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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Albay Fethinin ablası Safiye Gelgüle aid Arzuhal 
encümeni mazbatası okundu ve bu babda verilen ka
nun teklifi encümene tevdi edildi. 

Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının birinci müza
keresi yapıldıktan ve hayvanlar vergisi kanunu lâyi-

Teklif 
1 — Seyhan mebusu General Naci Eldenizin, şe-

hid kurmay albay Süleyman Fethinin kardeşi Fatma 
Safiye Gelgüle vatan hizmetleri tertibinden maaş tah
sisi hakkında kanun teklifi (2/64) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — isveç grupundan alınacak paranın 1936 malî 

yılı Nafıa vekâleti bütçesine tahsisat kayid ve sarfına 
dair olan 3024 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/949) (Ruznameye) 

1 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı şuhat ayı 
hesabı hakkında Meclis hesablarının iedkikı encü
meni mazbatası (5/63) | 1 ] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakk ında ı t t ı la hâsıl 

o lmuştur . 

2 — Büyük Millet Meclisi ve müşt emil atındaki 
eşya, hakkında Meclis hesablarının tedkikı encü
meni mazbatası (5/64) [2j 

(Mazbata oKundu) 
BAŞKAN — Mazba ta h a k k m d a ı t t ı la hâsıl 

o lmuştur . 

3 — Orta okul öğretmenler, yetışti'-'rhck mak-
sadile Gazi terbiye enstitüsünde açılan kursa de

li] 113 sayılı basmamızı zaptın sunundadır. 
12] 114 saydı basma ij^zı zaptın sonundadır. 

hasmın Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerince müşte
reken tedkikı kararlaştırıldıktan sonra cuma günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Çanakkale Çoruh 

. Ziya G. Etili Ali Zırh 

)İLEN EVRAK 

3 — Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin temdidi 
hakkındaki 2292 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/964) (Ruznameye) 

4 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, Hariciye 
vekâleti ve Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1937 malî 
yılı bütçelerinde 17 403 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/951 ve 1937 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinin Jandarma genel komu
tanlığı kısmına 3 şoför ilâvesi hakkında 1/956 sayılı 
kanım lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz
nameye). 

ram eden öğretmen okulu mezunları hahkındu 
kanun lâyihası re Maarif, Dahiliye, ve Bütçe en-
C'IİHIvnh ri mazbataları ( !/•>'/â) 

BAŞKAN — Heyet i Umumiye müzakeresi 
bitmişti . Birinci maddenin müzakeresi s ırasında 
vekili aidinin izahat vermesi için müzakere bu
güne bırakı lmışt ı r . 

M A A k x F V. SAYFET A R I K A N (Erzin
can) — Bu kanunun geçen müzakeresinde bulu
namadığ ımdan müteessir im. Arkadaş ım Ziya 
Gevher Eti l i bu kursa iş ı i rak eden mualJimlere 
maaş veya bir aile paras ı veri l ib verilmeyeceği 
h a k k ı n d a benden bir sual sormuş ve Heyet i ce-
lile k a n u n u n müzakeresini teh i r etmiştir . Arka
daş la r ; bu, esasen Hükümetçe düşünülmüştür . 
Ni tek im Bütçe encümeninizde de bu mesele mev-
zubahs olmuştur . Malûmu âliniz b u muall imler 
or ta tahs i l in en sıkışık olan muall im kad rosunu 
t akv iyeye y a r a y a c a k e lamanlardı r . H a k i k a t e n 

2 — HAVALE 

B I R I N C Î C E L S E 
Açılma saat i : 15 

BAŞKAN — Tevfik F ik re t Sılay 

K A T I B L E R : Kemal Ünal ( İ s p a r t a ) , Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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değerdi olan bu elamanları mümkün olduğu ka
dar arttırmak arzumuzdur ve bunları bir sene 
kadar derdi maişetten azade kılarak heyeti 
umumiye arasından en güzidelerini seçmek ça
relerini arıyoruz. Eğer biz bunların memlekette 
kalan ailelerine maaş verebilir ve en güzidelerini 
seçmek fırsatını bulabilirsek kendimiz için de 
bir nimet sayacağız. Bu sualle bunların en iyile
rini alabileceğiz. Bu mesele esas itibarile Hükü
metçe derpiş edilmiştir ve Maliye vekâleti ile 
hali müzakeredeyiz. Bütçe encümeninde de gö
rüşeceğiz. Önümüzdeki sene sıai maliye nisbe-
tinde bir teklifte bulunacağız. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Şim
di, kanunda maaş almamak üzere mezun addedi
lir, demekle bu sene yapılacak mı yapılmayacak 
mı? 

MAARİF VEKİLİ SAFFET ARIKAN (Er
zincan) — Bütçe encümeninin teklif etmiş ol-
duğu maddede maaş almamak şartile kaydi yok
tur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Var. 
MAARİF VEKİLİ SAFFET ARIKAN (De

vamla) — Yoktur, isterseniz maddeyi okuyalım: 
« Madde 1 — Orta okul öğretmeni yetiş

tirmek maksadile Gazi terbiye enstitüsünde 
açılan kurslara devam etmiş veya devam edecek 
olan öğretmen okulu mezunu öğretmenlerden 
ilk okul öğretmenliğine dönmüş veya dönecek 
olanlar ile orta okul öğretmeni iken mezkûr 
kursa iştirak etmiş veya edecek olanların kurs
ta geçirdikleri ve geçirecekleri müddet öğret
menlik terfi kıdemlerine zammedilir ve bu müd
det için bunlara maaş verilmez... » 

Müsaade buyurun, burada maaş verilmez 
kaydi tamamen kalkacak. Benim arzettiğim ai
lelerine geçinecek bir para verilmesi hususu Hü
kümetçe düşünülmektedir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Kül
tür bakanımız geçenki toplantıda hazır bulun
madıkları için kendilerine işin küçük bir hulâ
sasını yapacağım. 

Şimdi, bu teklif geldikten sonra karşımıza 
encümeni ile bir anlaşma kalıyor. Bütçe en
cümeni, veremem, emsali de yoktur dedi. Dahi
liye encümeni ise, idarei hususiyeye yükleme-
yeceğiz, onlar veremez; vaziyetleri müsaid de
ğildir dedi. İşin hulâsası budur. Sayın bakanı
mız da diyorlar ki; Hükümetçe derpiş edilecek
tir. Memnunum ve kendilerine müteşekkirim. 
Yalnız kanunda, maaş verilemez diye sarahaten 
kayid vardır. Kendileri de bu kaydi kaldır
mağa taraftardırlar. Binaenaleyh arada Bütçe 
encümeni ile bir anlaşma kalıyöor. Bütçe en
cümeni namına Karadeniz arkadaşımız dedi İri: 
bütçemizde böyle bir teamül yoktur. Ben de bir 
iki şey saydım, hattâ mahcub da oldum. Demek 
ki böyle bir şey yokmuş dedim. Kürsüden biraz 
da mahcub indim. Şimdi son tedkikatımdan an

lıyorum ki, bu mahcubiyet bana raci değilmiş, 
kendi kendime iftira etmişim. 

Bakınız kimler alıyor arkadaşlar; polis mek
tebi, Polis enstitüsü, Askerî hesab memur mek
tebi, Yüksek levazım mektebi, Harb akademisi, 
Kadastro mektebi, Harita mektebi .... daha bir 
çokları var, fakat benim bulabildiklerim bu ka
dardır, Maliye vekili arkadaşımız arkasmı lût-
fedib söylerler, kendileri biliyorlar. Demek ki 
memur olduğu halde kursa devam edib te maaş 
almak, bisim malî usullerimiz içindedir ve mev-
cuddur. 

