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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaffer'in, 1076 

sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair ka
nun teklifi fıkra fıkra görüşüldü. Maddeden iki, 
fıkra çıkarılarak bâzı fıkraları tadilen ve bir kı
sım fıkraları aynen kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaffer'in, 1076 

sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair ka
nun teklifinin maddelerinin görüşülmesine de
vam olundu. 

Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla muad
del 18 nci maddesinin yorumuna mahal olmadı
ğına dair Sosyal İşler Komisyonu raporu kabul 
edildi. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil 
Divan Kâtibi 

Er Ahmet 

M42Eai^^Mfitf^flB^fiîp»Ç4"* 



BÎRÎNCt ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN —- Esin Numan 
KÂTİPLER: Özdağ Muzaffer, Karavelioğlu Kâmil 

» 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. Müzakerelere | gündemin birinci maddesinden başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

Ozgüneş Mehmet ve Ozdağ Muzafferin, 1076 
sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanıma geçici maddeler ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Sosyal İsler Komisyonu raporu (2/72) (1) 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddede kalmıştık. 
Söz, Komisyon Sözcüsünündür. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Millî Sa
vunma, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcileriyle müştereken yaptığımız toplantı
da tasarının geçici ikinci maddesini şu şekilde 
değiştirmiş bulunuyoruz. 

Bu maddenin ilk fıkrasının 8 nci satırına ka
dar olan yani «kullanılmak üzere Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine verilirler;» ibaresi sonuna ka-
darki kısmı kalıyor, mütaakip kısımları çıkarı
lıp onun yerine şimdi okuyacağım fıkralar ek
leniyor. Evvelce bu maddenin ilk kısmı kabul 
edildiğinden, şimdi okuyacağım kısmın da reye 
ve arkadaşların kabulüne arzını istirham ediyo
ruz. 

«...Ve askerlik şubelerinden sevk edildikleri 
andan itibaren askerlik hizmetleri başlamış sa
yılır. Bunlar iki senelik askerlik mükellefiyetle
ri zarfında Millî Eğitini Bakanlığınca gösterilen 
yerlerde öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

Bunlardan halen Millî Eğitim Bakanlığı kad
rolarında öğretmen olarak müktesep .maaşlarım 
almaya devam ederler. Bunun haricinde olanlar fii
len öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 
baremin 13 ncü derece maaşını alırlar. 

Bunlar askerlik şubelerinden şevklerinden 
itibaren iki senelik askerlik mükellefiyetleri es
nasında firar ve izin tecavüzü bakımından Aske-

(1) 94 S. Saydı basmayazı 20 nci Birleşim 
zaptının sonundadır. 

i rî Ceza Kanununa tabidirler. 
Bulların, okulların yaz tatili devresinde ne 

şekilde askerî eğitime tâbi tutulacakları Millî 
Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca tesbit 
olunur. Askerî eğitimleri sırasında Harb Okulu 
talebeleri gibi yedirilir ve er gibi giydirilirler. 
Eğitim mahallerine gidiş ve gelişleri Harb Oku
lu talebeleri gibi Devletçe temin olunur, muvak
kat görev yolluğu alamazlar, öğretmenlik maaş
ları verilmeye devam olunur. 

öğretmen olmak üzere Millî Eğitim Bakan
lığı emrine verilenlerden öğretmenlik hizmetleri
ni lâyıkı veçhile yapamadıkları usulü dairesin
de anlaşılanlarla, öğretmen olmak istiyenler ve 
askerlik eğitimlerinde muvaffak olamıyanlar ge
ri kalan mükellefiyetlerini er olarak tamamla
mak üzere kıtalara sevk olunurlar. 

İki senelik askerlik hizmetlerini öğretmen 
olarak tamamlıyanlar asteğmen olarak terhis edi
lirler. Ancak, fiilen iki ders yılı ve 6 aylık aske
rî eğitimlerini tamamlamadıkça terhis edilemez
ler.» 

Bu geçici maddeden sonra derpiş olunan son 
geçici maddede ise malî hususlar derpiş edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Efendim, bu geçici 2 nci mad
denin ilk fıkrasını okuyacağız sadece. Bunun 
üzerinde tekrar müzakere açmıyacağız, çünkü 
kabul edilmişti. Mütaakip fıkraları okumak su
retiyle ayrı ayrı görüşlerinize arz edeceğim. 
Şimdi kabul edilmiş olan fıkraları tekrar oku
yalım, fakat mütaakip fıkra üzerinde müzakere 
açacağız. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yürürlükten kaldırılan hüküm
ler gereğince, yedek subay olmak hakkını ve
ren üniversite ve yüksek okullardan gayri okul-
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lardan mezun olup, 1076 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesindeki şartları haiz olanlar millî eğitim 
seferberliğinde kullanılmak üzere öğretmen ola
rak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. 
Ve askerlik şubelerinden sevk edildikleri andan 
itibaren askerlik hizmetleri başlamış sayılır. 
Bunlar iki senelik askerlik mükellefiyetleri zar
fında Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen yer
lerde öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Ve askerlik diye başlıyan bu 
fıkra üzerinde söz istiyen?... Tunçkanat. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, as
kerlik şubelerine sevk edildikleri tarihten itiba
ren askerlikleri başlar deniyor. Bunlar sevk edil
dikleri yere gitmeyip firar ettikleri takdimde as
kerlikleri işlemiş olacak. Binaenaleyh gösteri
len yere tâyin edildikleri tarihten itibaren baş
lar demek daha doğru olur gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Buyurun 
Solmazer. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, Millî Sı-
vunma Bakanlığının çıkardığı Sevk Talimatna
mesine göre, ve 111(1 sayılı Askerlik kanunun
da yapılan ufak bir değişiklikle, askerlik hiz
metinin başlangıcı, şubeden sevk ediliş tarihi
dir. Bunların şubeden sevk edildikleri yere va
rışlarına kadar geçecek zaman malûmdur. Eğer 
bu müddette tecavüz vuku bulursa o zaman firar 
etmiş er muamelesi görürler. Meselâ; Konya'
dan şubece sevk edilen bir kimse Kars'a 3 gün
de varması mümkün ve bu da bu kadar müddet 
olarak tesbit edilmişse, 15 gün sonra varması 
halinde kıtası bu 15 günden 3 günü tenzil eder 
ve 12 gün • için, bu gecikmeden mütevellit, 
kendisi hakkında kanuni takibata geçer. Bunun 
içinde sevk edildiği tarih ile gideceği yer asker
lik sevk puslalarınm ikinci nüshalarına yazılır. 
Bu bakımdan Sayın Albayın endişeleri yersiz
dir. 

BAŞKAN — Bu bakımdan başka söz istiyen 
var mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, şubeden şevkin
den itibaren olmakla arkadaşımızın söylediği 
mahzur önlenir ve gecikme de önlenir. Şark'a 
tâyin oldum, biraz daha geç gideyim gibi bu 

I 

hususları da önlenir. 
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

bu gecikme hususunda bir şey mevzuubahis mi? 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, gecik

me hususunda Askerî Ceza Kanununa tâbidir-
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ler. Yani 66 veya 68 nci maddeye tâbi olacak
lardır. 

BAŞKAN — Mevzu anlaşılmıştır, fıkrayı 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müteakip fıkrayı okuyoruz. 
«Bunlardan halen Millî Eğitim Bakanlığı kad

rolarında öğretmen olanlar müktesep maaşlarını 
almaya devam ederler. Bunun haricinde olanlar 
fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 
baremin 13 ncü derece maaşını alırlar.» 

BAŞKAN -—• Bu fıkra hakkında konuşmak is
tiyen ... Buyurun Karavelioğlu. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Deniyor ki, 
müktesep maaşlarını almaya devam, ederler. Hal
buki bunlardan, meselâ 40 lira, 60 lira alanlar 
vardır. Burada 20 lira almalıdırlar. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Buyuru
nuz Madanoğlu. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim fıkra
nın yazılışına göre, bunlardan bir kısmı mük
tesep maaşlarını almaya devam edecek, diğer
leri ise 13 ncü dereceden maaş almaya, şube
lerince sevk tarihinden itibaren, başlacaklâr. 
Bir karışıklık oluyor, ikisinin tevhidi mümkün 
değil mi? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim biz, ko
misyon olarak bu mevzuu münakaşa ettik. 30 
lira asli maaş alan bir adamın, şubece sevk edi
lince maaşını yeniden 20 liraya indirmek çoluk 
çocuğunu perişan edebilecektir. Bir devrimde 
de vazife alacağına göre, böylece muhafazasını 
uygun gördük. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Mevcut statü 
değişmeseydi, öğretmen de 6 ay maaş almadan 
askerlik yapacak, sonra 20 lira ile asteğmen 
olarak çalışacaktı. Şimdi belki bir öğretmen 
çalıştığı mahalden de ayrılmadan bu vazifeyi 
görecek. Ancak 20 liradan maaş alacak; aynı 
zamanda da askerlik görevini ikmal etmiş ola
caktır. Bence 20 lira kâfidir. 

ERKANLI ORHAN — Karavelioğkmun fik
ri doğru olmakla beraber; şimdi bizim Millî 
Eğitime verdiğimiz ehemmiyet dolayısiyle bir
çok prensiplerden fedakârlık etmiş bulunuyo
ruz. Bu da büyük bir yekûn tutmaz. Bu itibar
la, tensibederseniz alt dereceye indirmiyelim, 
olduğu gibi bırakalım. O tarihe kadar öğretmen 
olmıyanlar 1.3 ncü dereceden maaşlarını alsın-
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lar. Fakat hakkı müktesebi tanıyalım. Bu se
beple maddenin bu fıkrasının aynen kabulü 
yerinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Şu 
halde Karavelioğlu arkadaşımızın teklifini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Reddedil
miştir. 

O halde, komisyonun bu fıkrasını oylarını
za arz ediyorum... Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer fıkraya geçiyoruz. 
«Bunlar askerlik şubelerinden şevklerinden 

itibaren iki senelik askerlik mükellefiyetleri 
esnasında firar ve izin tecavüzü bakımından 
Askerî Ceza Kanununa tabidirler.» 

Başka söz istiyen?. Buyurun Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bun

lar esasında Millî Eğitim Bakanlığının emrinde 
çalışacaklardır. Bunların işliyeeekler^ suçların 
önünü almak için, bu bakımdan, kendilerinin 
askerî mahkemede muhakemelerini temin ede
cek, bir bağlantı bulunamıyor mu? 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, yani adlî 
amirliği kim yapacak? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bunlar, 
kurullara ve aidoldükları mahkemelere sevk 
edilecekler, burada ceza görecekler. Bunun dı
şında ; disiplin kurullarının, yani öğretmenlerin 
tâbi oldukları hükümlere tabidirler. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, 5 gün firar 
cezasını kim verecek? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, 68 nci 
madde malûm; 6 günü geçmiyen firarlar için
dir. Binaenaleyh, bir gün dahi firar etse 68 
nci maddeye tâbidir. İhtar vermek, maaş kat'ı 
her zaman mümkündür. Disiplin kurulu neye 
karar verirse öyle olacaktır. 

