüğü zamlarından ke
silir. 

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş ve
ya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa 
yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yü
zü geçmemek üzere Devlete ait yatılı ortaöğrenim 
okul ve müesseselerinde parasız okutturulur. 

Savaşta ölenlerin çocukları da nazara almır. 
Şu kadar ki, talip olanlar (100) ü geçtiği tak

dirde Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak müsa
baka ile yalnız bu miktar alınır. 

e) Gerekli ilâç ve sağlık malzemesi en ya
kın genel, katma ve özel bütçeli dairelere beledi
yelerin hastanelerinden maliyet bedeli karşılığm-

j da verilir. 
f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat 

edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle bele
diyelerin hastanelerinde parasız muayene ve te
davi edilirler. 

(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar 
için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonun
da faturası karşılığında Hazineden alınır. 

I BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
| Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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YETMİŞ BESİNCİ MADDE — Kendisinden 

aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde, evli 
bulunmıyan kız çocuklarına aylık bağlanır. 

Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan 
sonradan boşanan veya dul kalanların da eski ay
lıkları bağlanarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etıniyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu kanuna 

Evlenen karı., ana ve kız ile erkek çocuk-
(ITarb mâlfıllcriyle evlenen karılar hariç); 
Muhtaç durumdan çıkarı koca, ana ve ba-

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE -
göre bağlanan aylıkları alanlardan : 

a) 92 nci maddede yazılı durumlara giren
lerin, 

b) 
la i ' in , 

c) 
ban m; 

ç) 74ncü madde hükmü tatbik edilmek su
reciyle (18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) ya-
smı, yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını 
geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek 
çocukların; 

Aylıkları, bu. durumlarının katî olarak be
lirtildiği tarihleri takibeden ay başından itiba
ren kesilir ve (c) fıkrasında yazılı haller hariç 
olmak üzere tekrar bağlanmaz. 75 nci madde hük
mü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etıniyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yirmi yedinci kısım 
tki cihetten veya aynı sıfatla (Aylık) veya 

(Toptan ödeme) ye istihkak halleri 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu ka

nunda belirtilenler dışında gerek kaldırılan hü
kümlere göre bağlanmış, gerek bu kanuna gör? 
bağlanacak aylıklardan ikisinin birleşmesi ha
linde az olanı sürekli olarak kesilir: 

Dul ve yetim sıfatiyle, toptan ödeme yapılan
lara gerek yine dul ve yetim sıfatiyle, gerek ken
di vazifelerinden dolayı müstahak oldukları toti
tan ödeme ayrıca yapılır. 

Dul veya yetim aylığı almakça iken başka ci
hetten tekrar dul ve yetim aylığına müstahak 
duruma girenlere, yenisi fazla ise o bağlanır. 
Ancak eşinden aylık alan dul kain ve koca, ayrı
ca ana, baba veya çocuğundan aylığa müstahak 
duruma girerlerse bir av içinde vazı ile Sandık

tan istemeleri şartiyle fazla olan yeni aylıkları 
bağlanır. Eskileri kesilir. 

Baba veya anasından aylık almakta iken ev
lenmesi dolayısiyle aylığı kesilen kızın; kocası
nın ölümü yüzünden yetim, aylığının tekrar bağ
lanması, ölen kocasından aylığa müstahak olma
ması veya bağlanacak aylığın az olması veya kı
zın bu aylığı tercih ettiğini hu duruma girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile Sandığa 
bildirmesi şartiyle mümkündür. 

Evlendiğinden dolayı aylığı kesilen kızın, ko
casının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müsta
hak olması yetim aylığının ödenmesine mâni ol
maz. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı almakta iken daha fazla dul veya yetim 
aylığına müstahak duruma girenlere bir ay için
de yazı ile Sandıktan istemeleri şartiyle eski ay
lıkları kesilerek yeni aylıkları bağlanır. Şu ka
dar ki, ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktık
ları aylıklar üzerinden aylık bağlanır. 

İki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı 
zamanda müstahak duruma girenler hakkında 
da yukariki hükümler tatbik edilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Dul ve ye
tim aylığı almakta iken iştirakçi durumuna; gi
ren dul ana ile karı ve kızın sonradan kendi va
zifelerinden dolayı aylığa müstahak duruma gir
melerinde; tercih ederlerse bir ay içinde yazı ile 
Sandığa müracaat etmek ve müstahak olmak 
şartiyle, kesilen eski aylıklarının ödenmesine 
başlanır ve bu durumda iken ölümlerinde; ye-
timlerino emekliliğe esas olan vazife aylıkları 
üzerinden aylık bağlanır. 

Tercih etmezlerse veya ana muhtaç değilse 
eski aylıkları sürekli olarak kesilip vazifelerin
den dolayı müstahak oldukları aylıkları bağla
nır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye 
hak kazanmışlarsa, bu istihkakları verilmekle 
beraber yine müstehak olmaları şartiyle, kesilen 
aylıkların ödenmesine de başlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 
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DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — 

Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve 
ya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; 
hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı 
tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, aylıklarının 
tamamı, bu vazifelere tâyinleri tarihini taki-
beden ay başından itibaren kesilir. Ancak hay
rat hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine 
bu hizmetlerinden dolayı son hizmet zammı da 
yapılmaz. 

Vazife malûllüğü aylığı alanların, varsa, harb 
malûllüğü zammı ile Harbokulu öğrencilerinden 
yetim aylığı alanların bu aylıkları kesilmez. 

Bu vazifelerden ayrılanların kesilen aylık!a-
rmın ayrıldıkları tarihi takip eden ay başından 
itibaren müstahak olmaları şartiyle ödenmesine 
başlanır. 

Peşin ödenen aylıklardan yukarıki fıkra ge
reğince istirdadı gereken ve tâyin tarihlerini ta-
kibeden ay başlarından sonraya raslıyan kısım
ları, Sandığın bildirimi üzerine kurumlarınca 
ilgililerin istihkaklarından en geç. (3) ay içinde 
vo 3 eşit taksitte kesilmesi suretiyle tahsil oluna
rak Sandığa gönderilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul Et-
miyenler ... Madde kabul olunmuştur. • 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Kaldırılan sandıkla
rın memur ve hizmetlilerinden (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığında bir vazifeye geç
mek istiyenler ehliyet ve sicilleri uygun olmak 
şartiyle münhal kadrolara, yoksa bağlı bulun
dukları kurumların kadrolarına, almakta ol
dukları aylıklarla, tercihan alınırlar. 

(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında 
veya kurumlarda bir vazifeye almmıyanlara ve
ya geçici 6 ncı madde gereğince devir işlerin
de çalıştırılmalarına son verilenlere üçer aylık 
ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) San
dığınca tanı olarak ödenir. 

P>u ücretlerden emekli keseneği kesilmez ve 
bunlar için karşılık da verilmez. 

Bu müddet içinde kurumlarda aylık veya 
ücretli bir vazifeye tâyin edilenleri mütaakıp 
ay ücretleri ödenmez. 

Yukarda sözü' geçen memurlardan fiilî hiz
met müddetleri (25) yılı lûdurmamış ve emek
lilik hakkı tanınan bir vazifeye geçmemiş bu
lunanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
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itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandıktan iste
diklerinde her hizmet yılı için; kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları üc
retleri tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, 
emeklilik hakları tasfiye olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul olunmuştur. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunan

lar veya sonradan bu duruma girenler 
GEÇÎCÎ MADDE 14. — Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte 12 nci maddenin (II) işaretli 
fıkrasında gösterilenler ile geçiei 2, 3, ve 5 nci 
maddelerde yazılı sandıkların memur ve hiz
metlilerinin (Emeklilerden tekrar tavzif edil
miş bulunanlar dâhil) kaldırılan hükümlere 
göre iktisap ettikleri fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, bu kanun hükümlerine göre geçe
cek fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenir. 

Bu madde hükmünün tatbikında: 
a) 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar tekaüt aidatı verilmek suretiyle 
aylıklı memuriyetlerde (20) nci yaştan önce ge
çen müddetler ve o tarihten bu kanunun yü-
ürlüğe girdiği tarihe kadar da (19) ncu yaş

ta ve aylıklı memuriyetlerde geçen müddetler; 
b) Adları 1107 sayılı Kanunla (Gedikli 

küçük zabit) olarak değiştirilen (Kıdemli kü
çük zabit) likte ve gedikli erbaşlıkta geçiril
miş müddetleri. 

c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf 
servisinde geçen hizmetler için 4454 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinde yazılı fiilî hizmet 
zamları, 

Eklemeye tâbi tutulur. 
Bu madde hükmünün tatbikında 15 nci ya

şın doldurulmasından önce geçen hizmet müd
detleri hesaba katılmaz. 

Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte açıkta bulunup sonra iştirakçi ve
ya tevdiatçı olacaklar hakkında da o durumla
ra girdiklerinde tatbik olunur. 

32 ve 36 ncı maddelerdeki fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerinin âzami hadlerinin hesap-
1 anmasında bu kanunu yürürlüğe girmesinden 
önce kazanılmış olanlar hariç tutulur. Ancak 
39 ncu maddenin Cb) fıkrasında vazılı vas had-
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dinden hiçbir suretle (6) yıldan fazla indirme 
yapılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul olunmuştur. 