Gelelim Dahiliye encümeninin itirazına; bu
nu yine geçen defa da söyledim. Daha kuvvetli 
olarak mazbata ... (Gürültüler, muharriri ses
leri). Affedersiniz (muharrir) e dilim dönmü
yor da (Yazıcı sesleri). Mazbata muharriri ar
kadaşım söyledi, dedi ki, hem yetiştiriyoruz, 
hem de elimizden alıyorlar, hem de idarei husu
siye maaşını versin diyorlar. Bu haksızlık olur, 
biraz insaf lâzım. İdarei hususiye maaşmı ver
sin, yetiştirsin, sonra elinden alsmlar. 

Bu elbette adaletsizliktir. Ben bunu istemi
yorum. Bunlar buraya gelenler, çocuk değil
dir, mekteb talebesi de değildir. İçlerinde, ted-
kikatmıa göre, beş seneden yirmi seneye kadar 
hocalık etmiş adamlar vardır. Arkadaşlar, yir
mi sene ne demektir? evlenmiş, çoluğa çocuğa 
karışmış ve saire ve saire .... bin bir çeşid mas
rafı vardır demektir. Çok güzel, kursa alıyoruz, 
okutuyoruz, kendilerine mevki veriyoruz, amma 
bir sene bu adamm çoluk çocuğu nasıl yaşar? 
Sonra saydığım müesseseler kursa celbettiği 
memurlara para verdiği halde neden dolayı Ma
arif vekâleti vermesin? İstediğim budur, Maa
rif encümeni buna bir cevab vermedi, bu şekle 
neden lüzum görmüşler? Arkadaşlar, benim söy
lediğim Bütçe encümeni yalnız para muvazenesi
ni yapan bir müessesemiz değil, ayni zamanda 
adalet muvazenesini de beraber yapsm. 

Mf. V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) — 
Arkadaşlar, müşkül vaziyette kalıyorum. Maa
rif vekili sıfatile güya muallimleri sizin huzuru
nuzda müdafaa edemiyorum, onlarm hakkmı 
nezediyorum da arkadaşımız bu gibi muallim
lere maaş verilsin diye istirhamda bulunuyor. 

Evellâ şunu arzedeyim ki, arkadaşımın söy
ledikleri kurs vaziyeti büsbütün başka bir iştir. 
Ben orta mekteb muallimlerini kursa çağırırsam 
diğer saydıkları mektebdeki memur talebeler 
gibi ben de kendilerine maaşlarını tam olarak ve 
ayrıca harcırahlarını da veririm. Fakat bu ze
vat benim kadroma dahil değildir. Bunlar doğ
rudan doğruya maaşlarını idarei hususiyelerden 
alırlar. Binaenaleyh, bu vaziyette de maaşları
nı oradan almaları zarureti vardır. Halbuki 
idarei hususiyeden maaş alabilmesi için behe
mehal hizmet etmesi lâzımdır. Hizmeti burada 
geçiren bir adam yerine yeniden birisi hizmete 
alınmıştır, her ikisine de maaş vermek zanae-

— 59 — 



t : 37 18-3-1938 O : 1 
derim M, kanunen de imkânsızdır. Bunu Ma
liye vekili arkadaşımız daha iyi izah buyura-
caklaıdır. Maahaza farzedelim ki, maaş vere
ceğiz, evvelâ bu gün böyle bir tahsisatın bütçe
de mevcud olmadığını esasen bilirsiniz. İkinci
si; bunların maaşları mütefavittir. Hangileri 
muvaffak olacaklar, hangileri muvaffak olama
yacaklar belli değildir. Onun için Hükümet ay
rıca aileler için maktu ve muayyen bir ücret 
vermeği düşünmektedir. Binaenaleyh, buradaki 
maaşları verilemez kaydi yerindedir ve haklıdır. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşım bir mahcubiyetten bah
setti. Evvelâ kendime raci dedi, sonra döndü 
bana raci değil dedi. Ortada mahcubiyeti müs-
telzim bir şey yoktur. Yalnız anlasamamazlık 
vardır. 

Mezunen bir takım kurslara devam eden me
murlara maaş verilmektedir. Fakat onların 
yeri boş kalmaktadır. Gerek polislerden ve ge
rek Maliye vekâleti memurlarından kursa gi
denlerin yerleri boş kalmakta, fakat müşterek 
mesai olduğundan onlarm yerleri diğer memur
larla idare edilmektedir. Bu muallimlerin vazi
yeti onlarınkinden çok başkadır. Bu muallim
ler tatil devresi hariç olmak üzere, tam bir sene 
buradaki enstitüde okuyacaklardır. Şu halde 
idarei hususiyelerden maaş alan bu muallimle
rin dersleri açık kalacaktır. Bunların, Maliye 
vekâletinde olduğu gibi, yerlerinin boş bırakıl
masına imkân yoktur. Buraya mutlaka birisini 
tayin etmek lâzımdır. Binaenaleyh, tayin edi
len muallime de ayrıca maaş vermek lâzımdır. 
Benim arzetmek istediğim budur. Kursa devam 
eden muallimin yerine tayin edilen bir muallime 
maaş verilir demedim. Böyle bir şey mevzuatı
mızda yoktur. Yalnız bunu başka şekilde tas
vir ederek bir mahcubiyet meselesini ortaya at-
miş oluyorlar. Fakat ortada mahcubiyet de

ğil, bir anlasamamazlık vardır. 
ikinci nokta da, Bütçe encümenine taallûk 

ettiği içm müsaade ederseniz arzedeyim. Bütçe 
encümeni yalnız para çok gitmesin, çok para 
vermiyelim gibi bir hesablarla meşgul değildir. 
icab ettiği zaman, az para vermeği değil, bol 
para vermeği iltizam eden bir encümeninizdir. 
Ancak icab etmediği halde, lüzumsuz yere pa
ra tahsisinden kaçınmak icab eder. 

Sonra biz bu işleri yaparken daima adalet 
denilen prensibi gözönünden uzak bulundurma-
mışızdn*. Bu noktaya gelince bunu evvelâ Hü
kümet kabul etti, sonra diğer encümenlerle 
beraber biz kabul ettik. Adalet prensibini bu
rada da kullandık. 

Birisi muallim mektebinden çıkmıştır, ilk 
okul muallimidir, oradan maaş almaktadır. Ma
arif vekâletinin orta okullar için muallime ih
tiyacı vardır; ilân ediyor, diyor ki, ilk muallim 
okullarından mezun olanlar gelsinler, bu mek-
tebde bir sene staj görsünler, onlarm bu bir 

sene zarfındaki iaşe ve ibatesini ben temin ede
ceğim, sene sonunda imtihan yapacağım, mu
vaffak olurlarsa orta mekteblere muallim ola
rak tayin edeceğim. 

Maarif vekâleti bu ilânı yaptıktan sonra 
davet ettiği bu muallimlerin maaşı şudur, bu
dur, diye meşgul olmak istememiştir. Bu mu
allim bir mekteb başındadır, tekâmül, teali et
mek istemiştir, Hal ve vaziyetini de müsaid gö
rüyor, düşünüyor, Maarif vekâletinin böyle bir 
ilânı var, bundan istifade edebilirim, bana maaş 
vermiyecek, fakat mektebe gittiğim zaman iaşe 
ve ibatemi temin edecek, hususî gelirim de var-
drr, onunla bir sene idare edebilirim, işte bun
ları düşünerek talib olacak. Eğer bu vaziyette 
değilse, tabiatile, talib olmıyacaktır. imtihanda 
muvaffak olursa orta mekteb muallimi tayin 
edilecek ve daha yüksek maaş alacaktır. Bir de 
şayed, imtihanda muvaffak olamazsa Maarif 
vekâleti bu muallimi mektebde yeyib içtiği pa
raları istemiyecektir. ikincisi de, mekteb de 
geçirmiş olduğu bir sene müddeti kidemine 
mahsub edilecektir. Yani vekâlet onu eski ar
kadaşlarından geri bir vaziyette bırakmryacak-
trr, onlarla hemayar olarak yükselecektir. 

