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Sayfa 
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ğine ve Hükümetin bu hakları koruma hu
susunda milletlerarası Bern Anlaşması
na iltihak edip etmiyeceğine dair Millî 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/454) 

12. — Eskişehir Milletvekili Abidin 
Potuoğlu'nun, yazlık ekim için çiftçiye 
tohumluk ve hayvan yemi verilip verilmi-
yeceğine dair Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/455) 

13. — Kütahya Milletvekili Hakkı Ge
dik'in, Devlet kalkınma plânına, hususi 
teşebbüse verlecek iş sahasına, devletçilik 
rejimine ve Devlet iktisadi Teşekküllerine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/458) 

14. — Trabzon Milletvekili Hamdı 
Orhon'un, liman işletmeelrinin tek bir ida
re altında birleştirilmesi ve Trabzon, Sam
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196 

196 
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Birinci oturum 
Posta Kanunu kabul olundu. 
Özel teşebbüs müstahdemleri hakkındaki 

Kanun tasarısı, Adalet Komisyonuna verildi. 
Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkın

daki 5243 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısnm 
maddeleri görüşüldü. 

istanbul'da çıkan Rumca Hronos Gazetesi 
sahip, müdür ve yazı işlerini fiilen idare eden 
Istavro Zervopulos'un hükümlü olduğu ceza
nın affı hakkındaki Kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

4582 sayılı Knunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair olan Kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi tamamlandı. 

Ticaret ve Sanayi odaları, Ticaret Borsaları 
ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği, hakkındaki Kanun tasarı
sının maddeleri üzerinde bir müddet görüşül-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

dükten sonra Birleşime ara verildi. 

İknci oturum, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 

ve Türkiye Ticret ve Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği hakkındaki Kanun tasarı
sının maddeleri görüşüldü. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanu
nu tasarısının tümü üzerinde görüşüldükten son
ra, 

3 . III . 1950 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

H, Öztarhan 

172 — 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran 'm, 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 
(2/231) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları
na) ; 

Raporlar 
2. — Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 

3 300 000 lira ikrazına dair olan 4126 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı ve içişleri ve Bütçe Ko
misyonları raporları ( 1 / 222) (Gündeme). 

3. —• Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
1950 yılı sonuna kadar ithal olunacak her nevi 
hububat ve unun Gümrük Resmiyle, Muamele 
Vergisi ve sair vergi ve resimlerden muaf tutul
ması hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/670) (Gündeme). 

B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Icedayı (Sinob) 

KÂTİPLER : Hilmi öztarhan (Manisa), Necmeddin Sahir Sılan (Tuncecli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Naim Kromer 
ve Orhan Seyfi Orhon'un, Elibank Kanununun 
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
Kanun teklifinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/197) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum: 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 . IV . 1948 tarihli ve numarası 188 olan 

Etibank Kanununun 12 nci" maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizi geri 
alacağımız için gerekli muamelenin yapılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Naim Kromer Orhan Seyfi Orhon 

BAŞKAN — önergelerindeki teklifleri veç
hile geri verilecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği hakkındaki Kanun ta
sarısı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/444) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde bu tasarının 
bâzı maddelerini düzeltmek üzere komisyon is
temişti. Bu maddeler gelmiştir; okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Dördüncü maddede 
belirtilen kuruluş ve çalışma sahaları içindeki 

— 173 — 

sanayiciler, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
izniyle ve bu kanuna göre «Ticaret ve sanayi 
odaları» ndan ayrı olarak «Sanayi odaları» ku-
rabilirlei'. 

«Sanayi odaları». Kuruluş sahası içinde mev
cut sanayicilerin % 60, mn yazılı isteği üzerine 
kurulur. Ancak bu isteğin en az 30 sanayici 
tarafından yapılması şarttır. Bu kanuna göre 
oda kurabilecek sanayicilerin vasıfları şunlar
dır: 

1. Makina, cihaz, tezgâh, al ât ve diğer va-
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sıtalar yardımiyle ham, yarı mamul, tam ma
mul her hangi bir maddenin veya enerjinin va
sıf, terkip veya şeklini fizikî veya kimyevi su
rette az veya çok değiştirerek veya bu hammad
deleri işliyerek kıymetlendirmek suretiyle imal 
veya istihsal yapanlar; 

2. Yılın fiilî çalışma günleri ortalamasına 
göre, muharrik kuvvet kullananlarda 5, kullan-
miyanlarda 10 kişi çalıştırmak. Ancak aşağıda
ki işletmelerin vasıfları yukardaki fıkralara 
uysa bile işletenler «sanayici» sayılamazlar: 

a) Seri halinde hazır elbise yapmıyan ter
ziler, fabrika halinde işlemiyen fırınlar, lokan
tacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamul
lerini toptan satmayıp perakende olarak doğ
rudan doğruya »mstehlike satan kunduracı, şe
kerci, tatlıcı gibi işletmelerin sahipleri; 

b) Devlet tarafından işletilen telli ve tel
siz telefon ve telgraf, radyo ve televizyon istas
yon ve santralleri, şehir ve kasaba ve köylerde
ki su tenıiz]eme, süzme ve dağıtma tesisleri; 

e) 4753 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
çiftçilik olduğu belirtilen nebat ve hayvan mah
sullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işle
nip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yer
ler. (Bu işletmelerin, işlemek üzere, istihsalleri 
nev'inden hariçten hammadde almamaları sat
tı?.) 

ç) Sanat okul ve enstitüleri, meslek kurs
ları ve ceza evlerindeki atelyeler gibi öğretim 
ve eğitim amaciyle işletilen yerler; 

d) Doğrudan doğruya Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan as
kerî sanayi müesseseleri. 

Yukarı fıkralardaki sanayici tarifi yalnız 
bu kanuna münhasırdır. 

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

Kuruluş ve çalışma sınırları 

DÖRDÜNCÜ MADDE — «Ticaret ve sana
yi odaları» ile «Ticaret odaları» nm kuruluş ve 
çalışma sahaları belediye sınırlarıdır. «Sanayi 
odaları» nm kuruluş ve çalışma sahaları il sı
nırlarıdır. «Sanayi odaları,» nın çalışma sahala
rı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
genişletilip daraltılabilir. 

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

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu 
Adalet, Ekonomi ve Ticaret Bakanları yürütür. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

2. — Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Ekonomi ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/639) 

BAŞKAN — Geçenki Birleşimde tümü hak
kında görüşülmesine başlanmıştı. Dört arkada
şımızın sözü vardır, devam ediyoruz. 

SÖz G-l. Vehbi Kocagüney'indir. 

Ol. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, dün akşam müzakeresine 
başlamış bulunduğumuz Devlet Çelik ve Kimya 
Endüstrisi Kanunu bize 565 yıllık bir tarih 
sayfasını kapatıyor ve yeni bir safha açıyor. 

Bu yeni safhada ne istiyeceğimizi, neler is
temekte olduğumuza ait fikirlerimi söylemeden 
evvel bu 565 sene içinde askerî fabrikaların 
neler yaptığı hakkında kısa bir bilanço verece
ğim ki, İşletme Bakanlığı bundan sonraki ça
lışmalarında bunları rehber tutsun. 

Aziz arkadaşlarım, bundan 565 yıl önce ilk 
askerî fabrikamız Gelibolu'da kurulmuştu ve 
ilk eserini Kosova Meydan Muharebesinde gös
terdi. Sonra Edirne'de açılan fabrikada bildi
ğiniz gibi Fatih'in İstanbul için yaptığı 130 to
pu yapıldı. Bunu mütaakip istanbul'un fethin
den sonra rihtegân adiyle tophanede, bundan 
sonra memleketin muhtelif bölgelerinde; Rume
li'den Bosna'ya kadar, Anadolu'da Bilecik'ten 
başlıyarak Van'a kadar muhtelif yerlerde silâh 
kârhaneleri adı altında muhtelif fabrikalar yap
tırıldı. Ayrıca ordunun arkasından yürümek 
ve onun muhtaç olduğu silâhları yerinde yap
mak üzere de ordunun başında seyyar kârha-
neler (fabrikalar) yürüdü. Bunlar ordunun 
güllelerini ve fişeklerini yaparlardı. Bunlar
dan, bir tanesi 371 yıl evvel içinde bugün 
50 000 şehidimiz yatmakta olduğu ve Akdeniz'
in incisi Kıbrıs'ın fethine giden Kara Mustafa 

— 174 — 
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Paşa*nm 340 topunun, on binlerce kara güllesi
nin on binlerce kantar kara barutunu çoğunun 
Karaman'da Silifke'de kurulan kârhanelerde 
imal etmiştir. Asırlar geçti nihayet hâdiseler 
İstiklâl Savaşma kadar geldi dayandı. Askerî 
fabrikalarımız hiçbir tezgâhı veya çatısı olma
dığı halde Eskişehir'de, Ankara'da kuruldu. 
Muvakkat barakalar içinde vücuda getirilen 
bu ilk teşekküllerin harb içinde memlekete bü
yük faydaları dokundu. Kahraman piyademizin 
süngüsünden en ağır toplarımızın kamalarına 
varıncaya kadar (demiryolları dingillerinden) 
yapmak suretiyle bir kudret gösterdiler. 

Bu suretle görülmüş olan beş asırlık hizmette 
büyük bir şeref hissesi vardır. Hakikaten bu 
fabrikaların bütün elemanlarına, en ufak işçi
sinden en büyük âmirine kadar, vatan ve millet 
minnettardır. 

Derken, İstiklâl Savaşından sonra, Cumhu
riyet Hükümeti her sahada yaptığı hayırlı işler 
arasında, bilhassa askerî fabrikalara da büyük 
önem verdi. Bildiğiniz gibi muhtelif mahallerde 
fabrikalar kurdu. Ve bu fabrikalar son 25 sene 
içerisinde ordumuzun muhtaç olduğu birçok 
mühimmatı meydana getirdi ve ordumuzu kuv
vetlendirdiler. 

Şimdi yeni bir veçhe veriyoruz. Bunu Millî 
Savunma Bakanlığının emrinden alarak, yeni 
teşekkül etmiş bulunan İşletmeler Bakanlığının 
emrine veriyoruz. Ben bu ciheti memleketin he
sabına hayırlı ve faydalı sayıyorum. (Bravo 
sesleri). 

Çünkü bugün artık bir askerî sanayi değil, 
memleket sanayii, millî bir sanayi vardır. Ben 
bu sanayii, isterse silâh meselesi olsun, bir zen-
cire benzetiyorum .Bunun bir ucu yerin altında 
ham maddelerdedir, diğer ucu da mamuldür, iş-
liyenlerin, kullananların elindedir. Zincirin hiç
bir halkasının idaresi başka ellerde olmamalı
dır. Bir elde olmalıdır. Bu el de bütün memle
ket sanayiini idare eden eldir. Bunun için en 
doğru şekli idare de bugün kurulmuş olan iş
letmeler Bakanlığıdır. 

Arkadaşlar, buraya devretmekle verim mi 
düşer? Emniyet mi kaybolur, mühimmatın kud
reti mi zayi olur? Hayır arkadaşlar. Çünkü 
Millî Savunma Bakanlığı bizzat bu fabrikalar
la meşgul olmaz. Onun teknik şubeleri vardır, 
ancak onlar meşgul olur. Bu fabrikalara sipa
riş edilecek mühimmatın, silâhın evsafı ne ise o 

. 1Ö5Û Ö : 1 
[ şubeler bunları teshit eder. O şubeler de bugün 

Genelkurmayın bünyesinde mevcuttur. Şu hal
de, onun tesbit edeceği vasıftaki silâhı fabrika
lara vereceğiz. Fabrikalar bugün yine yalnız 
üniformasından tecerrüt etmiş mütehassıs ele
manların ellerinde kalacaktır. Silâhlar yapıla
cak, mühimmat yapılacak ve yapıldıkça yi
ne bu Genelkurmayın emrindeki mütehas
sıs heyet, fen ve sanat heyeti, harbiye 
dairesi yine bu seri halindeki dökümleri, 
yapışları tetkik edecektir. Nihayet bir gün bu 
silâhların ve mühimmatın atış tecrübeleri yapı
lacaktır. Bunları da yine o heyet poligonlarda 
tetkik edecektir. Evsafı müsait çıkarsa teslim 
alacak, çıkmazsa teslim almıyacaktır. 

Bundan evvel de Avrupa'da muhtelif fabri
kalara verdiğimiz siparişlerin yine vasfını biz 
veriyor, onlara kaptırıyorduk. Bir heyet gidi
yor ve o heyet teslim alarak memlekete getiri
yordu. Şimdi bu heyet yine vasıflarını İşletme
ler Bakanlığına verecek ve arzettiğim gibi bu
nun yapılışını, fen ve sanat heyeti kontrolden 
geçirecek ve evsafa uygun ise tesellüm edecek
tir. -

Arkadaşlarım, artık harb bir ordu harbi ol
maktan çıkmıştır. Topyekûn bir harb vardır. 
O halde imalâtı da topyekûn yapmamız iktiza 
ediyor, hammadde ile mamul madde arasında 
bir fark olmıyacak. Bir elden, bir sanat yuva
sından çıkacaktır. 

Burada ikinci bir mesele vardır. O da, dün 
Durukan arkadaşım temas buyurdular, ismi ne 
olsun.. Savunma Komisyonu ismini, askerî fab
rikalara izafeten baş harflerinden müteşekkil 
olmak üzere. ASFA olmasını kabul etmiştir. 
Ben tasarıdaki tâbiri, daha uygun buluyorum. 
yapılan bütün silâhlar çoğu çeliktendir. Mevad 
di inkilâfiyeler ise kimyevi esasa dayanır. Çe 
lik veya makina kimya endüstrisi adının veril
mesi daha uygun olur kanaatindeyim 
Bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. Bu fabrikalar İşletmeler Bakanlığına dev 
redilirken iki fabrikamız daha vardır, bunlar da 
askerî mahiyeti haiz Hava Kurumunun emrin
de; uçak ve motor fabrikaları. Bunlar da askerî 
maksatlar için kurulmuştur, yirmi milyon lira 
dan fazla sarfedilmiştir. Memleketin ve bütün 
ordunun ihtiyacı bakımından Bakanlık emrine 
devredilmesi İşletmeler Bakanlığının sınai bün-

I yesi içine katılması daha hayırlı olur ve memle-
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ket menfaatini daha elverişli bir hale getirir ka 
naatindeyim. Ben, Hava Kurumu Sayın Başka 
nmııı bu noktaya temayülknü 'hissettim. Jlükii 
metin de bu noktaya muvafakat edeceğini öğren 
m iş bulunuyorum. Şu halde, Yüksek Meclisin 
bu işi ele almasını ve Hükümete tavsiyede bulun
masını, memlekete daha hayırlı bir şekle sokul
masını temin etmesini rica edeceğim. Bu mâru
zâtımdan sonra bilhassa tekrar edeyim: Bütün 
<bıı fabrikalarımızın İşletmeler Bakanlığına devri 
memleket için daha hayırlı ve verimli olacaktır. 
Şimdi Bakanlıktan neler istiyorum ? Kısaca bun 
lan arzedeceğim: 

Aziz arkadaşlarım, dünyada henüz sulh ol
amamıştır, karanlıklar mevcuttur. Biz, Birleş
miş Milletler »çerçevesi içinde sulh istiyen bir 
milletiz. Fakat sulh için daima kuvvetli olmak 
lâzımdır. Bu halde bu fabrikaları, bizim muh
taç olduğumuz harb vasıtalarını en kısa zaman
da ve en kudretli olarak yapmakta devam ede 
çektir, imalât kudretini muhafaza ve hattâ yük
seltmek bir borçtur. Ordunun teknik şubelerinin 
isteğine uygun verim sağlanması, hattâ bütün 
tesislerin bunlarla, sırası geldiği zaman iş birliği 
yapması, imalâta yardımcı olmaları lâzımdır. 