MADANOĞLU CEMAL — Bence diğer me
murlar için kendi vekâletleri hangi usulü tat
bik ederse, bunlar için de aynı usul tatbik ve 
tecziye edilsinler. Ehliyet göstermez, vazifesini 
yapmaz ise kendi ceza talimatlarına göre mua
mele görmesi yerinde olur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bunları tama
men "Maarif Vekâleti emrine verdiğimize göre 
her noktadan Maarif Vekâleti statüsüne tâbi 
olsunlar. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim bunların hepsi 
tasarıda esasen mevcut, eğer bu öğretmenlik 
sırasında muhtelif hallerinden dolayı öğretmen-
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lige yarar tarafı yoksa, esasen kıtaya iade edi
lecektir. Bu kayıtjta burada mevcut. 

ER AHMET — Efendim, 1281 sayılı Ka
nun bunu hallediyor. Böyle vekâletlerden vekâ
letlere aktarılan memurlar için bütün terfi ve 
ceza işleri hususunda asıl mensubolduğu vekâ
let kanunları yürütülür. Binaenaleyh eğitim 
noktasından Millî Savunma Bakanlığı bunları 
Maarife devrediyor, o takdirde bu hususla Ma
arif Vekâleti alâkadar olacaktır. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, bütün ihti
lâf cezanın kimin tarafından verileceğidir. Ay
rıca orduda bir teşkilât yoktur kî. Askerî Ceza 
hükmünü bunlara tatbik edemeyiz. Bir ceza 
gösteriyoruz, ama bunu kim verecek. Disiplin 
âmiri tâyin edemez, tâyin etse de infaz olun
maz. 

BAŞKAN — Efendim, ben de burada bir 
mütalâa arz etmek istiyiorum; 

Şimdi yukarda deniyor ki, bunlar, şubelerin
den sevk edildikleri tarihten itibaren askerlik 
hizmetleri başlamış sayılır. Askerdirler ve bu-
andan itibaren Askerî Ceza Kanununa tabidir
ler. Böyle olunca her hususta tabidirler, demek
tir. iki senelik hizmetleri zarfında Askerî Cez,ı 
Kanununa tabidirler derken; firar ve izin teca
vüzü hallerinde bu kanuna itâbi olacaklar ve 
hunun dışında tâlbi olmıyaeaiklar. Bunlara As
kerî Ceza Kanununun iki hususita tatbikini isti
yoruz. Binaenaleyh, bunlar hakkında yalnız as
kerî eğitim sırasında Askerî Ceza Kanunu tat-
ibik edilmeli ve bunun dışında Askerî Ceza Ka
nunu tatbik edilmemelidir. 

Söz, sözcünün. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, şimdi iki 

görüş ileri sürüldü. Birincisine cevap vereyim. 
Bir defa bu insanlar öğretmen oldukları için 
Maarif Bakanlığının mevzuatına tabidirler Halk
larında disiplin cezası, disiplin kurullarınca ve
rilecektir. Maaş katı filân. Onlarda hapis cezası 
yoktur, öğretimen olarak Disiplin Kurulunun 
it âyin edeceği cezaları göreceklerdir. Ancak, tâ
yin edilen yere gitmiyen, iznini geçirenler için 
Maarif Vekâletinin kâfi cezası mevcut değildir. 
Halbuki muvakkat memurlar için muvakkat hü-
Ikümler koymak zorundayız. Sırf bunun içindir 
ki, Askerî Ceza Kanununun yalnız firar ve izin
sizler hakkındaki hükümlerinin tatbiki düşü
nülmüştür. Biz, komisyon olarak bunun zaru
retine kaaniiz. Bunları yalnız Disiplin Kurulu-
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nun cezalariyle cezalandırmak kâfi değildir. 
Bunlar aslında Millî Savunma Bakanlığının me
murları değildir ki, Millî Savununa kanunlarına 
tâbi olsunlar, öğretmenliğe tefrik edilince oto-
matikman Maarif Vekâleti kadrolarına devre
dilecektir. Onun için bunların tasrihine zaruret 
duyulmuştur. Ayrıca, yulkardaki hükümlere 
göre bunlar askerî ahkâma tâbi değildir, demek 
de doğru olmaz. Bunların bulundukları mahal
lerde silâhlı kuvvetler de mevcuttur. Araların
da bir komplikasyon doğar. Onun için bizimle 
alâkalı hususlarda Askerî Ceza ile, diğerlerinde 
Maarif Vekâletti mevzua'tiyle tecziyeleri yerinde 
olur, (kanaatindeyiz. 

[BAŞKAN — Söz, Ahmet Er'in. 
ER AHMET — Efendim, askerlik şubeleri

ne sevk edildikleri tarihten itibaren aiskerlik-
leri başlar, deniyor. Askerlik başladı mı, asker 
kabul edilir. Askerî şahısların kimler olduğu 
malûm. Mademki Iböyle, bunlar da doğrudan 
doğruya Millî Savunma Bakanlığı personeli 
arasında mütalâa edilir. Ve bunlar, hemen bir 
«aat sonra Millî Eğitim Bakanlığına devredile
cekler. öyle ise Millî Savunma Bakanlığına ve
rilip ve akabinde Millî Eğitim Bakanlığına ve
rildiklerini ıkalbul etmek lâzımdır. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, yani jan
darma kumandanları hapsetsin, bunları.. 

BAŞKAN — Efendim, zapta geçmek üzere 
Solmazer'e bir ihtar veriyorum. Devam buyu
run, efendim. 

ER AHMET (Devamla) — Öyle ise, bir ta
raftan Millî Eğitim Başkanlığına, bir taraftan 
da Millî Savunma Bakanlığına tabidirler. Bu
nun dışında askerlik disiplin kurullarına tabi
dirler, diyebiliriz. 

BAŞKAN — Buyurun, Karaman. 
KARAMAN SUPHÎ — Şu ikinci geçici mad

de ile karşı karşıya kaldığımız iki mevzu var. Bi
rincisi, Millî eğitim seferberliğinin Maarif ile 
elele vererek iyi ve normal bir şekilde çalışmasını 
temin etmek, ikincisi de bu işte görevlendirilen 
öğretmenlerin vazifelerine gitmelerinin kanun 
zoriyle temini hususudur;. 

Millî eğitim seferberliğinin normal işlemesini 
temin için öğretmenleri sicilleriyle beraber Millî 
Eğitim Bakanlığına devrediyoruz. Bunları asker
lik kanunlarına tâbi tutarsak belki meslekte dur
duranlayız. Disiplin noktasından da Maarife 
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bırakılması lâzımdır. Ama bunların memleketin 
muhtelif yerlerinde hizmet etmelerim temin için, 
firar gibi sebeplerle Askerî Ceza Kanununa tâbi 
tutulması çok yerinde olur. Bu bakımdan mad
denin aynen kabulü lâzımdır. Aksi halde Askerî 
Kanuna, tâbi tutmakla bunları işe sevk etmemiz 
mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok... 
Fıkrayı olduğu gibi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Diğer fıkraya 
geçiyoruz. 

«Bunların okulların yaz tatili devresinden ne 
şekilde askerî eğitimte tâbi tutulacakları Millî Sa
vunma ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca tesbit 
olunur.» 

BAŞKAN — Söz istiyen?... 
MADANOĞLU CEMAL — Bunlar yaz devre

sinde, yani okulların tâdili .devrfesinde ne şekilde f 
askerî eğitime tâbi olacaklardır? Bunlarla biz "« 
meşgul olamayız, başımıza almıyalım, bırakalım > 
öğretmenliklerini yapsınlar. * 

S0LMA3ER İRFAN — Madanoğlu Paşamız ; 
biraz haklı gibi gözüküyorsa da bir vatan müda
faası karşısında hiç askerlik yapmamış insanların 
eline silâh teslim edemeyiz ve kendilerinden isti
fade edemeyiz. Bu sebeple kıta hizmeti görme
lidirler. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Askerî eği
time tâbi tutmak lâzımdır. Öğretmenlik vazife
lerini yaptıktan sona terhislerine 4 ay kala bun
ları alıp askerlik .bakımından yetiştirmek müm
kündür, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Madanoğlu. 
MADANOĞLU CEMAL — Etendim, İrfan 

da haklı, ben de haklıyım. Yalnız mevzu şu. Se
ferberlik ilân edildiğinde 21 günlük bir seferi 
eğitimle bunlara silâh kullanmayı öğretebiliriz. 
Binaenaleyh bunun dışında tatil zamanında şu
raya buraya, memleketlerine, annelerine falan 
gidiyor. 21 günde bu lise mezunlarına pekâlâ 
silâh kullanmayı öğretebiliriz. 

' SOLMAZER ÎRFAN — Efendim, Madanoğlu 
Paşam zannediyorum ki, 21 gün sonra bir çatış
ma olabilir. Bugünkü harfe tekniği ve dünya şart
ları karşısında 21 gün çok büyük bir zamandır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, • 
terhislerine 2 ay kala deniyor. Diğer taraftan 
mekteplerin tatili 4 aydır. Bu itibarla maddenin 
olduğu gibi kabulünde zaruret vardır. 
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BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOÖLU KÂMÎL — İki senelik 

askerlik süresi için bunların senede 4 er aydan 
8 ay tatilleri vardır. Bu tatiller içinde bunların 
askerî eğitime tâbi tutulmaları zaruridir. Yok
sa askerliğin kokusu dahi bunlara sinmez. 

YURDAKULER MUZAFFER — Şimdi as
kere aldıklarımızı ikinci devrede bundan 4 ay 
evvel askere alırız. Bu suretle okullar açılınca
ya kadar geçecek 4 ay içinde bunları askeri eği
time tâbi tutmak mümkün olur. 

MADANOĞLU CEMAL — Benim demek is
tediğim şu. Biliyorsunuz askerî kamplar aça
rız. Kumandan tâjyini, çadır temini, iaşe için 
bir sürü külfetlere katlanırız. Bu külfetleri Mil
lî Müdafaaya tahmil etmiyelim. Bırakalım Millî 
Eğitime, başımıza dert etmiyelim. 

BAŞKAN — Efendim, bu arada sayın Paşam 
buyurduklarında pek haklıdırlar. Esasen tasa
rının metnini Millî Savunma ve Millî Eğitim 
Bakanlıkları tesbit etmiyor. Elbette Millî Sa
vunma Bakanlığı, esasen kendisini ilgilendiren 
bu konuda, yeter tedbir ve çareyi arıyacak, 
Çankırı'da veya başka bir yerde bunu düşüne
cektir. 

Söz, Sözcünün. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, şimdi Pa

şamın endişelerini anlıyorum. Fakat hepsi as
kerlerden kurulu bir Komite 22 500 vatandaşa 
hiç askerlik yaptırmamak mesuliyetini üzerine 
alamaz. Binaenaleyh bundan vazgeçmiyelim. 

BAŞKAN — Paşam da bundan vazgeçmedi. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET (Devamla) — Efen

dim, esasen bunlar muayyen bir devre çocuk 
psikolojisi eğitimi de yapacaklardır. 