Arkadaşım diyor ki; bu muallimlere ille bir 
şey verin! Biz, bunlara, behemehal gelin diye
cek olsaydık o zaman bu mevzuu düşünmek lâ-
zımgelirdi. Fakat behemehal gelin diye bir cebir 
olmayınca Devletin maaş vermeğe mecbur tu
tulmasına imkân ve mahal yoktur, dedik. Bu 
noktada adalet vardır diye encümeniniz bunu 
bu şekilde kabul etti. Maarif vekili arkadaşı
mızın izah ettiği veçhile bu şeraiti biraz daha 
tahfif ediyor, ki o da şudur: Bütün şartları ilân 
ediyor, bu kabîl gelen muallimlere maaş ver
mem, yalnız iaşe ve ibatelerini temin ederim, 
kidemlerine bir sene zam yaparım, geride ka
lan ailelerine de her bir muallim için maaş had-
dinin belki tamamını değil, fakat onların da 
idaresine yarayacak bir mikdar yardım etmeyi 
taahhüd ediyorum ve bunu gelecek seneki büt
çe ile yapacağım. 

Vekilin bu izahatından ve taahhüdünden 
sonra orta yerde ne haksız bir muamele kalır, 
ne de maaş şeklini değiştirecek bir lüzum ve 
sebeb. Maruzatım bundan ibarettir. 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, iş bu kadar basit olsaydı ben ikinci 
defa olarak huzurunuza çıkmazdım, iş, hiç de 
bu kadar basit değildir. 

Evvela, Sayın bakan dediler ki, benim mü
dafaa etmek istediğim bir işi neden Ziya Gev
her söylüyor? 

Bana Öyle geliyor ki her mebusun vazifesi... 
REFlK İNCE (Manisa) — Tabii, tabii. 
ZIYA GEVHER ETtLt (Devamla) — Her 

mebusun vazifesi kanunun her hangi bir madde
sinde değil benim burada söylediğim adaletsiz-
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lik tavsifi şeklindeki bu adaletsizlik tavsifin
de yine musırrım - her hangi bir şekilde 490 
kişinin kanaatine uygun düşse de 491 nci ola
rak (Gülüşmeler, 390 sesleri). 

Benim kanaatime muhalif düşse yine kalkıb 
burada laf söylemek benim vicdanî vazifemdir. 
Esasen mebusluk sıfatmda bu mündemiçtir. 
Başka türlü mebusluk olamaz. Binaenaleyh af-
finizi taleb ederim, herhangi bir şeyden değil 
sırf kanunda gözüme ilişen bir madde olarak 
bunu müdafaa ediyorum ve siz beni bu kürsü
den indirinceye kadar da sözümde devam ede
ceğim. 

Raif Karadeniz arkadaşım diyor ki «Mesele 
gayet basit, Vekil izahat verdi, kabul edin geç
sin» Hiç de böyle besit değildir. Yine diyor
lar ki «Biz hocaları alırken kadro boş kalıyor, 
mekteb hocasız kalıyor» Peki polisi aldığımız 
zaman nokta boş kalmıyor mu? Kadastro me
murunu kursa getirdiğimiz zaman, şunu ve bu
nu getirdiğimiz zaman kadro boşalmıyor mu? 
Boş sıfatı her tarafa girer. Kadastro memurunun 
da yeri hocanmki gibi boş kalıyor. Bunlarm 
hepsi birdir. 

İkincisi, arkadaşlar benim iddiam şudur : 
ben diyorum ki, 5 seneden 20 seneye kadar ho
calık etmiş olan insanlar vardır. Geçende de de
nildiği gibi, bunlar bir nimet mukabili olarak 
geliyorlar ve buna razıdırlar. Razı olmazsa 
keyfine, isterse gelmez. Arkadaşlar, mesele bu 
kadar basit olsaydı zaten mevzubahs edilmeğe 
bile değmezdi. Fakat sayın bakanın bu mesele
yi nasıl bir ruh ile ortaya çıakrdığını biliyorum. 
Bu meseleyi esasen ortaya çıkaran ve icad eden 
Maarif vekili Arıkandrr. O dedi ki, bu mem
lekette zekâ çoktur, binaenaleyh bu ilk mekteb 
hocalarmm içerisinde orta mekteb muallimliği
ni yapacak çok zekâlar elbette mevcuddur. İlk 
mekteb hocası orta mekteb hocası olabilir mi? 
diyenler oldu. Demin bir arkadaşım bana bu
nu hatırlattı. Fakat bu mesele bu gün bertaraf 
olmuştur. Şimdi diyoruz ki; orta okul hocası 
yoktur, hepimizin dairei intihabiyelerinde bu 
yüzden bir çok dersler açıktır, okutulmuyor. 
Arıkan düşündü, dedi ki, memlekette bir zekâ 
membai vardır, ilk mekteb hocalığı yapanlar 
arasmda öyle zekâlar vardır ki, bunların içeri
sinden katagorilerine göre intihab edelim. Ede
biyat ve fen derslerinden en zekilerini sıkı bir 
imtihandan geçirelim. Ondan sonra bir kurs 
görsünletr. Bu kurstan çıkarken de bunları 
sıkı bir imtihandan geçirelim. Ondan sonra lâ-
yik insanlar olursa orta okul öğretmeni yapa
lım... Tamimde böyle söylüyor, isterseniz tami
mi okuyayım. Hepsini, başmızı ağrrtmamak için, 
okumuyorum. 

Üç yıl meslekte muvaffak oldukları is-
pekterler raporu ile saptanmış olmak lâzımdır.. 

Yani asgarî üç yıl hocalık edecek ve müfet
tişler diyecekler ki, bu adam zekâ sahibidir, orta 

okul hocalığını yapar. Ondan sonra imtihana 
gelecektir. Yazılı smavda muvaffak olanlar .... 
sonra sözlü smava geçiyor. Oldu iki... Arkasın
da diyor ki; işte bu öğretmenlere ehliyetname, 
şahadetname verilir. 

Demek ki, imtihanda bu kadar sıkı davram-
lıyor. Arıkan bu işle meşgul olduğu zaman te
sadüf beni onunla seyahat etmek zevkine maz-
har etti. Ankaradan tirene bindik, gecenin sa
at ikisine kadar Arıkan mütemadiyen bana bu 
orta okulların boşluklarını, bu bulduğu çareden 
alacağı güzel netice ile dolduracağını, tren bu
radan kalktı, gece yarısı ikiye, yatmcaya kadar 
bana anlattı. Çok mütehassis oldum arkadaş
lar. Istanbulda iki gece bir otelde beraber otur
mak ve sofrasının misafiri olmak şerefini kazan
dım ve mütemadiyen bu çocukların medhüsena-
sını etmekle zevk duydular. Muvaffak olaca
ğım ve en büyük muvaffakiyetim de bu olacak
tır, orta okul hocalarını yetiştireceğim, en bü
yük zekâ sahibi insanları meydana çıkaracağım 
dediler. 