Ordunun barışta cephane sarfiyatı yüksektir 
Talim ve terbiyenin muhafazası, yükseltilmesi 
için sarfiyatı her yerde tamamlamalı ve istokla 
rını eksik etmemelidir. 

Fabrikalarımızı bugüne kadar olduğu gibi da
imi olarak emniyet içinde çalışmaları için tedbir 
ler alınmalı ve muhafaza edilmelidir. Kalifiye 
işçilerin elde bulundurulması, günden güne hat
tâ yıldan yıla çoğaltılması lâzımdır. Bilhassa 
yabancı memleketlerde yetiştirilmiş mühendisle
rin elde tutulması ve daima muhafaza edilmesi, 
mühimmatın kalitesinin korunması bakımından 
lâzımdır. Hattâ yeniden dost memleketlere yeni 
mütehassıslar yetiştirilmek üzere arkadaşlar gön 
derilmelidir. 

Kara, deniz, hava kuvvetlerimizin her türlü 
silâh tamiratının geciktirilmemesini, mümkün 
mertebe ucuza mal edilmesini baş şart sayarım 
Bu fabrikalarımızın da diğer sanayi tesisleriyle 
birlikte memleket için daha hayırlı olmasını ve 
verimli bulunmasını temenni ederek maruzatıma 
son veririm. 

Orgl. IZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar, bu tasarının önemi çoktur. Bu 
memlekette ilk defa kurulan harb sanayiidir ve 
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Cumhuriyet devrinde, şükranla kaydederim ki, 
bir tekâmül safhasına girmiştir. İşte bu sanayi 
bu tasan ile bambaşka bir şekil ve hüviyet alı
yor. 

Bu tasanda üç esaslı nokta göze çarpıyor : 

1. Askerî Fabrikalar diğer iktisadi teşekkül
leri" durumuna giriyor, ticari bir mahiyet alıyor; 

2. Millî Savunma Bakanlığından alınıp yeni 
teşekkül eden işletmeler Bakanlığına bağlanıyor; 

3. Askerî hüviyeti almıyor, sivili eştiriliyor. 
Sabık ve lâhik değerli iki bakanımızın Askeri 

Fabrikaları sivilleştirmek yolundaki çalışmaları
nı gördükçe şahsan teessür duydum. 

Senelerce askerî fabrikaların başında bulun 
muş, bunları idare etmiş ve birçoklarını zama
nında tesis etmiş olan ve harb sanayiini takip ve 
tetkik için birçok defalar Avrupa'nın en büyük 
askerî devletlerin ordularına gidip bu işlerle te
mas eden ve zaten kendisi de bir subay mühen
dis olarak yetişmiş olan arkadaşımız Sayın Ue-
neral Eyüp Durukan tam bir bilgi ve salâhiyet
le ve bu işin amelî ve nazari mütahassısı olarak 
yaptığı dünkü beyanatına ben tamamen inanıyo
rum ve iştirak ediyorum. 

Fakat mesele mühim olduğu için ben de gö
rüşlerimi ve mütalâalarımı huzurunuzda belirt
meyi bir vazife sayarım. 

4. Gerekçeye göre askerî fabrikaların Devlet 
İktisadi teşekkülleri durumuna girmesi lüzumu 
esaslı bir sebep olarak görülmektedir. Bu, doğru
dur. Askerî fabrikaların bu duruma girmeleri 
yani 3460 sayılı Kanun hükümlerine ittiba etme
leri o kanunun imtiyazlarından istifade etmele
ri yerindedir ve lâzımdır. Ancak, bu sebep ve lü
zum askerî hüviyeti bozmak ve Millî Savunma
dan ayırmak için kâfi değildir. Askerî fabrikala
rımız şimdiye kadar mütedavil bir sermaye ile 
çalışarak memleketin ihtiyaçlarına hizmet etmek
ten geri kalmamıştır. Evvelâ 50 000, sonra 
150 000 liralık mütedavil sermaye ile çok iş gör
dü. (leneral Durukan'm belirttiği gibi, bu kadar 
az para ile 30 milyon liralık mamul vücuda- ge
tirmişlerdir. Bu tasarı ile tam bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü haline gelince ticari iş yapmaya mâ
ni olan kanunlara bağlı olmıyacağmdan fabrika
ların bu nevi ticari ve iktisadi istihsal kudreti 
ve randımanı artacaktır. Belki komşularımızla 
da mukaveleler yaparak onlara silâh ve mühim
mat da verebilecektir. 
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6. O halde askerî hüviyeti kaldırmaya ve 

İşletmeler Bakanlığına bağlamaya lüzum yoktur. 
Bilâkis mahzurları vardır. 

7. Bu fabrikalar ordumuza silâh, mühim
mat ve harb vasıtaları temin için kurulmuş sene
lerce ordu bütçelerinden fedakârlık yapılarak 
meydana getirilmiş ve personelini yetiştirmiştir. 
Ordu, birliklerini kışlasız bırakmış, hanlarda, 
camilerde yatırmış milyonlarını bu fabrikalara 
ayırıp tesis etmiş, meydana getirmiştir. En zeki, 
en liyakatli subaylarını ayırmış, mühendis yetiş
tirmiştir. Ne için bu fedakârlıkları yapmıştır?. 
Topunu, tüfeğini, cephanesini en lüzumlu-ve en 
mühim zamanda yapabilmek, harice muhtaç ol
mamak, emniyet vo huzur ile memleket savun
masına hazırlanmak için yapmıştır. 

8. Bu kadar fedakârlıklarla beraber bugün 
de askerî fabrkalarımız iki ekip ile de çalışsalar 
ordunun silâh ve mühimmat hazar ve se
fer sarfiyat ve ihtiyacını temin etmeleri için 
uzun seneler lâzımdır ve bu iş fabrikalar Millî 
Savunmanın elinde kalırsa temin olunur. 

Sivil bir teşekkül haline girerse daha çok 
ticari işlere girişilecek ve esas vazifesi olan si
lâh ve mühimmat imali geri kalacak, hattâ sulh 
seneleri biraz uzarsa büsbütün ticarete koyul
maları ve ordu harb ihtiyacının imal edilmesi 
mümkün ve varittir. Hattâ şekillerini de değiş
tirebilirler. Arkadaşım Eyüp Durukan büyük 
bir ehemmiyetle bu nokta üzerinde durdu. Dai
ma değişik olan siyasi bir durum karşısında or
dunun silâh ve cephanesini yapacak tezgâhlar 
mevcut kalmaz. Bugün modern ve motorlu zırhlı 
silâh ve harb vasıtalariyle mücehhez ordumuzun, 
bu silâhları büyük mikyasta yardımları ile bize 
temin eden Birleşik Amerika Cumhuriyeti tara
fından her istediğimiz zamanda yetiştirilip ikmal 
edilemez. Tarihe göz gezdirirsek görürüz ki, Türki
ye'yi dost ve müttefik Napolyon, 1293 te Prusya 
Birinci Dünya Harbinde İngiltere istanbul ve 
Boğazlar meselesinde Türkiye'yi yalnız bırak
mak mecburiyetini duymuşlardı. 

Sayın Dışişleri Bakanımız geçenlerde bu kür
süden Türkiye Cumhuriyeti yalnız kendi kuvve
tine güvenerek siyasetini idare etmektedir, demiş
tir. Ne güzel söyledi. 

Bu da harb sanayiinin kuvvetli, daima inki
şaf halinde ve emniyetli işlemesi ile kabildir. 

O halde askerî fabrikalarımızı sivilleştirmek 
doğru değildir. 
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I Harb sanayiimiz için yetiştirilen askerî mü

hendisler ve subay mühendisler bugün de askerî 
fabrikalarımızın ve Millî Savunmanın diğer tek
nik işlerine kâfi bir adedde değildir. Daha yüzler
ce harb sanayii mühendis lâzımdır. 

11. İrtibatını Millî Savunmadan kesen aske
rî fabrikalarda pekaz mühendis kalacaktır. Mil
lî Savunmaya bağlı bulundukça bugüne kadar 
olduğu gibi birbirlerini tamamlarlar ve işlerine 
hız verebilirler. 

12. Sivili eşecek askerî fabrikalar mühendis
lerini ve sanat elemanlarını güçlükle ve uzun 
senelerle yetiştirebilirler. 

13. Çünkü teknik üniversitelerimiz bize 
harb sanayii mühendisi vermiyor. Silâh imal et
mek, silâh icadetmek yalnız fizik ve kimya mü
hendisliği ile elde edilemez. Bunun için balestik 
mühendisleri ve âlimleri lâzımdır. Teknik üni
versite programlarında böyle bir balestik şubesi 
yani silâh ve mermi yapacak mühendis yetişti
ren bir şube, bir fakülte yoktur. 

11. Diğer taraftan Millî Savunma ordunun 
asrımıza göre yeni silâhlarını düşünüp mühen
dislerini prototipler üzerinde çalıştırmak ve ye
ni silâhlarını elindeki fabrikalara yap
tırmakla mükelleftir. Yeni bir silâh, 
bir harb aracı mevzuubahis olunca bun
lar gizli yapılır. Ve bir harb zamanında düşma
nın hesaplamadığı bir silâh ile memleket sa
vunması temin olunur. Cihan Harbinden önce 
bütün ordularda işler böyle yürüdü. Her taraf 
düşmanın bilmediği yeni bir silâh ile meydana 
çıktı. 

12. Binaenaleyh bu fabrikalar askerî hüvi
yetini kaybeder sivilleşirse ve esas ve mahiyet 
itibariyle ticari bir duruma girerse bu mihim 
Millî savunma işleri yalnız vaktinde değil belki 
hiç temin eylemez bir hal alır. 

13. Diğer taraftan bu gibi Askerî Fabrika
ların emniyeti de ancak Millî Savunma elinde 
ve askerî kanun ve nizamlarla istihsal olunabi
lir. Zamanımızda komünistlik rejimi ve tehlike
si karşısında Askerî Fabrikalarımızın askerî 
kontrole tâbi olması gerektir. 

14. Gerçi eskiden birçok hükümetlerde 
hususi teşebbüs ve sermaye ile büyük askerî 
fabrikalar kurulmuş idare edilmiştir. Ama o za
man komünistlik tehlikesi yoktu. Fabrikalar 
yüksek sağlam duvarlarla çevrilir, modern ter* 
tibat ile emniyet altına alınırdı, 
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Bizim Askerî Fabrikalarımız büyük masraf

ları icap ettiren ve ne vakit yapılabileceği kes-
tirilemiyen modern emniyet tertibatı sağlanın
caya kadar zaten askerî muhafaza altında kai
ni as L bir zarurettir. 

113. Mucip sebeplerden biri de Karabük 
fabrikası ile Askerî Fabrikaların münasebeti 
çok olduğundan istihsalleri ve çalışmaları bir
birlerinden ayrılamaz. Onun için birleştirmek 
lâzım. Behemehal lazımsa birleştirdim, ama 
Karabük fabrikasını Askerî Fabrikalara bağlı
yalım. Askerî Fabrikalar bir küldür, ağır sana
yiin merkez sikleti onlardadır. Karabük Askerî 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü emrine çalışabilir, 

Esasen bu Karabük fabrikalarını şimdi mü
kemmel surette idare eden zat bir subay mühen
distir. Askerî Fabrikalardan yetişmiştir. Elbette 
Devlet İktisadi Teşekkülleri gibi çalışmaya baş-
lıyacak olan, Askerî Fabrikalar idaresinde, Ka
rabük de daha iyi işliyecek, ve memlekete daha 
A^erimli olacaktır. 

Şu da hatıra geliyor ki hususi teşebbüs ve 
sermaye ile de harb sanayii kurulabiliyor. On
lar nasıl idare edecekler ve millî savunmamıza 
hizmet edeceklerse, elbette bir sivil Bakanlığın 
elinde yine bir Devlet sanayii olarak çalışıyor
sa, şüphesiz ordu için her türlü ihtiyacı istihsal 
ve temin eder. 

Ama ben iddia ederim ki, bizim memlekette 
hususi teşebbüs ve sermaye ile en geç harb sa
nayiine sıra gelir veyahut hiç gelmez. Mevcut 
şartlar buna hiç müsait değildir. 

Yine diyeceksiniz ki İşletmeler Bakanlığı 
fabrikalarında ordunun elbisesini, ayakkabısını 
nasıl temin ediyorsa silâhını, mühimmatını, harb 
araçlarını da temin edecektir. Feshune Fabri
kası, Beykoz Fabrikası da evvelce ordunun elin 
de değil miydi? Ordudan ayrıldı ne mahzur oldu1? 
Bunlar yine ordunun ihtiyacını temin etmiyor 
mu? Bunlar ordudan ayrıldıktan sonra senelerce 
altı ay bile erin ayağında ve sırtında dayanamı-
yacak kadar mamul ve pek pahalıya verdiler 
Mühimmat ve silâh imali ise kundura ve elbise 
imaline benzemez. 

İşletmeler Bakanlığı için idare edecek, geliş
tirilecek başka sanayi vardır. 