ç) Emekli, dul ve yetimlerden bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan 
vazifelerde bulunanlar veya sonradan bu vazife

lere girenler 
GEÇİCİ MADDE 33. — 3 . VI . 1930 tarih

li ve 1683 sayılı Kanuna veya daha evvelki hü
kümlere göre emekli aylığı bağlanmış olanlardan; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözü geçen 
kanuna tâbi veya kanunla kurulu Emekli Sandık
ları ile ilgili vazifelerde bulunanlar ile kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu gibilerden 
iştirakçi olacaklar sandıkla ilgilendirilerek hak
larında aşağıdaki hükümler tatbik olunur : 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını gerek
tiren duruma girmelerinde veya âdi malûllükle
rinde eski aylıklarına, fiilî ve itibari hizmet müd
detleri üzerinden, 100 ncü madde esaslarına göre 
(Son hizmet zammı) eklenir. Bunlardan geçici 
(68) nei maddeye göre borçlanmış olanların 
borçlandıkları müddetler de hesaba katılır. 

b) Vazife malûllüklerinde, durumlarına gö
re haklarında 58 ve 59 neu maddeler hükümleri 
tatbik olunur. 

e) Yukarıki (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra emekliye irca edilecek veya âdi malûl, 
vazife malûlü durumuna girecekler için 100 ncü 
madde gereğince yapılacak son hizmet zammı. 
% 2 ve harb malûllerinden bu duruma girecek
ler için de % 3 üzerinden hesaplanır; 

ç) Son hizmet zamları, emekli aylıklarını 
bağlamış olan yerlerce yapılır ve o yerlerden öde
nir. 

il) Yukarıki hükümlere göre son hizmet 
zammı yapılanların 21 . XII . 1945 tarihli ve 
4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
ayrılışları tarihine kadar aylıklarından kesilmiş 
ve kesilecek paralarla karşılıkları ve geçici 19 
neu madde gereğince Sandığa ödenmiş paralar 
ve geçici 6S nei maddeye göre borçlanmışlarsa 
bu borçlarından tahsil edilen paraları (Türkiye. 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca bu aylık ve 
son hizmet zammını bağlıyan yerlere toptan öde-

). 1949 O : 3 
' nir ve borçlanmışlarsa borç bakiyeleri de devre

dilir. 
1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hü

kümlere göre bağlanmış emekli aylığı alanlardan; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
iştirakçi olacaklar hakkında bu kanun esaslarına 
göre muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanundan evvel geçen son hizmet 
zammına tâbi hizmet müddeti için 1683 sayılı 
Kanuna tâbi kurumlarla geçici 5 nei maddede. 
yazılı Srndık arasında kesenek ve karşılık öden
mez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 40. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış emekli, lul 
ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve 
bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle ya
pılmış her çeşit aylık ve terfih zamları; geçici 
45 - 53 ncü maddelerde yükletilen miktarları 
üzerinden ve ilgisine göre bunları bağlıyan ku
rumlarla geçici 2, 3 ve 5 nei maddelerde ya/dı 
sandıklarca veya geçici 10 neu madde hükmü 
de nazara alınarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığınca ödenir. 

Şukadar ki, 1683 sayılı Kanuna veya ondan 
evvelki hükümlere göre genel ve katma büt
çeli dairelerle geçici 5 nei maddede yazılı san
dıktan bağlanmış aylıklardan; geçici 45 - 50 nei 
maddeler gereğince yükseltilenlerin bu muame
leleri Sayıştayın tescilinden geçinciye ve san
dıklardan bağlanmış aylıkların geçici 52 ve 53 
ncü maddeler gereğince yükseltme muameleleri 
de geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı sandık
larla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca 
tamamlanmcıya kadar bu aylıklar bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki miktarları üzerinden 
% 30 fazlasiyle ödenir. 

Sözü geçen aylıkların her birinin yükseltme 
muameleleri tamamlandıkça bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren zamlı olarak ta
hakkuk eden istihkak miktarından evvelce % 
30 fazlasiyle ödenmiş miktar indirilerek artanı 

i toptan ve derhal ödenir. 
Geçici 45, 50 ve 52, 53 ncü maddelere gö"e 

ödenmesi gereken miktardan evvelce % 30 faz
lasiyle ödenen miktar fazla olduğu takdirde; 
fazlası geri alınmaz. 
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Yükseltme muamelelerinin resmî senetlerine 

işaret olunduğu tarih, üçer aylık olarak yapı
lan ödemeden sonraya rastlarsa artan müddete 
ait % 30 un fazlası geri alınmayıp mütaakıp üç 
aylıktan itibaren yükseltilen miktar üzerinden 
Ödemeye başlanır. 

İstihkak kesbedildiği halde bağlama mua
melesi kanunun yürürlüğe girmesinden sonra
ya kalmış bulunan aylıklar da bu madde hük
müne tâbidir. 

Aylıklarda; bu maddeye göre yapılacak dü
zeltmelerde elde edilecek miktar , bu kanun
dan evvelki hükümlere göre bağlanması gerekli 
aylık ile her çeşit aylık zamları tutarından 
aşağı olamaz. 

Bu kanunun; emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim ayhklariyle son hizmet 
zammı alanlara ait hükümleri, bu madde ile ge
çici 10 ncu maddede sözü geçen aylıkları alan
lar hakkında da tatbik olunur. Geçici 38 nci 
madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 

maddenin konuşulması sırasında Kamutaya ar-
zetmiş olduğum bir önergem nazarı dikkate 
alınmış ve Komisyona tevdi edilmişti. O öner
gemde şunu arzetmigtim. 

40 - 50 bin emekli muamelesinin Sayıştayca 
tescil edilmesi en az 2 - 3 sene uzayabileceği 
için, bu kanuna göre eski emeklilere yani 1683 
sayılı Kanuna göre emekli maaşı alanlara, yük
seltilecek olan miktarların tediyesi hususunda 
tescilin sonunu beklemek lâzım gelecektir. 

Emeklileri, onların dullarını ve yetimlerini 
bu kadar uzun müddet bekletmek elbette doğru 
olamazdı. Onun üzerine bir fikir olarak arzet-
miştim, acaba beyan esas kabul edilse ve hiz
met müddeti ve emekli maaşına esas olan son 
maaşını bildirenlerin muameleleri o emekli 
maaşlarını tediye etmekte olan sandıklarca der
hal ifa edilse ve kendilerinin paraları gecik
meksizin ödense demiştim. 

Kamutay bu teklifimi nazarı itibara aldı. 
Encümen teklifim üzerine meseleyi inceledi ve 
şimdi bu uzun 40 ncı maddeyi bize getirdi. 

Şurada Komisyonun mesaisine teşekkür et
mek isterim. Eski 40 ncı maddede eksik olan 
noktaları da bu yeni 40 ncı maddede düzeltmiş 
oldular ve hiç olmazsa böyle bir düzeltmeye 
de önergem vesile olmuş oldu. 

Ancak görüyorum ki ; Komisyon beyan esa
sını kabul etmemiştir. Yine tescil esasında ıs
rar etmiştir. Tescil esasında ısrarlarının sebe
bi olsa olsa bu tescilin hakikata uygun olup olma
dığının takdirinin zor olması meselesidir. Fa
kat bir kimse kendisine bağlanan maaşın l aç 
senelik hizmet üzerinden olduğunu ve son al
dığı maaşın ne kadar bulunduğunu bilerek, 
onun cezai mesuliyetini de üzerine alarak Le
vanda bulunabilir ve artık onun o beyanına 
itimat edilerek kendisine bu kanunun bahşetn.iş 
olduğu, yükseltilen tediye, gecikmeksizin yapı
labilmelidir. Bunu bir misal olarak arzede bili
rim. 

Bendeniz emekliyim. Kaç lira maaş aldığımı 
ve ne müddet hizmetle tekaüt olduğumu bili
rim. Bunu beyana her zaman amadeyim. 

Hilafı hakikat beyan mesuliyetini deruhde 
ederek her zaman beyanda bulunabilirim. Za
ten birçok hallerde beyana müracaat edilmek
tedir. Gelir Vergisinde beyan esası kabul edil
miştir. Devlet mükelleften aldığı vergiyi beyan 
esası ile almaktadır. 

Devlet kendisi alacağı vergi için beyan esa
sı kabul ettiğine göre, bu kanunla kendisi ni-
çin emekliden beyan istemiyor? Bunu ben doğ
ru bulmadım. Çünkü kendisi beyan etmiyecek 
olursa onun maaşının tediyesinin tescilini sona 
bırakabiliriz. Buraya bir fıkra ilâve olunarak 
beyan edenler için bir beyana göre ödeme yapı
lır denilmelidir. Tabiî komisyonun getirdiği 
madde ile bendenizin vermiş olduğum takriri 
nazarı itibara almamıştır. Ben eski takririmin 
reye konmasını rica edeceğim, eğer yeni bir tak
rir verilmesi icabederse onu da vermeye hazı
rım. Beyan esasının kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

Bundan sonra bu yeniden düzeltilen madde
de bâzı müphem noktalara ve bâzı da lüzumsuz 
noktalara tesadüf etmiş olduğumu arzedeyim. 
Meselâ en sonda : Aylıklarda bu maddeye göre 
yapılacak düzeltmelerden elde edilecek miktar 
bu kanundan evvelki hükümlere göre bağlan
ması gereken aylıklar eski aylıkların tutarın
dan aşağı olamaz, deniliyor. 