Şimdi arkadaşlar, yine tekrar ediyorum, bu 
gelen çocukların içinde 20 sene hocalık etmiş 
olanlar vardır. Beş sene değil.... Adedlerini de 
söyleyeyim, 125 kişidir. Bunlara maaş verin, taz
minat verin, ailesine para verin, kalabalık ailesi 
olana çok verin, kalabalık olmayana az verin, 
bekâr olana ceb harçlığı verin, ne verirseniz ve
rin. Bir şey verin. Sen gelmişsin, biz seni oku
tuyoruz, bu senin için nimettir, güzel... Bu go
cuk yalnız kendi istifadesi için mi okuyor, bun
dan Devlet istifade etmeyecek mi? İlk mekteb 
hocalığından orta oku£ hocalığına getireceksi
niz bu çocukları. O nimeti verdikten sonra 
haydi git, istediğin yerde çalış, demiyeceksiniz 
ya. Bir sene bir erkeğin, bir aile reisinin başın
dan çekilmesi ile o aileye gelecek ıztrrabm ne 
demek olduğunu bir kere nefsimizde tecrübe ede
lim. Arkadaşlar; bir sene buradan ayrılm da 
eline hiç bir şey geçmeyen ailenizin ne hale ge
leceğini görün. 

Sonra bunlar idarei hususiyelere de yük ol
mazlar. 

Arkadaşlar; şehirlerden gelen mikdarı da 
arzedeyim, Edirneden iki kişi gelmiştir, idarei 
hususiye memleket evlâdmm yetişmesi için bu 
kadar külfeti ihtiyar ettikten sonra iki çocuğu 
okutamazmı? Elbette ki okutur. Antalyadan 
iki, Amasyadan iki, Urfadan iki, Muştan 
iki, Karstan iki, Çanakkaleden iki fazla
larını da söyliyeyim : Giresundan, 4 Denizli
den 4, Istanbuldan 14, Izmirden 13 .. Ben diyo
rum ki idarei hususiyeden verilmek imkânı yok
sa umumî bütçeden verelim, velhâsıl bir çare 
bulalım. Vekil, gelecek sene bunu düşüneceğiz 
diyor. Bu sene dahi bunu yapsın. Benim ricam, 
Maarif ve Bütçe encümenleri bu kanunu alsm 
imkânını derpiş etsin. Bunları bu sıkıntıdan 
kurtaralım. Bunun için bir de takririm vardır. 
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can) — Arkadaşlar; Ziya Gevher arkadaşımız, 
ben kendilerinin kürsüdeki sözleri için tahdid 
mahiyetinde söz söylediğim manasını çıkaracak 
ifadede bulundular. Her zaman söylediğim gibi 
yine de arzediyorum. Bu gibi işlerde Devlet ve 
millet kürsüsü daima açıktır. Bilhassa ben böyle 
yapılmasını rica ederim. Binaenaleyh böyle 
bir şey varid değildir. Müdafaa ettikleri tez, 
bir taraftan idarei hususiyeler verebilir, diğer 
taraftan idarei hususiye veremez, Devlet büt
çesine alnism. Bundan hangisini tercih ediyor
lar anlıyamadım. Bendeniz arzetmek istiyo
rum ki buraya gelen muallim maaşları mütefavit 
olduğu için daha evvelden her hangi birini kad
roya alarak maaş vermeğe maddeten imkân yok
tur. Bunun içindir ki Hükümet daha evvelce 
bunların ailelerinin maişetlerine medar olacak 
bir mikdar para vermeği siai maliyenin müsa
adesi nisbetinde derpiş etmiştir. Bu olduktan 
sonra zannederim Kendilerinin arzuları tatmin 
edilmiş olur. Diyorlar ki bu seneden verelim. 
Arkadaşlar, bu sene bütçedeki bütün paralar 
sarfolunmuştur, bunlara verecek paramız yok
tur, açık söyliyeyim. Tevziat vaktile yapılmış- I 
tır. Buna imkan göremiyorum. 

Buyuruyorlar ki bunlar içinde 20 senelik mu
allimler vardır. Burada yanılıyorlar zannederim. 
Vakıa talimatname lâakal üç sene muvaffaki
yetle hizmet görmüş ve müfettişlerin iyi rapo
runu almış olanlar mey anından seçilir diyor. 
Altındaki madde ise bunlarm beş, altı smıflı 
muallim mektebi mezunlarından seçileceğini tas
rih ediyor. Halbuki beş altı senelik muallim 
mekteblerinin ihdası altı seneyi geçmez, bu yir
mi sene nereden çıkıyor bilmem. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Yani 
hepsi üç sene evvelki mezunlar mı? 

MAARİF V. SAFFET ARIKAN (Erzin
can) — Onun için istirham ediyorum ki esas 
kanunun mevzuu, Raif Karadeniz arkadaşımızın 
da izah ettikleri gibi, gelibde muvaffak olmadan 
gidenlerin bir sene kıdemden mahrum kalmama
ları içindir. Bunu, rica ederim diğerlerile karış
tırmasınlar. Bunların ailelerine muayyen bir 
ücret vermeği Maliye vekâleti ve Bütçe encü
meni ile görüşerek bu meseleyi vakti merhunun-
da huzuru âlinize getireceğiz. (Müzakere kâfidir 
sesleri). 

MAZHAR MÜFİD KANSU ( Denizli ) — 
Efendim, gerçi bendeniz Siya Gevher arka 
daşımız gibi Ârıkanın iki defa değil bir defa 
bile yemeğini yemek şerefine mazhar olanlar
dan değilim. (Gülüşmeler). Fakat orta okul 
muallimine ihtiyacımız olması münasebetile ih
das edilen bu kurslara, anladığıma göre, kim 
ailesini besliyebilirse o gelebilecektir. Ben 
zannederim ki, ailesini besleyemiyen bir çok 
zekâ erbabı bundan mahrum kalacaktır. Ben, ı 
hem böyle bir çok zekânın inkişafına mâni ola- I 
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olacaktır, Behemehal okula gelen muallimle
rin ailelerinin iaşelerinin de temini lâzımgeli-
yor. Fakat ne suretle? Hükümetle aramızda 
bu meselede ihtilâf yok gibidir. Çünkü muh
terem Maarif vekilimiz diyorlar ki; ailelerinin 
iaşeleri de derpiş edilmektedir. Şu halde ai
lelerinin iaşe edilmeleri lüzumuna kendileri de 
kanidir. Fakat diyorlar ki; buna bu sene im
kân yok, gelecek sene. İşte mesele burada 
kalıyor. Bu sene mi, gelecek şene mi olsun? 
Her hangi bir meseleyi derpiş etmekle filiyata 
geçmek arasında, malûou âlinizdir ki, çok 
fark vardır. Binaenaleyh bu derpiş edilen me
selenin husule gelebilmesi için anlamak iste
diğim bir mesele var, o da bu muallim mesele
sini halletmek için ne kadar para lâzımdır, mik-
darı nedir? Yani bu ifası derpiş edibıı mesele
nin halli için tahmin edilen paranın mikdarı 
ne kadardır? Bu mikdarı öğrenirsek bunun 
bu sene veya gelecek sene bütçesinden mi te
min edileceği hususunu konuşabiliriz. Ancak 
cüzî bir para ise, mademki derpiş te etmişler-

| dir, bir an evvel filiyatına geçmek lâzımdır. 
I Yoksa bütçe muvazenesini bozacak kadar mü

him bir meblâğa ihtiyaç varsa onu gelecek se
ne için derpiş buyurmaları daha yerindedir. 
Bendeniz soruyorum, bu para bu seneki büt
çeye konabilecek midir ve mikdarı ne kadardır? 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 125 
kişi, altı ay, 30 ar liradan hesab edin. 

MAZHAR MÜFİD KANSU ( Denizli ) — 
Bay Ziya Gevher, ben sizden değil, Bay Ve
kilden soruyorum. (Gülüşmeler). 

