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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETİ 

1946 yılı bütçesinin konuşulmasına devam 
edilerek; 

Adalet Bakanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Millî Savunma, 
İçişleri Bakanlıkları, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı ile; 
Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Milli Savunma Bakanlığı bütçesi münasebe

tiyle verilmiş olan, Büyük Millet Meclisinin Or
duya güven, inanç ve selâmının bildirilmesine 
dair önerge de kabul edildi ve Cuma günü top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob 

C. K. tncedayı 

Dr. 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
İçel 

M. Berker 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Adli kâğıtların Posta, Telgraf ve Tele

fon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 
sayılı kanuna ek kanun tasarısı (1/526) (İçişle
ri, Adalet ve Ulaştırma Komisyonlarrna); 

2. — Elektrik İşleri Etüd İdaresinin Ekono
mi Bakanlığına bağlanması hakkında kanun ta- misyonuna). 

sarisi (1/527) (Bayındırlık, Ekonomi ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Teklifler 
3. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1945 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/90) (Bütçe Ko-

««» 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Ş. Oünaltay 
KATİPLER : Necmeddin Saihir Sılan (Tunceli), S. Fek (Kocaeli). 

«•» 

BAŞKAN —. Oturum açılmıştır. 
MALİYE BAKANI N. E. SÜMER (Antal

ya) — Muhterem arkadaşlarım; Gelen kâğıtlar 
arasında Devlet memurları, subaylar ve gedikli 
erbaşlar hakkında üç kanun teklifiyle Meclis ida
reci üyelerinin bir kanun teklifi vardır. Bun
ların Maliye Bakanlığı bütçesindeki ödeneklerle 

ilgisi bakımından gündeme alınarak 
görüşülmesini teklif ediyorum. 

ivedilikle 

BAŞKAN — Maliye Bakanının teklifini 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Bu tasarıların gündeme alınarak 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve tedavülü hakkındaki 3656 sayılı kanunda deği
şiklik yapılmasına ve aylıklardan yüzde beş emek
li keseneği kesilmesine dair kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/505) [1] 

[1] 29 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

î ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar; müzakero ettiğimiz kanun mahiyeti, Hükümet 
hizmetinde çalışan aylıklı memurların baremleri 
emsalinin bir derece yükseltilmesidir. Buna mu
kabil ücretleri memurların aylıkları aynı bıra
kılmaktadır. Birinci derecede bir maaşlı memu
run maaşı 700 lira iken ücretli memurların bi-

— 264 — 



. 1945 0 : 1 B : 46 21.1! 
rinci derecesi 600 lira olacaktır. 

Hükümet gerekçesinde ücretlilere vaktiyle 
bir dereee mafevk maaşı verdik ve aynı zaman
da tekaüdiye haklarını kabul ettik buyuruyorlar. 
Bu doğrudur. Lâkin nazan itibare alınacak bir 
nokta vardır, Lütfen Maliye Bakanı izah bu
yururlar. Ücretle memur çalıştırılan müessese
lerde günde bir saat fazla çalışırlar. Hükümet 
devairine nazaran onların mesaisi altıda bir nis
petinde fazladır. Bunu bir kere nazarı itibare 
almak lâzımdır. 

ikincisi; asıl mevzuubahis olan odur, ücretli
lerin hizmetleri diğerlerine nazaran daha ağır, da
ha çok ve daha tekniktir. Şimdi düşünelim; me
selâ Cumhuriyet Merkez Bankasının Müdürü 
Umumisi, o da ücretliler meyanmdadır. Maaşını 
600 lira. ücrette bırakacağız. Vakıa hizmetine 
mukabil bir tazminat verilecektir ileride. Fa
kat bu tazminat başka, maaş başkadır. Şimdi 
müesseselerde çalışan ücretli memurların vazife
lerinin bir hususiyeti vardır, teknik işlerdir vazife
leri her halde Devlet hizmeti gören memurların 
mesuliyetlerinden daha çok ağırdır. Bunları kema-
f issabık bırakmak bence madelete uymaz ve bun
lar hakkında bir şey düşünmek lâzımdır. Mü
esseselerdeki memurların ekserisi teknik memur
lardır. Dünyanın ne tarafına gitseniz bu gibi 
müesseselerde çalışan memurların maaşları daima 
Hükümet memuru maaşlarından daha yüksektir. 
Çünkü onların yapacakları en ufak bir hata mü
esseseyi mahveder ve çalıştıkları zamanda yapa
cakları en mükemmel bir proje müesseseyi ihya 
eder. Binaenaleyh, görülen hizmete göre maaş 
verilmesi lâzımdır. Sayın Vekilden rica ediyo
rum. îstirham ediyorum: bu ücretli baremlerde 
de hiç olmazsa birinci, yeni yüksek derecelerdeki-
lerin hizmetlerine mukabil bir seviye çıkarmazlar
sa bile hiç olmazsa maaşlı memurların seviyesi
ne yükseltsinler. Korkarım ki, bu müesseseler de 
kıymetli memurlarımızın, miktarı da azdır, ile
ride büsbütün kaçırılmasına da meydan veril
mesin. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
öl. E. DURUKAN (Hatay) — Efendim, 

ben emekliler hakkında bir maruzatta bulun
mak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi memle
kette eski Tekaüt Kanununa nazaran tekaüt 
edilmiş emekli, dul ve yetimlerle beraber bir 
de yeni kanun mucibince tekaüde sevkedilmiş 
mütekait, dul ve yetimler vardır. Bunların ara

sında ötedenberi bir maaş farkı olduğu için 
daima bu bir şikâyet mevzuu olmuş ve eski 
emekliler haklı olarak daima Hükümetin şef
katini temenni etmişlerdir. Hakikaten hepimi
zin de bildiği gibi bunların emekliye sevkedil-
diği zamanda haklarında yapılan tekaüt mua
melesi hesabı o zamanki para vahidi kıyasisi 
üzerinden yapılmıştı. Şüphesiz o zamanki ge
çen akçeye nazaran bunların aldıkları maaş 9 
kendilerini geçindirebiliyordu. Fakat, bugün 
hepimizin bildiği gibi o zamanki para ile bu
günkü para arasında 36, 37 misli bir fark mev
cuttur. Gerçi bunların maaşlarına zaman za
man % 15, % 40 gibi zamlar yapılarak kendi
lerine şefkat gösterilmiştir. Fakat esas az ol
duğundan yapılan bu yüzdeler hiçbir veçhile 
kendilerini yeni Tekaüt Kanuniyle tekaüt edi
lenler derecesine yetiştirememiştir ve aralarında 
daima büyük bir fark kalmıştır. Hakikaten 
hazırlanan kanunda Hükümetimiz ve Türk mil
leti büyük bir şefkat göstererek memurların ma
aşlarını bir derece yükseltiyor ve tekaüt mua
melesini de daha muntazam bir şekle sokmak 
yani mütekaitleri daha kuvvetli sigorta edebil
mek için fedakârlık yapıyor. Fakat yine eski 
mütekaitlerle yeni mütekaitler arasındaki bu 
fark baki kalıyor. Esasen eski mütekaitlerin 
adedi gündengüne azalmaktadır. Bunları bu ka
nunda veyahut bundan sonra yapılacak Sigor
ta Kanununda haklarının yeni kanun muci
bince yapılan mütekaitler yani emsalleri dere
cesine çıkarılması çok yerinde olur. Çünkü bu 
biçareler hakikaten çalışmış, vatana ve memle
kete olan hizmetini ifa etmiş, bugün beli bükül
müş, artık bir iş görebilecek vaziyette değildir. 
Yegâne istinat ettikleri emekli maaşıdır. Ar
tık saçı ağarmış, kapısı kapanmış dullar bunu 
bekliyorlar ve bugün aldıkları para hepinizin 
de takdir buyuracağı gibi ihtiyaca kâfi değil
dir. Onun için bu vesile ile ortadan bu farkı 
da kaldırarak her vakit ve her sene tekrarla
nan bu meselenin kökünden halledilip atılması 
zamanmın gelmiş olduğu kanaatındayım. 