Haddizatında aşağı olamaz, binaenaleyh böy
le bir hükmü koymaya neden ihtiyaç var aca
ba? Yani, bu düzeltmeleri yaptığımız zaman 
acaba daha küçük miktarlara mı vâsıl olaca
ğız? Zaten yükseltmeden bahsedilen mad-
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deler 45 - 50 maddelerdir. O maddelerde 
daima yükseltmeden bahsetmiştir, indirme
den bahsetmemiştir. Ben zannetmiyorum ki, 
1683 sayılı Kanuna göre emökli maaşı alanların 
zamlarla beraber almakta oldukları maaşlar bu 
düzeltmeler sonunda alacakları maaştan fazla 
alabilir mi? Böyle bir vaziyet olmaz. Bunu mi
sal ile arzetsinler desinler ki, şu düzeltme yapı
lırsa şu kadar maaş alan adama tahsis edilecek 
yani maaş evvelki aldığı maaştan daha az ola
caktır. Bunu tavzihleri ica'beder. 

Sonra hiç olmazsa bu maddede tescile kadar 
% 30 zammedebilmektedir. Bu neden c/o 50 de
ğil, neden % 60 değil de % 30 dur.. Niçin 
% 50 zammiyle öderiz demediler. Bendenize öy-
1« geliyor ki 1683 sayılı Kanuna göre tekaüt, 
dul veya yetim maaşı almakta olanların bu ka
nuna göre artacak olan.miktarlar, % 50, 70, 80 
ve hattâ 90 haddine vâsıl olacaktır. Onun için 
bu % 30 miktarını, eğer bu esası kabul edecek 
olursak hiç olmazsa % 50 ye iblâğ etsek, ala
cakları miktar % 50 fazlasiyle ödenir desek.. 
yelten tahakkuk eden miktar % 50 den aşağı 
düşerse geri almama atıfetini % 50 için göster
mek.. Aynı zamanda Maliye ve Sayıştayı da tes
cili çabuk ikmal etmeye teşvik etmiş oluruz. 

Aynı zamanda arkadaşlarımdan şunu rica 
edeceğim. Beyan edenler için yükseltilen aylık
ları ödenir diye buraya bir hüküm koyalım. 
İliç olmazsa bütün bu madde hükmü mahfuz 
olmak üzere en son aylığı ve son hizmet müd
detini beyanla bildirenlere maaşları derhal te
diye olunur, diyelim. Bunu yapmak bir vatan
daşın hakkıdır. Bunu beyan etme vaziyetinde. 
bulunanlara, hayır sen beyan etme, ben bunları 
tescil edeyim ondan sonra senin maaşını ödi-
yeyim demek birçok muameleleri geriye doğru 
atmak demektir. 'Vatandaşlara hürmet edelim, 
onlar hilafı hakikat beyanda bulunmıyacaklar-
dıi'. I»u esasın kabulünü rica ederim. Metini 
yazmak kolaydır, İcabederse maddenin sonuna 
ilâve edilebilir. Maddenin sonuna kendisine 
bağlanan emekli maaşına esas olan son asıl ma
aşını ve hizmet müddetini beyanla bildirenlere 
aylıkları derhal ödenir hükmünü koyalım. Bu
nunla işi hiç olmazsa yarı yarıya kurtarmış 
oluruz. 

Bu meseleden sonra 2 nei mesele; geri kalan
lar için, beyan etmiyenler için de hiç olmazsa 

O : 3 
/f 50 esasını kaimi edelim, ve tediyeyi % 50 
ye kadar yapalım. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
ÜĞLU (Kayseri) - - Efendim, sayın Sandal 'm 
beyan ewası ve beyan teklifi üzerimle komisyo
numuz ehemmiyetle durdu. Sandığın veya Ma
liyenin tediyatını mücerret bir beyana istinat 
ettirdiğimiz takdirde, beyanın hakikate uyma
ması halinde bu beyanı yapanları da cezalandır
mak lâzımgelir. Durup dururken vatandaşları 
yeni bir suç ihdası ile ceza tehdidi altına alma
yı muvafık görmedik. 

İkincisi, beyan üzerine tediyeye başlasak da
hi yine Sayıştayca. tescil edilmiş eski emekli 
kuyudatımı göre intibak yapmaya ve bunları 
yeniden tetkik etmeye mecburuz. Bir defa be
yan esasına göre tediye, sonra da intibak için 
eski işleri yeni başlan tetkik, mükerrer bir iş 
olacaktır. 

Kanunun tatbiki için altı aylık bir süre 
mevcuttur. Altı ayda intacını sağlıyabilmek 
için gerek Maliye Bakanlığında ve gerekse 
Sayıştay da muvakkat memur ve müstahdem 
kullanılması için salâhiyet verdik. Bunlara ve
rilecek ücretin de nereden verileceğini göster
miş bulunuyoruz. Zamanında işleri bitirmek 
zaruridir, şu ve bu sebepteten dolayı intibakı 
yapılmamış olanlara ;% 30 fazlası ile tediye 
yapsın dedik. İntibak muamelesi yapıldığında 
% 30 dan aşağı düştüğü takdirde fazlayı ara-
mıyalım, ve fakat noksan verilmiş bir şey var
sa kendisine ödiyelim dedik, ve bu prensipi 
doğru bulduk. 

Maddeyi bu şekilde Yüksek Huzurunuza 
takdim etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
önerge var, otukııtuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddenin sonuna (Kendilerine bağ

lanan emekli aylığına esas olan asıl son aylığı 
ile hizmet müddetini imzalı bir beyanname ile 
bildirenlerin aylıkları derhal ödenir) fıkrası
nın ilâvesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Burada derhal 
diye bir kayıt geçiyor. Yarın beyannamesini 
verecek, aylığını almaya başlıyacak demektir. 
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Halbuki kanun altı ay sonra mer'i olacaktır. 
Tatbik kabiliyeti yoktur. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Derhal kay
dını çıkarırım. 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar lütfen işaret buyursun. Nazarı itibara al-
mıyanlar. önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

OEÇÎCt MADDE 46. — 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bağlanmış vazife malûllüğü 
aylıkları hakkında aşağıda yazılı esaslara göre 
muamele yapılır : 

a) Fiilî ve itibari hizmet müddetleri ve ma
lûllük dereceleri üzerinden bağlanmış aylıklar 
ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle 
yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplamı; 
tahsise esas aylık asli ile fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, malûllük dereceleri aynı olan işti
rakçilere bu kanuna göre bağlanacak vazife 
malûllüğü aylıkları derecesine yükseltilir. 5107 
sayılı Kanundan faydalanmış aylıkların bu zam
ları aşağıdaki (c) fıkrası hükmüne tâbidir; 

b) Vazife malûllüğü aylıklarına yapılmış 
son hizmet zamları, zamma esas tutulmuş olan 
aylık asli ve hizmet müddeti itibariyle emsali
ne 100 ncü maddeye göre yapılacak son hizmet 
zammı miktarına çıkarılır; 

c) 5107 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
zam görmüş aylıkların bu zamları, malûllük de-
receelrine göre 64 ncü maddede yazılı (Harb) 
malûllüğü zammı) miktarına çıkarılır. 

Bu madde hükmünün tatbikmda : 
Millî Mücadelede harb sahası dışında kalan 

yerlerde âsilerle mücadele esnasında malûl ka
lan ve Millî Orduya mensup bulunan muvazzaf, 
yedek gönüllü ve gedikli subaylarla askerî me
murlar da 5107 sayılı Kanunun şümulüne dâhil 
sayılırlar. 

Geçici 45 nci maddenin tahsise esas aylık 
asılları hakkındaki hükümleri bu maddedeki ay
lıklar hakkında da tatbik olunur. 

Yükarıki fıkra gereğince yapılacak düzelt
mede, harb malûllerinin yeni aylıkları tutarı, 
çeşitli zamlariyle birlikte almakta oldukları ay
lıklar toplamının % 10 fazlasından hiçbir veç
hile aşağı olamaz. 41 nci maddenin lira kesirle
rine ait hükmü bu fıkra hakkında da tatbik olu
nur. 

5.1949 O : 3 
MÜNlR BİRSEL (îzmir) — Efendim, bu 

maddenin (C) fıkrasında iki nokta hakkında 
Büyük Meclisin alâka ve dikkatini rica edece
ğim. 

Bu (C) fıkrasına göre 5107 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ile zam görmüş olanların Aylık
ları kanunun 64 ncü maddesinde harb malûlleri 
için yapılan zamlara nail olacaklardır. 

Bir de buna ilâveten Millî Mücadelede harb 
sahası dışında kalan yerlerde âsilerle mücadele 
esnasında malûl kalan ve Millî Orduya bağlı 
muvazzaflar ve saire de bundan istifade edecek
lerdir. 