MAARİF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Mevzubahs olan paranın mikdarı üzerinde 
evvelce de arzetmiştim. Maliye vekâleti ve Büt
çe encümenile hali müzakeredeyiz. Bunu tes-
bit edib huzuru âlinize getireceğim. Maksad : 
Bunların yerlerinde bıraktıkları ailelerinin ter
fihi ve maişetlerinin teminidir. Bu paranın 
mikdarı 25 mi olur, 30 mu olur bunu bilâhare 
huzuru âlinize getireceğiz. Binaenaleyh bu ka
nunla paraya taallûk eden hususu yekdiğerin-
den ayıralım. (Doğru sesleri). 

TAHİR HİTİT (Manisa) — Bu muallimler
den geçen sene kursa kaydolunmuş olanlardan 
ikisi Şûrayi devlete, vekâlet tarafından, kurs
ta bulundukları müddet zarfında mezun ad
dedildikleri ve kendilerine maaş verilmediği 
yolunda müracaat vaki olmuş ve Şûrayi dev
let te bu müddet zarfındaki maaşlarının ken
dilerine verilmesine karar vermiş. Böyle bir 
şey vaki midir? 

MAARİF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Hayır böyle bir şey yoktur. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
TAHSİN SAN (Aydın) — Arkadaşlar, ben-

I deniz Maarif vekâletinin bu teklifi hakkında 
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bir şey söylemiyeceğim. Çünkü bu muallimle
rin iaşe ve ibatesine ve onlarm tahsillerine aid 
bir kanundur. Bundan dolayı teşekkür ederim. 
Onun için maruzatım bu noktaya matuf olma
yacaktır. 

Bendeniz öyle zannederim ki ilk mek-
teblerden orta mekteblere muallim yetiştirmek 
için ittihaz edilen bu karar; gene ihtiyacı te
min etmiyecektir. Çünkü, ihtiyaç o kadar bü
yüktür ki böyle muvakkat tedbirlerle, ilk 
mekteb muallimlerini kursa alıp okutmakla bu 
ihtiyaca cevab vermek kabil değildir. Görü
yoruz ki her sene mekteblerde talebelerin ba-
zan yarısı, bazan yüzde otuzu dönüyor. Bun
dan ise çocukların ve ailelerin hevesleri mün-
kesir oluyor ve hatta bazan çocuklar intihar 
ediyor. Bütün bunlar muallimlerin noksanlı
ğından ileri geliyor. 

BAŞKAN — Bu söyledikleriniz kanun lâyi
hasının heyeti umumiyesine taallûk eder, he
yeti umumiyesine aid müzakere kâfi görülmüş
tür, madde hakkında söyleyiniz. 

TAHSİN SAN (Devamla) — Ankara, İz
mir ve istanbul gibi en ziyade göz önünde ol
mak hasebile maarifin masraf ihtiyar ederek 
mekteb açtığı yerlerde bile çocukların bir kıs
mı öğleye kadar, diğer bir kısmı da öğleden 
sonra okumak suretile yarım tedrisat görüyor
lar. Yani bir muallim günde 70 - 80 talebe 
okutuyor ve bu da yalnız sabah derslerine 
mahsus oluyor. Öğleden sonra da bu kadar 
okutuyor. Bu suretle 140 - 160 çocuğa ders 
veriyor. Acaba o çocukların sene içinde bir 
defa olsun, müktesebatı derecesini anlamak 
üzere kaldırıp yoklamağa imkân bulabilir mi? 
Bu yapılan muvakkat tedbirler milleti aldat
mak için yapılmış şeylerdir. İhtiyacı temin 
etmez, meseleyi esasından halletmek, fedakâr
lık etmek lâzımdır. Türk çocuklarından ilk, 
orta ve liseleri bitirip hakkile imtihan olarak 
bilâhimaye kazanmış olanlar Avrupaya gidi
yorlar ve Fransada olsun, Almanyada olsun 
birinci ve ikinci olarak çıkıyorlar. Nasıl olu
yor da bu zekâlar bizim memleketimizde yarı 
yarıya dönüyorlar? Bu vakıa bir takım mual
limlerin dikkatsizliği ve vazifeye olan aşkla
rının azlığı yüzünden ileri geliyorsa da bir de
receye kadar onlar da mazurdur. Zira 70 -
80 talebeyi okutuyorlar. 

Böyle muvakkat tedbirler milleti aldat
maktan başka bir şey değildir. Maarif veki
linden, bütün Heyeti Hükümetten ve Sayın 
Başvekilden çok rica ederim. Buna bir çare 
bulsunlar ve lâzımgelen fedakârlığı bu sene 
göze alsınlar. Her vakit arzediyorum. Me
selâ Millî Müdafaa binlerce ihtiyat zabiti ye
tiştirerek kadrosunu dolduruyor. Bu her sa
hada olmalıdır. Memleket ancak irfan saha

sında yükselmekle terakki eder. Bütün etra
fımızdaki komşular yükseliyor. Havalarını 
tayyareler kapladı. Sanayi ve fünun hususun
da maarife ihtiyacımız vardır. Bunun için çok 
fedakârlıklar lâzımdır. Kadastro memuru ye
tiştirmek için mekteb açıyoruz, memurları ge
tiriyoruz, kendilerine maaşlarını veriyoruz, va
zifeleri sahibsiz kalıyor, muamelâtı nas sekte
ye uğruyor. Halbuki kadastro meselesi, me
selâ bu gün görüyoruz ki, Ankarada en ziya
de arazinin kadastrosu yapılması ve haritasının 
tamamlanması lâzımgeliyor, memleketin buna 
ihtiyacı vardır. Halbuki senelerden beri baş
lanan bu iş, nefsi Ankararim üçte biri nisbe-
tinde kadastrosu yapılmak şeklinde bile bit
memiştir. Buna çok ihtiyaç vardır. Halkın ta
sarruf hakkı bu suretle temin edilmiş olur ve 
mahkemeler beyhude işgal edilmez. İşitiyo
ruz ki Fransada 30 senede 20000 mühendisle 
bu iş bitirilmiştir. Biz nasıl yapacağız? Bi
naenaleyh kadastro için bir mekteb lâzımdır. 
İşte bu itibarla bendeniz bu muvakkat tedbir
leri memnuniyetle kabul ediyorum, fakat bu 
kâfi değildir. Eğer ihtiyacı; şimdiye kadar 
gelen Maarif vekilleri düşünmüş olsalardı, bu 
iş de halledilmiş olurdu. Memlekette okuma 
ihtiyacı çoktur. Bir adam bakıyor ki komşusu 
çocuğunu okutuyor, o da sığırını, öteberisini 
satıyor, çocuğunu ilk mektebde okutuyor. 
Nihayet yine bir çok fedakârlıktan sonra vi
lâyetinde orta mebtebi bulabilirse okutuyor. 
Nihayet lise bulamıyor. Binaenaleyh mekteb 
ihtiyacı pek mübrem bir şekildedir. Muntazam 
ve en iyi müdürlerin, en iyi muallimlerin tahtı 
terbiyesinde olmak şartile muallim mektebi aç
malıyız. Çünkü en iyi talebe en iyi muallim
lerden yetişir. Böyle muvakkat tedbirler kâfi 
değildir. Bu kürsüde cevab verebilmesi için 
bu meseleyi Maarif vekilinin esasından hallet
mesi lâzımdır. Eğer on sene* evvel bu mesele 
nazarı itibare alınsaydı bu gün böyle sıkıntı
lara ve münakaşalara meydan kalmazdı. (Mü
zakere kâfi sesleri). 