Maliye Bakanlığımız bütçeye memurların 
bir derece yüksek maaş alması ve mütekaitleri
mizin daha emniyetli bir surette sigorta edil
mesi için 36 milyon lira gibi büyük bir para 
koymuştur. Acaba buna bir miktar daha zam
mederek bu, miktarı azalmış ve kendileri haki
katen muhtaç olan emekli ve dullarımızı da bu 
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elim vaziyetten kurtararak aradaki bu farkın I 
kaldırılması suretiyle bu şikâyetlerin önüne ge
çilmesinin muvafık olacağı kanaatındayım ve 
vicdanen eminim ki bütün arkadaşlarım da bu 
kanaattadırlar. Bu sebeple Maliye Bakanımı
zın bu meseleyi pek yakın bir gelecekte kökün
den halletmesi için isabetli tedbirler almasını 
rica ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

Z. KARAMURSAL (istanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında mı? 
Z. KARAMURSAL (Devamla) — Umumî 

mahiyette gayrimübadil hakkında birkaç söz 
söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Zatı âliniz Maliye bütçesi gel
diği zaman konuşursunuz. Eğer bu tasarı hak
kında konuşakcaksamz buyurun. 

Z. KARAMURSAL (istanbul) — Maliye 
bütçesinde buna dair bir kayıt yok. 

BAŞKAN — Bu tasarı onun yeri değildir. 
Tasarı hakkında başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklannin tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı kanunda değişiklik ya
pılması ve aylıklardan % 5 emeklilik karşiliği 

kesilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet memurlarının (Yargıçlar ve öğretmen
ler dahil, subaylar ve askerî memurlar hariç) 
dereceleri ve her dereceye ait aylık asılları ile tu
tarları aşağıda gösterilmiştir: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Aylık aslı 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

Tutan 

700 
600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
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Derece Aylık aslı Tutarı 

11 30 100 
12 25 85 
13 20 75 
14 15 60 

Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş 
asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında 
yukarıdaki cetvelin aylık aslı miktarları, yolluk 
hesaplarında bir üst derece aylık aslı ve emsali 
hâsılma ilişkin hükümlerin uygulanmasında bir 
aşağı derece aylık tutarları esastır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 10 ncu made-
sinin ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

(Devlete ait binalarda veya iive.nurlara ayrı
lan konutlarda parasız oturanlara ve bölge mer
kezi Ankara'da olan müfettişlerden Ankara'da 
oturmayanlara bu tazminat verilmez. İzin-
lilik veya süresiz görevle Ankara'dan ayrılanlara 
ayrıldıkları sürenin yalnız üç ayı için bu taz
minat verilir). 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu' edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanuna tâbi dairelerin ücretli memurları
nın dereceleri, aylık asilleri ve tutarlariyle me
muriyete girişleri hakkında 3656 sayılı kanunun 
bu esaslara ait hükümleri vesair hususlarda 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

Aylıklı ve ücretli görevlerden birinden di
ğerine nakillerde aylık tutarı esas tutulur. 

4620 sayılı kanunun (4) ncü maddesindeki 
cetvelin ikinci sütununda gösterilen ve nakiller
de muadelete esas olan aylık tutarları bu kanu
nun birinci maddesinde yazılı miktarlara çıkarıl
mıştır. 

t ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; bu 
maddeyi iyi anlıyamadrm. Öyle anlıyorum ki 
3659 sayılı barem de bu seviyeye yükseltilecek
tir. Yalnız bir de Devlet Demiryolları baremi 
vardır. Onların baremi ayrıdır. Acaba onun 
hakkında ne muamele yapılacaktır?. 

MALİYE BAKANI N. E. SÜMER (Antalya) 
—• O ayrı bir kanun mevzuudur. 

OHA 
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1. ARUKAN (Eskişehir) — Demek ayrı bir 

kanun yapılacaktır. 
MALÎYE BAKANI — Evet. 
BAŞKAN — Başba söz isteyen yoktur. Mad

deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aylıklı memurların emekliliğe 
esas olan aylıklarının birinci maddedeki cetvelde 
yazılı tutarlarından (aylıklarını 1843 sayılı ka
nunun 5 nci maddesiyle 1906 sayılı kanuna göre 
alanlar dâhil) her ay % 5 emeklilik karşılığı ke
silir. 

Emeklilerden (Harp malûlleri dâhil) tekrar 
aylıklı bir göreve tâyin edilmiş veya edilecek 
olanların «son hizmet zammına» esas tutulacak 
aylık tutarlarından da % 5 kesilir. 

Yukariki fıkralarda yazılı memurların emek
lilik karşılığı olarak daireleri bütçelerinden de 
aynı nispette bir miktar ayrılır ve gerek kesin
tiler gerekse dairelerince ayrılan bu paralar 
özel kanunda gösterilecek yere verilmek üzere 
emanet hesabında saklanır. 

Bu madde hükümleri 2941 sayılı kanuna göre 
emeklilik hakkından faydalananlara da uygu
lanıl*. 

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

MADDE 5. — 4644 sayılı kanunun 2 nci mad
desi gereğince ücret olarak verilmekte olan 
farklar bu kanuna göre ödenecek ilk aylıklar
dan başlayarak verilmez. 

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

MADDE 6. — Dersiamlarla her çeşit vaizle
rin ve kadroları 4454 sayılı kanuna göre belir
tilen posta, telgraf ve telefon başmüvezzi ve 
hat başbakıcılariyle müvezzi ve hat bakıcıları
nın aylıklarının tutarlarına, aynı miktar me
mur, aylıklarının tutarları esastır. Bunlar hak
kında bu kanunun birinci maddesinin son fıkra-
siyle ikinci ve dördüncü maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —3656 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

.1915 0 : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1,946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmındaki (409/A) bölümündeki ödenek ile 
katma bütçeli dairelerin aynı yıl bütçelerinde 
bu kanunla yapılan değişiklikleri karşılamak 
üzere konulmuş ödeneklerden gerekli miktarları 
ilgili aylık ve kesenek bölümlerine aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
rürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Subay ve askerî memurlarm aylıkları 
hakkındaki 4600 saydı kanunda değişiklik yapıl
masına ve aylıklardan yüzde beş emekli keseneği 
kesilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Büeçe Komisyonları raporları (1/507) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Subay ve askerî memurların aylıkları hakkın
daki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
ve aylıklardan % 5 emeklilik karşılığı kesilme

sine dair kanun 

MADDE 1. — 5 . VII . 1939 tarihli ve 3661 
sayılı kanunun 4600 sayılı kanunla değiştirilen 
birinci maddesi aşağıdaki,şekilde değiştirilmiştir: 

Kara, Deniz, Hava, Askerî fabrikalar, Hari
ta Subay ve Askerî memurları ile (Askerî okul
lardaki sivil öğretmenler ve aylıklı sivil memur-

[1] 31 sayılı basmaya®, tutanağın sonundadtr. 