Askerî Şûra da bir Sanayi Bakanlığı kurulun
caya kadar Askerî Fabrikalar Millî Savunma ta
rafından idare olunmalı diye bir karar almış. 
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Bundan maksat harb sanayiimizi idare edecek ve 
tekemmül ettirecek durum kastedilmiş olacaktır 
Bugün İşletmeler Bakanlığı 'bir Bakan ile birkaç 
şubeden teşekkül etmekle mesele halledilmiş sa
yılmaz. Evvelâ mevcut sivil istihsal fabrikaları
mızı geliştirsinler. İktisadi bir maliyet fiyatı 
ile mamullerini temin etsinler. ıSonra bu harb 
sanayiinin işi düşünülür. Bugün Karabük De
miri 60 kuruştan, Belçikalılar, 27 kuruştan, Al
manlar 11 kuruştan demir veriyorlar. Top yekûn 
harb sisteminin Askerî Fabrikaları sivilleştirme 
sini icabettirmez, o da başka ibir meseledir. 

Amerikalı mütehassıslar da bizim Askerî Fab 
rikaları tetkiklerinde verdiği rapora göre bun
ları sivilleştirmek 'hususunda bir şey söylemediler. 
bir lüzum göstermediler. Genelkurmay Başkanı 
m izm şahsi düşüncesi de bu merkezdedir. 

Hulâsa Askerî fabrikalarımızın Millî Savun 
ma Bakanlığından alınması çok yanlıştır. Ben de 
arkadaşınım Gl. Durukan'm takrirlerine iştirak 
ediyorum ve kabulünü Yüksek Heyetinizden rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. (Yok sesleri) 
Ali Rıza Arı. 
ADİ BİZ A ARİ (İstanbul) — Sayın arka

daşlar, yepyeni bir tasarı karşısındayız. Benden 
evvel söz alan kıymetli General arkadaşlarımın 
izah ettikleri gibi hakikaten beş asırlık endüstri 
tarihimizde ta Kosva'dan başlıyan son Millî Mü
cadeleye kadar devanı eden endüstri alanında. 
ordunun yanında, zaferde aynı hassa ve şerefe 
sahip olan, harb kazanan insanların huzurunda 
şükranla eğilmek, bu mevzu konuşulurken, hepi
mizin ve bütün milletin borcudur. Bunu, geçmiş 
lerin ruhunu yâdederek dünkü ve bugünkü bü
tün teşkilâtçılar ve işçiler namına şükranla an
mak isterim. 

Arkadaşlar, yeni rejimde, Cumhuriyette na
sıl her sahada yeni bir ufka doğru yeni bir iman 
ve yeni bir prensiple ileri hareketler yapılmışsa. 
mukadderin iş Sekizinci Devrenin son yılını yaşı-
yan Büyük Millet Meclisi büyük millet namına 
İm işe veçhe verilmesini istiyen sizler bugün ha
kikaten yeni prensiplere ve yeni icaplara göre 
yepyeni bir kanun tasarısı ile kamı karşıya bu
lunmaktasınız. 

Bu kanunun gerekçesinde bilhassa şunları 
sizlerin de okuduğunuzu tahmin ediyorum. «Or 
dunun bütün ihtiyaçlarına cevap verememekte 
olduğundan harb sanayiimizin her bakımdan ge-



Üşmesini, şimdikinden üstün ve bünyesine uygun 
bir idare altında modern ordu isteklerini karşı-
lıyacak kabiliyete ulaştırılmasını sağlamak zaru
ret haline gelmiş bulunmaktadır». 

Arkadaşlar, topyekûn harb, topyekûn zafer. 
topyekûn müdafaa kabul edildiği takdirde bu 
zafer ve müdafaayı sağlıyacak vasıta olan ordu 
da bir memleket için topyekûn her şeydir denile
bilir. Biz bu kanunu kabul etmekle hiçbir zaman 
bugünkü teşkilâtı; ilim ve ihtisasa dayanarak 
kıymet olan elemanları kimsenin ihmal etmesi 
hatıra gelemez. Onlar gene bir kıymetseler bu 
manzumenin, yeni rejimde, yeni yolcuları ve 
yeni esasları kurucuları olacaklardır ve olabilir
ler. 

Arkadaşlar, dördüncü olarak konuşan bende
niz de bu tasarının lehinde konuşacağım. Yal-
niz bir arkadaşımız bu kanunun lüzumsuzluğu
na kanidir. Her fikir muhteremdir ama, mu
teber olabilmesi, tasvibinize kalmış bir nokta
dır. 

Arkadaşlar, ben sormak isterim; orduya 
lâzım lOİan silâhı mutlaka Askerî fabrikaların 
yapmasına lüzum var mıdır? Son harbin kaza'-
nılmasmı temin eden elemanlardan birisi de 
İngiltere sahillerinden Norınaııdiya sahillerine. 
akar yakıt nakleden 18 tane borudur. Bu 18 bo
ru doğrudan doğruya askerî fabrikaların hari
cindedir. Birisi, İran petrollerinin başında bu
lunan bir İngiliz mühendis, birisi İrak petrolle
rinin başında bulunan diğer bir mühendis, diğer 
üçüncüsü de A. E. O. Teşekkülünün başın
da bulunan bir kablo mütehassısı idi. Kğer bun
ların icadettiği 18 tane senpleks boru olmasaydı 
bu zafer kolay kolay olmıyacaktı arkadaşlar. 

Yine sormak isterim, bu endüstri ordusunun 
başında tamamen askerî orduya ve kıtaya lâzım 
olan disipline ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Yi
ne ıord;u Zümrezade'nin bombalarından istifade 
etmedi mi? Tüfekçiyef el bombaları askerî sana
yi Fabrikalarında yapıldı. Ancak acaba bunların 
ne kadarını askerî fabrikalar, ne kadarını Züm-
rezade Şakir yapmıştır? Ve yine, şüphesiz rah
metle anmak lâzımdır, bir kazanın kurbanı olan 
Nuri Killigil'in yaptığı tabancaları; Sayın ge
neralden sormak isterim, Ordunun işini görme
miş midir? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, kimseden 
bir şey sormaya hakkınız yoktur, fikrinizi söy
leyiniz, 
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ALİ RIZA ARI (Devamla) — Af buyurun I 

Samimiyetle arzediyorunı. Bunlar birer realite
dir. 

Arkadaşlar! Netice şudur; bir manzume ka
bul edildiği zaman, ister içtimai olsun, ister ik
tisadi olsun, ister sosyal olsun, o manzumenin 
bütün nmktazası da beraber ele alınır. Hiç 
şüphe yoktur ki, harb yılları içinde iyi ve mu
vaffakiyetle çalışarak bu dâvaları halletmiş ve 
memlekete hizmet etmiş olan askerî ve sivil 
fabrikalar arasından askerî olanlar da inşaallah 
bir gün gelir sulha, kuvuşursak, o zaman maki
nelerini kapatamaz, makineleri boş durdura
maz, memlekete yararlı ve faydalı olur. Bun
lar memleketin endüstri sahasında çalıştırmak 
imkânını işte bu kanun bize bahşedebilir. Şüp
hesiz arkadaşlar, yine görmüşlerdir! Tasarının 
gerekçesinde sorduğumuz gibi İm fabrikalar 
on beş bin kişilik kadrosu i k yılda 125 
milyon lira sarf etmektedir. Ook eminim, 
m azli arı tasvibiniz olacak olan bu kanun 
ile bu fabrikalar da yeni şartlara intibak ede
cek, rasyonel çalışması ile memleket hesabına 
çok büyük hizmet görecektir. Muasır usuller
le endüstri alanında yine kıymet olarak, mües
sese olarak çalışacaktır. Elemanları ihtisasla
rına göre kıymetli unsurlar olarak her sahada, 
her branjda harb yılkımda, harb içinde, oldu
ğu gibi, sulh yıllarında da memleket için ha
yırlı ve faydalı olacaktır. Bu tasarı Yüksek 
Meclisin mazharı tasvibi olacağı kanaatinde
yim. 

Memleket hayrını istihdaf eden bu müessese 
sade kendilerine hürmet ettiğim Sayın General 
Eyüp Durukan'ın sanayi alanında, Kırıkkale'
nin tesisinden bugüne kadar geçmiş olan hiz
metleri sanayicilerimizin adları arasındadır. 
Yeni işlerin ve işletmenin yeni temelini atanla
rın kıymetli kurucularını huzurunuzda, hürmet
le anmak isterim. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım ; Devlet Demir, Çelik ve 
Kimya Endüstrisi Kanun tasarısı münasebetiyle 
lehte ve aleyhte konuşan muhterem arkadaşları 
dinledikten sonra, kısaca bir iki cümle ile, ka
nunun lehinde olmak üzere ben de mâruzâtta 
bulunmak istedim. 

Sizi fazla rahatsız etmemek için, esasen tenev-
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vür etmiş olduğunuz bu mevzu hakkındaki fi
kirlerimi kısaee arzedeeeğim. 

Efendim; arkadaşlarm da tebarüz ettirdik
leri gibi, memleket müdafaası bakımından bu
gün için artık askerî ve sivil fabrika tesisatı 
şeklinde bir tasnife tâbi tutmaya imkân vernıi-
yecek derecede durum umumileşmiştir. Bugün 
için memleket müdafaası asker ve sivil topye-
kûn mahiyetle ele alınmak ve o suretle müta
lâa edilmek lâzımgelir. 

Askerî fabrikaları kuranları ve şimdiye kadar 
askerî fabrikaları idare eden ve orada çalışan 
asker ve sivil arkadaşlarımızın himmet ve gay
retlerini ehemmiyetle mütenasip olarak tak
dir etmekle beraber bu fabrikaların askerî idare 
altında daha iyi çalışacağı ve askerî idare al
tında kalmasının memleket menfaati bakımın
dan daha iyi netice vereceği yolundaki mütalâ
aların isabetine kani değilim. 

1988 de istanbul'daki Unkapam Un Fabri
kası, Defterdar Mensucat Fabrkası, Bakırköy 
Bez Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabri
kası, Bahariye Araba Fabrikası ve emsali diğer 
fabrikaların iktisat Vekâletine devredildiği 
sıralarda da şimdiki şekilde itirazlar' vâki 
olmuş ve fakat netice şimdi bu tasarının lehinde 
konuşan arkadaşların noktai nazarlarını teyit 
eder mahiyette tecelli etmiştir. Bütün geçirdiği
miz harbler müddetince Beykoz Deri ve Kun
dura Fabrikası hem ordunun, hem de sivil hal
kın ihtiyacını temin edecek şekilde çalışmış ve 
inkişaf etmiştir. 

Bundan başka ikinci Cihan Harbinde gerek 
Birleşik Amerika, gerekse ingiltere de bu fab
rikaların çalışması şekli üzerindeki ufak bir 
inceleme de biz iddialarımızı teyit edecek ma
hiyettedir. 

Bir misal olarak ingiltere'de elektrikli sü
pürge yapan bir fabrikanın harb zamanında 
bomba tapası yaptığını bana bildirdiler. Kırık
kale'de seçim dairemin bir ilçesi olan Kırıkkale 
mermi tapaları yapan fabrika aynı makina-
larla her nevi su saatleri, hava gazı saatleri, 
otomobil taksimetreleri yapacak haldedir. Hal
buki ismini saydığım bu aletler için harice na
mütenahi döviz vermekteyiz. 

§u halde arkadaşlar bu fabrikaların gerek 
sulh zamanında, gerek harb zamanında millet 
ve memleketin ihtiyacı ve memleketin müdafa
ası bakımından iktisadi bir varlık olarak Işlet-
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meler Bakanlığına bağlı çalışmasında fayda 
vardır. 

Sözü uzatmamak için mâruzâtımı burada ke
siyorum. Kanunun tasvibinize lâyık olduğu ka
naatiyle, maddelere geçilmesinin kabul buyurul-
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Muhterem arkadaşlar bendeniz bu kanuna 
itiraz edecek değilim. Bu kanun, sanayiin tekâ
mül seyrini takibederek, son askerî bir müesse
senin sivili eştiril m esini istihdaf eden bir ka
nundur ve bu tabiî bir neticedir. Onun için bu 
vesile ile benim üzerinde duracağım mesele tâ 
üç dört yıldan beri bu hürsüden fırsat bulduk
ça arzettiğim meseledir. Mesele şu: 

Devletin elinde bir takım iktisadi müessese
ler var. Biz bunlara, hattâ başından beri, yan
lış bir isim koyduk. Devlet iktisadi Teşekklleri. 

Evvelâ, bu Devlet, iktisadi bir Devlet değil
dir. Devletin iktisadi teşekkülleri. Vaktiyle bu 
ismi koyanlardan bir kısmını tanırım ki bu 
Devletin karekterini iktisadi bir Devlet olarak 
göstermek istediler. Ne ise. Binaenaleyh evvelâ 
bu camiaya ilâve etmek istediğimiz bu son mü- ı 
esseseyi de Devlet iktisadi Teşekkülleri camiası
na ilâve ediyoruz. Benim, rica etmek istediğini 
şu: 

Biz bu müesseseleri, ki 3 milyar Türk lirası, 
milletin üç milyar lirası buralardadır; bugün 
varım milyar liralık bir kıymette bu camiaya ilâ
ve ediyor. Binaenaleyh üç buçuk milyar edecek. 
Birgün denizyollarını, demiryollarını ve saireyi 
de ilâve edeceğiz. Çünki biz bu sanayide dahi, 
Devlet sanayiinde dahi vahdete doğru gidiyoruz. 
Tevhidi sanayie doğru gidiyoruz. Tevhidi ted
risat. var ya, bunu da ilâve edeceğiz bu camiaya. 

Sonra, bir Hava Kurumu var, o da nim as
kerî bir şeydir. Onu da ilâve edeceğiz. Fakat, 
ilâve ettiğimiz, yani bu camianın umumi nizamı, 
l)iı camiayı B. M. Meclisinin murakabe etmesi
dir. Yani, şurada bir buçuk milyarlık bütçe için
de haşır neşir oluyoruz. Fakat, öbür tarafa mil
yarların hesabını sormuyoruz. Şurada kütüpha
nenin bir salonunda toplanıyoruz, bunları tescil 
ediyoruz. Ben üç yıldan beri rica ediyorum. Bu 
müesseseleri murakabe edebilmek için bir ka
nun getirin, diyorum. 3 - 4 seneden beri geliyor, 
gelecek, geldi... Diyorlar. Şimdi son günlerimi-
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zi geçiriyoruz, burada âdeta bir veda temenni
si olarak bendeniz tekrar rica ediyorum. Tabiî 
bugün getirilecek, denilse bile bunun hazırlan
ması uzan süreceğinden sekizinci B. M. Mecli
sine nasip olamıyacaktır bu kanunu çıkarmak. 
İnşallah î) ncu B. M. Meclisine nasip*olur. Şim
di İşletmeler Bakanı, gayet hürmet ettiğim bir 
zattır. Derhal bu kanunu ele alsın. Bu camiayı 
murakabe edecek olan kanunu, B. M. Meclisinin 
murakabesini temin edecek olan kanunu ele al
sın. Zaten işletmeler Bakanlığı bunun bir giriz
gâhıdır. Bu kanunu onun için yapıyoruz. Ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden ayrıyoruz. Her 
halde bu kanunu 9 ncu B. M. Meclisine getir
sinler. İlk defa bu milletin parasını B. M. M. 
murakabe etsin. Bendeniz evvel ve ahir temenni
lerimden biri bu idi. Son defa bu temennide bu
lunuyorum. 