KÂZIM NAMİ DURU (Manisa) — Arkadaş
lar, ilk mekteb muallimlerinden, ehliyetna
me alıp ta orta mekteb muallimi yapılanlar, 
orta mekteb bakımından en iyi muallimlerdir. 
Çünkü bunlar muallim mektebinde pedagojik 
bir hazırlıktan geçiyorlar ve bir kaç senede 
çocuk ruhiyatını kavrıyarak onları idare ede
rek okutuyorlar. Usulü, tedrisi biliyorlar. Bu
nun için çocukları daha iyi okutabiliyorlar. 
Binaenaleyh ilk mekteblerde muallim olanlar
dan orta mekteb muallimi yapmak orta mek
teb bakımından bizim için menfaatlidir. Fa
kat şayanı dikkat bir şey var ki o da; orta 
mekteb muallimliğine geçen bu ilk mekteb ho
caları ilk mekteb hocalarının çok fevkinde bir 
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hak kazanıyorlar. Meselâ ilk mekteb hocalı
ğında 1500, 1800, 2000 e kadar maaş alan mu
allim, orta mekteb muallimi olur olmaz 2500 
den itibaren maaş almağa başlıyor ki, eğer 
ilk mekteb muallimliğinde kalmış olsaydı bu 
2500 kuruş aslî maaşı ancak 7 - 8 sene sonra 
alabilecekti. Bir kere bu var. 

Sonra, Hükümet, bu arkadaşların burada 
geçirdikleri bir seneden dolayı kıdemlerinin de 
kaybolmamasını istiyor ve bunu nazarı dik-
date alıyor. Binaenaleyh bu teklif ettiği ka
nunla da bir senelik kıdemlerini tanıyor. Bu 
da Maarif vekâletinin onlar hakkındaki hüs
nü nazarıdır. Bunlar idarei hususiyeden alın
dıkları için burada geçirecekleri müddet için 
idarei hususiyeden maaş almalarına kanunen 
imkân yoktur. Devlet te bu arkadaşları henüz 
kendisine maletmediği için bu arkadaşlara ma
aş olarak bir şey veremez. O halde ne yapa
caktır? Saffet Arıkanın dediği gibi, madem
ki Hükümet bunları buraya getirdi ve doyur
du. Bunların orada bıraktıkları karısına, ba
basına veya kocasına ve çocuklarına yardım 
etmeği derpiş ediyor. Bunu kendilerinden is-
tiyelim, rica edelim, bunu Hükümet biran ev
vel yapsın. Bir sene onların aileleri yerlerin
de sefil olmasın. Biz de bu kanunu biran evvel 
çıkaralım ve üzerinde fazla münakaşa etmeye
lim. (Müzakere kâfi sesleri). 

MAARİF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Tahsin San arkadaşımız hepimizin ıztırabı-
na tercüman olduğu için kendilerine çok te
şekkür ederim. Yalnız saded bu olsaydı, yani 
muallim adedini arttırmak olsaydı bunun hak
kında daha uzun boylu maruzatta bulunur
dum. Bnu müsaadelerile bütçe müzakeresine 
veya her hangi bir suale cevab vermek üzere 
tehir ediyorum ve bu kanunun müzakeresini 
rica ediyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Me
seleyi hem hallediyoruz, hem de bırakıyoruz. 
Vekil arkadaşım şimdi burada; kabul ediyo
rum ve bunu derpiş edeceğim, dedi. Bu öğ
retmenlerin muztar vaziyette bulunduğunu ve 
verilmesi icab ettiğini söylediler. 

Ne demek derpiş ediyorum? Yani gelecek 
senelerde hazırlayacağım, parasını bütçeye ko
yacağım, bunlara vereceğim. Benim anladığım 
gibi ise, bu sene verilmeyecek demektir. Bun
lar muztar vaziyettedir ve behemehal veril
mesi lâzımdır. Eğer bunlar hakikaten muhtaç 
iseler bu sene dahi verilmelidir, eğer ihtiyaç
ları yoksa gelecek sene dahi verilmemelidir, 
çünkü tasarruf mevzuudur. Bu suretle tasar
ruf çaresini de bulmuş oluruz. 

Sayın arkadaşım Kâzım Nami Durur, bu
nu benim hazırlamaklığımı söylüyorlar. Ben 
yapayım demedim. Maarif encümenine alsınlar, 
Bütçe encümenine alsınlar, tedkik etsinler ve 

ne suretle verileceğini tesbit etsinler. 
Ben, muhasebei hususiyeden verilmez, de

medim. Ben diyorum ki, bir şey yapılsın, bir 
çare bulunsun da ne olursa olsun. Mademki 
bunların zaruretini kabul ediyoruz. O halde 
gelecek sene için bulunan çareyi bu sene için 
de bulalım. 

Affedersiniz başınızı ağrıttım, sözüm vardı 
onun için kürsüye çıktım. 

MAARİF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Ziya Gevher arkadaşımızın gelecek sene 
verilecek olan paranın bu senede verilmesi 
hakkında yürüttükleri mantığı bendeniz anla
madım. Bu gün kursta bulunan muallim ar
kadaşlar kendilerine gösterilen şartları kabul 
etmiş, buraya gelmişler ve her hangi bir ga
ileden azade bir vaziyette kursa devam et
mektedirler. Bendeniz arzetmek isterim ki on 
dörd bin kişilik kadrodan en güzidelerini bir 
de aile gaygusundan kurtararak seçmek çare
sini bulacağız. Binaenaleyh bu maruzatın bu 
günkü vaziyete şamil olmıyacağı gayet tabiidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Bir takrir vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Yeniden incelenmek ve çare bulmak üze

re lâyihanın Maarif ve Bütçe encümenlerine 
havalesini dilerim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

BAŞKAN — Takrir, lâyihanın Bütçe ve Ma
arif encümenlerine iadesile incelenmesi hakkın
dadır. 

Takriri reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Dahiliye ve Maarif vekilleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 3 

ncü maddesinin subay ve askerî memurlar 'hak
kındaki fıkralarının değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/853) |1] 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Ruznamenin son maddesindeki, 

[LJ 112 saydı basmayazı saptın sonundadır. 
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askerî ve mülkî tekaüd kanununun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine dair lâyihayı, şekil 
noktasından bir dalıa tedkik edilmek üzere 
encümene istiyoruz. 

BAŞKAN — Şekil noktasından tedkik edil
mek üzere ruznamenin son maddesindeki lâyi

ha encümene istenmektedir. İade ediyoruz. 
Ruznamede başka müzakere edilecek mad

de kalmamıştır. 
Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üze

re inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15,53 

....>... . . .<... 



T. B. M. M. Matbaası 



S. sayış: 112 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 3 ncü maddesinin su
bay ve askerî memurlar hakkındaki fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/853) 

T. G. 
Başvekâlet 27-V -1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1865 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1683 sayılı tekaüd kanununun 3 ncü maddesinin subay ve askerî memurlar hakkındaki fık

ralarının tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
26 - V -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nıucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1683 numaralı tekaüd kanununun 3 ncü maddesinin subay ve askerî memurlara aid tekaüdlük 
sebeblerini izah eden fıkralardan (D) fıkrasında sadece (sicilleri üzerinde) denilmektedir. 

2936 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince Devlet hizmetlerinde kullanılmayacak olan 
ahlâk noktasından sicillen tekaüd edilenler ve sadece disiplin noktasından ordudan çıkarılıp 
Devlet hizmetinde istihdamlarına engel olmayan sebebi erle sicillen tekaüd edilenler ve ilmî kud
retlerini zayi etmeleri sebebile sicillen tekaüd edilenler hep bu (D) fıkrasında toplanmaktadır. 