BAŞKAN — Mevzu anlaşılmıştır. Bu fıkra
yı olduğu gibi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Söz Tunçkanat'm. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar

kadaşlar, şimdiye kadar yedek subaylığını' 
yapmamış olanların bir kısmı sıhhi sebepler ve 
muhtelif raporlarla bu hizmetten kaytarmış 
olanlardır. Halbuki bunlar öğretmenlikte va
zife görebilirler. Bedeni hizmet talimatname
sinde mümkün olan değişikliği yaparak bunlar
dan da istifade cihetine gidilmesinin yerinde 
olacağı kanaatindeyim. 
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BAŞKAN — Diğer fıkrayı okuyoruz : 
«Askerî eğitimleri sırasında Harb Okulu 

talebeleri gibi yedirilir ve er gibi giydirilirler. 
Eğitim mahallerine gidiş ve gelişleri Harb Oku
lu talebeleri gibi Devletçe temin olunur; mu
vakkat görev yolluğu alamazlar. Öğretmenlik 
maaşları verilmeye devam olunur. 
BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen? Bu

yurun Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, buradaki, «mu

vakkat görev yolluğu alamazlar» tâbirinin kal
dırılmasını teklif edeceğim. Yidirilişleri, eği
tim mahallerine gidiş ve gelişleri Harb Okulu 
talebeleri gibi olduğuna göre muvakkat görev 
^yolluğu da alabilmelidirler. 

S O I J M A Z E R ÎRFAN — Efendim; «muvak
kat görev yolluğu alamazlar tâbiri yerinde 
bir tâbirdir. Aksi halde yerleri değiştirildiği 
takdirde gittikleri ikinci yerde oturdukları 
müddetçe ikamet yevmiyesi, muvakkat görev 
yolluğu almak isterler. Bu bakımdan «muvak
kat görev yolluğu alamaz» tâbiri yerinde bir 
tâbirdir. 

BAŞKAN — Efendim, bunlar muvakkat 
müddet için eğitim yapacaklardır. Bu eğitimde 
Harb Okulu talebeleri gibi muamele görecek
lerdir. Bizler stajlarımızda bir er gibi giyin
dik. Bunda mahzur yoktur. 

Başka konuşmak istiyenf Yok. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kaljfııl edilmiştir. 

Bundan sonraki fıkraları okuyoruz, «öğret
men olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı emri
ne verilenlerden öğretmenlik hizmetlerini lâyi-
ki veçhile yapamadıkları usulü dairesinde an
laşılanlarla öğretmen olmak istemiyenler ve as
kerlik eğitimlerinde muvaffak olamıyanlar ge
ri kalan mükellefiyetlerini er olarak tamamla
mak üzere kıtalara sevk olunurlar». 

KARAMAN SUPHÎ — Bu kanunun en kuv
vetli tarafı budur. Aynen kabul edilmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Mütaakıp fıkrayı okuyorum. 
«Îki senelik askerlik hizmetlerini öğretmen 

olarak tamamlıyanlar asteğmen olarak terhis edi
lirler. Ancak, fiilen iki ders yılı ve 6 aylık 
eğitimlerini tamamlamadıkça terhis edilemez
ler.» 
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BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde görüşme acı

yorum. 
KARAMAN SUPHİ — Ve bunun içinde «o 

aylık askerlik hizmeti» densin. 
SOLMAZER İRFAN — «Teğmen olarak ter

his edilirler» kaydının konulmasını teklif edi
yorum. Çünkü bu çocukların emsalleri teğmen 
olarak terhis edileceklerdir. Bu suretle onla
rın moralini do takviye etmiş olacağız. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bil
fiil asteğmenlik yapmamış bir kimseyi teğmen 
olarak terhis etmek biraz acaip olur. Zira teğ
menlik ikinci bir rütbedir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, ben Hay
dar beye cevap vereceğim. Asteğmenlikle teğ
menlik arasında fark yoktur. Hattâ asteğmenlik 
lüzumsuz bir rütbedir. Zira asteğmenin ve teğ
menin yapacağı iş takım kumandanlığıdır. 

Sanra buradaki müddeti, iki ders yılının 
sonunu hesap ederek ve birinci ve ikinci eğitim 
devresini nazarı itibara alarak tâyin edelim ve 
müddeti ona göre koyalım. 

KARAVELİOGLU KÂMİL — Efendim, ka
nunun başlangıç tarihi gayrimüsaittir. Bu de
mek değildir ki, 22 000 kişi asker edilecektir. 

Maarif Bakanlığının emrinde 10 500 öğret
menden 2 500 ü askere alınacaktır. İki bin beş 
yüz kişinin vaziyeti uygun olmıyacaktır. Bun
dan sonra eğitime gelecek arkadaşlar Haziranda 
askere alınacak, dört ay askerlik yapacak ondan 
sonra bir devre öğretmenlik yapacak, ikinci yaz 
yine gelecektir ve öğretmenlik yapacaklardır. 
Dört ay tatbik edildiği zaman başlangıç tarihi 
gayrimüsait bir tarih oluyor. 

Hususi bir eğitime tâbi olmaları askerlik ba
kımından çok kıymetlidir. Arkadaşlarımız ta 
rafından dendiği gibi mütaakıp seneler için 
22 500 askerliği gelen var. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu kanım
la millî eğitim seferberliğini süratle intacedece-
ğimize göre tek kişinin geride kalmaması lâz in
dir. 2'2 500 kişinin hepsi birden alınmalıdır. 
Hepsini birden alıp sevk etmezsek bu kanunun 
tatbikatı 5 sene daha devam eder. Bu kanunun 
tatbikatı iki seneden ileri gitmemelidir. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem yarba
yımın fikirlerine katılıyorum. 22 500 talebeden 
bahsettiler. Bunlardan zaten 10 500 öğretmen 
halen hizmet halindedir. Bu 10 500 öğretmen
den sonra okulların ihtiyacı olarak 8 951 öğret-
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mene ihtiyaç, vardır. Açılmamış okulların hari
cinde de 8951 öğretmene ihtiyaç vardır. Bu 
mevcut okulların ihtiyacıdır. Demek oluyor ki, 
sevk edeceğimiz bu 10 bin öğretmen halihazır 
kadro noksanlarını giderecektir. Verilen sahih 
rakamlara göre 4 ay içinde yeni okullar da açı
lacaktır. O zaman bu 10 bin öğretmen ihtiyacı 
karşıiıyamıyacaktır. Onun için yarbayımın fik
rine katılıyorum. Bütün imkânlar seferber edi
lip bu mesele halledilmelidir. 

BAŞKAN — Söz Karavelioğlu'nun. 
KAREVELİOĞLU KÂMİL — Dün sözcü ar

kadaşımızın da ifade ettiği gibi Maarif Vekâle
ti ilkokul öğretmeni ihtiyacını 9 senede karşlı-
yabiieeektir. Şimdi siz, bu kaynağı iki senede 
bitirirseniz, 7 sene öğretmen ihtiyacı nereden 
karşılanacaktır? Maarif Bakanlığı öğretmen 
yetiştiremiyor. Bugünkü kaynaklarını birdenbi
re çoğaltmasına da imkân yok. Şimdi iki sene
de bu kaynağı harcarsanız 7 sene ne olacak? 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arka

daşlar; ilâve etmeye lüzum yoktur. Arkadaşları
mızın söylediği husus yerindedir. Kaynaklar 
sarf edilirken Maarif Vekâletinin öğretmen kay
nakları hazır olmadığı için yedi senelik bir boş
luk doğacaktır. Ancak bütün kaynaklar kullanıl
mamıştır. Elimizde bir kanun tasarısı vardır, 
genç kızlarımız ilk ve orta öğretimde görevlendi
rileceklerdir, yüksek okul mezunları da gelecek 
bir tasarı ile bu işlerle görevleneceklerinden kay
nakların tamamen 'kullanılması mevzuubahis de
ğildir. Maarif Vekâletinin hesabına bakılırsa bu 
hesapla halledilemez. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, ben bu ge
çici maddenin tatbikatının sürat kazanmasını ar
zu ediyorum. Geçici madde tatbikatı mutlaka bu 
devre sonunda, en geç iki sene sonra bitmeli. 
Bunun için de madde, bu devreye £ katılmamış 
olanların mütaakıp devrelerde er olarak gitmele
rini tazammun etmelidir. Millî Eğitim sefer
berliğini süratle böyle kazanabiliriz. Halka millî 
eğitim seferberliği yapacağız diye söz verdik. 
Müddeti iki sene de değil, müteakip sene Hazi
ran sonu olarak tutalım. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, mümkün olduğu 
kadar lise ve muadili okul mezunlarının öğret
men olarak maarif hizmetine bu kanunla sevkı 
temin edilecek; fakat bu hizmete gitmiyenler 
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gelecek sene için alınacak. Ondan sonra 1111 sa
yılı Kanunda yapılacak tadille, müteakip seneler
de Maarif Vekâletinin yapmış olduğu 9 senelik 
programa göre, 9 sene sonra Millî Eğitim Bakan
lığı kendisi öğretmen ihtiyacım tamamlıyacak-
tır. Bu devre içinde lise mezunlarından öğretmen 
olarak istifade edilecek ve bu da ancak Maarif 
Vekâletinin isteği ile mümkün olabilecektir. Fa
kat bu henüz kanuniyet kesbetmemiş bir husus 
olmayıp hazırlık halindedir. 

SOLMAZER İRFAN —- Efendim, yeterlik 
önergesi ile birlikte maddenin «Teğmen olarak 
terhis edilir» şeklinde oya konmasını teklif edi
yorum. 

ERSÜ VEHBİ — 11 bin civarındaki bu de
likanlıları, öğretmen olarak sevk ettikten sonra 
kadroların dolacağı ifade edildi. Bu tedrisat 
sonunda öğretmen, okullarından mezun olacak ilk
okul öğretmenleri ne olacaktır? Kadroyu doldur
duğumuza göre bu öğretmenler nerede vazife gö
receklerdir? 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim bina var. 
Öğretmen istiyen 1,5 milyon çocuk da var. Yeter 
ki biz, öğretmen bulalım. (Cami var sesleri) Evet 
cami var, mescit var, kiralık bina var, köy oda
sı var, millî eğitim seferberliği böyle olur efen
dim. 300 bin okul yaptırırsın, modern sıraları 
yoktur. Yalnız bir şey var Maarif Bakanlığı bu 
hususta daha sarih rakamlar söylenebil^ 

•ÖZGÜNEg MEHMET — Evvelâ iki devre 
içinde, Suphi Bey arkadaşımızın söylediği gibi, 
bunların hepsi alınacaktır. Dokuz senelik plân
dan yedi senesi kalır. Yedi sene için de Maarif 
Bakanlığı yeni tekliflerle gelir. Bir senelik, önü
müzdeki sene ihtiyacını temin edebilmek için 
mutlaka hepsi sevk edilecektir. 

BAŞKAN — Burada iki görüş var. Bir kı
sım arkadaşlarımız diyorlar ki, iki ders yılı öğ
retmenlik yapsın, bir yaz devresi eğitime alın
sın, iki defa eğitime alınsın, ve sonunda da ter-
Oıis edilsin. 