Bu birinci noktada, 5107 sayılı Kanunun 
neşri ve kabul zamanını arkadaşlarımın hatır
lamalarını rica edeceğim. 

1947 yılında bütçe yılının en sıkışık mev
siminde harb malûllerinin hakikaten çok ağır 
vaziyetleri karşısında Maliye Bakanlığı ve Yük
sek Meclis üyeleri birtakım müracaatlar karşı
sında kaldılar. O zaman Büyük Meclise yapılan 
teklifler karşısında 5107 sayılı Kanunla şu 
esas kabul edildi. 197 sayılı tefsire göre. 
Harb malûlü olarak kabul edilmiş olan malûl 
lerden iki şartı haiz olanlara % 50 zam yapıl
mıştır. Erler dul ve yetimler bunun haricinde
dir. Onlara iyi bir zam yapıldı. Yalnız subaylar 
için iki şart arandı. Birinci madde ile maluliyet, 
harb sahasında veya harbe gidiş sırasında oî-
mak şartı konuldu. Dördnücü maddesi ile bun
ların ücretli Devlet memurluğundan veya Ka
zanç Vergisi verenleri ile gayrimenkul iradına 
malik olmamak kaydı kondu. 

Arkadaşlar, harb malûllerinin bu kanunun 
tatbiki üzerinde vaziyetlerini birer birer tet
kik neticesi şu oldu: 

Bugün adedi yanılmıyorsam, zannederim 
884 kadar olan subay ve askerî memur harb 
malûllerinden ancak 150 si birinci madde ve 
dördüncü maddeye göre lâzımgelen şartları 
yani zam alma şartlarını haiz olmadıkları anla
şıldı ve bunlar zamdan istifade edemediler. 

Şimdi bu fıkra ile şunu yapıyoruz: 
4 ncü maddeye göre, 5107 sayılı Kanundan 

istifade etmemiş olanları da yine bu kanunla 
harb malûllerine yaptığımız zamlardan istifa
de ettiriyoruz. Ancak, birinci maddeye göre 
zamdan istifade edemiyecekler arasından da yal
nız hali isyanda bulunan çetelerle harb edenleri, 
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ve yaralananları kabul ediyoruz. Bunun hari
cinde kalan fakat kanuna ve Meclisin tefsir ka
rarma göre evvelce harb malûlü sayılmış bir 
kısmına bu kanunla tanıdığımız harb malûlü 
zammını vermiyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, 4 ncü maddeye dâhil olan 
yani hal ve vakti, kazancı yerinde olanlara dahi 
yaptığımız zammı kimden esirgiyoruz, daha 
evvel B. M. Meclisi karariyle harb malûlü ola
rak kabul edilmiş olanlardan hal ve vakti ye
rinde olanlar ile, eşkiya müsademesinde yarala
nanlar da çıktıktan sonra - geride kalan belki 

5 -10, belki 20 - 30 dan ibaret olan ve fakat Büyük 
Meclisin kararma göre harb malûlü sayılan, 
Millî Mücadele senelerinde orduda hizmet eder
ken yaralanmış ve malûl olması sebebiyle harb 
malûlü sayılmış az miktardaki subayları bu ka
nunla harb malûllerine tanıdığımız haklardan 
istifade ettirmiyoruz. Ben rica ediyorum; bun
dan evvel kanunla harb malûlü sıfatını almış 
ve bu hakkı tanınmış olan insanları, 5107 sayılı 
kanunu esas tutarak bu kanunla alâkadar etme-
mekliğimiz, doğru bir şey olmaz. Nitekim 4 ncü 
madde ile servet sahibi olanlar, hali vakti 
yerinde olanlara da bu zammı veriyoruz. Bun
dan evvelki kanunlarla harb malûlü olarak ta
nılan herkes bu kanundan istifade etmelidir. 
Bu hükümle belki 25 - 30 kişi açıkta kalmak
tadır. Bu kanunla harb malûllerine tanıdığı
mız hakkı esirgememenizi rica ediyorum ve 
esirgemiyeceğinize eminim. Bunu komisyondan 
da rica ediyorum. Bu hakikaten maddi hiçbir 
neticesi olmıyan bir şeydir. Ama 25 - 30 harb 
malûlü olarak.. Büyük Millet Meclisinin kara
rına göre o sıfatı kazanmış olan, o hakkı ikti
sap etmiş bulunanlar için istisnai olarak bir 
Zam Kanunu yaparken yaptığımız tefriki bu 
umumi kanunla yapmıyalım. Bu sıfatı evvelce 
verdiğimiz insanlar içerisinde, bir kısmına yeni 
kanunun koyduğu hakları tanımamak hakikaten 
âdilâne bir şey olmaz. Bunun tesiri mânevisinin 
de iyi olmıyaeağı kanaatindeyim. Tesiri maddisi
nin de bir netice sağlamıyacağı meydandadır. Bu
nu nazara almalarını komisyondan rica ediyo
rum. Bunun için bir takrir takdim ediyorum. 
Takririmde diyorum ki ; bundan evvel Büyük 
Millet Meclisinin tefsir kararma göre harb ma
lûlü sıfat ve hakkını alanlara bu kanunla 
harb malûllerine tanıdığımız hakları verelim. Ve 
ondan esirgemiyelim diye rica ediyorum. Bu bir. 
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ikinci ricanı; hakikaten harb malûllerine 

Kanunun 64 ncü maddesiyle yapılan zamlar 
büyük rütbeli ve maluliyetleri ağır olanlar için 
şayanı şükran bir şekildir. Bunu huzurunuzda 
şükranla belirtmek hepimizin vazifesidir. Yal
nız Komisyonda da izah ettik; bâzı küçük rüt
beli ve derecesi az olan malûller, bugünkü hü
kümlere göre bugün almakta oldukları miktar 
kadar para alamıyacaklardır. 

Komisyon dedi ki: biz almakta olduğu maaş
tan aşağı birşey vermiyeceğiz, herkese almakta 
olduğu maaşı tanıyacağız. Biz de komisyona 
rica ettik dedik ki : 1683 sayıh Kanundan evvel 
tekaüt olmuş olanlara siz % 60 zammı kabul edi
yorsunuz, Bunlar da zaten küçük rütbede ve kü
çük derecede mMûl olan subaylardan ibarettir, 
Bunların miktarı da büyük değildir, zaten bü
yük malûllere ve büyük rütbedekilere hattâ lû-
tufkâr davranarak % 60 dan yukarı zammı ver
meyisiniz, lütfedin bunlara da diğer bütan 
emeklilere verdiğimiz gibi bir zam verin, rica 
ederiz, dedik. 

Komisyon, teklifimizi esas itibariyle tetkik 
etti, haklısınız verelim, dedi. Ne verelim? diye 
düşünüldü, % 10 verelim, dendi. 

Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ko
misyonun takdirine arzı teşekkür ederim. Kendi
lerine hiçbir şey söylemeye hakkımız yoktur. 
Ama, sizden rica ediyoruz 1683 sayılı Kanundan 
evvelki kanun ile emekliye ayrılmış olan % 60 
tanıdığı, onlara bugünkü şartlar için bir geçim 
imkânı sağlandığı halde küçük rütbeli küçük de
receli malûllere % 10 zam tanınması azdır, bu
nun arzettiğim sebeplerle % 25 e çıkarılmasını 
istirham ediyorum. Ricam bu iki şeyden ibaret
tir. (Yapalım, yapalım sesleri). 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, 168? 
sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu Millî Mü
dafaa Bakanlığı merdiveninden inerken düşüp 
ayağı kırılanı da harb malûlü saymıştır.. Ba-
yazit meydanından atla geçerken düşen subayı 
da harb malûlü saymıştır. 

5107 sayılı Kanun, zanederim Sayın Münir 
Birsel'in sözcülüğünü yaptığı bir kanundur. 
Bu kanun çıkarken harb malûllerine yardım mev
zuu bahsolunmuştur. Denilmiştir ki, hakiki harb 
malûllerini seçelim, kimlerse onlara % 50 zammı 
yapalım. Merdivenden kaymış, attan düşmüş 
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olanlara verilmesin. Bunlar ayrılmış ve f>107 sa
yılı Kanunla bu zam müstahak olanlala yapılmış
tır. Bu teklifte de 5107 sayılı Kanunla kimler 
harb malûlü sayılmış ise onlar ele alınmışdır. 

Malûllere % 10 zam, eski emeklilere % 60 
zam mukayesesine gelince, 1683 sayılı Kanunun 
neşrinden evvelki emeklilere % 60 zam yapılır
ken 1683 den sonrakilere % 10 zam yapılıyor. 
hiç olmazsa '% 15 e % 20 ye çıkaralım diye ko
misyonda mevzubahs oldu. Sayın Münir Birsel 
teklif buyurdular. Konuşuldu ve 10 olarak ka
bul edildi. 1683 sayılı Kanunundan önce emekliye 
sevkedilen bir binbaşı 20 lira almakta idî. Bun
lara '% 60 zam yapılıyor. 1683 den sonraki bin
başıların maaşları yeni kanun hükümlerine göre 
yükseltilerek 1683 ün kabul ettiği rejime tâbi tu
tuldu. Aralarında ehemmiyetli, büyük bir fark 
vardı. Bir de bu kanun hükmüne göre, yeni nis
petlere, yeni esaslara göre intibak yapılacaktır. 
Bâzı aylıklarda artışın az görünmesi küçük ma
aşlarda, terfih etmek için büyük nispetlerde zam 
yapılmış, olmasındandır. Büyük olan maaşlara ise 
küçük nispetlerde zam yapılmıştı. 