Gl. EYÜP DURU KAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; bâzı arkadaşlar, kanunun lehin
de veya aleyhinde söyliyecek birşey yoktur de
diler, bir arkadaşımız da bana bâzı sualler 
tevcih ettiği için tekrar huzurunuza çıkmak lüzu
munu hissetim. 

Bizim de hiçbir itirazımız yoktur. Dün de 
açıkça arzettiğim gibi askerî fabrikalara İktisa
di Teşekküllerin çalıştığı şartlar dâhilinde ça
lışmak imkânını vermek hakikaten ordu için d > 
memleket için de sayılanııvacak kadar faydası 
olan bir hükümdür. Bunun aleyhinde değiliz. 
Bu bugün değil bundan 15 seneden beri isteni
len birşeydir. Bu, bugünkü Hükümetimize na
sip olmuştur. Yalnız benim itiraz ettiğim noıc-
ta kendisine İktisadi Teşekküller gibi çalışına 
imkânı verilen bu müessesenin bağlılığı nokta
sındadır. Bu, İşletmeler Bakanlığına mı bağlan
sın yoksa Millî Savunmada bağlılığı ipka mı 
edilsin meselesidir. Yoksa kanunun aleyhinde 
hiçbirimiz değiliz. Kanunu hakikaten biz de 
diğer arkadaşlarımız gibi şükranla karşılarız. 

Dün akşam, bu kanunla verilen isimde isa
bet olmadığını arzetmiştim. Bir arkadaşım, isa
betli olduğunu buyurdular ve misal olarak da 
orduya yapılan bütün imalâtın çelikten olduğuna 
söylediler ve kimya ile de uğraşması dola-
yısiyle bu isimde isabet olduğunu ileri sürdü
ler. Müsaadelerine güvenerek arzedeyim ki, or
duya yapılan şeylerin hepsi çelikten ibaret de
ğildir. Bunların içerisinde, dün akşam da arzet
tiğim gibi, muhtelif maden işleri de vardır, ah

şa]) işleri de yapar ve kimya sanayiinde de an
cak kimyevi barutlarla mevadı infilâkiyeyi il
gilendiren kısmı vardır. Bu itibarla buna büyük 
bir çelik sanayii demeye veyahut bir kimya sa
nayii demeye imkân yoktur. Ve hiçbir yerde de 
böyle bir şey görmedim ve işitmedim. Makine 
sanayii demekte de isabet olamaz. Çünkü, dün 
akşam da arzettiğim gibi, askerî fabrikalar ma 
kine de imal eder, fakat asıl vazifesi makine 
imal etmek değildir, top tüfek ve bunların mü
himmatını yapmaktır. Onun için Askerî Fabri
kaların yine ordunun ihtiyaçlarını yapması şek
linin muhafaza edileceği kanunda tasrih edilmiş 
olduğuna göre buna makine endüstrisi demek 
doğru olmaz. Esasen endüstri Türkçe bir keli
me de değildir. Binaenaleyh hiçbir suretle bunu 
şayanı kabul görmüyorum. 

Bir arkadaşımız, yine aflarma sığınarak ar-
zediyorum, imalâtın tesellümü, yani kabulü usu
lünden bahsettiler. Benim mâruzâtım tesellüm
den ziyade harb vasıtalarının terakkisine ve bu
günkü harb şartlarına göre yenilerini yapmak 
imkânlarının Askerî Fabrikalara ancak ordu 
teknisiyenleri ile daima temasta bulunarak fes
li it edilir ve onlar prototiplerini yapıp, tecrü
belerini icra eder ve onların nerede imal edile
ceğini tâyin eder. Bugün büyük' kudreti askerî 
ye gösteren Amerika'da dahi askerî fabrikalar 
mevcuttur arkadaşlar. Bu askeri fabrikalar her 
hangi bir harbde kullanılması lâzımgelen harb 
vasıtaları üzerinde daima taharriyat yapar, ça
lışır, onların prototiplerini yapar, en ufak ima
lât resimlerini aııdetay hazırlar ve bir seferber
lik zamanında ne kadarını Askerî Fabrikaların 
yapacağını ve hangilerini nereye sipariş edece
ğini ve onları oralarda kimlerin kontrol edece
ğini hazar zamanında hazırlar arkadaşlar. Biz
de harblerin ve harb vasıtaJrmm böyle süratle 
terakki ettiği bir zamanda bunların üzerinde 
çalışmak durumundayız. Bu imkânı temin ede
bilmek için ordu ile rabıtasının kesilmesini arzu 
etmiyoruz. Kesilmemesinde, birkaç arkadaş, or
du ve memleket hesabına fayda görmüyoruz. 
Diğer arkadaşlarımın kanaatlerine ve mütalâ
alarına hürmet etmekle beraber bu noktada da 
ben şahsan musirrim. Ve bunu faydalı görmek
teyim. 

Keşke memleketimizde bu gibi vasıtaları 
imal. edecek müesseseler kurulabilse bunu şük
ranla karşılarız. 
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Bir arkadaşımız iki isim verdiler, çok rica 

ederim arkadaşla]', bu fabrikalarla Askerî Fab
rikaların en küc,ük bir atelyesi üzerinde ufacık 
bir mukayese yaparlarsa, onun ne olduğunu ve 
askerî fabrikaların ne olduğunu anlarlar zan
nederim. İsminden de bahsedilen bu zatlar, ha
kikaten orduya bâzı şeyler yapmışlardır. Fakat 
bıı yaptıkları şeyleri de, askerî fabrikalardaki 
ordu teknisiyenierinden aldıkları malûmat ve 
direktifler üzerine yapmışlardır. 

Şunu da teessürle arzederim ki, bunlar pek 
çok kazaları mucip olmuş ve yine birçok insan 
zayiatını icabettirmişlir. Nitekim bunlardan bi
risi rahmetle anarım, tecrübesizlik, görgüsüzlük 
ve fazla cüretkârlık neticesi olarak rahmeti rah
mana kavuşmuştur arkadaşlar, llarb sanayi 
imalâtı kolay bir şey değildir. Onu her müessese 
her fabrika, yapamaz. Mele bizim memleketimiz
de, katiyetle arzederim ki, bu işlerin tamamen 
fennî şerait dâhilinde istikbal harbicrinin ieabet-
tirdiği şekilde yapılabilecek hiçbir müessese yok
tur, arkadaşla:r. 

Bir arkadaşımız beyan buyurdular; askerî 
fabrikalar; imalâtı ordu ihtiyacına kifayet et
miyor, bu şekle sokarsak acaba.* ordunun ihtiya
cına, kifayet edecek midirf 

Hayır arkadaşlar, Askerî fabrikalar ordunun 
ihtiyacına kifayet etmediğinin başlıca sebebi 
topçunun top atamamasnıııı yegâne sebebi olan 
barutsuzluk gibi,, para meselesidir. 

Askerî fabrikalar senelerce üt; milyon, dörl 
milyon liralık bir tahsisatla çalışmıştır arkadaş
lar. Tahsisat verilmemiştir. 

Arkadaşımız 125 milyondan bahis buyurdu
lar. Askerî fabrikalara hiç bir zaman 125 milyon 
lira değil, hattâ bunun yarısı, dörtte biri. bile 
verilmemiştir. 

Simdi, ödeneği buradan alınıp diğer tarafa 
verilecekmiş. Bunun bütçesine bir Hazine! ilâhi
ye mi gelecek ki, bu şekilde ordunun ihtiyacı 
karşılanacak. Bu, hesaba müstenit bir ifade de
ğildir arkadaşlar. 

Bir arkadaşımız buyurdular ki, Amerika'da. 
İngiltere'de elektrikli süpürge yapan bir fabri
kaya harb zamanında bomba yaptırmışlardır. 

Bu fevkalâde birşey değildir. Bu her yerde 
ve her vakit olacak şeylerdir. Yani askerî fab
rikalar ve ordu teknisiyenleri bunların projele
rini, plânlarını hazırlarlar, seferberlikle be-
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raber o fabrikaya bir askerî heyet girer verdiği 
proje ve talimat dâhilinde ufak bir tadilâtla bu
nu yaptırır. Keski bizim memlekette de böyle 
müesseseler olabilse. Biz bunun olmasını çok iyi 
karşılarız, şükranla karşılarız. Fakat maatteessüf 
böyle bir şey yoktur. 

Arkadaşlar, sizleri fazla rahatsız etmiyeyim, 
akşamki mâruzâtımı uzunca söyledim. Yalnız ar
kadaşlarım bir iki nokta üzerinde takıldı, bun
lara cevap vermiş olmak için tekrar huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Yine tekrar arzediyorum; 
kanunun ana hatları ve bütün hükümleri bizim 
için de tamam iyi e şükrana şayandır. Yalnız bi
zim nokta i. nazarımız; ordunun ve memleketin 
müdafaa hazırlıklarını daha iyi hazırlıyabilmek 
bakımından Millî Savunmaya bağlı bulunmasını 
daha faydalı bulmaktayız. Yoksa kanunun ana 
hatları, esası hakkında hiçbir ihtilâfımız yok
tur. 

ALİ KIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar, arkadaşlarımızdan birisi iktisadi teşekkülle
rin şimdiye kadar faydalı olmadığını söylemek 
istedi. Ben de bunun aksini iddia etmek ve haki
kati 'bütün çıplaklığı ile aydınlatmak için maru
zatta bulunacağım. * 

İlk defa olarak iktisadi teşekküllerin sanayi 
programı rahmetli Atatürk zamanında, o hayat
ta iken 1934 senesinde beş senelik olmak üzere 
yapılmıştı. Bu programın ilk hazırlığı başladı, 
Kayseri ve Denizli fabrikaları ve buna benzer 
fabrikalar yavaş yavaş açılmaya ve ilerlemeye 
başladılar. 1935 senesinde Hükümet Almanya'
dan Maister isimli bir mütehassıs getirdi. Bu, 
uzun boylu bir tetkikte bulundu ve bundan son
ra da Devlet İktisadi Teşekküllerine yeni bir 
veçhe vermek zarureti hâsıl oldu. 3460 sayılı 
Kanun tedvin edildi. Bu kanun üzerinde Hilmi 
Bey de bilirler, askerî idarede bulunan müessese
ler de bu teşekkülün içine alındı. 

Arkadaşlar, bu müessese teşekkül ettikten 
sonra da Başbakanlığa bağlı bir Murakabe Heye
ti teşkil edildi. Bu, gayet kudretli kuvvetli şah
siyetlerden mürekkeptir. 

Bunların içlerinde Bakanlık eden zevat da 
vardır. Bunların murakabesi tahtındadır ve her 
teşekkülde ayrı ayrı müfettişler vardır. Bunlar 
ufak bir şey gördüler mi bir noksanlık, derhal 
lıabcr verirler vekâlete. Müfettiş gider tetkik 
eder ve neticei tetkikata göre müspet, menfi bir 
karara varılır. 
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Bendeniz on senedir bu teşekkülde bulunu

yorum: Üç hâdise oldu şimdiye kadar. Birisi 
şeker şirketine aittir. Uzun bir meseledir. Neti
cede yalnız iki mühendis Turhal'da vazifeleri 
haricinde iş gördüklerinden altışar aya mah
kûm oldular. 

Bir hâdise de esefle söyliyeyim: Beykoz 
Fabrikasında oldu. Çok namuslu bir adam olan 
müdür itham edildi, ve öldü. Mahkeme de, öl
dükten sonra beraet kararını verdi. Bu müesse
senin bizatihi, bünyesinde bir hırsızlık hâdisesi 
yoktur. Memlekete çok büyük hizmetler etmiş
tir. Geçen sene kontrol, ettiğimiz zaman mües
sesenin 50 milyon lira. normal bir kâr temin et
miş olduğunu gördük. Aynı zamanda harb za
manlarında, bu. kadar sıkıntılı anlarda giyinme
mizin, yegâne vasıtası da bu teşkilâttır. Buna 
kötü söz söylenmez, günahtır. Evet bâzı ufak 
tefek noksanları görüyoruz, onlar da düzeliyor. 
Bu fabrikaların hepsinin kül halinde iktisadi 
teşekküllere geçmesi zaruridir. Burada çalışan 
işçi vatandaşlar da bu suretle daha iyi bir ya
şayışa kavuşacaklar ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin avantajlarından istifade edecekler
dir. Çok doğru ve yerinde bir kanundur. Kabu
lünü ben de rica ediyorum. (Sağol sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, söz 
Bakanındır. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) -— Sayın arkadaşlarım, ben huzurunuzu 
fazla almıyacağım. Esasen bu tasarıya muhale
fet şerhi yazan arkadaşlarımızın ihtilâfları aşa
ğı yukarı, biri ismi, diğeri de bağlılığa ununhasır 
olmak üzere iki noktadan ibarettir. Esasta ken
dileri de mutabıktır. Bu bakımdan mevzuun za
ten uzatılmasına yer yoktur. 