Diğer arkadaşlar diyor ki, kanun tasarısında 
olduğu gibi, diğer iki ders yılı ve 6 aylık askerlik 
eğitimi, buna göre de iki devre, iki yaz devresin
de askere alınması mevzuubaihis oluyor, iki yaz 
a.vkerc alınması meselesi mevzuuballıis oluyor. Bu 
'hakikaten bir zaruret değil bir fazlalıktır. Millî 
Savunma Bakanlığını da, mükellefi de yük altı
na sokacaktır. Bu bir fazlalıktır. 3 ay veya 4 
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aylık askerlik eğitimine tâbi tutulmalıdır, iki 
ders yılı öğretmenlik yapmalıdır. 

Kadri Kaplan ve 4 arkadaşı tarafından ve
rilmiş bir değiştirge teklifi vardır. Bu teklifi 
Heyeti Umumiyenin müzakeresine arz ediyorum. 
Bu değiştirge şöyledir; özet olarak arz edeyim. 
Yedek subaylık müddetini dün kabul edilen 3 
ncü madde gereğince 1,5 yıldan 2 yıla çıkarmış
tık. Değiştirme teklifi, bunun iki yıla çıkarılma
sında zaruret olmadığını ve 1,5 yıl olarak kalma
sının isabetli olacağını bildiriyor. Müzakere et
tiğimiz geçici ikinci maddenin son fıkrasına gö
re, iki tedrisat devresi öğretmenlik ve bir yaz 
devresi de eğitime tâbi tutulacaklarına göre, 2 
senelik bir askerlik müddetine zaruret olmadığı 
kan'aatindedirler. 

Şimdi, bu değişjtirme teklifi üzerinde müzake
re açıyorum. Süz Kadri Kaplan'm. 

KAPLAN KADRİ — iki ısemelik ımıüddeıti ben
deniz fazla Ibuluyolıutm. Ordu ıstatüsümüm disitediği 
nihai neticeye vanmış değiliz. 'Hesapları yeniden 

. incelemek lâzımdır. Çeşitti (hıaisıtalılkîbr tseibebiyle 
i eğitime ıgelemiıyeeeık ş'aJhııslar ile ilhltıısas ve saire 
! sebeplerle hiztmeit sairıelerfaıde lindlirıme yapmaya 
j 'mecbur Ikialaoağumız kiiımseler olacaktır. Bu ba

lkımdan şimdiden yükseltime değil de, olduğu giihi 
muhafaza edilmesini daha faydalı 'bulmaikltayız. 
Bu lıuısuslta arfkadaşlarila önerge verdik ıteiMif edi
yoruz. 

TUNOKANAT HAYDAR — Efendim ımüşa-
ihede elttiğimize göre arikaıdaşlarıünızda umumi (bir 

ı temayül var, hüzmeıt sürelerinin indıirtilımesıi inak-
l kuruda. 

S BAŞKAN — İzah edelim efenıdiım. 
I TUNÇKANAT HAYDAR — Hiamet «ürele

rimin indirilmesi (için çalışmalarım ıbulunduğu ımoı-
I hakkak. 
i BAŞKAN — Zatıâliniz dünkü müzakerelerde 

bulunımadığıınız içtin üçüncü maddenin tadilini 
bilmiyorsunuz. Yedek ısulbaylık müddeti iki yılla 

j çıkmıştı. Arfoadaşıımıız Iteklif getirdiler, şimdi bu 
| bilgiye ıgöre 'mıültalâanızı (beyan buyurunuz. 
I 

I TUNOKANAT HAYDAR — Hkmet ısürele-
ı 
j r.inin azalmasını, ilki işemenin fazla olduğunu stöy-
' İtiyor, eğitdm çeşitli ftıalhisil derecelerime ıgöre yapı-
; lacalkıtnr. 
| KAPLAN KADRİ — Liste mezunları 1,5 sene, 
1 ortaokul mezunları 4 .aylık ıkıısa bir hizımot etme

leri mümkün olacak. 

* 
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TUNOKANAT HAYDAR — Yakıız bu uran-

imi ölaraık Ibeliki doğru, yalnız italhis.il dereceleri 
yüksek okular gördükleri tahsil nispetinde laslkor-
ıllklıeriındıen lfcenz.il ledilecdk. iBıı ibir mükâfat olarak 
görülüyorsa da, bizim edindiğıiımliz ıtıefcrüibelere .göre 
bu 'itki isenelilk ıhbrndt (kâfi değildir. Bunun ayrım 
bir de ihltısaıs ısınufları 'vardır. 'Bugünün icapları
na ıgÖTC ıbu ihMnelti ilki ısene olaralk tnıtimjaımız şart
tır. Biz tecrübe letitük. 'TaihisilM olaraik yellen •erleri' 
.büyük bir kursa ttıâibi tıutıtnik. Bu tkurs 9 >ay sürdü 
ve (bunun üzeriıme bir aylık iziinini dcikoyunca İbir 
ftjotntösıi böyle geçti. GJeltöoek ispire de yine bir aylık 
izini var. Bundan ısonra 8 - 9 :aıylı!k İbir saunan ka
lıyor ve Ibu 'erden tam istifade 'edieceğiımitf aaman 
terhis olup girtiti. Bu Ibaikumdan şimdi de durum 
aynı ^kilidedir. Erter iyk?e yetinip iş görmeye 
bâşlıyaralkkırı sırada terhis olup gidiyor. Şimdiki 
silâllılar tkarışılk. Mddern 'aletleri luıllknımalk zor. 
Bu mütalâalar yedek subaylar için die varittir. 
Omun için mrüdddtlin ilki sene olması lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Ankada&lar işi nazari 
olarak mütalâa lertlmiyelim.Kıtaları ihepiımiiz Ibili-
yorıiız. 10 «ene eğitilin yaıpttırsaın da (istediğin ran
dımanı alaımaızKin. Ben bunu (bolint'tûtldlten sonra 
bıa^ka bir şey ısöylemıiyeceğiım. 

TUNOKANAT HAYDAR — Aynı fikirde de
ğilim. 

fjOyiTYÜOK ŞEFİİK — ıBoniım bu huisuts-ba .bir 
sualim olac<alktır : Şimdiye kadar ber yıl kaç Ikirçi 
yedelk subaya alınmaktaydı; ışjiımdi yedek subaylı
ğa alınacak kaç ıMşi var ve ıkaç İkisi lalınıacaitotır? 
Ve bıumun ine İkadan lise ve (muadili okul Mezu
nudur, ne ikadan yüksek ımdkjtep ı mezunudur? 

ÖZ DİLEK FAHRÎ — Her seme 9 bin, 9 500 
Ikrşi yedek subaya alinindi. G'eçen •senelerde 10 bin. 
kişiyi yedek subaya aldık. Bu ıkene üçte bir mük-
tara inecektir. Bu sebeple Iküçülk (kadroda olan 
ımüıstajhdomleri vazifede bulunduralbilimıek için bir 
devr*e çalışıriken ötteM devrede ıkulllanımıa 'görevi ile 
üeüncıü devre, leğiltiime ttâibi olacalk. Bu baikumdan 
bir buçuk sene değil de, iki yıllık devre ordu 'kad
rosunun ayakta durabilmesi için ibir zum nettir. 
Eralt bizımet müddetlerinin ıkiisaltılmıaısına şöylece 
tıemıaıs etfmek Miyorıum; bir havacı arkadaşımız 
radardan falan ibahlsetitıiler, kara ordusunun da 
tıeiknilk silâhlarla toçihiz tedildiği «ümlıenin malû
mudur, ilik ttalusill görmüş çocusklıarı !bu silâh 1 arın 
başında 'vaziitfleye sevtk ledebillimz, bunun içindir iki, 
müddetin aızalıınaisı değil, ıaynı ımıüddeltıi devam ıet-
tirm«ye medburuız. 
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Yedek subaylar, lıalküondalki nuâruaaıtMiı; dokuz 

bin, on ıbiın mevcudu Ibirden üejbe btine uneoekitir. 
Kıtaların boş ıkalmamaisı için iki seneyi d<evaım .et
tirmek Hararetli vardır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, benim söy
lemek istediğim hususları Paşam ifade buyur
dular. Binaenaleyh bizim yedek subay mikta
rımız yeter miktarda değildir. Bunu üçte bire 
indirdiğimiz zaman bir zor durumla karşı kar
şıya kalacağız. Orduyu düşünmemiz lâzımdır. 
Belki bu kırıcı olacaktır. Efkârı umumiye de 
tatmin edici bir çoğunluk, destekleyici çoğun
luk bulanııyaeağız. Ordunun menfaati bakımın
dan. bunu tatbik etmeik zorunda bulunuyoruz^ 
Millî Savunma Bakanlığında bir vesile ile bâzı 
Er Eğitim Alaylarının durumlarını şöyle bir 
tetkik ettim. Maalesef her alayda 3 - 4 bölüğe 
'yedek subaylar kumanda etmek mecburiyetin
dedir. Vaziyet bu şekilde iken bunu üçte bire 
indirecek olursak ordunun hizmetlerini döndü
reni iyeceğiz. Bu faydalı bir şey olmıyacaktır. 
Muvazzaf subaylar ne kadar kuvvetli olurlar
sa olsunlar bir iki tane takım kumandanı olma
dan vazife yapamazlar. Binaenaleyh her ne ka
dar efkârı umumiyece sempatik ıkarşılanmıya-
caksa ela biz yine şu veya bu parti iktidarının 
yapamıyacağı bir hususu halletmek mecburiye
tindeyiz. Sonra yedek subaylık hizmeti ile er 
hizmetim aynı saymak temayülünde olmamalı
yız. Biz*şimdi subay statüsünü düşünmek zo
rundayız. Binaenaleyh, bu iki senelik müdde
tin yerinde olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Değiştirme tetklifinde imzası 
olanlara bu mevzuda öncelikle söz vereceğim. 
Söz istiyeıı var mı? Buyurun iRefet Bey. 

AKSOYOÖl/U REFET — Efendim, Kadri 
Bey ifade etti, uzun seneler yüksek tahsilini yap
mış insanların hayata atılma arefesinde uzun 
müddet askerlik yapmasına zaruret olmadığı 
kanaatine vardık. Ve 1,5 senelik müddeti kâfi 
görüyoruz. 

KAPLAN KADRİ — Sayın arkadaşlarım, 
fikirlerinde haklıdırlar. Fakat bu müddeti tâ
yin ederken tam bir hesap yapmak lzımdır. Şe
fik Beyin hesabı gibi. Bir ibuçuk senelik yedek 
subay hizmeti hakkında'ki iki tedbir tedahül 
halindedir. Üçte bir, muvakkat vSiıbaylar kapı
sı açıyoruz. Üçte bir alınır, alınmaz, alınacağı
nı zannediyorum. Büyük mahzurlar teşkil ede-
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bilir, bu; arkadaşlarımızın mütalâaları ile, rey
leri ile tezahür edecektir. 