Hariçte esmekte olan havadan bahsedildi; bâ
zı ahvalde bâzı malûllerin maaşlarında artış yok
tur. Eksilme vardır. Bu düşünceyi silmek için 
zam hiçbir zaman % 10 dan az olamaz diye bir 
hüküm kondu. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır... 
MÜNİR BİRSEL (İzmir) —- Şahsıma ait bir 

nokta vardır, müsaade buyurursanız.... (Kâfi 
kâfi sesleri) 

O halde yeterlik aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde konuşacak

sanız, buyurun. 
MÜNİR BİRSEL (İzmiz — Evvelâ 5107 sa

yılı Kanunun raportörü, sözcüsü olmak! iğim do-
layısiyle şahsımı mevzubahis buyurdular. 

Huzurunuzda arzederim ki, bu kanunun söz
cüsü olmakla, hayatınım sonuna kadar iftihar 
edeceğim ve oradaki noksanı ikmal için huzuru
nuza her vesile ile çıkacağım. 5107 sayılı Kanun 
tam değil, noksandır. İsterlerse bunun münaka
şasını yapmaya hazırım. Bunun izahı lâzım. 

Arkadaşlar; Millî Savunma Bakanlığının mer
diveninden düşerek, yahut Millî Savunma Ba
kanlığının önündeki meydanda atından düşerek 
bacağı kırılmış kaç kişi gösterebilirsiniz ? İşte 
biz o zaman malî vaziyetimizi, müşkülâtı göz 
önünde tutarak bir kısun harb malûllerine bu 
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zammı verememiş idik. îş ve irat sahibi olanlar 
dâhil olduğu halde 880 subaydan 150 kişi bu 
zammın, dışında kaldı. Bunların bir kısmını da 
bu kanunla zam kabul ediliyor, geriye he kalı
yor. Bilinmesi lâzımdır. 

Soruyorum arkadaşlar, bundan evvel harb 
malûlü olarak tanılanlar için bu kanunun tanı
dığı umumi bir haktır. Şimdiye kadar harb ma
lûlü tanınanların bir kısmı bu hakkın istirdadı 
sebebi izah olunmalıdır. 

% 10 bence adaletle kabili telif değildir. % 
25 olması lâzımdır. Bunun malî portesi de izah 
edilmelidir. Rikkat ve şefkatinize sığınırım. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZÎOĞLU (Kayseri) — Saym Münir Birsel'e bir 
tarizim yoktur, esasen komisyon da benimsediği
ni ifade etti. 

BAŞKAN — Tariz yoktur, ifadelerinde t^riz 
olmadığını tasrih ettiler. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter maddenin oya konmasını tek

lif ederiz. 
Ankara Milletvekili Gümüşane Milletvekili 
Mebrure Aksoley Ahmet Kemal Varınca 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Yeterlik 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim; bir arkadaş yeterlik 
hakkında konuştu. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Şahsım 
mevzuubahis oldu, konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim; kanunun birinci mü
zakeresidir. Bir yanlışlık olursa ikinci müzakere
sinde arkadaşlar arzularını mevzuubahis edebi
lirler. 

Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle izah ettiğimiz sebeplere binaen geçici 

46 ncı maddenin (2) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(2) Yürürlükten kaldırılmış Kanunlar hü
kümlerine göre (Harb malûlü) sayılanlar 64 neü 
maddede yazılı (Harb Malûlü zammını) alırlar, 

Geçici 45 nci maddenin tahsise esas aylık asıl
ları hakkındaki hükümleri bu maddedeki aylıklar 
hakkında da tatbik olunur. 
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Yukarıki fıkra gereğince yapılacak düzeltme 

de harb malûllerinin yeni aylıklarının tutarı 
çeşitli zamlariyle birlikte almakta oldukları ay
lıklar toplamınm % 25 fazlasından hiçbir veçhile 
aşağı olamaz. 

41 nci maddenin lira kesirlerine ait hükmü 
bu fıkra hakkında da tatbik olunur. 

Sinob Milletvekili İzmir Milletvekili 
Cevdet Kerim Incedayı Münir Birsel 

Gazianteb Milletvekili 
Bekir Kaleli 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim; bu önerge iki hükmü ihtiva ediyor. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Hayır değişik
lik ondan ibarettir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Birinci 
hüküm ayrı, ikinci hüküm ayrı. (Reye sesleri) 
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BAŞKAN — Önerge sahibi arkadaşımız iste

diğini izah etti, komisyon noktai nazarmı söy-
ledij heyeti umumiye tenevvür etti ve konuşma 
yeter dedi. 

Şimdi önergeyi reyinize arzediyorum. Öner
geyi kabul edenler işaret buyursunlar... Nazarı 
dikkate almıyanlar işaret buyursunlar... Önerge 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Efendim 1 
BAŞKAN — Önerge nazarı dikkate alınma

mıştır. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. (Saat 
20 sesleri) 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere Birleşim e 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

» « « 

T. B. M. U. Bastmevi 
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Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu tasarısı ve Millî Savun

ma Komisyonu raporu (1 /539) 

T. C. 
Başbakanhk 20 . IV . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-772, 6-1503 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . IV . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Mîllî Savunma Yüksek Kurulu kanunu tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Gerekçe 

Birinci Dünya harbine kadar harbin karakteri (askerî) idi; 
Harbin hazırlanması ve yapılması daha çok askerlere ait teknik meseleler gibi görünüyordu. 
Birinci dünya harbinin ilk aylarından itibaren harb (topyekûn) bir mahiyet almaya; başla

dı ve bu harbten sonra, harb hazırlıklarını (topyekûn harb) esasına göre düzenlemiş olan millet
ler İkinci Dünya harbinde bunun çok faidelerini gördüler. Böyle hareket etmemiş olanlar ise ağır 
ve felâketli kayıplar verdiler, çöküntülere uğradılar. 

Bugün bütün devletler harb hazırlıklarını, topyekûn Millî Savunma esasına istinat ettirmek
tedir. 

Topyekûn Millî Savunma, millî varlığı tecavüze karşı korumak için Devletin ve milletin bütün 
maddi ve mânevi kuvvetlerini savunma harbi için barışta hazırlamak, tecavüz vukuunda bunları 
hep birden seferber etmek ve savunma savaşını bütün kuvvetlerle yaparak zafere ulaşmak demek
tir. 

Bizde, bugünkü topyekûn Millî savunma çalışmalarına esas olan, 1931 tarihli millî seferberlik 
yönetmeliği ile çoğu, İkinci Dünya Harbi başladıktan sonra bu konuda yapılmış olan yönetmelik
lerdir. Bunlar tamamiyle eskimiş olup maksadı sağlamaktan uzak bulunmaktadırlar. 

Topyekûn Millî savunma üzerindeki çalışmalar Millî Savunma Bakanlığının ve Genelkurma
yın, ilgili Bakanlıklarla temaslariyle yapılmakta ise de, bütün bu çalışmalar maksadı sağlamaya 
yeter bulunmamaktadır. 

Bütün Devlet teşkilâtiyle özel kurumların topyekûn Millî savunma çalışmalarını organize ede
cek ve bütün çalışmaları bir elden idare ve devamlı suretde koordine edecek bir (Millî Savunma 
Yüksek Kurulu) na olan kesin ihtiyaç sebebiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Birinci madde — Topyekûn yurt savunması göreviyle ödevli olarak bir kurulun kurulması, ka
nun hükmüne istinat edebileceğinden, bu madde kaleme alınmıştır. 

Bütün memleket ve milleti ilgilendiren ve topyekûn millî savunma işleriyle görevli olan bir 
kurulun tabiî başkanlığının Anayasanın 40 ncı maddesine göre Başkomutanlığı temsil eden Cum
hurbaşkanının uhdesinde olması doğru görülerek maddenin ikinci fıkrası yazılmıştır. 

İkinci madde — Kurulun kuruluşuna dairdir. Kurula, yürütme sorumluluğunu taşıyan Başıba-
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kanın başkanlık etmesi, üye olacak bakanların da zamanın şartlarına göre ve Başbakanın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca seçilmesi ve barışta harb kuvvetlerinin komutasını haiz olan Genel
kurmay Başkanının kurul üyeleri arasında bulunması uygun görülmüştür. 

Topyekûn millî seferberlik plânının, gerektiğinde tam olarak uygulanmasını sağlamak millî 
savunma kurulunun görevleri arasında bulunmaktadır. Seferde harb kuvvetleri komutanlığına tâ
yin edilecek zat, cephelerin hareket ve faaliyetleriyle orduların ihtiyacını yakinen bildiği cihetle 
seferde harb kuvvetleri komutanının kurulun tabiî üyesi olması lüzumlu görülmüştür. 

Maddenin son fıkrası, kurulun yetkili uzmanlar istişare edebilmesini sağlamak üzere yazılmış
tır. 