Bu mevzun öteden beri milletin birçok para
sını döktüğümüz, içinde birçok memleket çocuk
larını yetiştirdiğimiz bu müesseselerin, memleke
te daha faydalı çalışmasını sağlamaktı. İktisadi 
olan bir teşkilât tarafından idare edi'mesi. iste
nilen ve zaman zaman üzerinde çalışılan bu me
sele Askerî Şûradan da geçtikten sonra Hükü
metçe hazırlanan, tasarı Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş ve komisyonlarda ayrı ayrı tetkik edi
lerek, yüksek heyetinize gelmiştir. Hemen bütün 
komisyonlarda bütün arkadaşlar müttefikan bu 
işi tasvip buyurdular ve daha iyi bir şekilde ta-
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sarıyı huzurunuza sundular. Bu tasarıya itiraz 
eden arkadaşlarla ihtilâf iki noktadan ibarettir. 
Birisi, isim bahsidir, bunun üzerinde çok dura
cak değilim. Teklif edilen işin müessesenin gele
cekteki inkişafına ve bugünkü iştigaline göre dü
şünülmüştür. Gerek Hükümet olarak, gerek Eko
nomi ve Bütçe komisyonlarınca bu bakımdan 
ona makine ve kimya sanayii denmesi yoluna gi
dilmiştir. İsim meselesi bir ana dâva meselesi de
ğildir. Takdir tamamen sizindir. Bu işin İşlet
meler Bakanlığına veya Millî Savunma Bakan
lığına bağlı olması bahsi artık üzerinde fazla du
rulacak bir mevzu değildir. Çünkü, Yüksek Mec
lis Devlet sınai ve iktisadi işletmıe karşısında me
sul olarak bir İşletme Bakanlığı kurmuş sanayii 
ve işletmeciliği ona tevdi etmiştir. Milyonlarca 
sermayenin yattığı, çok kıymetli elemanların; 
mühendis sanatkâr ,teknisiyen ve işçi olarak; bu
lunduğu bu müesseselerin de tamamen mahiyet
leri itibariyle birer sanayi müessesi olan ve 
ekonomik ve ticari esasları dâhilinde yürütülme
si muhalefet şerhi veren arkadaşlarca dahi ka
bul edilen bu yerlerin, işletmecilik esası ve pren
sipleri dâhilinde ve diğer işletmelerle ahenkli bir 
tarzda çalışmasının zaruri olduğunu arz ve iza
ha lüzum görmüyorum. Takdir sizindir. (Bravo 
sesleri) 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bir sual 
soracağım: İşletmeler Bakanlığına bağlanması 
hususunu da havi bulunan şimdi müzakere etti
ğimiz bu tasarı Askerî Şûradan geçmiş midir?. 
Geçmemiş midir f. 

İŞLETMELER BAKANİ MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Esası, Askerî Şûradan geçmiştir. 
Askerî Şûra, bunun bağlılığı hakkında da. en
düstri işleri için bir Bakanlık kurulunca ona 
bağlanması hususu da kararlaştırılmıştır.. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Hangi se
ne geçmiştir, efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Bu meselede mâruzâtta bulu
nacağım. 

Askerî Şûrada bu mesele mevzuubahis ve 
müzakere edildiği zaman bendeniz de şûranın 
üyesi sıfatiyle bu müzakerede hazır bulunmuş
tum. Şimdi tarihi iyice hatırlamıyorum, fakat 
1949 senesinin ilk aylarındaki içtimalarmda 
olacaktır. Müzakere ettiğimiz sırada Genel-
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kurmay ve Askerî Şûra birkaç sene evvel prerı- i 
sip itibariyle askerî Fabrikaların Ekonomi Ba
kanlığına bağlı olmasını kabul etmiş olduk
ları ifade edilmiştir. Ve filhakika Askerî Şû
raca o tarihlerde böyle bir karara varılmış ol
duğu anlaşılmaktadır. Ben Millî Savunma Ba
kanı olarak kendilerine şu teklifte bulunmuş
tum: Esas mesele, bu müesseselerin kendi ken
dilerini idare edebilecek şekilde işlemelerini 
mümkün kılacak iktisadi bir sisteme bağlamak
tır, irtibat meselesi ikinci noktada kalır, bina
enaleyh Devletin bütün bu nevi işletmelerini bir 
araya getirip bir bakanlık kuruluncaya kadar 
bu fabrikalar Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
kalsın, dedim. Onlar da bu esasa göre Millî Sa
vunma Bakanlığına merbut olmak üzere şu pro
jeyi kabul etmişlerdir. Bu da dediğim gibi As
kerî Şûradan 1949 yılının ilkbaharında geçmiş
ti!. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka-
buledilmiştir. 

Tasarının başlığının değiştirilmesi hakkında 
bir teklif vardır, okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ve izah ettiğim sebeplerle kanun tasa

rısı başlığının, Millî Savunma Komisyonunca 
oy birliği ile kabul edildiği veçhile «As. Fa.. Ku
rumu» olarak kabul edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukau 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Hükümetten gelen 
teklifin başlığı «Çelik ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu» dur. Millî Savunma Komisyonu teklifin
de «Asfa. Kurumu» dur. Ekonomi ve Ticaret Ko
misyonu teklifi ise «Makine ve Kimya Endüstri- , 
si Kurumu» dur. Bütçe Komisyonu ise «Makine ; 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu» şeklinde teklif : 
etmektedir. 

Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum. Kendile- ; 
ri de şifahen arzettiler. 
(Gl. Eyüp Dıırukan'ın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

O halde Bütçe Komisyonunun teklifindeki 
başlıkla tasarının müzakeresine başlıyoruz. 
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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu 

Birinci Bölüm 
Genel hükümler 

Kuruluş 
MADDE 1. —- 3460 sayılı Kanuna tâbi olmak 

ve tüzel kişiliği haiz bulunmak üzere (Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kanunu) kurulmuştur. 
Bu kurum İşletmeler Bakanlığına bağlıdır. 

Kurumun merkezi Ankara'dır. Kurum, yun 
içinde ve dışında şubeler açabilir ve temsilciler 
bulundurabilir. 

BAŞKAN' —- Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzoluıuın sebepler dol ay isiyle Asfa Kuru

mu 3460 sayılı Kanun hükümleriyle ve bu ka
nunla tesis ve kaimi edilecek hükümler dâhi
linde çalışmak şartiyle Millî Savunma Bakan
lığına bağlı kalmasını arz ve teklif ederiz. 

Hatay Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Gl. E. Durukan Koramral Ş. Okan 

Ankara Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Korgl. X. Tınaz Orgl. 1. Çalışlar 

(iazianteh Milletvekili 
Ol. A. Atlı 

BAŞKAN — Asfa tâbiri halledilmiştir. Öner
geyi Asfa'sız oyunuza sunuyorum. Nazarı itiba
ra alanlar... Almıyanlar.. Nazarı itibara alınma
mıştır. 

Birinci maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 

Kurumun yapacağı işler 
MADDE 2. -— Kanunun yapacağı işler şun

lardır : 
a) İler çeşit silâh, mühimmat ve patlayıcı 

maddelerle askerî ihtiyaçlara yarıyan aletler, 
vasıtalar, makineler, tesisler ve diğer her türlü 
eşya ve levazım ve yedek parçalar imal etmek 
ve seri halinde büyük ve küçük tadil ve ıslah 
işlerini ve diğer tamirleri yapmak, 

b) Tesisler ve imkânları ile karşılıyabile-
ceği sivil ihtiyaçlara ait her türlü imalât ve ta
miratı yapmak, 

c) 4374 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
yazılı tekel maddelerini yapmak, 

d) (a, b, c) fıkralarında sayılan işleri gör
mek üzere lüzumlu her türlü tesisleri kurmak 
ve mevcutlarını da tevsi ve ıslah etmek, 
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e) (a ve b) fıkralarında yazılı maddelerin 

ticaretini yapmak, 
Kurum, yakardaki fıkralarda sayılnıayıp-

da kendi iştigal sahasına giren sair işleri de ya
pabilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz ist iyen var 
mı!, Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Millî Savunma siparişleri 
MADDE 3. — Millî Savunma Bakanlığı ikin

ci madde mevzuuna giren bütün ihtiyaçlarını 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna sipa
riş et m ey mecburdur. 

Bu Bakanlık ihtiyaçları için kuruma verile
cek yıllık siparişler, Bakanlık ve kurum tara
fından birlikte tesbit olunur ve mütaakıp yıl iş 
programının tanzimine esas olmak üzere evve
linden kuruma bildirilir. 

Bu ihtiyaçlardan vasıf, zaman ve miktar ba
kımlarından kurumca karşılanamıyacak kısım
lar başkaca satınalmabilir. 

Kurum, tesislerini, imkânları dâhilinde, Mil
lî Savunma Bakanlığından alacağı siparişleri 
karşılıyaeak bir halde bulundurmaya mecbur
dur. 

Millî Savunma Bakanlığınca, kuruma yapı
lan siparişler için 2490 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. Bu siparişler için, 1050 sayılı Ka
nunun 83 ncü maddesi gereğince ve karşılığın
da teminat aranmadan sipariş bedelinin en az 
% 50 si nispetinde avans verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
m i l Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Bakanlığı, be
deli ile bakım ve muhafaza giderleri Bakanlık 
bütçesinden ödenmek üzere kuruma harb ihti
yatı stokları yaptırabilir. Kurura, bu stokları 
ayenen iade edilmek veya bedeli siparişlere mah
sup olunmak şartiyle adı geçen Bakanlığın mu
vafakatiyle kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Korumun sermayesi dört yıu 
milyon liradır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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1 var mı! Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kurumun sermayesi aşağıda
ki kaynaklardan terekküp eder : 

a) Bu kanunun 18 nei maddesi gereğince 
I kuruma intikal edecek her çeşit kıymetler; 
I b) Hazineye ait menkul ve gayrimenkul 

mallarla 19 ncıı madde gereğince kuruma dev
redilecek tesislerin 7 nei maddeye göre tesbit 
olunacak değerleri; 

e) 9 ucu maddeye göre sermayeye eklene
cek kârlar; 

d) Maliye Bakanlığı Bütçesine her yıl ko
nulacak ödenekler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 6 nei maddenin (b) fıkrası 
gereğince kuruma devredilecek menkul ve gay
rimenkul malların değerleri, Millî Savunma, 
Maliye ve İşletmeler Bakanlıklariyle Umumi Mu
rakabe Heyeti ve kurum temsilcilerinden 
toplu bir heyet tarafından takdir ve tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Krediler 
MADDE 8. — Kurum, Bakanlar Kurulu ka-

rariyle faizli veya faizsiz, ikramiyeli veya ikra
miyesi/, kâra iştirakli veya iştiraksiz uzun va
deli tahviller çıkarabileceği gibi 15 yıla kadar 
vadeli istikrazlar yapabilir. Bunların tutarı ku
rumun itibari sermayesinin yarısını geçemez. 

Maliye Bakanlığı, kurumun yapacağı 10 yıl 
ve daha uzun vadeli istikrazlara kefalet ede 
bilir. 

I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Elde edilecek kârlardan 3460 
sayılı Kanunun 42 nei maddesine göre ayrımlar 
yapıldıktan sonra bakiye itibari sermayenin 
4 te birine ulaşıncaya kadar fevkalâde ihtiyat 
olarak ayrılır. 

Bu miktarlar dolduktan sonra kâr sermaye
ye ilâve olunur. 

I Fevkalâde ihtiyatlara Maliye Bakanlığı But-
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sesine konacak ödeneklerle ilâveler yapılabilir. 
Kurumun zararları yukarda yazılı ihtiyatlar
dan karşılanıl-. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Vergi ve resim muafiyetleri 
MADDE K). -•• a) Kurumun Millî Savun

ma Bakanlığına yapacağı teslimlerden elde ede
ceği kârlar, Kazanç, ve Buhran vergileriyle 
zamlarından, Gelir ve Kurumlar vergilerinden 
ve bu vergiler yerine geçecek olan vergilerden: 

b) Kurumun imal edeceği, kara, deniz ve 
hava h-arb teçhizatından sayılan, fertler tara
fından kullanılması kanunla menedilmiş bulu
nan vasıtalarla malzemenin imalinde ilk madde 
veya yardımcı madde veya işletme malzemesi 
olarak kullanılmak üzere kurum tarafından ya
bancı memleketlerden getirilecek maddeler, 
(Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter de
recede tedarikinin mümkün bulunmadığı Mali
ye, Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler Bakanlık
larının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithal 
sırasında alman, Hazineye, Özel İdare ve Bele
diyelere ait her türlü verg :, rehini, harç ve zam
larından ve gümrük ardiye ücretlerinden : 

e) b fıkrasında yazılı maddelerden yurt 
içinde kısmen imal ve istihsal edilip satmalına-
eaklar kuruma teslimlerinde Muamele Vergisin
den ; 

Muaftır. 
BAŞKAN ----- Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmişti)*. 

MADDE 11. ---- Kurumun hesap yılı, Devlet 
Bütçe yılı tarihinden iki ay sonra başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

İdare ve murakabe organları 
MADDE 12. — 8460 sayılı Kanuna göre ku

rulan Umumi Heyete Millî Savunma ve İşletme
ler Bakanlariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonunun Başkanı, Sözcü
sü ve Kâtibi ile her teşriî yıl için bu komisyon- j 
dan seçilecek beş üye de katılır. ı 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen ! 
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yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 13. — Kurum ve müesseselerinin 
işlem ve hesapları üzerinde Umumi Heyetin ve 
ITmumi Murakabe Heyetinin yapacağı inceleme 
ve denetlemeler kurum işlerinin hususiyetine uy
gun bir şekilde gizli olarak yapılır. 

3460 sayılı Kanuna göre Umumi Murakabe 
Heyetine ve diğer mercilere gönderilmesi gere
ken her türlü kâğıt ve vesikalar, Kurum Genel 
Müdürlüğünde, müessese müdürlüklerinde ve iş
letmelerde incelenir. Bunlardan adı geçen kanu
na göre Umumi Murakabe Heyetine verilmesi 
zaruri olanların bu heyete ve Umumi Murakabe 
Heyeti tarafından hazırlanacak raporların İşlet
meler Bakanlığına ve Kurum Genel Müdürlü
ğüne verilme şekli, İşletmeler Bakanlığı, Umumi 
Muraakbe Heyeti Başkanlığı ve Kurum Genel 
Müdürlüğü arasında kararlaştırılır. 

Bu raporların teksir ettirilmesi veya bastırıl
ması Kurum Genel Müdürlüğü tarafından yapı
labilir. 

Kurum ve müesseselerine ait bilanço, kâr ve 
zarar hesapları. Umumi Murakabe Heyeti ra
porları ve Umumi Heyet zabıt ve kararları tev
zi, neşir ve ilân edilmez. 

Kurumun bilançosu, bilanço yılının bitme
sinden itibaren üç ay zarfında tanzim edilerek 
Umumi Murakabe Heyetine verilir. Heyet ince
lemelerini üç ay içinde tamamiryarak raporunu 
en geç Kasım, ayında İşletmeler Bakanlığına ve 
kuruma verir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 14. — Kurum, biri genel müdür ol
mak üzere yedi kişilik bir yönetim kurulunca 
idare olunur. 