• KÜÇÜK SAMI — Efendim, askerlik müdde
ti normal olarak iki senedir. Yaptığımız işle; 
tahsil görenlerinkini de iki seneye çıkarmakla 
adalet tesis etmek istiyoruz. Sayın Generalimi
zin de buyurdukları gibi üçte bir alınması du
rumu karşısında boşlukları kapatmak zarureti 
vardır, bu da sürelerin artırılması ile mümkün 
olacaktır. Okumuş yazmış erlerin, tahsil gören
lerin müddetlerinin kısaltılması konusu ayrı
dır, zaten yaptığımız maarif seferberliği de 
herkesi okutma "yazma gayesini güdüyoruz, di
ğer bir kısım hesaplara göre bir defa öğretmen
leri asgari müddette okulda bulundurmak zaru
reti vardır. Bir Ekimde okula geldi, 1 Ekime 
kadar tanı 12 ay, okullar Mayıs sonunda ka-

''$» pandığma göre 7 ay da buradan eder 19 ay. 
ff Bir de öğrenciler ikmale kalırsa, ikmal imti-
1 hanları da îJJylûl ayında yapılmaktadır. Bu va
li' zîyette öğretmenin Eylülde de kalma zarureti 
I' vardır. Buna bir ay daha ilâve edecek olursak 
' 20 ay eder. Bu hizmeti 1,5 seneye indirirsek 
\ öğretmen ikmal imtihanlarına kalmiyacak de

mektir. Bu bakımdan askerlik süresi kaydının 
| uzun konması lâzımdır. İkmal imtihanlarını da 

nazarı itibara alarak en az 20 aylık bir asker-
li'k hizmeti yapmak zaruretini hissediyorum. 

5 KAPLAN KADRİ ~ Sami Bey hesapların
da tamamen haklıdır. Kanun uzun vadeli istik
bale ait hükümler koyuyor. Sami Beyin hesap
ları da nazarı itibara alınabilir. Faıkat Bakan
lar Kurulunun salâhiyeti vardır. Bu müddet 
geçici !bir devre için Bakanlar Kurulu kararı 
ile uzatılabilir, ama kanun istikbale matuftur. 
Hesapları doğrudur. Fakat tuttukları yola işti
rak: etmiyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Lise ve muadili 
mekteplerden yedek subay hakkını kaldırıyoruz. 
Bu öğretmen okullarına rağbeti azaltmıyacak 
mıdır? Zira öğretmen okulu mezunları er olarak 
askerlik yapacaklar. 

SOLMAZBR İRFAN — Sosyal Komisyonda 
bu mevzu üzerinde durduk, öğretmen okulları
na rağbet azalır diye düşündük. Ve bu hususta 
bir teklif üzerinde Özgüneş Binbaşım çalışmak
tadır. Buna, öğretmen okulu mezunu olanlar er
lik hizmetlerini öğretmen olarak yaparlar, kay
dı konmuştur. Bunlar kıtada kısa bir devre er 
eğitimine tâbi tutulacaklar, harb silâh ve araç-
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larmın eğitimini görecekler, ondan sonra Öğret
men olarak vazife göreceklerdir. 

Arkadaşımızın noktai nazarını kabul ettiği
miz takdirde Maarif Vekâletinin programı, do
kuz yıllık programı üç seneye inecektir. 

SÖZCÜ — Söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Söz vereceğim, yalnız değiştir

ge üzerinde olacaktır. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bâzı arkadaşlarımız 

bir kısım noktaları belirttiler. Bendeniz de ek
sik kalan kısmı izah edeceğim. 

Orta - Doğu ve Atatürk üniversiteleri mezun 
verinceye kadar asteğmen olarak girsin, üsteğ
men olarak çıksın, ve bir buçuk sene olsun, Or
ta - Doğu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi 
mezun verince iki sene mümkündür. 

Lise mezunlarından, öğretmen okulları me
zunlarından yedek subaylık hakkını kaldırıp iki 
sene askerlik yaptırıyoruz. Bu suretle muazzam. 
bir- haksızlık yapmış oluyoruz, bunlar çok mü
teessir olacaklardır. Üniversite mezunlarının 
müddetini iki yıldan aşağı asla indirmiyelim. 
Eğitimleri de aynı zamanda yapılsın. İkinci me
seleye gelince : Arada 4 aylık bir müddet vardır. 
Bunun bir ayı duruş, ve sair işlere gidince 3 ay 
kalıyor ki, bu üç ayda bunları yetiştirmenin im
kânı yoktur. Bir öğretmen olarak da çocuklara 
gösterilmesi gereken hususlar kendilerine göste
rilecektir ; bunun psikolojik tarafı da vardır. Bu 
öğretmen tekniği bakımından faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, mevzu anlaşılmıştır. 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının yedek subaylık 
müddetinin 1,5 seneye indirilmesi teklifini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Geçici 2 nci maddenin son fıkrasını tekrar 
okuyorum. 

«İki senelik askerlik hizmetlerini öğretmen 
olarak tamamlıyanlar asteğmen olarak terhis 
edilirler. Ancak, fiilen iki ders yılı ve 6 aylık 
askerî eğitimlerini tamamlamadıkça terhis edile
mezler.» 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde iki tane tadil 
teklifi var. Bunlardan bir tanesi terhislerinde 
asteğmen olarak değil teğmen olarak terhis edil
melerini istiyen tekliftir. 

Bu hususta Bakanlığı ile ilgili olması hase
biyle Fahri Paşama söz veriyorum. 

Bu öğretmenler askerliklerini bitirdikleri za
man asteğmen olarak mı terhis edilecekleri 
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BAŞKAN — Efendim, Bakanlığı ile ilgili ol

duğu için bu hususta Fahri Paşanın fikrine mü
racaat edelim. 

Paşam öğretmen olarak, vazife gördürdüğü
müz asteğmenlerin, teğmen olarak veya asteğ
men olarak terhis edilmeleri hususunda fikriniz 
nedir? 

ÖZDİLEK FAHRİ — Bu arkadaşları iki eği
timde yedek subay olarak yetiştirelim ve asteğ
men olarak terhis edelim. Çünkü teğmen olarak 
terhis edeceğimiz yedek subaylar, yüksek tah
silini ikmal etmiş arkadaşlar olacaktır, öğret
men olarak çalıştıracaklarımız ise lise ve mua
dili mektep mezunlarıdır. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, orduda 25 
senelik teamül olur ki, asteğmen olarak terhis 
edilmiş olan kimse, sicil alamamış, kalitesi düşük 
sayılmış kimselerdir. Efkârı umumiyede bu ka
naat yerleşmiştir. Bu bakımdan bu gençlerin iz
zeti nefsini de düşünelim. Terhis ederken bir teğ-
merıcik yapalım. Kumanda edecekleri birlik as
teğmen de olsalar, teğmen de olsalar hattâ üs
teğmen de olsalar aynıdır. Teğmen olarak ter
his edilmelerinin moral bakımından çok büyük 
faydaları olacaktır. Teklifimin kabulünü rica 
edeceğim. 

ÖZDİLEK FAHRİ — Şöyle bir hizmeti dü
şünelim. Emsalleri asteğmen olarak çıkıyor, or
duda hizmet ediyor, neticede teğmen olarak ter
his ediliyorlar. Ordudaki hizmeti ile öğretmen
likteki hizmeti arasında her bakımdan birtakım 
sıkıntıları mütalâa edersek; biri kıtanın her tür
lü mahrumiyetini görmüş, diğeri kıtanın mahru
miyeti içinde kalmamış haldedir. Bu esbabı ter
cih addedilemez. Onun içindir ki, kıtada çalışanı 
teğmen olarak bırakalım, hizmetine devam eder
ken teğmen olarak kalması doğru olur. 

SOLMAZER İRFAN — Paşam sadece hepsi
nin öğretmen olduğunu kabul etti. Lise mezun
ları da var-içinde. Sonra ordudaki hizmet gören 
kuvvetler ikidir, birisi irfan ordusu, diğeri si
lâhlı kuvvetler ordusudur. Bunların ikisini de 
kumandan yaptık. Öğretmenlik çok şerefli, çok 
iyi ve çok meşakkatli bir hizmettir. Bunları da 
teğmen olarak terhis etmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Asteğmen olarak terhis edilme
lerini arzu edenlerden söz istiyenler1? Suphi Gür-
sovtrak. 

. 1960 O : 1 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, realite

ye bakacak olursak birçok arkadaşlar askerliğe 
gitmeden kendilerine verilecek bu rütbeyi öpüp 
başına koyacaktır. Bugün memleketimizde uzun 
biı tecrübe mevcuttur ve hepimiz bunun içinde 
yaşadık. Biz bunlara yeteri kadar değeri vermiş 
bulunuyoruz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, Paşam de
diler ki, ordu meşakkatli ve bir sürü mahrumiyet
leri olan bir yerdir. Biz bu lise mezunu çocuk
ları, hakikaten iktisabetmiş oldukları bir hakka 
göre, meselâ Van'ın Şavşat kazasının bilmem ne 
köyüne göndereceğiz. Bu köyde kendi başına öğ
retmenlik yapmakta olan gencin asteğmenden me
şakkati daha çok olacaktır. Ama öteki belki falan 
kazada hizmet görecektir. Tayın bedeli falan da 
al mıyacaktır. Onun için bu çocukları bu haktan 
mahrum etmiyelim ve teğmen olarak terhis ede
lim. Esasen bu müktesep haklarıdır. 

KAPLAN KADRİ — Birleştirici bir yol dü
şünüyorum : Bunların iki eğitim devresi var. Bi
rinci devrede asteğmen olarak, ikinci devrede de 
teğmen olarak vazife gördürelim. Bu suretle 
mevzuata uygun hareket edilmiş olur. 

TAŞAR DÜNDAR — Eğer bu kanun çıkar
ken bunlara taltif olsun diye çıkıyorsa asteğ
men olarak terhis edilmeleri icabeder. Eğer ya
pacakları işi bir hizmet sayıp bir Hizmet Kanu
nu olarak çıkarıyorsak ki, böyledir, bu haklar
dan mahrum etmememiz lâzımdır.. Bu arkadaş 
dan mahrum etmememiz lâzımdır.; Bu arkadaş
ların teğmen olarak terhisleri lâzımdır, kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 
Kifayeti oyunuza koyuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İrfan Solmazer'in, «teğmen olarak terhis edi
lir» şeklindeki tadil teklifini oyunuza koyuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Burada şu mevzu vardır; 
Fiilen iki ders yılı ve altı ay aslkerî eği-

!tim 'tamam olunca tenhis olabilir, hu fıkra üze
rinden.. 

AKKOYTJNLU FAZIL — Şimdi efendim, 
Sami Beyin yaptığı Ihesalbm neticesinde ora
daki yaptığı eğitim 'dâhil >olmafc üzere sekiz 
vsekiz on altı, dört ay da ayrıca ediyor yirmi 
ay 'hizmet, 24 ay lolacak şekilde ihazırhk ya-

12 — 



B : 21 11.10 .1960 
pacakları için bo§ IbıraknıaJk iyi olacak. İki 
devre eğitime tâlbi olacak 'bize de külfet ola
caktır. Bu süreyi 20 ay olarak (kabul edelim. 