Üçüncü madde — Millî Savunma Yüksek Kurulunun başlıca görevlerini göstermektedir. 
Dördüncü madde — Millî Savunma Yüksek Kurulunca alınmış olan kararlardan doğrudan 

doğruya icra edilebilecek olanların uygulanmasını sağlamak üzere tebliği icap ettiğinden bu mad
de yazılmıştır. 

Beşinci madde — Kurulun uzun fasılalarla toplanmasını önlemek ve devamlı olarak çalışması
nı sağlamak için en az ayda bir defa toplanması uygun görülmüştür. 

Altıncı madde — Millî Savunma Yüksek Kurulunun çalışmalarını hızlandırmak ve yazı işlerini 
yürütmek üzere bir genel sekreterlik kurulması uygun görülmüştür. İşin ehemmiyet ve hususiyeti 
itibariyle genel sekreterin doğrudan doğruya Başbakana bağlı olması uygun bulunmuştur. 

Yedinci madde — Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterinin tâyin usulünü göstermek
tedir. .. ; :ş•••.• 

Sekizinci madde — Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacaklar ihti
yaca göre değişebileceğinden muayyen adetle tahdidi doğru görülmiyerek Millî Savunma Kurulu 
tarafından tesbiti ve bu kadroda çalıştırılacakların, daireleriyle bağlılıklarını muhafaza etmek, 
özlük haklarına ve terfilerine ilişkin işlemleri mensup bulundukları Bakanlık ve dairelere ait ol
mak üzere Bakanlıklar ve katma bütçeli dairelerden veya Devlet Ekonomi Kurumundan Başba
kan tarafından alınması uygun bulunmuştur. Bu memurlar disiplin ve izin bakımlarından Başba
kana tâbi bulunacaklardır. 

( S. Sayısı : 206 ) 



Millî Savunma 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/539 
Karar No. 18 

Yüksek 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 18 . IV . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 20.IV. 
1949 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan 
Millî Savunma Yüksek Kurulu kanun tasarısı; 
Başbakan Şemsettin Günaltay ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Bay Nihat Erim, Millî 
Savunma Bakanı ve Bakanlık temsilcileri ve Ge
nelkurmay Başkanvekili ve İkinci Başkanı ve 
Genelkurmay uzmanları ve temsilcileri hazır ol
duğu halde 2 . V . 1949 ve 3 . V . 1949 ve 7 . V . 
1949 tarihli toplantılarında okunup incelendi. 

Gerek Hükümetin hazırladığı mucip sebepler 
lâyihasından ve gerekse Başbakan ve diğer uzman 
ve temsilcilerin tamamlayıcı izahlarından anla
şıldığına ve Komisyon arkadaşlarımızın da bil
gisine göre : Birinci Cihan Harbine kadar va
tan müdafaası yalnız silâhlı ordulara tevdi edil
miş bir hizmet idi.- Harbin kazanılması ve mem-
lekeltin selâmeti yalnız ordudan bekleniyordu, 
ve bu hizmetin yalnız askerlere ait teknik bir va
zife olduğu kanaati hâkimdi. 

Fkat, Birinci Cihan Harbi esnasında elde 
edilen tecrübelere ve hâsıl olan kanaate göre 
vatan müdafaası hizmeti yalnız orduya değil bü
tün millete ait olduğu ve harblerin kazanılması 
için harbin « Topyekûn bir harb » halinde cere
yan etmesi ve bunun için de gerek barış ve gerek
se harb esnasında memleketin bütün kaynakların
dan istifade edilerek milletin topyekûn seferber 
edilmesi ve barışta her hangi bir taarruza karşı 
memleketin savunması için mütemadiyen çalışıl
ması lâzımgeldiği anlaşıldı. 

İkinci Cihan Harbinde; yukarda arzedilen 
şekilde « Topyekûn Millî Savunma » hazırlıkları
nı yapmış olan memleketler bu hazırlıklarından 
vatan müdafaası bakımından çok istifade etme
lerine mukabil hazırlıklarını bu şekilde yapamı-
yanlar ise bunun çok acı neticeleriyle karşılaş
mışlardır. 

Birinci Cihan Harbi neticesi dikkat nazara 
alınarak 1981 senesinde bir Millî Seferberlik 

3 — 
Komisyonu raporu 

12 V. 1949 

Bşkanlığa 

Yönetmeliği yapılmış ve İkinci Cihan Harbi es
nasında da : Bunu sağlamak üzere daha bir
takım yönetmelikler vücude getirilmiş idi ise de 
ciddiyetle takip edilememiş ve bu sebeple matlup 
randıman alınamamıştır. 

Bundan başka; 1933 senesinde de; Bakanlar 
Kurulu karariyle «Yüksek Müdafaa Meclisi» 
kurulmuş idi ise de; bu da ahenkli bir çalışma 
sağlıyamamış ve yurt savunması için «Topyekûn 
Millî Savunma» esaslarını kuramamıştır. 

Halbuki; bugün topyekûn Millî Savunma hiz
metleri; Devlet ödevlerinin en başında gelmek
tedir. Bunun icaplarını sağlamak üzere; 1946 
senesinde Genelkurmay Başkanlığınca bir ka
nun tasarısı hazırlanıp; Başbakanlığa takdim 
edilmiş ise de bugüne kadar tahakkuk edememesi 
üzerine; Askerî Âli Şûra tekrar harekete getiril
miş ve Şûranın hazırladığı kanun tasarısı ve ge
rekçesi Hükümetçe lâyık olduğu ehemmiyetle 
dikkat nazara alınmış ve Askerî Âli Şûranın ha
zırladığı bu kanım tasarısının aşağı yukarı aynı 
esaslarını ihtiva eden kanun tasarısı Hükü
metçe hazırlanıp Yüksek -Meclise takdim edil
miş bulunmaktadır. 

Topyekûn Millî Savunmayı sağlıyabilmek 
için; memleketin; sınai, zirai, ticari, ekonomik, 
ulaştırma ve sağlık işlerini, topyekûn Millî Sa
vunmayı destekliyecek şekilde tanzim etmek ve 
yurdun bütün küvet ve kaynaklarından fay
dalanmak ve bütün vatandaşları topyekûn se
ferberlik için maddeten ve manen yetiştirmek 
ve bunu takip ve tahakkuk ettirmek için ener
jik bir teşekkül vücuda getirilmesini şiddetle 
ve sabırsızlıkla bekliyen Komisyonumuz Hükü
metin bu teklifini şükranla karşılamıştır. 

Bu kurumun, görev ve yetkileri üzerinde 
uzun görüşmeler yapılmıştır. 

Komisyon üyelerimizin; bu teşekkül hakkın
daki mütaaddit sorularına Başbakan ve Başba
kan Yardımcısının ve Millî Savunma Bakanının 
tenvir edici izahları üzerine Hükümet teklifi-
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nin kabulüne karar verilmiş ve maddelerin mü-
keresi sırasında : 

Birinci ve ikinci maddelerin komisyon mü
zakerelerinde tebellür eden fikir ve kanaate 
göre yeniden yazılması ve bu kurulun genel 
sekreterliği için devamlı ve ufak mikyasta bir 
kadro yapılması ve bunun; bu kanunun bir teş
kilât Kanunu olması itibariyle buna bağlanma
sı ve bu kurulda çalışacak subaylar için 1281 
sayılı Kanun hükümlerinden istifade edileceği 
kaydının ilâve edilmesi lüzum ve kanaatine va
rılmış ve bunu sağlamak üzere bir Tâli Komis
yon kurularak kendilerine bu vazife verilmiş
tir. 

Tâli Komisyon; alâkalı uzman ve temsilci
ler de hazır olduğu halde yukarıki mevzular 
üzerinde çalışmış, maddelerde lüzum gördüğü 
değişiklikleri ve kurulun devamlı kadrosunu 
tesbit ederek bir raporla bunları Komisyonumu
za tevdi eylemiştir. 

7 . V . 1949 tarihinde; Başbakan, Millî Sa
vunma Bakanı ve Genel Kurmay Uzman ve 
temsilcileri huzurunda; Tâli Komisyonun yap
tığı değişiklikler ve kadro görüşülmüş; ve ko
misyonca bu değişiklikler üzerinde yine bâzı 
tadilât yapılarak ve devamlı kodroya daha iki 
memur ilâve edilerek Kanun tasarısının heyeti 

umumiyesi Komisyonumuzca ve oy birliğiyle ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Kastamonu Hatay 
Korgl. A. Alptoğan Gl. E. Durukan 

Kâtip 
Çankırı Afyon K. 

Dr. A. Arkan Maddelerden bâzılarının 
yazılışına muhalifim. 

Gl. S. Aldoğan 
Ankara 

31. Aksoley 
Balıkesir 

Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Erzincan 

Ziya Ağca 
İmzada bulunamadı 

Gazianteb Gümüşane 
Gl. A. Atlı Ş. Erdoğan 

Kırklareli 
Korgl. K. Doğan 

Konya 
Dr. II. Alata§ 

Ankara 
Korgl. Naci Tınaz 

Çankırı 
Gl. Zeki Soydemir 

Erzurum 
Gl. V. Kocagüney 

Seyhan 
ti. Tekelioğlu 

Kayseri 
Gl. S. Avgın 

Kocaeli 
Koramiral §. Okan 

Muğla 
A. Gürsü 

imzada bulunamadı 
Van 

B. Oktar 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TÎBtŞÎ 

Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı görevleri 
yerine getirmekle ödevli olmak üzere (Millî 
Savunma Yüksek Kurulu) kurulmuştur. 