— 2 6 7 -
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lar hariç) Jandarma, Gümrük subaylarının 
dereceleri ve her dereceye ait aylık asılları ile 
tutarları ve bu derecelere dâhil subay ve askerî 
memurlar aşağıda österilmiştir: 

D. Rütbe 

1 Orgeneral ve oramiral 
1 Eoreneral, koramiral ve mua

dili askerî memurlar 
2 Tümgeneral, tümamiral ve mua

dili askerî memurlar 
3 Tuğgeneral, tuğamiral ve mua

dili askerî memurlar 
4 Albay ve birinci sınıf askerî 

mjemürlar 
5 Yarbay ve birinci sınıf askerî 

memurlar 
6 Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî 

memurlar 
7 önyüzbaşı ve dördüncü sınıf 

askerî memurlar 
8 Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli be

şinci sınıf askerî memurlar 
9 Üüzbaşı ve beşinci sınıf askerî 

memurlar 
10 Üsteğmen ve altıncı sınıf askeri 

memurlar 
11 Teğmen ve yedinci sınıf askerî 

memurlar 
12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as

kerî^ memurlar 
13 Askerî memur muavini 

Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş 
asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında 
yukarıdaki cetvelin aylık aslı miktarları, yolluk 
hesaplarında bir üst derece aylık aslı ve emsali 
hâsılına ilişkin hükümlerin uygulanmasında bir 
aşağı derece aylık tutarları esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun üçüncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Devlete ait binalarda ve memurlara ayrılan 
konutlarda parasız oturanlara bu tazminat veril-
maz. 

Aylık 
aslı 

150 

150 

125 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

35 

30 

25 
20 

Aylık 
tutan 

700 

700 

600 

500 

400 

300 

260 

210 

170 

140 

120 

100 

85 
75 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4805 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi hükmü birinci madde gereğince ödene
cek aylıklar hakkında da uygulanır. 

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

MADDE 4. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Tasarı Ka
bul edilmiştir. 

3. — Gedikli erhasların aylıkları hakkındaki 
4601 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanım tasarısı ve Mülî Savunma ve Büte Komis
yondan raporları (1/506) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is
tiyen var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779 
sayılı kanunda ve Gedikli subay maaşlarında 
değişiklik yapılması ve aylıklardan % 5 emek

lilik karşılığı kesilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 3779 sayj:lı kanunun 4601 sa
yılı kanunla değişıtirilen birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun kara, de
niz, hava kısrmlariyle jandarma ve gümük koru
ma teşekküllerinde çalışan bütün gedikli erbaşla
rın aylıkları asılları ile tutarları aşağıda göste
rilmiştir : 

[1] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dvr. 
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Aylık 

aslı 
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BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul buyu-

Tutarı I ranlar ... Kabul Btmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Gedikli çavuş 
Gedikli üstçavuş 
Gedikli başçavuş 
Başgedikli 

15 
20 
25 
30 

60 
75 
85 
100 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 3779 sayılr kanunun 4601 sa
yılı kanunla değiştirilen altıncı maddesi aşağı
daki §ekildo değiştirilmiştir: 

Hizmetlerini uzatan başgediklilerin bu rütbe
de bir yükselme süresi kaldıktan sonra alacakla
rı aylıklar aşağıda gösterilmiştir : 

Temdit 
Aylık 

aslı Tutan 

Birinci 
ikinci 
Üçüncü 

35 
40 
50 

120 
140 
170 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul buyu
ranlar ... Kabul Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4805 sayılı kanunun birinci 
maddesinin yolluk hesaplarına ve emsali hâsılı
na ilişkin hükümleriyle ayni kanunun 4 ncü mad
desi hükmü gedikli subay ve gedikli erbaşlar 

hakkında da uygulanır. 
3779 sayılı kanunun 11 nci maddesi uyarınca 

yaş haddine uğrıyanlara verilecek ikramiyenin 
hesabında bir aşağı derece tutan esastır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul buyu
ranlar ... Kabul Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kendi sınıflarında üst rütbe 
bulunmayan ve asıl maaşları 30 lira olan hava 
ve deniz gedikli subaylarına 100 lira aylık tuta
rı vo bunlardan 30 lira aylığı dört yıl almış bu
lunanlara ehliyetleri sicil ile sabit görüldüğü tak
dirde kendi kadroları içinde tutarı 120 lira olan 
35 lira aylık verilir. Bunlar 4598 sayılı kanu
nun 6, 7 ve 8 nci maddeleri hükümlerinden de 

faydalanırlar. 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul buyu

ranlar ... Kabul Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Ocak 1945 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul buyu
ranlar ... Kabul Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4. — İdareci Üyeler Kurulunun, 3135 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu ra
poru (2/84) [1] • 

BAŞKAN — Tasannın tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul 
buyuranlar .,. Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

3135 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 3135 sayılı ve 15 . II . 1937 
tarihli kanunun birinci maddesi gereğince veril
mekte olan yolluğun ödeme tarihi 1 Ocak olarak 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Mütalâa var mi? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Efendim, gündeme geçiyoruz. 

5. —- 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/467) 

A — Maliye Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesini görü-

[1] 28 sayılı basmayazı tutanağm sonundadtr. 
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şeceğiz. Tümü hakkında söz isteyen var mı? 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Arkadaş
lar, resmî dairelerde bulunan memurlara çocuk 
zammı veriliyor. Bu, çok kıymetli bir yardım
dır. Fakat yine aynı dairelerde bulunan müstah
demlere, barem harici olan bu vatandaşlara ço
cuk zammı verilmiyor gibidir. Halbuki takdir 
buyurursunuz ki, bu yardım nüfusumuzun ço
ğalmasına matuf ve nevama bir teşvik mahiye
tindedir. Bu vatandaşlar da memurlar kadar 
ve hattâ bence onlardan ziyade muavenete muh
taçtırlar. Hem bunların terfihi, hem de nüfu
sumuzun çoğalması bakımından bunlar bu yar
dıma lâyıktırlar. Binaenaleyh bunların da me
murlar" gibi aynı suretle çocuk zammına mazhar 
olmalarını temenni ediyorum. 

ikincisi; k an kocadan ibaret bulunan bir 
çift ayrı ryrı dairelerde çalışıyorlar. Bunların 
ayrı ayrı dairelerde çalışmaları takdir buyurur
sunuz ki bugünün doğurduğu zaruretlerin ica
bıdır. Halbuki bunların birisine maaş ikrami
yesi ve aynı yardım verilerek diğeri bundan 
mahrum ediyoruz. Bunun sebebini sordum; iki
si bir aile teşkil etiğinden dolayıdır, dediler. 
Halbuki bir ailenin reisi olan baba aynı yar
dıma, maaş zammına mazhar olduğu halde yi
ne aynı babanın üç dört çocuğu evli olmamakla 
beraber ayrı ayrı dairelerde istihdam ediliyor
lar ve ayrı ayrı maaş ikramiyesi ve aynı yar
dım alıyorlar. Binaenaleyh bir çiftin birisine 
bu yardım yapılarak diğerine yapılmaması zan
nederim ki madelet noktasından doğru değil
dir. 