O : 1 

SOLMAZER İRFAN — Hizmet süreleri 
eksiİdiğinde çift katlı ekmek kadayıfı olacak
tır. Sami Beyin (hesabına göre sekiz sekiz 
on altı, altı ay da eğitim etti yirmi iki ay. iki 
ay da normal izni var etti 24 ay ki (bunda 
indirme yapmamak lâzımdır, aynen kabulünü 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu mevzuda başka konuşmak 
istiyen var anı? O Ihalde fıkrayı aynen oyunu
za sunuyorum. Kalbul e'denler.. Kalbul edilmiş
tir. 

Şu hale göre geçici ikinci maddenin tümünü 
okuyup oyunuza sunacağım. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan 
hükümler gereğince yedek sulbay olmak (hak
kını veren üniversite ve yüksek okullardan 
gayri okullardan mezun olup, 1076 sayılı Ka
nunun. 8 nci maddesindeki şartları Ihaiz olan
lar 'Millî Eğitim Seferberliğinde kullanılmak 
üzere öğretmen olarak (Millî Eğitim Bakan
lığı emrine verilirler. Ve askerlik şubelerinden 
sevk edildikleri andan itibaren askerlik (hiz
metleri başlamış sayılır. Bunlar iki senelik 
askerlik mükellefiyetleri zarfında Millî Eği
tim Bakanlığınca gösterilen yerlerde öğret
menlik yapmaya mecburdurlar. 

Bunlarda balen Millî Eğitim Bakanlığı kad
rolarında öğretmen olanlar müktesep maaş
larını almaya devam ederler. Bunun haricin
de olanlar fiilen öğretmenliğe başladıkları 'ta
rihten itibaren İbaremin 13 ncü derece maaşı
nı alırlar. Bunlar askerlik şubelerinden şevk
lerinden itibaren iki senelik askerlik mükel
lefiyetleri esnasında firar ve izin tecavüzü ba
kımından Askerî Ceza Kanununa tabidirler. 
Bunların, okulların yaz tatili devresinde ne 
şekilde askerî eğitime tâlbi tutulacakları Millî 
Savunma ve Millî Eğitim bakanlıklarınca tes-
bit olunur. Askerî eğitimleri sırasında Harb 
Okulu talebeleri gibi yedirilir ve er gibi giy
dirilirler. Eğitim mahallerine gidiş ve geliş
leri Harb Okulu talebeleri gibi Devletçe te
min olunur; muvakkat görev yolluğu alamaz
lar. 'öğretmenlik maaşları verilmeye devam 
olunur. 

öğretmen olmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığı emrine verilenlerden öğretmenlik hiz
metlerini lâyikı veçhile yapamadıkları usulü 
dairesinde anlaşılanlarla öğretmen olmak iste-
miyenler ve askerlik eğitimlerinde muvaffaJk 
olamıyanlar geri kalan mükellefiyetlerini er 
olarak tamamlamak üzere kıtalara Sevk olu
nurlar. 

İki senelik askerlik hizmetlerini öğretmen 
olarak tamamlıyanlar asteğmen olarak terhis 
edilirler. Ancak, fiilen iki ders yılı ve 6 aylık 
askerî eğitimlerini tamamlamadıkça terhis edi
lemezler'. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun geçi
ci ikinci maddesinin 'gerektirdiği masraflar 
1960 malî yılı Bütçe Kanununun (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerine dâhil tertiplerden 
temin olunacak miktarların Millî Eğitim ve 
Millî Savunma (bakanlıkları bütçelerinde mev
cut veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ıtahsisatlar'dan kar
şılanır. 

SOLMAZER İRFAN — içtüzüğün 112 nci 
maddesine göre (söz istiyorum. 

BAŞKAN •— Bu madde üzerinde müzakere 
açıyorum. Konuşmak istiyen yok. O halde ben 
konuşayım. 

Böyle bir aktarmanın miktarı ne olacaktır. 
Bunun açıklanmasını istiyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Aktarma kanun 
teklifini getirmiş bulunuyoruz. Bunun miktarı 
21 milyon liradır. Masrafın heyeti umumiye-
si, yani bu1 kanunla 1960 malî yılı bütçesine 
tesir edecelc miktar 21 milyon liradır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddeyi oyunuza 
'koyuyorum. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde» hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza koyuyorum. Kabul 
e'denler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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Efendim, şimdiye kadar, (basma sadece çı

kan kanunların metinlerini veriyorduk, esfbaJbı 
mueibelerini vermiyorduk. Müzakerelerimin 
de gizli olduğu için, Ibu hususta <birçıdk 'sualle
re mâruz kalıyoruz. Uygun 'görürseniz fbıı -ka
nun Ibasına e^baJbı mucilbeli olarak açıklansın. 
TaJbiî Millî Savunma 'Bakanlığınca Ibir malhzur 
yoksa. 

SÜLMAZER İRFAN — 'Müsaade ederse
niz, dünyanın hiçjbir yerinde, biz Ibu kanunu 
şunun için çıkardık diye kanunun reklâmı ya
pılmaz. Buna ne lüzum var? 

BAŞKAN — Teklif sahibi olarak arkadaşı
mızın mütalâalarına cevap vereyim. 

İçtüzük gereğince müzakereler gizli olduğu 
için gerekçeyi basında neşrettirmemek lâzımdır. 
Resmî Gazetede çıkar gerekçesizdir, kanun met
nidir. Gazetelerde yalnız metin neşredilmekte
dir. Gerekçeyi neşir yetkisi yoktur. Bu itibar
la da gerekçe neşredilmemektedir. Tereddütleri 
izale bakımından gerekçenin de neşrini veyahut 
da gerekçenin lüzumlu şekilde basına açıklanma
sını faydalı bulmaktayım. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir basın toplantı
sı yapacağız. 

BAŞKAN — Gerekçenin basın toplantısında 
açıklanmasını kabul edenler.!. Kabul edilmiştir. 

Yedek subay Kanunu üzerinde görüşmeler 
hitam bulmuştur. Kanunun tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kanun kabul edil
miştir. 

SOLMAZER İRFAN — İçtüzüğün 112 nei 
maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

2. — Aksoyoğlu Refet 'in, 6290 numaralı Ka
nuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51 nci 
faslının 51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 59 ncu 
faslın 59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihda
sına dair 34 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi ve iktisat Komis
yonu raporu (2/67) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde 
kanunun sözcüsüne söz veriyorum. 

KARAVEıLİOĞLU KÂMİL — Efendim, da
ha evvel bizler tarafından Gümrük Kanununun 

(1) 95 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
niındadır. 

.1960 0 : 1 
ilgili maddelerinin tadili hususunda bir kanun 
kabul edilmişti. Bu kanun Resmî Gazetede 34 
numaralı Kanun olarak neşredilmiş bulunmakta
dır. Bu kanunun geçici maddesinde şöyle bir 
hüküm vardı. 

«Bu kanun hükümleri, İthal vergileri bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz 
kati olarak tahsil edilmemiş bulunan, işbu ka
nun şümulüne dâhil balık ağları ile bunların ima
linde kullanılacak iplikler hakkında da uygula
nır.» 

Balık ağları ve balık ağları iplikleri Et ve 
Balık Kurumu ile hususi şahıslar tarafından ithal 
edilmiştir. Bu balık iplik ve ağlarının piyasa
dan ucuza temin edilmesi bakımından bu balık 
ağları Gümrük tarife miktarı % 5 - 10 indirilmiş 
idi. Biraz daha izah etmeme müsaade ederseniz 
arz edeyim. Balıkçılığı teşvik maksadiyle ba
lık ağlarının gümrük tarifelerini 34 numaralı 
Kanunla % 5 ve % 10 nispetinde indirmiştik. 
İyi niyetle getirdiğimiz bu kanun, «Bakanlar 
Kurulunca tâyin edilecek resmî bir iktisadi te
şekkül tarafından getirtilmek ve Ticaret Bakan
lığının izni 'alınmak» kaydının maliyece yanlış 
tefsir edilmesi yüzünden iyi yürümemiştir. Zi
ra bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 
resmî ve hususi şahıslar tarafından getirtilip de 
bu tarihe kadar giriş beyannameleri henüz tescil 
edilmemiş olanlar veya tescil edilmiş olup da ver
gileri katı olarak tahsil olunamamış veya tecil edil
miş bulunanlar bu inik tarifeden istifade ede
memektedirler. 

Bugün bunu önlemek için bir tadil teklifiyle 
gelmiş bulunuyoruz. Bunu kabul ederseniz ba
lıkçılığı teşvik etmiş olacağız. 

'Zannediyorum, Aksoyoğlu Bey de bu hu
susta geniş malûmat verecektir. 

BAŞKAN — Teklif edilen vergi haddizatın
da yüzde beş, altıdır. Bundan Devlet sektö
rüne ve hususi sektöre kolaylık sağlanacaktır. 

SOLMAZER İRFAN — Bu şart niçin kon
du buraya, söyler inisiniz? 

REFET AKSOYOĞLU — İzahı var. Geçi
ci maddeyi ilâve ederken bundan evvel getiril
miş olanlara da şâmil oldu. Et - Balık Kurumu 
getirirken hususi teşekküller de getirmiş diye 
kanuna alınmış ve kanun çıkmıştı. Fakat «Bu 
kanun hükümleri dâhilinde» diyince, ondan ev
velki kanunda bir şey yoktur, bu sefer Maliye 
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Vekâleti itiraz etti. «dâhilinde» dedindiği için 
Bakanlar Kurulunun; İktisadi Devlet Teşekkül
leri içinde Ticaret Bakanlığının yetkisi alınmak 
kaydı vardır. Yani bundan sonra hususi te
şekküller ucuz tarife ile kendiliğinden getiremi-
yeeektir. Her hangi bir suiistimale meydan bı
rakmamak için. 

SOLMAZER İRFAN — Bu kanun konuşu
lurken birçok münakaşalar olmuştur. Ticaret 
Bakanı izahat vermiştir. Hususi teşekküllerin 
bundan sonra bu şekilde getirecekleri ağlara mü
saade etmiyeceğiz. Et ve Balık Kurumunun ağ
ları satılsın. İstanbul'a gittiğimde gördüm, ba
lık ağları vitrinlerde durmaktadır ve 120 liraya 
satılmaktadır. Onun için hususi teşekküllerin 
böyle bir şey getirmesi katiyen olmaz. Balık
çılık Kooperatifi getirsin, Et ve Balık Kurumu 
getirsin. Bunların vasıtasiyle balıkçılara inti
kal etsin. Ellerinde böyle ucuz olan balık ağı 
veya ipliği bulunanlar yeniden iplik getirecek 
ve bu suretle de elindeki ile birlikte pahalıya 
satacaktır. 3 - 5 kişiyi zengin etmek için hu
susi teşekküllere böyle bir şey verilemez. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu tadil tek
lifi kanundaki geçmişe aidolan ve yanlış anlaşı
lan bir sakatlığı ortadan kaldırmak için huzuru
nuza getirilmiştir. 