Cumhurbaşkanı bu kurulun tabiî başkanıdır. 

MADDE 2. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lu, Başbakanın başkanlığı altında ve onun tek
lifiyle Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek 
Bakanlarla Genelkurmay Başkanından teşekkül 
eder. 

Seferde harb kuvvetleri komutanı Yüksek 
Kurulun tabiî üyesidir. 

Kurul, gerektiğinde Askerî Şûra üyelerini 
ve her türlü uzmanları istişare için çağırabilir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lunun başlıca görevleri şunlardır: 

A) Hükümetçe takip edilecek Millî Savun
ma politikasının esaslarını hazırlamak, 

B) Bütün Devlet teşkilâtına, her türlü 
özel müessese ve teşekküllere ve vatandaşlara 
düşeeek-millî »avunma ödev ve görevlerini tes-
bit ile gereken kanuni ve idari tedbirleri al
mak üzere yetkili makamlara sunmak, 

C) B. fıkrasında yazılı tedbirlerin uygu
lanmasını kovuşturmak, 

D) Topyekûn millî seferberlik plâmını ba
rışta hazırlamak ve gereğinde tam olarak uygu
lanmasını sağlamak, 

E) Yurt savunmasiyle ilgili işlerden Baş
bakanın lüzum gösterdiklerini inceliyerek mü
talâasını bildirmek. 

MADDE 4. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lunun kararlarından doğrudan doğruya icra 
edilebilecek olanlar Başbakan tarafından ilgili 
yerlere tebliğ olunur. Bakanlar Kurulu kararını 
istilzam edenler Bakanlar Kuruluna sunulur. 

MADDE 5. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lu en az ayda bir defa toplanır. 

MADDE 6. — Başbakanın direktiflerine göre 
Millî Savunma Yüksek Kurulu çalışmalarını ha
zırlamak ve her türlü yazı işlerini yürütmek üze-

Mülı Savunma Yüksek Kurulu Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet işlerinin en başında ge
len topyekûn Millî Savunma görevlerini yerine 
getirmek üzere (Millî Savunma Yüksek Kurulu) 
teşkil edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı bu kurulun tabiî Başkanı
dır. 

MADDE 2. — Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Millî Savunma işlerini kordone etmekle mükellef 
olan Başbakanın Başkanlığı altında ve onun tek
lifiyle Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek Ba
kanlarla Millî Savunma Bakanı ve Genel Kur
may Başkanından teşekkül eder. 

Seferde harb kuvvetleri Genel Komutanı 
Yüksek Kurulun tabiî üyesidir. 

Kurul, gerektiğinde Askerî Şûra üyelerini ve 
her türlü uzmanları istişare için çağırabilir. 

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

MADDiE 4. — Hükümetin 4 ncü 
nen,kabul edilmiştir. 

ay-

MADJDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MABD.E 16. —• Hükümetin 6,ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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re bir (Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliği) kurulmuştur. 

MADDE 7. — Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Genel Sekreteri Genelkurmay Başkanının müta
lâası alınarak Millî Savunma Bakanınca yapıla
cak teklif üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin olunur. 

MADDE 8. — Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Genel Sekreterliğinin kadrosu, Başbakanın tek
lifi üzerine Millî Savunma Yüksek Kurulu tara
fından tesbit edilir. Bu kadroda çalıştırılacaklar, 
daireleriyle bağlılıkları saklı kalmak, özlük hak
larına ve terfilerine ilişkin işlemleri mensup bu
lundukları Bakanlık ve Dairelere ait olmak ve 
disiplin ve izin bakımlarından Başbakana tâbi 
bulunmak üzere Bakanlıklar ve Katma bütçeli 
dairelerden veya Devlet Ekonomi Kurumları 
memur ve hizmetlilerinden Başbakan tarafından 
almır. 

MADDE 9. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. -
yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dış. B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H, Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

F. Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

M. S. K. 

MADDE 7. — Hükümetin 7. nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Genel Sekereterliğinin devamlı kadrosu ilişik cet
velde gösterilmiştir. Bu kadro Başbakanlık kad
rosuna eklenmiştir. 

Genel Sekreterlik kadrosunda ihtiyaca göre, 
geçici olarak çalıştırılmasına lüzum hâsıl olacak 
memurlar Başbakanın teklifi üzerine Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu tarafından tesbit edilir. 

Geçici olarak çalıştırılacaklar daireleriyle bağ
lılıkları saklı kalmak, özellik haklarına ve terfi-
lerine ilişkin işlemleri mensup bulundukları Ba
kanlık ve dairelere ait olmak ve disiplin ve izin 
bakımlarından Başbakana tâbi bulunmak üzerj 
Bakanlıklar ve Katma Bütçeli dairelerden veya 
Devlet ekonomi kurumları memur ve hizmetle
rinden başbakan tarafından alınır. 

Bu kadroda çalıştırılacak subaylar hakkında 
1281 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

10 ncu maddesi 
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Mült Savunma Komisyonunun teklifine bağlı 

CETVEL 

Millî Savunma Yüksek Kurulu Oenel Sekreterliği 

Devamlt Kadrosu 

Adı Sayı Aylığı 

Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreteri 

Uzman 
Muamele memuru 
Dosya memuru 
Daktilo 

1 

3 
1 
1 
1 

Albay - Korgeneral 
Yalnız rütbesinin maaşını ala
cak bu da Millî Savunma Ba
kanlığınca ödenecektir. 
100 lira (Asli) 
70 » » 
40 » » 
40 » » 
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S. Sayısı: 206 ya ek 
Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu tasarı ve Bütçe Komisyo

nu raporu (1/539) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Esas No. 1/539 
Karar No. 142 

21 .V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Yüksek Kurulu hakmda Millî 
Savunma Komisyonunca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 20 . IV . 1949 tarihli ve 6/1503 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun 
tasarısının Millî Savunma Komisyonunca intaç 
edilerek Kamutaya sunulmuş olması ve bu Ko
misyonca metne ilâve edilen bir kadronun 
bütçeyi ilgilendirmesi itibariyle Komisyonu
muzca da görülmesi gerektiği hakkındaki ko
misyon mütalâası Kamutayca dikkat nazarına 
alınarak tasarı komisyonumuza verilmiş ol
makla Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarının esası ve 1 - 7 nci maddeleri ay
niyle kabul edilmiş ve sekizinci madde üzerin
de incelemeler yapılmıştır. 

Alman izaha göre bu kurul için daimî bir 
kadronun zarureti Hükümetçe de tasarının ha
zırlanması sırasında düşünülmüş ise de bilâha-
ra bundan vazgeçilerek şimdilik Bakanlıklar 
memurlarından bu kurulda çalışmaları tensip 
edilecek bir kadro ile işe başlanması uygun gö
rülmüş ve tasarı bu esasa göre hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

Filvaki bu kurul için devamlı bir çekirdek 
kadronun bu tasarı ile ihdası, Millî Savunma 
Komisyonunca düşünülüp kabul edilmiş ise de 

bu kadronun maslahatın icabına ve ihtiyacına 
tam tevafuk edecek bir kadro olduğu da id
dia olunamıyacağmdan ve esasen 1949 yılının 
hemen yarısına gelinmiş olmak itibariyle bu yıl 
içinde bir müddet Hükümet teklifi veçhile teşkil 
edilecek bir kadro ile işin idaresini ve bir tecrübe 
devresi geçirilmesini ve hizmetin ihtiyaçlarına 
tam tevafuk edecek esaslı bir kadronun ilerde 
memur kadrolarında yapılacak umumi tasarruf 
plânı ve çerçevesi içinde Hükümetçe tesbit oluna
rak karşılığı ile birlikte teklif edilmesini Komis
yonumuz uygun görmüş ve Millî Savunma Ko
misyonunun son fıkrasını Hükümet metnine ek
lemek suretiyle 8 nci madde yeniden yazılmıştır. 

9 ve 12 nci maddeler ayniyle kabul edilmiştir. 
Kamutayın tasvibine arz olunmak üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Mardin 
R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

İsparta 
K. Turan 

Rize 
T. B. Balta 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 
F. Bük 

Malatya 
M. S. Eti 
Seyhan 

A.R. Yûregir 

Sözcü 
Ankara 

• M. Eri$ 

Ankara 
Dr.A.H. Selgü 

Diyarbakır 
Ş. TJluğ 
Niğde 

R. Oürsoy 
Tokad 

R. A, Stvengil 



İ3ÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Millî Savunma Yüksek Kurulu kanun tasartisi 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonunun 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Yüksek Kuru
lu, millî savunma işlerini telif ve tanzim 
etmekle mükellef olan Başbakanın Başkanlığı 
altında ve onun teklifiyle Bakanlar Kurulu 
tarafından seçilecek Bakanlarla Millî Savunma 
Bakanı ve Genel Kurmay Başkanından teşekkül 
eder. ' > •. •{ &'•* 

Seferde, Harb Kuvvetleri Genel Komutanı, 
Yüksek Kurulun tabiî üyesidir. 