Yönetim kurulu başkanı ile iki üye İşletme
ler Bakanının, iki üye Millî Savunma Bakanı
nın, ve bir üye de Maliye Bakanının teklifleri 
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olu
nur. 

Başkan ve üyelerin (Genel müdür hariç) 
hizmet süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin yeni
den tâyinleri caizdir. 

j İşletmeler Bakanınca teklif edilecek Başkan 
ı ile iki üyeden birinin ve Millî Savunma Baka-
! nınca teklif edilecek iki üyeden birinin Askerî 
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Fabrikalarda ve kurumda veya resmî ve hususi 
endüstri teşekkül ve müesseselerinde veya Mil
lî Savunma Bakanlığının makine ve kimya sana
yii ile ilgili teknik teşkilâtında en az beş yıl ba
şarılı hizmet görmüş olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edildi. 

MADDE 15. — Kurumun bir Genel Müdürü 
ve lüzumu kadar yardımcısı bulunur. Genel Mü
dür ve yardımcılarının yüksek tahsil görmüş ol
maları ve teknik işlerle meşgul olacak yardımcı
ların da yüksek mühendis olmaları şarttır. 

Genel Müdür İşletmeler Bakanının teklifi, 
Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün inhası 
ve İşletmeler Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tâyin olunur. 

Genel Müdür, kurumun en büyük icra âmiri 
olup kurumun bütün iş ve işletmelerini kanunlara I 
ve tüzüklere, Yönetim Kurulu kararlarına 
ve kurumun iştigal konularının icaplarına göre 
sevk ve idare eder. Genel Müdür, tesislerin iç ve 
dış emniyetini koruyucu her türlü tedbirleri al
mak ve uygulamakla yetkilidir. 

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürden 
alacakları direktif ve yetki ile onun adına hare
ket ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar; bu maddede bahsedilen, genel müdür yar
dımcısı olarak, Hükümet üç kişi teklif etmişti. 
Komisyonumuzda cereyan eden müzakere neti
cesinde, bu çok görülmekle beraber, ihtiyaç ha
linde üçe kadar çıkması kabul edilmişti. Ekonomi 
Komisyonunda da yine bu esas aynen kabul edil
miştir. 

Fakat Bütçe Komisyonu bu hükmü; lüzumu 
kadar diyerek şümullendirmiştir. Bir taraftan 
biz daima kadroların fazlalığından şikâyet eder
ken, bunları daraltmaya çalışırken, bunu lü
zumu kadar diye şümullendirmeyi doğru bulmu
yorum. Ben, Hükümetçe teklif edilen şeklin 
veya Millî Savunma, Ekonomi Komisyonlarının 
kaydının aynen kabul edilmesini istiyorum. Bu 
bir. 

İkincisi, bunların mutlak olarak yüksek mü
hendis olması yazılmıştır. Halbuki her müessese
de olduğu gibi mühendislerin içerisinde hakika- j 
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I ten çok cevherli, müesseseye ve sanayie çok hiz

met etmiş birçok elemanlar vardır. Onlara karşı 
böyle bir kayıt yapmak doğru olmaz. Onun için 
Millî Savunma Komisyonumuz bunları yüksek 
mühendis veya mühendis olmasını kabul etmişti, 
Ekonmî Komisyonu da bunu aynen böyle kabul 
ettiği halde Bütçe Komisyonu nedense bunların 
yüksek mühendis olması kaydını koymuştur. 

Bildiğiniz ve hatırladığınız veçhile geçenlerde 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu müza
kere edilirken aynı mevzu üzerinde durulmuş 

S yüksek mühendis veya mühendis kaydını Yüksek 
Kamutay kabul buyurmuştu. Bu da gösteriyor 
ki hakikaten bu gayretli arkadaşların şevkini 
kesretmemek ve ehliyet, kabiliyet gösterdiği 
takdirde buralara kadar çıkabileceklerini 
kabul etmek onların şevk ve gayretlerini artır
mak bakımından elzemdir. Zaten bir yüksek 
mühendis, mühendisten daha becerikli daha ba
şarılı ise onu idarenin tercih edeceği tabiîdir. 
Onun için yine bu yüksek mühendis, mühendis 
veya kaydının konulmasını, ya Ekonomi Komis
yonunun 15 nci maddesini veya ona tekabül eden) 
Savunma Komisyonunun 17 nci maddesinin mü
zakere ve kabul edilmesini teklif ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle, Bütçe Komisyonunun 

15 nci maddesi yerine, Millî Savunma Komisyo
nunun 17 nci maddesinin kabulünü arz ve teklif 
ediyorum. 

Hatay Milletvekili 
Eyüp Durukan 

BAŞKAN — Yani sizin istediğiniz, «lüzumu 
kadar» yerine «üç yardımcı», üçe kadar. Aynı 
zamanda teknik işlerle meşgul olacak yüksek mü
hendis veya mühendisin ilâvesini istiyorsunuz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEVKET 
TORGUT (Kırşehir) — Bu fabrikalar İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak yeni birçok imalât ve
ya imalâtta değişiklik ve organizasyonlarında 
değişiklik yapmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Binaenaleyh burada henüz daha bu tetkiklerin 
ne netice vereceğini bilmeden tahdit etmek doğ
ru değildir. Bu teşekküle bütün imkânları bı
rakmak lâzımdır. Belki üç genel müdür muavi
ni ile, belki dört, belki iki ile iktifa eder. Bunu 
şimdiden tesbit etmekte fayda yoktur. İhtiyacı 
tetkik eder, ona göre icabederse iki, icabederse 
üç müdür muavini tâyin eder. 
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İkincisi de, muavinlerin yüksek mühendis 

olması tabiatiyle şarttır. Henüz bizde sanayi in
kişaf etmemiş bir vaziyettedir ve böyle yüksek 
mühendis veya teknisiyen olmıyan birisinin ida
re başına gelmesi, sonradan avdet eden yüksek-
mühendislere karşı bir cephe alındığı görülmek
tedir. Bunlar fazlalaşıp da hakikaten diğerleri 
içinden ehliyetlileri çıktığı zaman, bizde de 
yüksek mühendis, mühendis farkını ortadan 
kaldırmak kabil olur. Fakat bilhassa bu kuruluş 
devrinde yüksek mühendisi tercih etmek daha 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Siz arzettiğim gibi iki değişik
liği mi istiyorsunuz? 

öl . EYÜP DURUKAN (Hatay) — Birisi 
üçe kadar yardımcı. 

BAŞKAN — Yoksa Ekonomi Komisyonu
nun maddesini mi? 

öl . EYÜP DURUKAN (Hatay) — İkisi de 
benim için müsavi. 

BAŞKAN — Diğer tadil teklifiniz de, veya 
mühendis) kaydının ilâvesi. 

ö l . EYÜP DURUKAN (Hatay) — Evet bu 
iki kaydı istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergesiyle şu tek
lifte bulunuyor. 

Lüzumu kadar yerine «üçe kadar muavin». 
Bunu oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
«Yüksek mühendis veya mühendis». 
Bunu oyunuza sunuyorum. 
ŞEVKET TORÖUT (Kırşehir) — Yüksek 

mühendis olmasının lüzumunu izah ettim. 
BAŞKAN — «Veya mühendis» in aleyhinde-

siniz. 
Yüksek mühendisten sonra veya mühendis 

tâbirinin ilâvesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Anlaşılmadı. Tekrar ediyorum. 

«Veya mühendis» kaydının ilâvesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmedi. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Madde aynen 

kabul edildi. 

Dördüncü Bölüm 
Çeşitli hükümler 

MADDE 16. — Millî Savunma Bakanlığı, ku
rumun muvafakatiyle, personel yetiştirmek için, 
masrafları Bakanlık bütçesinden ödenmek üze
re kurum, müessese ve işletmelerinden eğitim 
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ve staj maksadiyle faydalanabilir ve İşletmeler 
Bakanlığının isteği üzerine müessese ve işletme
leri sanatkâr erlerle de takviye edebilir. 

Sanatkâr erlere, ehliyetlerine göre kurumca 
gündelik verilir. Bu takdirde bunlara Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinden aylık, yiyecek ve 
giyecek gideri verilmez. 

BAŞKAN —- Söz istiyen var mı? Maddeyi kah 
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

MADDEE 17. — Kurum, teknik personel ih-
yacjtnı karşılamak üzere yurt içinde ve dışında 
öğrenci okutabileceği gibi kendisine lüzumlu 
mütehassıs elemanlar da yetiştirir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi kah 
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

Kuruma intikal edecek tesisler 
MADDE 18. — Aşağıda yazılı fabrika ve te

sislerle Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
ve Grup Müdürlüklerinin bütün menkul ve 
gayrimenkul mevcutla»!, alacak ve borçları ve 
2013 ve 2236 sayılı Kanlunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerle bundan mütevel
lit alacak ve borçlar ve çeşitli kanun ve tüzük
lerle Askerî Fabrikalara tanınmış »lan bütün 
haklar ve yetkiler bu kuruma intikal eder: 

1. Kırıkkale'deki fabrika ve tesislerle diğer 
bütün binalar; 

2. Elmadağ Barut ve Patlayıcı Maddeler 
fabrikaları; 

3. Ankara Fişek Fabrikası; 
4. Ankara Silâh Fabrikası; 
5. Ankara Marangoz Fabrikası; 
6. Mamak Gaz ve Maske Fabrikası; 
7. Kayaş Kabsül Fabrikası ve Mermi tmlâ-

hanesi; 
8. Bakırköy Barut Fabrikası; 
9. Silâhtarağa Av Fişeği Fabrikası. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi kaı-

* bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

MADDE 19; — 18 nci maddede yazılı olan
lar dışında kalıp da Millî Savunma Bakanlığın
ca işletilen fabrika ve sabit tamirhaneler, Ku
rumun isteği ve Millî Savunma, İşletmeler Ba
kanlıklarının teklifi üzerine ilerde Bakanlar Ku
mlu karariyle kuruma 18 nci madde hükümle
rine göre devredilebilir. 

Şu kadar ki, sözü edilen tesisler içinde doğ
rudan doğruya istihsale yarıyan makinalar, alât, 
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edevat, malzeme ve hurdalar kurumu» isteği 
üzerine Millî Savunma ve İşletmeler Bakanlık
larının karariyle kuruma intikal eder. ve bun
ların kıymetleri ödenmiş sermayeye ilâve olu
nur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Btmiyenler ... Kabul edildi. 

MADDE 20. — 18 nci ve 19 ucu maddeler 
hükümlerine göre yapılacak devir, intikal, fe
rağ ve tescil işlemlerinden dolayı hiçbir vergi, 
resim ve harç alınmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

MADDE 21. — Kurumun çalışma konularına 
giren işler için lüzumlu olan arazi, arsa ve bi
nalardan özel kişilere ait olanlar genel müdü
rün teklifi ve yönetim kurulunun kararı ve İş
letmeler Bakanının tasvibiyle Menafii Umumiye 
İstimlâk Kararnamesi gereğince kamulaştırıla-
bilir. 

Bu mallardan genel, katma ve özel bütçeli 
dairelere ve İktisadi Devlet Teşekkül ve mües
seselerine ait olanlar, İşletmeler Bakanının tek
lifi, Bakanlar Kurulu karariyle ve bedel tak
diri suretiyle satın alınır. Bu bedel Maliye ve 
İşletmeler Bakanlıkları, ilgili daire ve teşekkü
lün ve kurumun birer temsilcisi ile, mahallî Ba
yındırlık temsilcisinden müteşekkil bir heyet 
tarafından takdir olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'MADDE 22. — Kurumun ve kuracağı mües
seselerin malları, Devlet mallarının hak ve rüç-
hanlarmı haizdir. Gayrimenkulleri kamulaştırı-
lamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — İş Kanununa ve çalışma mev
zuatına göre kurum ve müesseseleriyle işletme
leri üzerindeki Çalışma Bakanlığının yetkilen 
İşletmeler Bakanlığı tarafından kullanılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet ve muhafaza 
MADDE 24. — a) Kurum ve müesseseleri 

ne ait fabrikalar, atelyeler, depolar ve diğer bi-
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I ııalar 1.110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Ka

nununun uygulanması bakımından askerî me-
baniden sayılır. 

Bunlardan askerî müfrezeler tarafından mu
hafazasına lüzum görülecekler mahal ve zaman 
itibariyle Millî Savunma ve İşletmeler Bakan
lıklarınca birlikte tesbit olunur. 

Kanun ve müesseseleri işçilerinin 5018 sayılı 
Kanuna göre kurabilecekleri işçi sendikalarının 
bütün teşebbüs ve faaliyetleri ve adı geçen ka
nun hükümlerinin tam olarak uygulanması ku
rum tarafından da takip edilir. 

b) Kurum ve müesseselerine ait bütün iş 
yerlerinde siyasi maksatla toplantılar, nümayiş-
ler yapılamıyacağı gibi bu maksatla kurum men
suplarına sözlü veya yazılı telkinlerde de bulu
nulamaz. 

c) (b) fıkrası hükmüne muhalif hareket 
edenlerle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 

I maddelerinde yazılı suçları kurum ve müessese
leri mensupları arasında işliyenler hakkında As-

I kerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinde yazılı 
I cezalar uygulanır. 
I d) Kurum topluluğunda vazife alacak olan 
I bilûmum memurlar, yabancı kadınlarla evlene-
I mezler. Evlenmiş olanlarla evlenecekler hakkm-
I da 1393 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
I BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tüzük yapılması 
I MADDÜ 25. — Bu kanunun tatbik suretini 
I gösterir bir tüzük yapılır. 
I BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Kaldırılan kanunlar 
I MADDE 26. — Askerî Fabrikalar Genel Mü-
I dürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair 
I olan 2013 sayılı Kanunla buna ek 2236 sayılı 
I Kanun kaldırılmıştır. 
I BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başlangıç bilançosu 
GEÇİCİ MADDE 1. — Kurumun, bu kanu-

I nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir başlan
gıç bilançosu tanzim olunur, 

Başlangıç bilançosunun aktifine: 
I a) 18 nci madde gereğince kuruma intikal 
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edecek bütün menkul ve gayrimenkullerin def

ter kıymetleri, 
b) Bunlardan bugünkü değerleri defter 

kıymetlerinden aşağı olanların veya defter kıy
metleri olmıyanların, işletmeler Bakanlığınca tâ
yin edilecek ve Millî Savunma Bakanlığının bir 
temsilcisini de ihtiva edecek uzmanlar heyeti 
vasıtasiyle ve İşletmeler Bakanlığınca belirtile
cek esas ve şartlar dâhilinde takdir edilecek 
kıymetleri, 

c) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünün 
ve 2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerin nakit ve alacak
ları, 
Dercolunur. 