SOLMAZER İRFAN — Oradaki «hususi» 
tâbiri nedir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hususi tâbiri, 
27 Mayıstan evvel gelmiş olup da, yukarda izah 
ettiğimiz sebeplerle inik tarifeden istifade ede-
miyen maddeler içindir. 

SOLMAZER İRFAN — Bu kanun resmî I)ev-
let teşekküllerini ve balıkçıları himaye için çık
mıştır. Buradaki «ıhususi şahıs» tâbirinin çıka
rılmasını ve maddenin öyle kabul edilmesini tek
lif ediyorfuim. (O zaman onlar top atar sesleri) 

Top atsınlar. Bu milletin 20 milyonu top attı. 
İki tanesi top atacak çok mu? Top atsınlar. Bir
kaç kişiyi zengin edecek bu tâbirin çıkarılması 
lâzımdır. 

AKSOYOĞLU REFET — Şimdi efendim, za
ten biz İrfan Beyin dediğini sağlamak için bu tek
lifi getirdik. Teklif Et Balık Kurumunu ve Ba
lıklar Kooperatifini himayeye ve balıkçılığı teş
vike matuftur. Fakat Hükümet tarafından ucuz 
olarak alacaksınız diye getirilip de izah ettiğimiz 
sebeplerden dolayı ve kanunun maliyece yanlış 
tefsir edilmesi dolay ısiylq'bu teklifi getirdik. 
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BAŞKAN — İrfan Bey. 
SOLMAZER İRFAN — Falan malı getiren. 

kimseye, tarife yapacağız, mutlaka bunlarım fi
yatlarına zam yapın denmedi. Eski iktidarın 
kanun ve mevzuatına hâkim olamamasından ha
talı muamelesi yüzünden olan bu şeyleri niye 
'kanunlaştıralım? Ben buna itiraz ediyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Kanunlaştı zaten 
Etbalık Kurumunun ve Balıkçılar Kooperatifine 
olduğu gibi başka kimseleri de ayni muameleye 
tâbi tutmak lâzımdır. Ziyan ederler sonra. 

SOLMAZER İRFAN — Ziyan edecekler diye 
adaletsizlik mi olsun? 

YILDIZ AHMET — Sakat bir zihniyet ola
rak balık ağı getirmiş Etbalık' Kurumu. Bunu 
kabul etmiş olmamızın sebebi bu idi. İdarenin 
hatası. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ar

kadaşlarımız haklıdır. Yalnız biz bu kanunu daha 
evvel kabul ettik. Burada eski idartenin bir1 hatası 
mevzuubahistir. Bu hatanın Devletçe düzeltil
mesi lâzımdır ve adalet yerene gelmelidir. Sizler 
bu kanunu kabul bpyurmuştunuz. Bunun müna
kaşasını yeniden tazelemeye hiç lüzum yoktur. 
Bu kanun, daha evvelki kanun(utn tefsiri kâfi gel
mediği için tekrar bir kanunla çıkmak zorunda 
kalınarak getirilmiştir. Bu kanun daha evvelki
nin 'bir teyididir. 

SOLMAZER İRFAN — Eski iktidarın yap
tığı hatayı biz de mi tekrar edeceğiz. Böyle bir 
zihniyetle bu kanun buradan çıkamaz. Maliye 
Bakanlığı ters tefsir etmiş, bizim arzu ettiğimiz 
şekilde tefsir etmemiş. Bu hale göre hususi sek
töre bir iltimas olsun diye bir kanun buradan 
çıkmamalıdır. Reddini oya koyun. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, böy
le biı*. şey mevzuubahis değildir. 

ULAY SITKI — Kifayeti müzakere teklif 
ediyorum. Zaten Millî Birlik Komitesi balık ağma 
düştü. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririnden 
evvel tekrar sözcüye söz veriyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Eğer bu tadil teklifi 
kabul edilmezse, tefsir kararı için buraya geline
cek ve bu şekilde bir tefsir kararı çıkacaktır. 
Onlar için teklifin kabul edilmesini istiyoruz. 



B : 21 11. 
SOLMAZER İRFAN — Biz böyle tefsir ka

rarı çıkarmayız. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayeti müzakere 
reddedilmiştir. Söz Kadri Beyin. 

KAPLAN KADRİ — Bu meseleyi hissi ta
raftan mütalâa etmiyelim. Hususi şahıslara ait 
ve eski Gümrük Kanununa göre gelmiş ne kadar 
madde vardır? Balıkçıların İhtiyaç durumu ne
dir Arz talep muvazenesi nej merkezdedir! Bun
larla inik tarife tatbik edilirse piyasa durumu 
ne olacaktır? Bunları bilelim ki, bu hususta daha 
iyi bir karara varebilelim. Bu. hususları sözcü 
lütfen açıklasın. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şimdi efen
din, iki müessese vardır. Biri Etbahk Kurumunu; 
diğeri de İstanbul Balık Müstahsilleri Koopera
tifi. Et Balık Kurumu zarara 'katlanacaktır. Kad
ri Bey arjkadaşımızJ fazla malûmat istemekte hak
lıdırlar. Fakat burada matematik rakamlar ve
recek durumda değilim. Biliyorsunuz kanun 
teklifi Refet Aksoyoğlu arkadaşı m izindir, hüs
nüniyete makrun olup geçmişte kabul ettiğimiz 
hususu yerine getirmektir. 

TAŞAR DÜNDAR — Balıkçılık ağı mese
lesi bizlerin branşına, girmemekte olan bir me
seledir, anlamadığımız bir mevzudur. Bunu 
bu şekli ile kabul etmek yerinde ve doğru olur. 

ERSÜ VLHBİ — Bize bilgi verebilirler mi 
acaba? 

BAŞKAN — Komitece her mevzu tetkik 
edilir, mevzuların bilinmemesi mevzuubahis de
ğildir. 

Solmazer İrfan arkadaşımız anlamıyorlarsa 
susarlar, konuşmazlar. Müsaade ederseniz ben 
fikrimi söyliyeceğim. 

Eğer hususi sektör tâbirinden kasıt; Balık
çılar Kooperatifi ve Et - Balık Kurumu ise bu
na diyeceğim yok. Şayet değilse burada mutla
ka Et - Balık Kurumu ve Balıkçılar Koope
ratifi diye isim tasrih edilsin. Yoksa bir iki tüc
car ise bundan kasıt, böyle bir kanun çıkmaz 
ve çıkmasın. Burada mutlaka isim zikredelim 
Et - Balık Kurumu ve Balıkçılar Kooperatifi di
ye. Aksi halde hususi sektör kazanç ve zengin 
olma yoluna gidecektir. Millî Korunma Kanu
nunu kaldırdık 16 kuruşluk limonu yetmiş ku
ruşa satıyor esnaf. Unun çuvalına iki lira zam 
koymuşlardır. Millî Korunma Kanunu yok, 
başka bir şeyle de bunun önüne geçenleyiz. 
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I Tüccarda istediği gibi hareket ediyor. Bunun 

için burada hususi sektör lâfını kullanmıyalım. 
Balıkçılık Kooperatifini zikredebiliriz.' 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, resmî 
müesseseler ve Balıkçılık Kooperatifi tarafın
dan diyebiliriz. İsterseniz öyle olsun. 

TUNOKANAT HAYDAR — Usul hakkında 
söz istiyorum. * 

BAŞKAN — Buyuran. 
TUNÇKANAT HAYrDAR — Benim anladı

ğıma göre arkadaşlarımızın belirttiği hususlar 
hakkında sözcü kâfi derecede teçhiz edilmiş de
ğildir. Bununla beraber Et ve Balık Kurumu 
ile Balıkçılık Kooperatifi kaydı konulacaksa 
bunu komisyona iade edelim tekrar yeni baş
tan incelensin gelsin. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Şimdi tutulan 
iktisadi politika sakattır. Biraz evvelki fikir
lerimden vazgeçtim. Madem ki, hususi sektör 
de bu kanunla balıkçıları himaye edecek ve hi
maye etmek mecburiyetinde kalacak bu bakım
dan teklifimi geri alıyorum, kanunu kabul ede
lim. 

BAŞKAN —• Kanunun reddi talebinde bu
lunan Salâhattin Bey arkadaşımız; bu ret tale
bini geri ralmış bulunuyor. Bundan sonra ko
misyona iade ve değiştirilme teklifleri vardır. 
Şimdi Komisyona iade teklifini oyunuza koyu
yorum ; kabul edenler... Etmiyenler... Teklif red
dedilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tarifeyi in
dirmekle kimseye kazanç temin etmiş olmuyo
ruz. Balıkçılığı teşvik ve geçmiş bir hatayı ta
mir etmiş oluyoruz. 

AKSOYOĞLU REFET — Hepimi? balıkçılı
ğın kalkınmasını istiyoruz. Belıkçılığı teşvik için 
naylon balık ipliklerini ucuz vermek istiyoruz. 

BAYKAL RİFAT — Efendim, bize Çeşme'
de, Urla'da Seferihisar'da müracaatlar olmuş
tur. Balık ağlarının ucuz verilmesi için. Birta
kım tüccarların zengin olmasını sağlıyacaksa, 
bu takdirde kanunun aleyhindeyim. Şayet Ba
lıkçılık Kooperatifi ve Et - Balık Kurumu için ise 
o zaman kabul ediyorum. Çünkü bir memleke
tin kalkınması mallarının ihracı ile kabildir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kanunun aynen 
kabulü adalet prensiplerine uygun olur. Devlet 
olarak müesseseleri ve hususi sektörü destekle
mek lâzımdır. Yapılan iş iktisadi politikanın 
hatasını tashihidir. 
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BAŞKAN — Tümü. hakkında kifayeti mü

zakere takriri gelmiştir. Kifayeti müzakereyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, iki tane teklif vaı. Bunlar
dan birisi maddelere geçilmesi, ikincisi îrfan 
Solraazer arkadaşımızın tadil teklifidir. 

îrfan Solmazer'in teklifini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

SOLMAZER İRFAN — Oylan niçin saymı
yorsunuz. 1.3 kol kalkmıştır. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

SOLMAZER ÎRFAN — Reyleri saymadınız, 
13 rey veya daha fazla olduğuna nereden bili
yorsunuz. 

BAŞKAN — Oyları saydım. Kabul edilmiş
tir. 

SOLMAZER ÎRFAN — Saymadınız. 
BAŞKAN — îrfan Bey size uyarma cezası 

veriyorum. 
Geçici maddeyi oyunuza koyuyorum. 
AKSOYOĞLU REFET — Usul hakkında söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Bu şekilde hiçbir kanunun mü
zakeresi yapılamaz. Komisyona iade teklifini 
kabul etmediniz. Tadil teklifini kabul etmedi
niz. Kanunu kabul etmiyorsunuz. Neyi kabul 
edeceksiniz? (Dinlemedik sesleri) O halde din-
lemiyenlere kınama cezası veriyorum. 