Bu mahzur ve iltibası »bertaraf etmek için bu üç nevi muamelenin ayrı ayrı fıkralar üzerinde 
gösterilmesi lüzumlu görülerek işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni ' 3 - VI - 1937 

Karar No. 43 
Esa^ No. 1/853 

Yüksek Başkanlığa 

1683 sayılı tekaüd kanununun 3 ncü madde
sinin subay ve askerî memurlar hakkındaki fık
ralarının tadili hakkında Millî Müdafaa vekilli
ğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mueibesile birlikte gönderildiğine dair olufe 

encümenimize havale edilen Başvekâletin 27 ma
yıs 1937 tarih ve 6/1865 sayılı tezkeresi ve bağlı 
evrak M. M. Vekilliğinden gönderilen memuru 
huzurunda okundu ve görüşüldü: 

Filhakika 1683 sayılı tekaüd kanununun 3 ncü 
maddesinin (D) fıkrası sadece (siciller üzerine) 
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demiştir. Halbuki 2936 sayılı kanun mucibince, 
ahlâk noktasından sicillen tekaüd olanlarla sicil-
len ve ilmî kudretlerini zayi edenler de (D) fık
rası hükmü ile tekaüd edilince Devlet hizmetine 
alınmayacaklarından, bu 3 nevi muaıaelfinin ay
rılması hakkındaki Hükümetin e&fdbı mucibesi 
encümenimizce yerinde görülerek kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Diyarbakır Erzurum Samsun 
K. Sevüktekin Ş. Koçak B. Barkın 

Antalya 
C. Mengüibörü 

Erzurum 
A. Akyürek 

Manisa 
K. N. Duru 

Tekirdağ 
B. Apak 

Yozgad 
C. Arat 

Balıkesir 
C. Esener 

istanbul 
Dr. H. Ş. Erel 

Muğla 
N. Tuna 

Tokad 
H. Konay 

Elâzığ 
A. S. Ohkay 

Kocaeli 
İV. Bozahk 

Sinob 
C. K. Incedayı 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/853 
Karar No. 5 

18 - XI - 1937 

Yüksek Reisliğe 

1.683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 3 ncü maddesinin subay ve askerî me
murlar hakkındaki fıkralarının tadiline dair 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 27 mayıs 1937 tarih ve 6/1865 sayılı tez-
keresile Yüksek Reisliğe sunulan kanun lâyi
hası ve mucib sebebleri Millî Müdafaa encüme
ninin bu husustaki mazbatasile birlikte encü
menimize havale buyurulmakla Millî Müdafaa 
vekâleti Siyasî müsteşarı Necib Ali Küçüka ve 
Maliye vekâleti namına müdürlerden Emin 
Ginkök hazır oldukları halde okundu ve görü
şüldü : 

Bu babda şifahen ve tahriren verilen izaha
ta nazaran maddenin şekli hazırı, yani za
bitlerle askerî memurlardan gerek ilmî kifa
yet ve gerek disiplin ve gerek ahlâk noktala
rından sicillen tekaüd edilenler hakkında mad
dede sadece şimdiki gibi tek bir (D) fıkrası 
bulunması keyfiyeti; bunlardan disiplin nok
sanı veya ilmî kifayetsizlik gibi sebebler dola-
yısile tekaüde sevkedilmiş olanlar dahi ahlâk 
noktasından tekaüde sevkedilenler gibi Devlet 
ve idarei hususiye ve menafii umumiyeye hadim 
müesseselerde istihdam edilmemeleri gibi te
şevvüşlere sebeb olduğu anlaşılmış ve tadil lâ
yihası esas itibarile şayanı kabul görülmüştür. 

(S . Sayısı 

Şu kadar ki, Hükümetin teklifindeki (D) 
fıkrasının olduğu gibi kalması, ahlâkî sebeb-
lerle tekaüde sevkedilenlerin teşhiri mahiyetin
de olmak itibarile, münasib görülmeyerek bu
nun daha az dokunaklı bir kelime ile ifadesine 
ve fıkranın ona göre yazılmasına ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

Bu esas dahilinde yeniden yazılan lâyiha 
havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maliye En. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 

Kâtib 
Yozgad 

İstanbul 
A. Bayındır 

Mardin 
O. Dinçer 

Konya 
K. Gürel 

: 112 ) 

Bu M. M. 
Yozgad 

Hükümetin teklifinin 
aynen kabulü tarafta

rıyım 
Emin Draman 

Çoruh Diyarbakır 
î. Sami Muş Huriye Öniz 

İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 
İzmir Manisa 

K. Bursun T ahir Hitit 
Gümüşane Tekirdağ 

Ş. öndersev Faik öztrak 
İstanbul 

Y. Yazıcı 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 - III - 1938 
Mazbata No. 77 
Esas No. 1/853 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 3 neü maddesinin subay ve askerî memur
lar hakkındaki fıkralarının tadili hakkmda olub 
Başvekâletin 27 - V - 1937 tarih ve 6/1865 sayı
lı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerin
den gönderilen memurlar hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu : 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 3 ncü maddesinin subay ve askerî memur
ların tekaüd sebeblerini ihtiva eden kısmının 
(D) fıkrası subay ve askerî memurların sicilleri 
üzerine de tekaüd edilebileceklerini irae etmek
te olub bu fıkra mucibince tekaüd edilenler 
arasında ahlâk noktasından istihdamlarına im
kân kalmayanlarla ilmî iktidar ve ehliyetsizlik
leri tebeyyün edenler ve disiplin noktasından or
duda istihdamları caiz olmayanlar bulunmakta
dır. Halbuki 2936 sayılı kanunun ikinci mad
desi mucibince bu yolda ahlâk noktasından te
kaüd edilenlerin Devlet,, hususî idare ve bele
diye hizmetlerinde ve hususî kanunlarla teşkil 
edilen veya sermayesinin en az yarısı Devlete 
aid bulunan Banka ve müesseselerde ve menafii 
umumiyeye hadim cemiyetlerde istihdam edile
meyeceğini emretmekte olub bu gibilerin disip
lin ve ilmî iktidarsızlık sebeblerile tekaüd olan
lardan tefriki kolay olmadığı ve bu kabîl mü-
tekaidlerin de daimî bir ahlâksızlık şaibesi al
tında kaldıklarını göz önünde bulunduran Hü
kümetin (D) fıkrasını üçe tefrik ederek bu gi
bi ihtilâtatın izalesini temin için lâyihanın sevk 
edildiği mucib sebeblerin tetkikinden ve alı
nan izahattan anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde bu gün (D) 
fıkrasının ihtiva ettiği tekaüd sebebleri arasında 
ahlâksızlıktan gayri olan ilmî iktidarsızlık ile 
disiplinsizliğin ayrı birer fıkra halinde gösteril
mesi 2936 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tat-
bikındaki güçlüğü kaldıracağı gibi ahlâktan gay
ri sebeblerle bu güne kadar (D) fıkrası hükr 
münce tekaüd olanların şaibeli vaziyetlerine ni-

hayat vermek gibi manevî bir faideyi de temin 
edeceğinden lâyiha esas itibarile encüımenimiz-
ce de kabul edilmiştir. 

Bu tefrik metinde yapılmakla beraber esas 
maddede görülen bazı noksanlar da ilâve edil
miştir. Ezcümle (A) bendinin ikinci fıkrasr 
«Tekaüd hakkını kazanmakla» demekte olub te
kaüd hakkını kazanmak ise 25 seneyi ikmal 
ile olduğuna göre fıkra, her 25 seneyi doldu
ran subay ve askerî memurun mecburî tekaüde 
şevkini mümlkün kılacak bir manayı ihtiva et
mektedir. Halbuki bu fıkra mucibince kanunî 
şart lan tamamlıyanlarm taleb ve müracaatları 
vukuunda tekaüdlükleri meşrut bulunduğundan 
bu fıkra bu kayidleri de ihtiva etmek üzere ye
niden yazılmıştır. 