Üçüncü dileğim; ortada bir gayrimübadiller 
meselesi var. Bunların ötedenberi talep ettikle
ri bir hak vardır. Bu haklarını bunlar Maliye 

Bakanlığından istediler, fakat Bakanlık tanı
madı. İstedikleri bu hakkın mahiyeti şudur : 
Malûmu âlinizdir ki bunlara tefviz edilen em
lâk Rumların burada bıraktıkları mallardır 
ki onların Yunanistan'daki emlâkiyle mübade
le olundu. Tefviz muamelesinin ikmali için 
aradan bir müddet geçti. Bu müddet içinde 
Ynanistan'daki maların kiralarını ora Hükü
meti aldı ve sonra sahiplerine tevzi etti. Hal
buki bizdeki bu zavallılara ait olan kiralar Ma
liyece tahsil olundu. Fakat kendilerine veril
medi, irat kaydedildi. Bu vatandaşlar bu kira
ları bir hak olarak istediler. Maliye Bakanlı
ğınca reddedilince Danıştaya müracaat ettiler. 
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Danıştay da işi uzunboylu inceledi ve bu pa
ralar bunların hakkıdır, verilmesi adalete mu
vafıktır, yalnız bu bir kanun meselesidir, salâ
hiyetimiz dahilinde değildir diye karar verdi. 
Bu vatandaşlar tekrar Bakanlığa müracaat et
tiler, talepleri yine reddedildi. Nihayet bize 
müracaat ettiler, aynı surette bizler de Bakan
dan ricada bulunduk. Hattâ mübadil kuponla
rı meselesinde iki defa ayrıca söz olarak temen
nide bulundum. Fakat yine bir neticeye iktiran 
etmedi. 

Arkadaşlar, vakıa arzettiğim hususlar birer 
kanun mevzuudur, fakat takdir buyurursunuz 
ki, bir kanunun tatbikmda bazı aksaklıklar, 
noksanlar görülürse bunları ıslah etmek Hü
kümetin en büyük mümtaz vasfıdır. Binaen
aleyh bunları kanun kanalından da olsa tashihi
ni rica ederim. 

Ezcümle Aziz Millî Şefimiz Cumhurbaşka
nımız Haziran 39 tarihinde verdikleri bir demeçle
rinde buyurmuşlardır. «Bundan sonra gayrimü
badiller meselesi bizim dahilî bir işimiz oluyor. 
Devletin başlıca vazifesi gayrimübadil vatandaş
ların haklarının karşılıklarını temine âdilâne bir 
surette itina etmek olacaktır. » 

Sonra Muhterem Başbakanımız da 15 . 3 . 
1928 tarihindeki bir demtelerinde buyurmuşlar: 
dır «Her adam hakkını son santimine kadar ala
caktır.» Bu vatandaşların hakları ise bilginleri
mizin ve hukukçularımızın bulundukları yüksek 
bir teşekkülün kabul ve tasdikma iktiran etmiştir. 
Binaenaleyh bunların haklarının fazla vakit geçi
rilmeksizin verilmesini temenni ederim. 

Arkadaşlar, bu çok senelerden evvel yurdu
muza gelen gayrimübadiller içinde memleketin 
her türlü derdine, elemine iştirak etmiş kıymetli 
vatandaşlar vardır. Bunların içinde Çanakkale 
harbine iştirak etmiş, malûl kalmış çocuklarını 
kaybetmiş olanlar vardır. Bunlar içinde bugün 
ekmek parasına muhtaç vaziyette olanlar vardır. 
Bu işin kanun voliyle halli çok yerinde olacaktır. 

Gl. Ş. TURSAN (İçel) — Efendim bendeniz 
de müsaadenizle mütekaitler hakkında bir kaç 
kelime söylemek istiyorum. Birinci Cihan har
binden evvel altun para zamanında tekaüt olmak 
istirahata kavuşmak demekti. Meselâ bîr kolordu 
kumandanı olan Ferik 50 altun lira alırken te
kaüt olunca 30 altun alırdı. Bununla çoluk ve 
çocuğu ile müreffehen yaşardı. Birinci Cihan 
harbinden sonra nizamı âlem bozuldu, kâğıt para 
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çıktı ve o zamanki kanuna göre emekliye ayrı
lan bir vali, bir müşir, bir ferik âzami 75 kâğıt 
almaya başladı. Bununla geçinmenin imkânsız
lığı meydandadır. Bu acı hal (1930) a kadar 
devam etti. 

O zaman tekaüt olmak artık çekilip Devlet 
ve millete dua etmek, refaha kavuşmak ve isti
rahat etmek halinden çıkmış, bir nevi sefalete 
düşme korku ve endişesi haline gelmişti. 1930 da 
Hükümet lütfetti, yeni bir kanun getirdi ve bu 
kanunla tekaütler oldukça refaha kavuştu. An
cak o zaman eski tekaütlere pek az bir şey yapıla
bildi Devlet bunda haklı idi. Yeni bir Devlet 
kurulmuştu. Harpten yeni çıkılmıştı, herşey nok
sandı yol isterdi, mektep isterdi, imar isterdi 
herşeyi tamamiyle yeniden yapmak lâzımdı. 
Bu sebeple eski eytam ve eramile para bul
mak imkânı bulunamadı. Bunlar tabiatiyle sefa
lete düştüler. Nihayet bir çok şikâyetlerle zam 
edile edile verilen miktar bugünkü hadde geldi 
meselâ, eski kanunla tekaüt olmuş miralaylar 
vardır ki, bunlar çoluk çocuk sahibidirler ve bun
ların bu kadar az para ile geçinmelerine imkân 
yoktu. Binaenaleyh arkadaşların da üzerinde 
durdukları gibi eski kanunu kaldırıp bunların 
aylıklarını da son kanun gereğince yaparak ken
dilerine maddi olmakla beraber manevi bir mü
kâfatın da temin edilmesi çok yerinde olur. 

1930 dan değil, 329 dan evvel tekaüt olmuş 
biçareler vardır ki, bunlar büsbütün az maaş 
alırlar, yani Balkan harbini müteakip tekaüt 
olanlar. Bunların adedi pek azdır. O zaman 
binbaşı, miralay olanlar bugün ölmüş bulunu
yor. Fakat yüzbaşılar ve daha küçük rütbede-
kiler sağ olanlar vardır. İki sene evvel kabul et
miş olduğunuz bir kanunla hidematı vataniye 
tertibinden aylık alanların aylıklarını asgarî bir 
had olarak günde bir liradan ayda 30 lira ola
rak kabul buyurmuştunuz. O zaman da arzet-
miştim, fakat bunlar için bir şey kabul edilme
di. Bunlar bugün azamî yirmi kâğıt alırlar. Bu 
adamlar Balkan harbinden sonra hastalıkların
dan dolayı tekaüt olmuş zavallılardır. Bunları 
terfih etmek çok yerinde bir şey olur. 