Kurul, gerektiğinde Askerî Şûra üyelerini 
ve her türlü uzmanları istişare için çağırabilir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Genel Sekreterliğinin kadrosu, Başbakanın tek
lifi üzerine Millî Savunma Yüksek Kurulu tara-
fmlan tesbit edilir. Bu kadroda çalıştırılacaklar, 
daireleriyle bağlılıkları saklı kalmak, özlük hak
larına ve terf ilerine ilişkin işlemleri mensup bu
lundukları Bakanlık ve dairelere ait olmak ve 
disiplin ve izin bakımlarından Başbakana tâbi 
bulunmak üzere Bakanlıklar ve katma bütçeli 
dairelerden veya Devlet Ekonomi Kurumları me
mur ve hizmetlilerinden Başbakan tarafından 
alınır. 

Bu kadroda çalıştırılacak subaylar hak
kında 1281 sayılı Kanunun hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

» • - « 
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S. Sayısı: 207 
Askerî Şûranın Teşkilât ve Görevleri hakkındaki 636 sayılı Ka
nunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 

tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1 /537) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . IV . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1319,6-1501 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Sovunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . IV . 1949 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Askerî Şûranın Teşkilât ve Görevleri hakkındaki 636 sayılı 
Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının gerekçesiyle birlik
te sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

V " - " - * - * > *- Gerekçe 

Topyekûn Millî Savunma işleriyle görevli olmak üzere kurulması düşünülen Millî Savunma 
Yüksek Kurulu hakkında hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuş bulunan kanun tasarısında, 
Cumhurbaşkanı, Kurulun tabiî Başkanı olarak arz ve teklif edilmiştir. 

Genel yurt savunmasına ilişkin konular bu kurulun görevlerine dâhil bulunduğuna göre kuru
lun tabiî başkanına; sırf silâhlı kuvvetleri ilgilendiren işlerle meşgul olan Askerî Şûra Başkanlığı
nın verilmesinde fayda görülmemiş ve Askerî Şû**a Başkanlığının, Başbakana verilmesi uygun 
bulunmuştur. 

Şûranın yalnız daimî üyeleriyle yapacağı toplantılara ise Millî Savunma Başkanlık etmesi ta
biî görülmüştür. 

Harb küvetleri teşkilâtında, Ordu Müfettişlikleri ve Donanma Komutanlıkları makamlarının 
üstünde ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı olmak üzere, havadan başka, kara ve deniz kuvvetleri 
komutanlıkları da ihdas edilmekte olduğu ve bu komutanlarla Millî Savunma Kurulu Genel Sek
reterinin Askerî Şûra üyeleri arasına katılması tabiî bulunduğu cihetle ve üye sayısının on beşe 
çıkarılması uygun görülerek 3 neü maddenin değiştirilmesine dair madde hazırlanmıştır. 

Hava Küvetleri Komutanı da Askerî Şûra üyeleri arasında sayılmış bulunduğundan 4764 sa
yılı Kanunun kaldırılması gerekli bulunmuştur. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. î/537 
Karar No. 19 

19 .V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 19 . IV . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 21 . 
IV . 1949 tarihinde Komisyonumuza havale Du
yurulan Yüksek Askerî Şûranın Teşkilât ve Gö
revleri hakkındaki 636 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
tasarısı; Millî Savunma Bakanı ile Bakanlık uz
manları ve Genel Kurmay Başkanlığı temsilci
leri huzuriyle 12 . V . 1949 tarihli toplantıda 
okunup incelendi : 

Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden mürek
kep Cumhuriyet Ordusuna ait kanunlarla; na
zari ve seferî teşkilâtı askeriye, ve ordunun ha-
zari kuruluşu, tesisatı askeriye ve fabrikalar ve 
harb gemileri ve ve ordu mensuplarının yetişti
rilmesi ve yurdun yüksek müdafaası için aske
rî yollar, vatandaşların yurdun yüksek savun
ması bakımından yetiştirilmesi gibi hususlarda 
kıymetli yüksek görgü ve tecrübelerinden pek 
çok istifade edilmiş olan Yüksek Askerî Şûranın 
kanununda; orduda yeniden yapılmakta olan 
teşkilât ve yine yeniden kurulmakta olan Millî 
Savunma Yüksek Kurulu dolayısiyle; bâzı deği
şiklikler yapılması zarureti hâsıl olduğu; yapı
lan müzakereler neticesinde anlaşılmış ve Hükü
metin bu husustaki tasarısı Komisyonumuzca da 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Yalnız; cereyan eden müzakereler neticesin
de Hükümetin değiştirilmesini teklif ettiği 
maddelerde bâzı değişiklikler yapılması lüzu
mu hâsıl olmuştur. Bunlar da dikkat nazara 
alınarak Hükümetin teklif eylediği kanun tasa
rısı Komisyonumuzca yeniden yazılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Sa. Ko. Ba 

Kastamonu 
.1 . A Iptoğan 

Kâtip 
Çankırı 

Dr. A. Arlan 

Ankara 
M. Aksol 

İmzada bıılııı 
Balıkesir 
/. Çalışlar 

Erzincan 
Z. Ağca 

• • § • 

I, 

ey 

Iınz 

ıaıııadı 

İmzada bulunamadı 
(îazianteb 

A. Aih 
Kırklareli 
K. Doğan 

Muğla 
A. Gürsu 

Gümüşanc 
*?• Erdoğan 

Kocaeli 
Ş. 

S. 

Okan 
Seyhan 
Tekvlioğl 

Sözcü 
Hatay 

E. Duruk an 

Afyon K. 
S. Al doğan 
ada bulunamadı 

Ankara 
N. Tınaz 

Çankırı 
Z. S aydemir 

Erzurum 
V- Kocac/üncy 

Kayseri 
S. Avgın 

Konya 
Dr. H. Alatas 

Van 
\u R. Olttar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî Şûrasının teşkilât ve görevleri hakkında
ki 636 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri

nin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 036 sayılı Kanunun 870 sayılı 
Kanunla değiştirilen ikinci maddesiyle aynı ka
nunun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Askerî Şûranın tabiî baş
kanı Başbakandır. 

Başbakan tarafından davet edilen diğer Ba
kanlar da Askerî Şûra toplantısında bulunur
lar. 

Askerî Şûranın yalnız üçüncü maddede ya
zılı olan daimî üyeleriyle toplanması halinde 
Başkanlık Millî Savunma Bakanı ve bulunma
dığı zamanlaî'da Genelkurmay Başkanı tarafın
dan yapılır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerî Şûranın üyeleri 
Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, 
bilfiil hava, kara, deniz kuvvetleri komutanla
rı, Ordu Müfttişleri, Millî Savunma Kurulu Ge
nel Sekreteri ve hazar ve seferde bilfiil bu ko
mutanlıkları başarı ile yapmış muvazzaf zevat
tan ve bu vasıfları kazanmış ve bir derece as 
komutada bilfiil bulunan zevat arasından daha 
altı üye seçilmek üzere 15 zattan ibarettir. 

MADDE 2. — 4764 sayılı Kanun kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

3 — 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

DEĞtŞTİRİŞÎ 

Yüksek Askerî §ûranın Teşkilât ve Görevleri 
hakkındaki 636 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin değitirihnesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 636 sayılı Kanunun 870 sayılı 
Kanunla değiştirilen ikinci maddesiyle aynı ka
nunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 2. — Yüksek Askerî Şûranın tabiî Baş
kanı Cumhurbaşkanıdır. Gerekli görüldüğün
de; Cumhurbaşkanı tarafından davet edilmek 
üzere Başbakan ile diğer bakanlar Yüksek Aske
rî Şûra toplantısında bulunurlar. 

Cumhurbaşkanı hazır bulunmazlarsa Baş
bakan Heyete Başkanlık eder. 

Yüksek Askerî Şûranın yalnız 3 ncü madde
de yazılı olan daimî üyeleri ile toplanması halin
de Başkanlık Millî Savunma Bakanı ve bulun
madığı zamanlarda Genelkurmay Başkanı tarafın
dan yapılır. 

Madde 3. — Yüksek Askerî Şûranın üyeleri 
Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, 
bilfiil Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komu
tanları ve Donanma Komutanı, Ordu müfettiş
leri, Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sek
reteri (Rütbesi üstündeki sicil hükümlerine iş
tirak etmemek şartiyle) ve hazar ve seferde bil
fiil bu komutanlıkları başarı ile yapmış muvaz
zaf zevattan ve bu hakları kazanmış ve bir dere
ce askomutada bilfiil bulunmuş olan zevat ara
sından daha altı üye seçilmek üzere 16 zattan iba
rettir 

Senede en az iki defadan aşağı olmamak üzere 
toplanır. Ye kararlar salt çoğunlukla verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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— 4 — 

MADDI: 4. -
hı yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet I'akanı ve 
Dış. B. V. 
.V. 8um er 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Biirge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sattr 

Hü. 

Bu kanunu Bakanlar Kıırıı-

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmcıı 

içişleri Bakam 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. //. Alsal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

M. S. K. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
avncn kabul edilmiştir. 
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