SOLMAZER ÎRFAN — Tüzüğün 112 nci 
maddesine göre Başkan re'sen kınama cezası ve
remez. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, şimdi nay
lon ipliği iyi para ediyor. Bâzı hususi teşebbüs
lerin, elinde malı varsa bâzı suiistimallerle kar
şılaşmak mümkün olabilir. Bugünkü arz ve ta
lep durumu nedir? Bakarsınız oraya stokçular 
çıkar. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu ucuzluk -tek
lifidir. Adaimm dinde stoku varsa ve tonun fiyatı 
(beş veya on lira ise, çıkardığımız kanunla eldeki 
tslfcokların fiyatı düşecektir ve, imal da ıbu suretle 
ucuızlıyacaktır. Yalnız Ibıırada 'endişe edilecek bir 
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şey varsa o da foailıJk ağı iğin getiniltmiş olan bu 
şeylerin ıbaşka ımaksaltla diğer rektörlere devredil-
ınüesi ihtimalidir. 

AKSOYO&LU REFET — Burada, hususi şa
hıslar deyince îbir endişe husule ıgeliyor, balık ağ
lananın balıkçılık işinde kullanılmayıp bagka oıalk-
isatlanda kuilamlalbiilir kanaati. Onun için »buraya 
Balukçılıik Kooperatifi dersek Ibu endişe kalkmış 
olur. Bu balkıımdan reye vaiz'ını rica edeceğim. 

SOLMAZER ÎRFAN — Eski faturalarla malı 
olan tüccarlar <eslki fatura üzerinden eski imalımı 
satmaanakltadır ve satmıyor. Uouz aldığı imalı ucuz 
fiyatla satar, rpalhalı aldığı imalı pahalı fiyatla 
satar. Halen Millî Korunlmıa Kanunu yoktur. Kâr 
hadlerine kimse ıbir şey yapamaz. Bugün hali ha
zırda İstanbul'da bâzı maddelerin fiyatı % 600 
artımışitır. Vali Bıeyle de görüştük ve aıynı kanaat
tedir ve Vali Bey bir teklifle geldi. Onun için ar
kadaşlardan iistirlhaim ©diyorum. Bu şiekiM'e Ibu ika-
nun çıkacak olursa ihtiyaca cevap verfmfyee'eikitir. 
Bu balık naylon ipliğinin başka tarafa ıkaçlmaısım 
önlemek hulusunda ne fâzıımısa yapalım. Birkaç 
tane hususi sektördeki vicdansızı zienfgkı 'etmek-
ten baışka bir şeye yaraımıyacaktır. Bilhassa Ibura-
ya !bir 'kayıt koyalım, bu (suretle daha doğru olur. 
20 «enedir «ıiHet çekti daha da çekmesin. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — iArkadaşlar, 
bu iş Ibu kadar ürerinde durmaya değer imi? Bi
zim gümarülkçülerimiz, igünırüik ımuhaf azada vazi-
felileriiimiız vardır. Suiistimal ^dilıecek değildir. 
Biz yalnız pırensMmM koy acağıiz. 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat. 

TU'NÇRANAiT HAYDAR — Bıen Ibu balık 
ağı ımievzuunu ıttetkik ettim bu teklif 'ucuzlatıcı ıbir 
tekliftir. Arkadaşlarımızın endişeleri varit olımı-
yacaıktır. Endişe Ibu ipliklerin ibalılkçılılktan başka 
sektöre aktarılmasıdır. O zaman arfeadaşlanımızun 
ileri sürdükleri ımahizurliar doğar. Bumu önlemıek 
de Ibu kanunun ımıevızuu değildir. 

Bu teklif komisyona iade edilsin. Bu iki mü
esseseden başjka ımüueissesıe varsa onlarla Ibiirlilkte 
mütalâa edilip ikinci ıbir tadil teklifi ile .gelmenin 
ide önüne geçilişin ve kanun (gayet açık toir ifade 
ile çDkmış olsun. Komisyona iadesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — ıBu teklifi oyunuzıa (koyuyorum. 
Kabul edenler... Eltimiyenlier... Kabul edilimd§itd<r. 
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SOLMAZER İRFAN — 112 n d imaddeye gü- I 

re {bendimi ıımiidafaa için söz li'sltjiyörum. 
BAŞKAN — Buyuran. 
SOLMAZER İRFAN — Başkandı bana karşı 

olan (tutumunu gördünüz. Diğer arkadaşlara, «su
sun» ,diye iihitar ıcitıtıiğfi 'hallide, baıma dilci defa ceza 
Vcrldi. 'Heyiecanla komıŞmamıdaın niKü!tıowlLiit bir 
coza 'Md (bu. B,elki ben lıaıtallı idim aıraa, feiımısey'e 
ee#a verimıeziken, Başkanın ibaına ıhem d!e iki defa 
cesaa ıtaltbilk etmesi hissi (olduğunun ifadesidir. Du-
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rumu 'Heyetlinize arz 'ediyor w bu hatasız uyanma. 
fezalarının Ikaidırirnalsiinı ıteklif 'ediyoraıım. 

BAŞKAN — Arlkadaşılmi'z ıkuısur letıtiğini «şa
sen kabul ekmiştir, ıheytecamlı ifadeleri içinde. 

Ben d'e cezamın kaldırılmasını istiyorum. 'Ce
zanın kaildi rıimaısıını oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etımiyenler... Kabul 'edilmiş-
•tir. 

Her M uyarma eezaısı id a. ikaM.ir.ilmislt.iT'. 
Kapanma saati : 16,35 

....>„, ı > " ( B < < fggtfltm-mmimtuı^t. . . 

http://ikaM.ir.ilmislt.iT'
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Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 51 nci faslının 51 . 01 ve 51 . 0 3 pozisyonları ile 
59 ncu faslının 59 . 05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 

34 sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2 /67 ) 

T ''"' ' Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

34 sayılı Kanunun geçici 'maddesinin tadiline dair kanun teklifimle, esbabı mueibesini ilişik 
olarak sunuyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsadelerinizi rica ederim. 
Aksoyoğlu Befet 

GEREKÖE 

Memleketimizde balıkçılığın inkişafını sağlamak ımaksadiyle sarf edilen gayretler Ye ittihaz 
olunan tedbirler cümlesinden olacak, pamuk ipliklere nazaran dayanıklık 'baklanından üstün 
vasıfta olan suni ve sentetik balık ağı iplikleri ile bunlardan mamul ağların balık (müstahsillerimi
ze daha ucuz fiyatla intikali temin olunmak üzere bu maddelerin Gümrük Vergileri, 29 . 7 . 1960 
tarihinde yürürlüğe giren 34 numaralı Kanunla !% 5 ve !% 10 nispetlerine indirilmiştir. 

Bu ameliye yapılırken, o tarihten önce gümrüklerimize gelmiş olup da vergiler henüz katî 
olarak tahsil edilmemiş bulunan bahis konusu maddelerin de inik Resimle ithalleri uygun gö
rülmüş ve bu maksadı teminen kanuna bir de geçici madde konmuştur. 

Ancak geçici madde «...işbu kanun şümulüne dâhil balık ağları ile bunların imalinde kul
lanılacak iplikler...» ibaresi nıevcudolduğundan, kanuna bağlı cetvelde ise, bu maddelerin inik 
Resimle ithalleri «Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek resımi bir iktisadi teşekkül tarafından ge
tirilmek ve Ticaret Bakanlığının izni alınmak» şartına bağlanmış bulunduğundan, o tarihe ka
dar hususi şahıslara getirilmiş olan bahse mevzu maddelere iş'bu geçici maddenin tatbiki müm
kün olmamaktadır. 

Halbuki mezkûr şart kanunla bu kere konulmuş olduğu için evvelce gekniş olan mallara 
tatbiki esasen kabil değildir. Bu itibarla geçici maddeyi kabili tatbik hale getirmek üzere, ta
dili icabetmiştir. Yeni geçici madde ile Et ve Balık Kurumu gibi resmi müesseseleree veya koope
ratifler, şirketler yahut özel şahıslarca ithal edilmek üzere, 34 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar yurda gelmiş oian suni ve sentetik ipliklerden mamul balık ağları hak
kında da o tarihten önce gümrük giriş beyannameleri tescil edilmiş olsun olmasın, vergileri 
katî olarak tahsil edilmemiş bulundukça yeni vergi hadlerinin uygulanması sağlanmaktadır. Bu
na göre 29 . 7 . 1960 tarihinden önce gelmiş olup da giriş beyannameleri henüz tescil edilme
miş olan veya beyannameleri tescil edilmiş fakat vergisi katî olarak ödenmemiş (yani ta
hakkuk ettirilmiş olmakla beraber tahsil olunmamış, tescil edilmiş veya depozite olarak tah
sil edilmiş) bulunan söz konusu maddeleri Gümrük Vergisi, hu maddelerin ithalâtçısı kim olur
sa olsun yeni vergi hadlerine göre hesap ve tahsil olunacaktır. 

Tasarının 2 nci maddesi yürürlük tarihini, 3 ncü maddesi de kanunu yürütecek mercii göster
mektedir. 
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Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Aksoyoğlu Ref et 'in, 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarifeleri Cetvelinin 51 nci faslının 
51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 
sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili hakkındaki -kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş ol
makla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde de etrafiyle arz ve izah edildiği üzere balıkçılığımızın inkişafını te
min maiksadiyle ithal edilecek suni ve sentetik balık ağı iplikleri ile bunlardan mamul ağların müs
tahsillerimize ucuz fiyatla intikalini temin için ahiren 29 . T . 1960 tarihinde 34 numaralı Kanunla 
Gümrük Resmi tenzil edilmiş olduğu cihetle bu kanunun neşrinaeıı evvel gümrüklerimize gelen ba
his konusu maddelerden vergileri ödenmiş olanlarla hususi şahıslar tarafından gümrüklere getiril
miş olan aynı maddelerin 34 sayılı Kanunun tesbit ettiği hadler dâhilinde vergi muamelelerinin te
kemmülünü istihdaf etmektedir 

Teklifin şevkini mucip sebepler komisyonumuzca yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İktisat Komisyonu 

Başkanı 
Kuytak Fikret 
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Karavelioğlu Kâmil 
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Aksoyoğlu Ref et 

özkaya M. Şükran 
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Baykal Rifat 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar Dündar 

AKSOYOĞLU REFET' İN TEKLÎFÎ 

Ö290 numaralı Kanuna ekli Gümrük Giriş tarife 
cetvelinin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozis
yonları ile 59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda, 
tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 . 7 . 1960 tarih ve 34 sayılı 
Kanunun geçici maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel resmî müesseseler veya hu-
sisi şahıslar tarafından gümrüklere getirilmiş 
olup da, bu tarihe kadar giriş beyannameleri 
henüz tescil edilmemiş olan veya tescil edilmiş 
fakat vergileri fcatî olarak tahsil olunmamış ve

ya tecil edilmiş bulunan sentetik ve suni elyaf
ta balık ağı iplikleri ile bu ipliklerden mamul 
balık ağları hakkında da yeni vergi hadleri tat
bik olunur 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

mmm 
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