Sonra arkadaşlar; biçâre mütekaitler, bu 
namuslu insanlar bazı dairelere kayrılmışlardı. 
Sonradan bazı Bakanlıklarca verilen bir prensip 
kararı ile bunlar vazifelerinden çıkarılmışlardır. 
însaf buyurulsun bu prensip kararını tatbik et
menin srrası mıdır?. Bu cihanşümul âfet geç

tikten sonra bu prensip kararının tatbiki daha 
muvafık olmaz mıydı? Yahut artık emekliler 
almmıyaeak demek ve mevcutları çıkarmamak 
adilâne olmazını idi? Şayet Bakanlık bunları bi

rer birer şehsen tetkik ederek sen vazifeni yapamı
yorsun diye çıkarsa idi, o zaman denilebilirdi ki 
hususi menfaat umumî menfaata feda edilir. Fa
kat şimdi prensip meselesi yaparak tatbik et
mesi hakikaten çok acı oldu. 

Arkadaşlar tekrar arzediyorum: Maliye Ba
kanımızı lütfen bu aylıkları maddi ve mânevi bir 
mükâfat olarak birleştirsin (Alkışlar). 

H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Arkadaş
larım, sözüme maliyemiz iyi çalışmaktadır cümle
siyle başlıyacağım. Takdir buyurulur ki, Cum
huriyet devrine gelinceye kadar bütçelerimiz hâ-
kikattan uzak bir manzara arzederdi. impara
torluğun en büyük bütçesi olan 1288 bütçesini tet
kik ettiğim zaman tamamiyle hayalî rakamlarla 
dolu olduğunu gördüm. Meşrutiyete kadar Os
manlı İmparatorluğunun bütçesi aşağı yukarı 
orta çağ sistemini andıran bir mahiyette idi. 
Meşrutiyet maliyesi de aşağı yukarı bir miras 
yedinin hareketi gibi bir manzara ve bir durum 
gösteriyordu. Halbuki şimdiye kadar yapılan 

' bütçelerimiz hakikaten milletin hakikî mevcudi
yetini ve bir yıllık Devletin umumî tablosunu çi
zer mahiyette görülmektedir. Bu seneki bütçede 
en fazla göze çarpan nokta, bütçenin samimiyete; 
hakikate, doğruluğa uymasında, yani açık ise 
açık şu ise şu, bu ise bu. 

Bütçede, arzettiğim gibi en büyük meziyet doğ
ruluğa ve-hakikata istinat etmesidir. 

itiraf etmeliyim ki, bugünkü bütçemizde halk 
ile Devletin karşı karşıya en çok geldiği vazi
yet, malî vaziyetimiz, malî işlerimizdir? Bura
da en çok gözetilen nokta nef 'i Hazineden mil
letin hakikî arzusunun ve hakikî menfaatinin 
düşünülmüş olmasıdır. Bu itibarla bilgisine ve 
ciddiyetine yakından vakıf olduğum arkadaşım 
Nurullah Sümer'e 1946 yılı bütçesini hazırlar
ken göstermiş olduğu bu yüksek millî varlık ve 
alâka ve enerjiden dolayı kendisine teşekkür 
etmeği ben bir vicdan borcu bilirim. Bunu ar-
zettikten sonra Sayın Bakandan iki nokta hak
kında temennide bulunmak istiyorum. 

Birisi, millî emlâkin tarihi değeri olan 
âbide ve eserler üzerinde Millî Eğitim Bakan
lığına daha semih davranması. Meselâ Topkapı 
Sarayının tamiri hususunda ayrılmış olan tah-
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sisat hakikaten teşekküre şayandır. Amma ben
deniz bunu kâfi görmüyorum. Yani Millî Eği
tim Bakanlığının tamir ettirdiği ve üzerinde tit
rediği bu eserler millî emlâketn ibaretir. Bu 
itibarla bu eserler için daha semih davranılma-
sını rica edeceğim. Bu cümleden olarak Edir-
nedeki bazı eserlerin tamiri için bütçeye konul
muş olan 200 000 lira gördüm. Buna ancak te
şekkür edilebilir. 

İkincisi de; bütçeyi tetkik ettiğim zaman ka
naatimce şöyle bir eksiklik buldum. Bu eksik
lik de millî binalarımızın, emlâkimizin sigorta
lanmamış olmasıdır. Bir çok kiymetli eserle
rimiz her sene ya tabiatın tehdidine uğruyor, 
yahut da yangın afetiyle harap oluyor. Bütçede 
bir sigorta payı diye de birşey yoktur. Bu si
gorta işi başka bir mevzudur. Acaba her sene 
bütçesinde bu tehlikeleri önliyebilmek için bir 
milyon kadar bir fon ayrılamaz mı? Bunun hak
kında izahat lütfederlerse minnettar kalırım. 

BAŞKAN — General Niyazi Gözcü. 
Gl. N. 1. GÖZCÜ (İstanbul) — Saym arka

daşlarım ben Maliye Bakanı arkadaşımdan ye
tişmekte olan bazı gençler hakkında dilekte bu
lunacağım. 

Evvelce Büyük Meclisten 3656 ve 3659 sa
yılı Devlet memurları, banka ve diğer Devlet 
müesseselerine ait memurlar aylıkları kanunla
rından birincisinin beşinci ve ikincisinin de ye
dinci maddelerinde vadedilen kanuni bir vait 
vardı. Memur olduktan sonra bir yabancı dil öğ
renene mükâfat olarak bir para mükâfatı veri
lecekti. Bunun bugüne kadar nizamnamesi yapı
lamadı ve kimseye de bunun için bir şey veril
diğini işitmedik. Bu kanuni bir vaittir; yerine 
getirilmesini rica ederim. 

İkincisi; gerek Üniversitede ve gerek yüksek 
okullarda hususi surette tahsil eden, yani Dev
let parasiyle, Devlet himayesiyle değil baba ve 
velisinin gayretiyle, himmeti ile çalışan yüksek 
tahsil talebesinin de memurlar da olduğu gibi 
yerlimallar pazarlarından ucuz geyim eşyası al
malarının sağlanmasını rica edeceğim. 

Bu vesile ile bunların babaları ve ebeveyni 
hiç olmazsa bir parça yükten kurtulmuş olur. 

Üçüncüsü yine hususi surette yabancı diyar
lara tahsile gitmiş olan gençlerimizin eskiden 
olduğu gibi hiç olmazsa bir aylık olsun giyim 
ihtiyacı ve yazın şöyle bir hava almalarını temin 
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i kasdı ile bunlara bir aylık olsun fazla döviz ve

rilmesini rica ederim. 
Sonra son zamanlarda giden talebeden alın

makta olan % 48 dolar piriminin lütfen bunlar
dan alınmamasını rica edeceğim. 

Benden evvelki iki arkadaşımın, çok eski, es
ki deyince, zaten bir sene sonra tekaüt olan bir 
sene evveline nazaran eski ve mağdur olur, öyle 
değil, çok eski emekliler hakkında serdottikleri 
aynı temennilere iştirak ediyorum, ben de ayrı
ca ricada bulunuyorum. 