Başlangıç bilançosunun pasifine: 
a) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünün 

ve 2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerin borçları, 

b) Bilançonun aktifine ait kıymetler arasın
da yer alacak ,olup Millî Savunma Bakanlığına 
teslimi gereken her nevi imalât safhası tamam
lanmış veya tamamlanmamış mamullerin aktif-
deki bedelleri, 

c) Çürük alacaklar için usulü dairesinde 
ayrılacak karşılıklar, 
Dercolunur. 

Bu suretle aktif ve pasif kısımlarına derco-
lunan kıymetler toplamı arasındaki fark 6 ncı 
maddenin (a) fıkrasında yazılı sermayeyi teşkil 
eder. 

Kurumun ilk hesap yılı kanunun yürürlük 
tarihinden başlar ve mutaakıp hesap yılının 11 
nci maddede yazılı başlangıç tarihine kadarki 
zamanı da içine alır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı! Maddeyi 
kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci mad
denin pasif kısmı (b) fıkrasında sözü edilen 
mamullerden her nevi imalât safhası tamamlan
mış olanlarla devir tarihinde yarı mamul halde 
olup Millî Savunma Bakanlığınca ikmalinden 
vazgeçilmiş olan siparişler bedelsiz Millî Savun
ma Bakanlığına teslim olunur. 

İkmal edilecek yarı mamuller ise ikmal edil
dikten sonra Millî Savunma Bakanlığına teslim 
olunur ve ikmalleri için kurumca yapılan mas
raflar, bu masraflar nispetinde ilâve olunacak : 

. 1950 O : İ 
kârlarla birlikte Millî Savunma Bakanlığından 
tahsil olunur. ' 

BAŞKAN —r Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler...i. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ M4DDE 3. — a) Kurum ve mües
seselerinin işçileri hakkında müktesep hakları 
ihlâl etmiyecekj surette özel bir kanunla İşçi Si
gortalarına devfrohınuncaya kadar 26 . I . 1939 
tarihli ve 3575!sayılı Kanun-hükümlerinin uy
gulanmasına deVam olunur. 

b) Kurum ye müesseselerinde hizmet alacak 
aylıklı veya ücretli memur ve hizmetliler (a) 
fıkrasında sözü (edilen sandığın (A) kısmına dâ
hil olarak bu kısmın sağladığı haklardan fayda
lanırlar. 

c) 3575 sayılı Kanuna göre Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçelinden sandığa yapılmakta olan 
% 3 ve 5 nispetindeki ödemeler kendi mensup
ları için kurum ıtaraf ından yapılır. 

d) Sandık yönetim kuruluna Askerî Fabri
kalar Genel Müdürlüğünce seçilmiş olan dört 
üyenin görevleri bu kanunun yürürlüğü tarihin
de hitam bulur. Yerlerine kurum mensupları 
arasından dört üye aynı esaslar dâhilinde ku
rumca seçilir. 

e) 26 . I . 1939 tarihli ve 3575 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle Askerî Fabrikalar Genel 
Müdürlüğüne verilmiş olan Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevi Kurum Genel Müdürlüğüne 
ait olup aynı kanunun 8 nci ve 44 ncü madde
lerinde yazılı yetkilerden Kurum Genel Müdür
lüğünce kullnıhr. 

BAŞKAN —* Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler....: Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MAfDDE 4. — a) 18 nci maddede 
yazılı yerlerde Çalışan subay, askerî memur ve 
sivil aylıklı meujuırlardan kurumda görevlendi
rileceklere keyfiyet bu kanunun neşrini mutaa
kıp yazı ile bildirilir. Bunlar sözü edilen tebliğ
den itibaren 15; gün zarfında kurumda vazife 
alıp almıyacaklarını yazılı olarak Millî Savun
ma Bakanlığı ilê  Askerî Fabrikalar veya kurum 
Genel Müdürlüsüne bildirirler. 

Kendilerine tebligat yapılmıyanlarla kurum
da vazife kabul! etmiyenler Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilâtımda kalırlar. 

Kurumda vazife alacak subay ve askerî me
murların, 1076 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri 
hükümleri mahlıız kalmak üzere, kurumda va-
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zifeye tâyinleri tarihinden itibaren muvazzaflık 
sıfatları hitanı bulur. 

Bu suretle kurumda kalacakların tâyin ta
rihine, Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında ka
lacakların ayrılma tarihine kadar kurumda ge
cen hizmetleri için ordudaki bütün hakları mah
fuzdur. 

Kurumun kesin teşkilât kadroları tesbit edi
linceye kadar uygulanacak ilk kadrolar As
kerî Fabrikalar veya Kurum Genel Müdürlü
ğünce hazırlanır ve İşletmeler Bakanının tasdi-
kma sunulur. 

Bu kanundaki tebliğ işleri Askerî Fabrikalar 
veya Kurum Genel Müdürlüğünce yapılır. 

b) (a) fıkrasındaki işlemler tamamlanınca
ya kadar, kanunun yürürlüğü tarihinde Askerî 
Fabrikalarda çalışmakta bulunanların aylık üc
ret ve bütün istihkakları, özel kanunlarına göre 
emsali gibi işleme tâbi tutulur. Ödemeler Ku
rum tarafından yapılır. Bu işlemler 30 Nisan 
1950 tarihini geçemez. 

c) Askerî fabrikalar (Kara, Deniz, Hava) 
ve Millî S,avünma Bakanlığı hesabına tahsil et
tirilerek yetiştirilmiş ve halen Millî Savunma 
Bakanlığı teşkilâtında çalışmakta olan subay ve 
askerî yüksek mühendis, mühendis ve kimyager
ler müracaat ettikleri takdirde Millî Savunma 
Bakanlığının ve Kurum Genel Müdürlüğünün 
muvafakatleri ile Kuruma nakledilirler. 

d) . 18 nci maddede yazılı yerlerde çalışan 
subay, askerî memur ve sivil aylıklı memurlar
dan Millî Savunma Bakanlığı Teşkilâtında ça
lışmasına lüzum görülenler, bu kanunun yürür
lüğü tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığın
ca Askerî Fabrikalardan alınabilirler. Bunlar. 
istedikleri ve Askerî Fabrikalarca da muvafa
kat edildiği takdirde Millî Savunma Bakanlığı 
teşkilâtına geçerler. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı"? Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici dördüncü mad
deye göre Kurumda görev alacaklardan mecbu
ri hizmeti bulunanlar tahsile gitmezden evvel 
taahhüt ettikleri mecburi hizmetlerinden baki
ye müddetlerini doldurmadıkça; subay ve aske
rî memurlar 15 senelik istifa müddetlerini ta
mamlamadıkça Kurumdan ayrılamazlar. Bun
lardan hem istifa hem mecburi hizmet müdde
tine tâbi olanlar istifa müddetleri dolduktan 
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sonra mecburi hizmet müddetlerini ikmal etme
mişler ise bu bakiye müddeti de tamamlamaya 
mecburdurlar. 

Ayrılanlardan mecburi hizmeti olanlar hak
kında taahhütleri gereğince takibat yapılacağı 
gibi askerlikten geçenlerden ayrılanlar hakkın
da da askerî şahıslar hakkındaki müeyyideler 
uygulanır. 

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

GEÇİCİ MADDE 6. — 18 nci maddede ya
zılı yerlerde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmetle
rini yapmakta olan yedek subaylarla harb sa
nayii erleri terhislerine kadar hizmetlerine ku
rumda devam ederler. Bunlar hakkında 16 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

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

GEÇİCİ MADDE 7. — Askeri Fabrikalar 
hesabına bölge sanat okullarinda veya sanat 
enstitülerinde tahsilde bulunanlâriri tahsilleri 
ile ilgili her türlü işlemleri ve mecburi hizmet 
taahhütleri kuruma intikal eder. Bunların gi
derleri kurumca karşılanır. 

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

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Askerî Fabrikalar Genel Müdür
lüğü ihtiyacı için memleket içinde veya dışında 
tahsilde bulunan askerî memur öğrencilerle öğ
renime gönderilmezden önce Askerî Fabrikalar 
topluluğunda çalışmış olan subay öğrencilerin 
Kurum Genel Müdürlüğünce kanunun yürürlü
ğü tarihinden itibaren 15 gün zarfında hazırla
nıp gönderilecek yazı üzerine kurum' emrine ge
çip geçmiyeceklerini, kendilerine tebliğ tari
hinden itibaren en çok üç ay içinde Millî Sa
vunma Bakanlığına ve Kurum Genel Müdürlüğü
ne yazılı olarak bildirmeleri şarttır. 

Kurum emrinde kalacak öğrencilerin tahsille
rine devamlarına ait her türlü işlemler ve mec
buri hizmet taahhütleri kuruma intikal eder. 
Şu kadar ki, bunların 1950 yılma ait bütün 
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masrafları Millî Savunma Bütçesinden karşıla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 18 nci maddede sa
yılan yerlerde çalışanlardan kurumda hizmet 
alacak subay ve askerî memurlara bir defaya 
mahsus olmak üzere 500 lira giyim parası ku
rum tarafından verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Askerî Falbrikalar 
kadrosunda yer almış olan muhafaza birlikleri; 
kadroları, teşkilât ve ma'sraflariyle Millî Savun
ma Bakanlığı emrine geçmekle beraber muha
faza hizmetlerine devam ederler. Bu muhafaza ' 
hizmeti Millî Savunma ve İşletmeler Bakanlık
larının müştereken karar verecekleri tarihte 
sona erer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Askerî Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin toplamı 
»olan (23 210 024) lira, Millî Savunma Bakan
lığı Kara Kuvvetleri 1950 yılı Bütçesinde açı
lacak özel bölüme aktarılmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına geçe
cek subay, askerî ve aylıklı sivil memurların 
aylık ve diğer istihkaklarına ve açıkta kalacak 
•subay, askerî ve aylıklı sivil memurların açık 
aylıklarına yetecek ödenek ile muhafaza birlik
lerinin bilûmum giderleri karşılığı bu holüm
den Millî Savunma Bakanlığının Kara Kuvvet
leri 1950 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine, Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Maliye 
Bakanı tarafından aktarılır. Bu bölümün baki
ye 'ödeneği Millî Savunma Bakanlığınca yapı
lacak sipariş karşılığı olarak bu kanunun üçün
cü maddesi gereğince kuruma ödenir. 

Yapılacak siparişe mahsuben kuruma Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından 1 Mart 1950 ta
rihinde (15) milyon lira avans olarak verilir. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) •— Efendim, bu madde, kanunun 28 
Şuibattan önce çıkacağı ve neşredileceği kana-
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atiyle tertip edilmişti. Mart girdiğine göre İm 
maddede : «23 210 024 lira» kelimesinden son
ra «dan bu kanunun yürürlüğü tarihteki baki
ye ödenek», kelimelerinin ilâvesini ve aşağıdaki 
«1 Mart» yerine «1 Nisan» denilmesini, komis
yonla da mutabık olarak arzediyorum. 

1) AŞK AN — Komisyonun muvafakatiyle Hü
kümetin teklif ettiği şekilde maddeyi tekrar 
'okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Askerî Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin toplamı 
olan (23 210 024) liradan bu kanunun yürürlü
ğü tarihindeki bakiye ödenek, Millî Savunma 
Bakanlığı Kara Kuvvetleri 1950 yılı Bütçesin
de açılacak özel bölüme aktarılmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına geçe
cek subay, askerî ve aylıklı sivil memurların 
aylık ve diğer istihkaklarına ve açıkta kalacak 
su'bay, askerî ve aylıklı sivil memurların açık 
aylıklarına yetecek ödenek ile muhafaza birlik
lerinin bilûmum giderleri karşılığı bu bölüm
den Millî Savunma Bakanlığının Kara Kuv
vetleri 1950 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine, 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine 
Maliye Bakanı tarafından aktarılır. Bu bölü
mün bakiye ödeneği Millî Savunma Bakanlığın
ca yapılacak sipariş karşılığı olarak bu kanu
nun üçüncü maddesi gereğince kuruma Ödenir. 

Yapılacak siparişe mahsuben kuruma Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından 1 Nisan 1950 
tarihinde (15) milyon lira avans olarak verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanun hüküm
leri dairesinde kuruma intikal eden tesisler 3460 
sayılı Kanunun 26 nci maddesi gereğince mü
essese haline getirilinceye kadar yine aynı mad
denin 2 nci fıkrasına göre kuruma bağlı te-
teşebbüsler halinde idare olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — 19 ncu madde ge
reğince kuruma geçecek tesislerde çalışan perso
nelden kurumda hizmet alacaklar hakkında da 
bu kanunun geçici 3, 4, 5 ve 9 ncu maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

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

192 — 
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YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Bu kanu

nun geçici 4 neü madde&i hükmü yayımı tarihin
den itibaren, diğer hükümleri 28 Şubat J950 
tarihinde yürürlüğe girer. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Efendim, 28 Şubat 1950, demin ar-
zettiğim sebepler dolayısiyle 31 Mail 1950 ola
rak düzeltilecektir. 

5. — SORULAR 

1. — Çanakkale Milletvekili Ali Hıza Kırsc-
ver'in, Çatalca İlcesine bağlı Çöplüce Köyünde
ki vatandaşlara tahsis edilen gayrimenkullere 
ait tapu senetlerinin şimdiye kadar verilmemesi 
sebebi hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/442) 

BAŞKAN — Ali Rıza Kırsever burada mı? 
(Yok sesleri) Burada olmadığına göre geçiyo
rum 

2. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Erzurum ilçelerine bağlı bâzı köyler 
halkının çekmekte oldukları yiyecek sıkıntısı 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Vedat Diclelinin sözlü ceva
bı (6/444) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma sayın Başbakanımızın söz

lü olarak cevap vermelerini dilediğimi saygıla
rımla arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Kocagüney 

(Son iki yılın kuraklığı yüzünden Erzurum'
un ilçelerine bağlı bâzı köyler halkının yiyecek 
sıkıntısı içinde bulundukları hakkında malûmat 
almaktayım. Hükümetin aldığı bilgilere göre 
sıkıntı ne derecededir? 