65 yaşdan başka olarak mülkiye memurla
rından bir kısmı hakkında da tahdidisin esası 
kabul edilmiş olduğundan mezkûr üçüncü mad
dedeki tekaüd sebebleri arasına tahdidisin hak
kında da bir fıkranın ilâvesi muvafık görülerek 
«B» bendine ikinci fıkra ilâve edilmliştir. 

Memurin kanununun 77 nci maddesinden 
gayri sebeblerle de memurların tekaüdü bazı 
hususî kanunlarla kabul edildiğinden, bu fık
ra, «Hususî kanunları mucibince» şeklinde ta
dil edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası Umumî heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan M. Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Diyarbakır 
F. öymen E. Adakan Rüştü Bekit 

Gazi Anteb Gümüşane Kayseri 
A. H. Ayerdem D. Sakarya F. Baysal 

Kayseri Kırklareli Malatya 
İV. Kerven Ş. ödül M. Öker 

( S. Sayısı : 112 ) 



Malatya Manisa Maraş 
O. Taner T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Seyhan 

R. Erten II. Yalman' N. Eldeniz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1683 numaralı tekaüd kanununun üçüncü mad
desinin subay ve askerî memurlar hakmdaki fik-

ralarm tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı tekaüd kanunun 
üçüncü maddesinin subay ve askerî memurlar 
hakkındaki fıkraları aşağıda yazıldığı üzere ta
dil edilmiştir: 

A) Tahdidisin kanunu mucibince, 
B) Tekaüd hakkını kazanmakla, 
C) Maluliyet üzerine, 
D) Ahlak noktasından sicilleri üzerine, 
E) Disiplin noktasından sicilleri üzerine, 
P) Askerî ilim ve iktidar noktasından sicil

leri üzerine, 
G) Askerî mahkemelerden verilecek hüküm 

üzerine, 
H) 863 numaralı terfi kanununun 14 ncü 

maddesine tevfikan. 

4 — 
Siird Sivas Trabzon 

M. Mayakon B. Basara Sırrı Doy 
Yozgad 
S. Içöz 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

1683 numaralı kanunun üçüncü madde
sinin subay ve askerî memurlar hak

kındaki fıkralarının tadiline dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı tekaüd kanu
nunun 3 ncü maddesinin subay ve askerî me
murlar hakkındaki fıkraları aşağıda yazıldığı 
üzere tadil edilmiştir: 

A) Tahdidi sin kanunu mucibince, 
B) Tekaüd hakkmı kazanmakla, 
C) Maluliyet üzerine, 
D) Sicilleri üzerine, 
E) Disiplin noktasından sicilleri üzerine, 
F) Askerî ilim ve iktidar noktasından sicil 

leri üzerine, 
G) Askerî mahkemelerden verilecek hüküm 

üzerine, 
H) 863 numaralı terfi kanununun 14 ncü 

maddesine tevfikan. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&IŞTlEÎŞÎ I 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 3 ncü maddesini değiştiren ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî ı 
tekaüd kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

Tekaüd muamelesi aşağıdaki yazılı sebeble-
re binaen yapılır :. 

A) Askerî memurlar hakkında : 
1 - Tahdidi sin kanunu mucibince, 
2 - Kanunî şartları tamamlayanların taleb 

ve müracaatları üzerine, 
3 - Maluliyet üzerine, 
4 - 863 numaralı terfi kanununun 14 ncü 

maddesine tevfikan, 
5 - Askerî mahkemelerden verilecek hüküm 

üzerine, 
6 - Meslekî kifayetsizlik noktasından sicil

leri üzerine, 
7 - Disiplin noktasından sicilleri üzerine, ı 
8 - Ahlâk noktasından hükmen veya sicilleri 

üzerine. 
B) Mülkî memurlar hakkında : 
1 - 65 yaşmz bitirmesi üzerine, 
2 - Tahdidi sin kanunu mucibince, 
(Bir ve iki numaralı fıkralar mucibince mu

amele gören mülkî memurlardan iktidar ve ihti
sasından istifade mümkün olanların her sene 
için istihsal olunacak İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile istihdamlarının temdidi caizdir. Ancak 
bu müddet beş seneyi geçemez). 

3 - Kanunî şartları tamamlayanların taleb 
ve istidaları üzerine, 

4 ~ Maluliyet üzerine 
5 - 788 sayılı memurin kanununun 84 ncü 

maddesinde yazılı müddetlerden ziyade hasta
lıkları devam etmesine binaen, 

6 - Hususî kanunları mucibince, 
7 - Nizamnamesine göre sicilleri üzerine, 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Hü. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Bş. V. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Ârıkan 
S. î. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 

V - 937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

C. Bayar 
Z. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarlıan Muhlis Erkmen 

Mal. E. 

MADDE 2 
muteberdir. 

tşbu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafa vekili memurdur. 

(S. Sayısı : 112; 
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Tekaüd muamelesi zabitlerle askerî memur
lar hakkmda Reisicumhurun, mülkî memurlar 
hakkmda mensub oldukları vekâletin tasdikile 
yapılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. I 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya I 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı 





S. Sayısı: 113 
Büyük Millet Meçlisi 1938 yılı şubat ayı hesabı hakkında 
Meclis hesablarının tetkiki encümeni mazbatası (5/63) 

Meclis hesablarmm Tetkiki encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Meclis Kesatlarının Tetkiki En. 

Karar No. 9 16 - III - 1938 
Esas No. 5/63 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

260 081 
107 

260 188 
217 817 

1 

01 1938 senesi şubat ayı başında Ziraat bankasında bulunan para 
50 1938 senesi şubat ayı içinde alınan para 

51 Hepsi 
03 1938 senesi şubat ayı içinde verilen para 

42 371 48 1938 senesi mart ayı başında Ziraat bankasında kalan para. 
Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1938 senesi şubat ayı hesabı gözden geçirilerek bu ayda Zi

raat bankasından alınıb verilen ve şubat 1938 ayı sonunda Ziraat bankasında kalan paranın sayısı 
yukarda gösterilmiş ve muhasebenin defterlerile karşılaştırılan sarfiyat evrakı birbirine ve Ziraat 
bankasından ^elen hesab puslasında mevcud olduğu gösterilen para dahi yukarıki mikdara uygun 
çıkmıştır. * 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Meclis H. Tetkiki En. 
Bursa 

Esad Sagay 
Konya 

Mustafa Ulusan 

R. M. M. 
Van 

H. Ungan 

Murakıb 
Denizli 

M. Müfid Kansu 

Kâtib 
Ankara 
R. Araz 

Balıkesir 
M. Emir 





S. Sayısı: 114 
Büyük Millet Meclisi ve mûştemilâtmdaki eşya hakkında 

Meclis hesablarının tetkiki encümeni mazbatası (5/64) 

Meclis hesablarmm tetkiki encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Meclis hesablarının tetkiki encümeni 
Karar No. 10 16 - III -1938 
Esas No. 5/64 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi ve mûştemilâtmdaki demirbaş eşya Dahilî nizamnamemizin 62 nci mad
desi mucibince teftiş ve defterleri tetkik edilmiş ve yalnız lokantada görülen bazı noksan eşya ta-
mamlattırılmıştır. 

Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

K. H. T. E. R. 
Bursa 

Esad Sagay 
Aza 

Çankırı 
Ziya Esen 

M. M. Murakıb 
Van Denizli 

H. JJngan M. Müfid Kansu 
Aza 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kâtib 
Ankara 

B. Araz 

Aza 
Balıkesir 

M. Emir 