Bir de son rica olarak; Veraset Vergisinin 
tarhında bir takım müşkilât var. Nüfus daire
sine yazılıyor, oraya yazılıyor, buraya yazılıyor. 
İyi amma bir adam, vergiye tabi tutulacağım 

I diye beyannamesini verdikten sonra formalitenin 
ikmalini beklemeden kendi malına sahip olmalı
dır. Devlet vergisini tahakkuk ettirdikten sonra 
bunu ondan tahsil etsin. 

Beyanname verdikten sonra kendi malına sa
hip olmasına mâni olunmamasını rica edeceğim, 
mâruzâtım bu kadardır. 

H. ORUÇOĞLU (Sinob) — Efendim, yardım 
fasılları hep Maliye Bakanlığı bütçesinde topla
nıyor. Bu bütçede 450 bölümden 479 ncu bölüme 
kadar hep yardım faslıdır. Yekunu da 25 milyon 
600 küsur bin liradır. Bu yardımlar hakkında 
yerindedir değildir diye söylenecek sözler olabilir. 

Fakat şimdilik bundan sarfınazar ediyorum. 
Asıl mâruzâtıma gelince, köy okulları ve köy 
okullarını yaptırmak dâvası başta Büyük Şe
fimiz olduğu halde Devletçe, milletçe hep bir-

| likte süratli hamle ile canla başla bu dâvayı ele 
alındı, bu uğurda çok himmet ve gayretler 
sarf ediliyor. Şurasını da bilmemiz lâzımdır ki, 
bu dâvanın ağır yükü köylünün üstündedir. 
Köylü canı ile hayvanı ile okulunun taşını çe
ker, kumunu çeker, ameleliğini yapar, usta 
yevmiyesini verir. Kanun gereğince arazi is
timlâk eder vesaire. Bu kadar fedakârlığa rağ
men bunlara hiç bir yerden yardım yapılmaz. 
özel idarelerin hali malûm. Bunlara yardım 
edecek kudrette değildirler. Arzu ederdik ki, 
bu yardım paraları arasmda köy okulları inşa
atına yardım diye bir para bulunsun. Ben bu
rada bu teklifi yapacak değilim. Yalnız bunu 
ehemmiyetle Hükümete arzediyorum. Tensip 
buyurduğu ve tesbit buyuracağı miktarı bu yar
dım paraları arasına alsın. Bunun için çok yal-

1 varırım. (Alkışlar). 

— 272 — 



B : 16 21.1 
İ. U. AYKUBT (Eskişehir) — Yaz tatili sı

rasında Eskişehir'e gitmiştim, köyleri dolaşı
yordum. Köylülerden ücret alarak vazife yapan 
muhtar, imam ve bekçiler şikâyette bulundu
lar, epeyce sızlandılar. Diyorlardı ki, bizim 
aldığımız ücret gayet az olmakla beraber birde 
şehre gidiyoruz, işimizden boş kalryoruz, al
dığımız ücreti tamamen arzettiğimiz gibi, ken
dimizden de ilâve ediyoruz, böyle olduğu hal
de Maliye bizden kazanç vergisi alıyor.. Bun
lardan hakikaten kazanç vergisi alınıyor mu? 

Bunlar yine bir ricada bulundular. Ya biz 
bu kazanç vergisinden müstesna tutulalım, ya
hut diğer Hükümet memurları veya ücretlileri 
gibi Hükümetin yaptığı giyecek ve yiyecek yar
dımlarından da istifade edelim, dediler. Bun
lardan kazanç vergisi almıyorsa istisna etmek 
yerinde olur. Bu hususta Sayın Bakandan iza
hat dileyorum. 

A. ÎNAN (Çankırı) •— Sayın arkadaşlar; 
huzurunuza şunun için geldim. Bütçe nutkun
da bence maliyeye taalluku nispetinde durulma
sı lâzım bir kaç nokta buldum. Bir de bütçe 
nutku, daha doğrusuı umumî bütçe konuşma
ları münasebetiyle bazı mütalâalar oldu, on
lar hakkındaki düşünüşümü takdirinize arzet-
mek için geldim. 

Arkadaşlar; Sayın Maliye Bakanımız 7 aylık 
bütçeyi getirdikleri zaman memleket maliye bün
yesinin ekonomik bünye ile bir bütün teşkil 
ettiğine dayanan realist bir telâkkiden bahset
mişlerdi. Belki geç kalmış bir duygunun ifade
sidir. O zaman bu telâkkinin ışığı altında iş
lerin tanzim edilmesini ve böyle tanzim edile
ceğinin belirtilmesini ben bir inşirah haberi ola
rak telâkki etmiş ve inşirah duymuştum. 1946 
bütçesi nutkunda intibaım şu oldu ki, bu in
şirahı duymakta haklıimişim. Hakikaten 1946 
bütçesinin tanzimi ve onun tanzimine hâkim 
olan fikirlerin ifadesi ve esası malî bünyenin 
ekonomik bünye ile bir bütün teşkil ettiği te
lâkkisinin tesiri altında tanzim edilmiş olduğu 
kanaatim verecek mahiyettedir. 

Hiç şüphe etmiyorum ki, bu sen eki nutku
nun ifade ettiği yüksek kıymet ve derin mâna 
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin üstünde bırak
tığı kadar bütün memlekette bir ferah havası 
esdirmiştir. Bendeniz inanıyorum ki, memle
kette hangi sahada olursa olsun, hangi işde 
olursa olsun, her yurttaşın muhtaç olduğu gü-
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I venlik duygusu bu bütçe nutku ile kâfi dere

cede verilmiş olmakta ve kâfi derecede yaratıl
mış olmaktadır. 

Malî işlerimize ve malî mevzuatımıza en 
verimli istikametinin tâyin edilmiş olduğuna 
ait mülâhazaların bütün yurttaşlar içinde, bü
tün teşebüs erbabı arasında en kuvetli inanışı 
tesis etmiş sayılabilir. 

Beş şahsen, belki sayısı milyonlara varan 
vatandaşların hissiyatına iştirak ederek, görü
yorum M, arkadaşlar; . Maliye Bakanımızın 
işleri tanzim ve tertipte anlayışı ve anlatışı fe
yizli neticeler ümit etmeğe müsait mahiyettedir. 
Hakikaten ekonomik ve malî işlerde ne derece 
birbirini tamamlayıcı ve kuvetlendirici surette 
ayarlanmış olursa memlekette bu mevzulara dâ
hil işlerinde o nispette iyi ayarlanıp iyi netice
ler vermesinin en esaslı tedbiri alınmış olur. Ben 
bu görüşün ve bu anlayışın mutlaka mesut neti
celer yaratacağına inanan bir arkadaşınız ola
rak Saraçoğlu Hükümetinin içinde Maliye Ve
kilinin başarı sütununa kaydedecek muvaffaki
yetlerini, yüksek müsaadenizi âzami derecede 
iyi kullanarak, kısaca sırahyacağnn. 