Muhtaç köylüye kredi sağlamak suretiyle 
ofisten yiyecek buğday alabilmeleri mütalâa 
edilmek "o midir?) 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Toprak Mahsulleri 
Ofisi yemeklik ihtiyacı için Erzurum ve kaza
larına geniş ölçüde yemeklik tahsisleri yapmış 
ve Erzurum ili ve ilçelerinin emirlerine amade 
tutmuştur. Halen Erzurum ve Aşkale ve Hasan-
kale'de çok stoklarımız vardır. Yeni mahsule 
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BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde düzeltiyo

ruz. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

YlRMl SEKlZlNCt MADDE — Bu ka
nunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

VE CEVAPLAR 

kadar yemeklik ihtiyaçları tamamen karşılan
mıştır. Yemeklik sakıntısı bahis konusu değil
dir. Muhtaç oldukları, İçişleri Bakanlığınca 
tahkikat neticesinde sabit olanlara, Kızılayca 
imkân dâhilinde yardım yapılmaya çalışıldığı 
malûmdur. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) -* 
Sayın arkadaşlar, Erzurum'un birçok ilçelerin
de bilhassa Pasin ovasında bâzı köylerde yiye
cek sıkıntısı mevcuttur. Fakat yaptığım tahki
katta, saym Bakanın buyurduğu gibi, sıkıntı 
biraz hafiflemiştir, ama yine mevcuttur. Vak
tiyle civar illeri ve hattâ büyük mikyasta dol
gun mevcutlu orduları besliyen bu ovalar, iki 
yıldan beri çekmekte oldukları kuraklık dola
yısiyle, sıkıntı içindedir. Dün kabul buyurdu
ğunuz bir kanunla Hükümet yeniden 6 milyon
luk bir tahsisatla tohum sıkıntısına uğrıyanla-
ra yardım etmeye teşebbüs etmiştir. Bu, şayanı 
takdir ve teşekkürdür. Fakat yiyecek sıkıntısı
na uğrıyan vatandaşlara bunda bir yardım ba
his mevzuu değildir. Evet, Hasankale'de, şura
da burada yiyecek hububat is+oklarımız vardır. 
Fakat vatandaşın bunlardan satın alma kabili
yeti yoktur. Onun için benim ricam, tohumluk 
sıkıntısı çeken vatandaşlara yapılan yardım gi
bi, bu gibi yemekliğe muhtaç köylülere de bir 
miktar kredi ayrılarak, valilerin kefaleti altın
da, bunlara verilsin. Bu suretle bunlar ilkba
harda ziraate başladıkları vakit kuvvetli olsun 
ve çalışabilsinler. Hükümetin Doğunun kalkın
ması hususunda yaptığı büyük yardımı huzuru
nuzda şükranla karşılarım. Şüphesiz yalnız Hü
kümetin buralara el atması kâfi değil, halkın da 
yardım etmesi, kalkınmanın vücut bulabilmesi 
için lâzımdır. Fakat arkadaşlarım, bu bölge hal
kı bugün yiyecek sıkıntısı içindedir, onun için
dir ki, kuvvetli bir yardım âmili olamazlar. 
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Bilhassa temennim, mümkün olduğu kadar 

onların yiyecek hususundaki sıkıntılarını gider
mek için kredi sağlansın ve onlar da kudret 
ve kuvvetlerini muhafaza edebilsinler. Bu mem
leket için, bu vatan için, pek çok hizmetler ya
pan, bilhassa köylü ve çiftçiye hizmetler yapan 
ve köylünün refah ve kalkınmasını baş umdesi 
olarak kabul eden, Halk Partisidir. Partinizin 
umdesi bu olunca, Doğunun bu dertlerine der
hal el atarak, onları, içinde bulundukları yiye
cek sıkıntısından kurtarmak çok yerinde bir 
harekettir. Hükümetten bilhassa bunu rica edi
yorum. 

3. — Hatay Milletvekili Suphi Bedir Uluç'-
un Hatay bölgesinde soğuklardan donan naren
ciye, malta, eriği ve zeytin argaçlarının yeniden 
yetiştirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanlığından sözlü sorusu (6/445) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. ŞERE-
FETTÎN BÜRGE (Kocaeli) — Efendim; Tarım 
Bakanı arkadaşımız bu>ada değillerdir, kendi
leri bu soru ile 10 ncu maddedeki sorunun 10 
Mart 1950 gününe tehirini rica ediyor. 

BAŞKAN — Tehir ediyoruz. 

4. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'-
ın, Mümtaz Faik Fenik'in durumu hakkında 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla
rından sözlü sorusu (6/446) 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars buradalar 
m i l . Yok sesleri. Geçiyoruz. 

5. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-
in, Teftiş Kanunu tasarısının Meclise getirilme
mesi sebebi hakkında Başbakanlıktan olan soru
suna içişleri Bakanı Emin Erişirgil'in sözUı ce
vabı (6/448) 

2 . II . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Başbakanlık tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arze-
derim." 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ünen 

İki yıl önce Yüksek Meclise bir Teftiş Kanu
nu teklifi sunmuştum. Geçen sene Hükümet tem
silcisinin, Hükümetin de iki aya kadar bir Tef
tiş Kanunu tasarısı getireceğini mutlak surette 
ifade etmesi üzerine İçişleri Komisyonu bu tek-
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lif ile tasarının birlikte görüşülmesine karar 
vermişti. 

Aradan bir yıl geçtiği halde bu tasarının ge-
cikmesindeki sebep nedir? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — Teftiş Kanunu tasarısının Mec
lise getirilmemesi sebebi hakkında sayın Ça
nakkale Milletvekili Nurettin Ünen arkadaşı
mızın sözlü sorularına sayın Başbakan adına 
cevabımı arzediyorum. 

Teftişin daha verimli hale getirilmesi ve 
müfettişlerin yetiştirilmesi ve hizmete alınması 
ve teftiş kurulları arasındaki tedahüllerin ön
lenmesi hususları, Adalet, İçişleri, Maliye, Eko
nomi ve Ulaştırma Bakanlıkları teftiş kurulları 
başkanlarından mürekkep bir komisyona ince
lenmiş ve bir tasan hazırlanmıştır. Nitekim ben, 
sayın Nurettin Ünen arkadaşımızın bakanlıklar 
ve genel müdürlükler teftiş kurullarının Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bağlanmasını istih
daf eden tekliflerinin İçişleri Komisyonunda 
konuşulması sırasında; bu sistemin Anayasamı
za uymıyacağını ve teftiş hizmetlerinin daha ve
rimli bir hale getirilmesi için Hükümetçe bu 
konu üzerinde çalışılmakta olduğunu ve hazır
lanacak tasarının Büyük Meclise sunulacağını 
ifade etmiştim. 

Ancak hazırlanan tasarı malî hükümleri de 
ihtiva ediyordu. Hükümet bu yıl takdim eyledi
ği bütçede maaş, ücret ve yolluklarda yeni kül
fetler kabul etmemek prensipini kabul eyledi
ğinden bu tasarı, zaruri olarak Büyük Meclise 
sunulmamıştlr. 

6. —- Çanakkale Milletvekili Nur etten t! nen'in 
Devlet Bakımevlerinin Birleştirilmesi hakkında
ki Kanun tasarısının Meclise getirilmemesi sebe
bine dair Başbakanlıktan olan sorusuna Maliye 
Bakanı İsmail Rüştü Aksal'ın sözlü cevabı 
(6/449) 

'Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Başbakanlık tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Çanakkale Milletvekili 

Nurettin Ünen 
Devlet daireleri, birbirini takip ve taklit ede

rek birer matbaa almışlar ve almaktadırlar. 
1. Bunların Devlet Bütçesinde mühim bir 

yekûn tuttuğu, makin alarma iyi bakılmadığı ve 



B : 59 3 . 3 . 
idaresinde israfa kaçıldığı; 

2. Dışarıdan da iş almak suretiyle hususi 
matbaalarla rekabete giriştikleri söylenmektedir. 

Bu hal neticesinde memleket matbaacılığının 
gelişemediği ve işsiz kalan hususi matbaaların 
masraflarını koruyabilmek için pahalı iş yapmak 
zorunda kaldıkları ve dolayısiyle memleketin çok 
miktarda faydalı neşriyattan da mahrum bırakıl
dığı anlaşılmaktadır. 

Hükümet geçen sene Devlet matbaalarının 
birleştirilmesine dair bir kanun getireceğini va-
detmişti. Bu tasarının gecikmesi sebebi nedir? 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; Nuret
tin Ünen'in sözlü sorusuna cevap vermeye Baş
bakan bendenizi memur etmiştir. Birincisine ce
vabım şudur : 

Cevap : 1. Genel muvazeneye dâhil dairele
rin elinde bulunan matbaaların adedi 27 dır. Ay
rıca katma bütçelerin elinde de beş matbaa vardır. 
Bu matbaaların bir kısmı hakiki manada birer 
matbaa olmaktan ziyade bir veya iki pedal ma-
kinasmı ihtiva eden küçük ünitelerdir. Bu mat
baalarda makinalara iyi bakılmadığına dair bir 
müşahedemiz yoktur. Son zamanlarda yaptırı
lan bir tetkik sırasında yalnız Devlet Matbaasın
da yersizlik yüzünden beş aded makinanm kıs
men sökülmüş ve kısmen kurulmamış bir halde 
bulunduğu görülmüştür. 

Matbaaların idaresinde israf olduğuna mut
tali değiliz. Ancak bunların dağınık yerlerde 
ve başka başka idarelere bağlı olması umumi 
masraflarını kabartmıştır. Matbaalar birleştiri
lince bu masraflar asgariye inecektir. 

Cevap : 2. Devlete ait matbaalardan mevzu
atı müsait ola^llarin esas itibariyle hariçten iş al
malarına bir mâni yoktur. Bununla beraber, ka
pasitelerine göre, Devlet ihtiyacı için yapmaya 
mecbur oldukları iş hacmi, istisnai bâzı haller 
hariç, hariçten iş almalarına imkân vermemek
tedir. Bu bakımdan Devlet matbaalarının hu
susi matbaalarla rekabete girişerek onların el
lerinden işlerini almaları varit değildir. 

Cevap : 3. 1946 yılında çıkan 4910 ve 4911 
sayılı kanunlarla kâğıt ve basım eşlerinin bir el
den idaresi kabul edilmiş olduğundan Matbaa
ların Birleştirilmesi hakkındaki 3558 sayılı Ka
nunun buna göre tadili icabetmiş ve buna ilâve
ten birleştirme işinin en iktisadi bir şekilde ya-
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pılması ve mevcut matbaaların kapasitesi bakım
larından da işin yeniden tetkikma lüzum görül
müş ve bu tetkikat sona ermiştir. Bu tetkiklerden 
elde edilen neticeler göz önünde tutularak ihti
yaca en uygun bir şekilde hazırlanacak tasarı 
Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 

7. — Yan Milletvekili ibrahim Arvas'ın, de
vam eden şiddetli soğuklar dolayısiyle bu yıl 
kısılmış olan kömürler hakkında ne düşünüldü
ğüne dair işletmeler Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/450) 

BAŞKAN — İbrahim Arvas. Yoktur. Geçi
yoruz. 

8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Ceyhan İlçesi su işinin ne durumda olduğu
na dair İçişleri Bakanlığından sözlü so/rusu 
(6/451) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. Yoktur geçi
yoruz. 

9. —• Erzurum, Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Gedikli Erbaşlar hakkındaki Kanun 
tasarısının 1950 malî yılından önce Meclise geti
rilmesinin mümkiİn olup olmadığı hakkındaki 
sorusuna Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır'in 
sözlü cevabı (6/452). 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Sayın Millî Savunma Ba

kanımızın sözlü olarak cevap vermelerini dile
diğimi saygılarımla arzederim. 

10 . I I . 1950 
Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Kocagüney 

Gedikli Erbaşlar hakkında hazırlanan Ka
nun tasarısı neden gecikmiştir? 

1950 malî yılı başından evvel Yüksek Meclise 
sunulabilecek midir? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Kanun Yüksek Meclise sunul
muştur ve Millî Savunma Komisyonunda müza
kere edilmektedir. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın Bakanımın izahlarına teşekkür ederim. Bu 
gedikli erbaş çocuklarımızın Yüksek Meclisin bu 
devresinde hakları yerine getirilmiştir. Şimdiye 
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kadar olan gecikmenin birtakım formaliteler se
bebiyle olduğunu öğrendim. 

Gerek Maliye, gerek Millî Savunma Bakan
larımıza bunu bir an evvel getirmiş oldukların
dan dolayı teşekkür ederim. 

W. — Kars Milletvekili T ezer Taşkıran'ın, 
iran'da çıkan sığır vebası salgınının memleketi
miz hayvanlarına sirayet etmemesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/453) 

BAŞKAN — -Tarım Bakanının buna Martm 
onunda cevap vereceğini Sağlık Bakanı söyledi
ler, geçiyoruz. 

11. — Konya Milletvekili Sadi Irmak'm, te
lif haklarını koruyacak bir kanun tasarısının 
Meclise getirilip getirilmiyeceğine ve Hüküme
tin bu hakları koruma hususunda milletlerarası 
Bern Anlaşmasına iltihak edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/454) 

BAŞKAN — Sadi Irmak buradalar mı? (Yok 
sesleri). Sadi Irmak yok. Geçiyoruz efendim. 

12. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nun, yazlık ekim için çiftçiye tohumluk ve 
hayvan yemi verilip verilmiyeceğine dair Başba
kanlıktan sözlü sarnsu (6/455) 
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BAŞKAN — Abidin Potuoğlu burada. Kini 

cevap verecek? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA

ZIL ŞERAFETTÎN BÜRGE (Kocaeli) — Efen 
dim, Başbakana tevcih edilen bu suale Tarım Ba
kanı on Martta cevap verecektir, Cuma günü; 

BAŞKAN — 10 Marta bırakıyoruz. 

13. — Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, 
Devlet kalkınma plânına, hususi teşebbüse ve
rilecek iş sahasına, devletçilik rejimine ve Dev
let İktisadi Teşekküllerine dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/458) 

BAŞKAN — Hakkı 
(Yok sesleri). Geçiyoruz. 

Gedik buradalar mı? 

14. — 'Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
liman işletmel&rinin tek bir idare altında birleş
tirilmesi ve Trabzon, Samsun liman yolcu tarifesi 
ile Trabzon Liman İşletmesinde çalışan denizci
lerin durumu hakkında Ulaştırma Bakanlığımdan 
sözlü sorusu (6/459) 

BAŞKAN — Hamdi Orlıon buradalar mı? 
(Yok sesleri). Geçiyoruz efendim. 

Gündemde görüşülecek başka birşey yoktur. 
Ayın altıncı Pazartesi günü saat 15 te top

lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 17,25 

>>e« 

T. B. Mı M. Batm4vi 