Arkadaşlar; bu bütçe nutku içinde başarı 
diye telâkki edilecek olan, bir Devlet hayatında 
hakikaten büyük kıymetler ifade eden işleri şöy
le hulâsa edebiliriz: 

I 1. Toprak mahsslleri vergisinin kaldırıl
ması; 

I 2. Gümrük çıkış vergisinin kaldırılması; 
3. Dalgalı borçların azaltılması. 
Müsaade buyurursanız diğerlerini arza geç-

I mezden evvel bilhassa birinci nokta üzerinde bir 
dakikacık durmak istiyorum. Toprak mahsul
leri vergisini kaldırmanın ifade ettiği mâna başlı 

I başına bir bütçe nutkunda tek muvaffakiyet 
I kalsa dahi yine büyük bir değer taşır. Toprak 
I mahsulleri vergisini niçin koymuştuk. Büyük 
I Millet Meclisi bu vergiyi yüksek bir mak-
I şadın tahakkukuna imkân vermek için koymuş-
I tu. Vatan dâvasında büyük varlığımızı, istik-
I lâlimizi korumak dâvasında milletçe ihtiyar et-
I meğe mecbur olduğumuz masrafların karşılan-
I masına imkân vermek için. Kendisinden aşar 
i namı altındaki vergi kaldırılmış olan yükü Türk 
I köylüsüne toprak mahsulleri vergisi adiyle yeni 

bir yük yüklemek mahiyetindeydi. Amma bunun 
diğerinden farkı eskisinin, bir saltanat israfı 

I için alınan vergi, yenisinin, toprak mahsulleri 
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vergisinin ise bir millet varlığını, bir millet 
istiklâlini, bütün milletler camiası içinde şeref
le yaşamak imkânını saklamak için her şeyini 
vermeğe razı bir milletin fedakârlığı olarak alı
nan bir vergi idi. Bu vergiyi vazetmek ve bu 
vergiyi Türk müstahsillerinin seve seve kabul et
meleri cihan huzurunda milletçe bir muvaffaki
yetti. Bu verginin kaldırılması da büyük bir 
muvaffakiyettir. 

Arkadaşlar, yalnız bir vergi kaldırmak mu
vaffakiyeti değil bir zihniyeti yıkmak muvaffa
kiyetidir. O zihniyet şu. Saltanat devrinden 
kalmış bir miras kırıntısı olarak hemen milyon
larca kafaya yerleşmiş bir düşünüş ve bir zihni
yet vardır. , Bir vergi girdi mi mutlaka çıkmaz. 
Bir vergi konudu mu kolay kolay kalkmaz. Kal
kacaktır ifadesi inanılır şey değildir. Bu telâk
ki Saltanat devrinin arzettiğim gibi miras kı-
rıntısıdır. Toprak mahsulleri vergisini kal
dırmak teklifini yapmak Hükümet ve bunu ka
bul ettiği zaman büyük Meclis bu miras kırın
tısını yıkmış atmış olacaktır ve Türk köylüsü
ne, Türk müstahsiline gösterilmiş olacaktır ki 
vatanı müdafaa zarureti dolayısiyle kabul edil
miş bir verginin alınmasına lüzum kalmadığı an
laşıldığı gün, o verginin kaldırılmasında Büyük 
Millet Meclinin tereddüdü olmadığı gösterilmiş 
olacaktır. Bu millete karşı duyduğumuz en bü
yük borçlardan birisidir. îşte bu bakımdan top
rak mahsulleri vergisinin kaldırılmasının büyük 
mânası vardır. Affınızı rica ederek, huzuru
nuzda bulunmakla kıymetli dakikalarınızı israf 
etmediğime ve etmiyeceğime inandığım için bu 
bir kaç cümlelik mütalâamı arzetmiş oldum. 

Arkadaşlar, gümrük çıkış vergisinin kaldı
rılması da ticaretimizin inkişafına imkân yara
tan bir tedbir olmak itibariyle fevkalâde ehem
miyet arzeder: esasında doğru olmıyan bu ver
ginin almışı yerinde olmadığı teşhisiyle beraber 
ondan istiğna hasıl olduğu gün kaldırılmasında 
tereddüt olmadığını ifade eden ikinci bir kıy
met olacaktır. 

Dalgalı borçlarımızı azaltmak, aynı zaman
da dalgalı borçlarımızdan azaltılan miktar nis-
petiyle mütenasip olmak üzere sınai kalkınma
mızı sağlıyacak tamamlayıcı tesisler yapılması 
için o nispette smai hareketlere girişilmesinin de 
kararlaştırılmış olması dalgalı borçları kaldır
mak kadar ehemmiyet arzeden bir noktadır. 

Arkadaşlarım, bu saydıklarımdan başka 

şunları da zikre şayan bulurum. Büyük Millet 
Meclisinin huzuruna getirilmiş kazanç vergisi 
ve usul kanunları vardır. Kazanç vergisi söze 
başlarken arzettiğim gibi Maliye Bakanımızın 
yedi aylık bütçe nutkunda ve bu bütçe nutkunda 
hâkim olan görüşler ve esaslar içinde tanzim edi-
miş olarak geldi. Muhakkak olan bu kanunlar 
memlekette iktisadi ve ticari hayatın büyük kuv
veti olacaktır. Yani kazanç vergisi kanunu ka
bul ve tatbik edildiği zaman muhakkaktır ki, da
ha çok adalete yaklaşarak vergi alınacaktır. Va
tandaşlar arasmda bugünkü tatbikatı hiç kimse
nin kusuru olmadan nispetsizliği yarattığı açıyı 
da izale edecek bir kanun olacaktır. Bu acı yal
nız acı olmakla kalmaz, Acı iyi tatbikler neticesin
de günün birinde belki kaybolur. Fakat bu işte 
akıllı vatandaşların duymakta oldukları acı ti
caret hayatımızda, ahlâki varlığımızda, malî iş
lerimizde bozukluk ve düzensizlik yaratıcı olan 
bir şeydir. Binaenaleyh, yeni kazanç vergisi ka
nunu kabul edilmekle bu bozukluk ve düzensizlik 
izale edilmiş olaaktır. 

Arkadaşlar; Devlet ölçüsünde muvafafkiyet 
kazanmak ve bu muvaffakiyetle iftihar edebil
mek için lâzım olan baş şart, bendenizin anlayı
şıma göre şudur: Herhangi bir tedbiri alırken 
bütün ihtimalleri ve aksülamelleri derpiş etmek.. 
Bu baş şart olursa ancak o vakit muvaffakiyet 
hâsıl olabilir ve ancak öyle bir muvaffakiyet 
övülmeğe değer. Böyle bir tedbir de ancak re
alist bir düşünüşle ve etraflı bir görüşle alına
bilir., 

Bendeniz bu mütalâaları sabrınıza müteşekkir 
olarak arzettikten sonra bir tek cümle ile realist 
görüşü işlerin tanziminde hâkim kılmağı şiar edin
miş olan Maliye Bakanına memleket ölçüsündeki 
muvaffakiyetlerle bahtiyar olmasını ve Hükü
mete bahtiyarlığın hazzını tattırmasını temenni 
ederim. 

Şimdi arkadaşlar müsaadenizle Maliye Baka
nının nutkunda üzerinde durulması lâzımgelen 
birkaç noktaya temas edeceğim. Bendenizin an
ladığıma göre Maliye Bakanımız deflasyoncu, bir 
zihniyete para hacminin alabildiğine daraltılma
sına ve azaltılmasına taraftar değildir. Yanlış 
bir anlayışı huzurunuzda arzetmiş olmamak için 
ve huzurunuzda yanlış mâruzâtta bulunmaktan 
ihtirazım çok kuvvetli olduğu için, daha doğrusu 
bu noktanın çok dikkat edilmesi lâzımgeldiğine 
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kani olduğum için nutkun bir parçasını işaretle- I 
miş olurdum. 

Diyorlar ki, « Deflasyoncu bir para ve Ma
liye politikasının realitelerimiz muvacehesinde 
üstün faydalarından kesin olarak emin bulunma
dıkça... hattâ taraftarlığını yapmak, realizmi ih
mal etmek demek olur. îlk büyük harbin sonunda 
mahdut bir muvaffakiyet derecesinde bazı mem
leketlerde tatbik edilmiş olan deflâsyonist para 
politikasını taıkibedeııler olmakla itham edilmiş ı 
ve bir müddet sonra o Devletlerce de terk olun
muştur.) Amma bu mütaleadan sonra şu ilâve 
edilmiştir ki (Ekonomik bünyemizin ve şartları
mızın arzettiği hususiyet bakımından başka 
memleketlerin yaptıkları bizim için örnek olma
yacaktır. Biz bu dâvayı, para dâvasını her çetin 
dâva gibi millî anlayışımızın ve yüksek memle
ket menfaatlerimizin ışığı altında halletmenin 
yolunu bulacağız. Bu arada fiyatlarımızla büyük 
iktisadi hareketleri ve bu bütçemizin birbirine 
bağlı oluşu ve bunların arasındaki sıkı münase
betleri basiretle ve ihtiyatla tetkik mevzuu ya
pacak, gerektiği zaman gereken tedbirleri alaca
ğız). Hulâsa halinde benim anladığım budur ar
kadaşlar. Hakikaten bu mevzuda temkinle ve ih
tiyatla hareket etmenin kıymeti ve ehemmiyeti 
bellidir. Bu mevzuda çok bariz olarak karşımıza 
çıkan dâva evvelâ fiyat davasıdır. Bendenizin 
anlayışıma göre fiyat dâvası; bir memlekette is
tihsal davasıdır, fiyat dâvası, bir memleketin 
ihracat ve ithalât davasıdır, fiyat dâvası, bütçe 
geliri dâvısıdır, fiyat dâvası, paramızın iç ve dış 
kıymetinin ayarlanması dâvasıdırı bir şey daha 
ilâve edeyim, fiyat dâvası memlekette muhtelif 
derecelerde gelire sahip olan insanların geçinme 
şartlarının ayarlanması davasıdır. 

Yalnız müsaadenize sığınarak bu mevzuda fi
yat dâvası nasıl olmalıdır, para dâvasına olan te
siri nedir? Bunları daha ziyade alâkası dolayı-
siyle başka vekâletlerin bütçelerinde konuşmaya 
talik ediyorum, ancak bu kadar temas etmekle 
iktifa ediyorum. 

Başlarken de arzetmiştim, bu noktalarda Mali
ye Bakanlığına taalluku nibetinde duracağım, ve 
mâruzâtta bulunacağım. Bu mevzu üzerinde sö
zümü şöyle bir temenni ile bitireceğim. 

Maliye Vekili bu mevzuun ehemmiyetini ve 
şümulünü fevkalâde isabetli bir teşhis ile orta
ya koymuşlardı. Bunu samimiyetle, vuzuhla ifa
de etmişlerdir .Şahsan krymetli bir iktisatçımız I 
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ve huzurunuzda ki konuşmalariyle bir kat daha 
isbat etmiş olduğu veçhile yeni, amma realist bir 
maliyecimiz olarak kendilerinden rica ederim ki, 
bu mevzular ve teşhisler konduktan ve bu neti
celere varıldıktan sonra tedbirlerin alınmasında 
çok gecikmek te doğru değildir. Bu mevzua at
fettikleri ehemmiyet kendi sözleriyle de şu şe
kilde ortaya konulduktan ve bu kadar ehemmi
yetle huzurunuzda arzedildikten sonra tedbirle
rin alınmasındaki ademi istical hiç bir zaman 
onu geç bırakacak kadar olmamalıdır. Bununla 
alâkalı olmalarını bilhassa ricaya lâyik bulurum. 

Arkadaşlar; üzerinde durmak istediğim di
ğer bir nokta da şudur; Maliye Bakanımız zi
rai ve sınai kalkınmamızı sağlıyacak olan tesir
leri, normal döviz kaynaklarımızdan, birikmiş 
altınlarımızdan ve makûl şartlarla bulabileceği
miz dış kredilerden faydalanmak suretiyle ya
pacağını beyan buyurmaktadır. Bendeniz affı
nıza mağruren, bu mevzuda kendimi idda sa
hibi olacak bir arkadaşınız olarak ad etmediği
me rağmen, hu mevzudaki anlayışımı samimiye
time bağışlıyacağınıza inanarak, huzurunuzda 
kısaca ifade de fayda mülâhaza ediyorum Çok 
güzel normal dövizlerimizden, altınlarımızdan 
da atiye ait tesisleri yaparken istifade edeceğiz. 
Fakat arkadaşlar bunlar esasen muhtelif se
bepten şu veya bu vekâleti, şu veya hu Hükü
meti kusurlamak ve eksik bulmak zihniyetinden 
tamamen azade olarak arzediyorum. Muhtelif 
sebeplerin tesiri altında esasen dar olan, daral
mış olan bu kaynaklarımız, eğer iyilikleri, fay
daları, yaratacakları inkişaf semereleri ve ge
nişlikleri uzun yıllara şamil olan tedbirler de 
normal döviz kaynaklarımızdan istifade yoluna 
gidersek endişe ederim ki; bugün yaşayanların 
hayatını belki lüzumundan fazla tazyik etmek 
neticesi hâsıl olur. Bendenizin anladığım, bu
güne kadar yaptıklarımızın kısmen ve bundan 
sonra yapacaklarımızın tamamen iyiliklerine ve 
genişliklerine iştirak etmek, mazhariyetine ta
ma olunacak bir saadet olur. Bu saadeti gele
cek nesillerle paylaşarak, bugün bir kırıntısın
dan bizim de nasipli olmamız için himmetlerini 
Maliye Bakanı olarak ve Saraçoğlu Hükümeti 
içinde bir uzuv olarak ve onun dâhil bulunduğu 
Hükümet olarak rica ediyorum ki bu mevzuda 
başarabilecekleri işlerin hazzma tamamen kendi
leriyle beraber olan ve bugünün sıkıntısını çek
miş, günün cefasına katlanmış olan bugünkü 
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nesle de bir parça ferah havası payı ayırabil
mek için bu mevzuda azamî himmetlerini sarfe-
derek gayretlerini bu noktaya teksif ederek ken
dilerinin ifade buyurdukları gibi büyük tesisle
rin istilzam ettikleri büyük masrafları dış kre
diyle sağlamak memlekete yaptıkalrı ve yapa
cakları hizmetlerin en büyüklerinden biri ola
caktır. 

Arkadaşlarım, bütçe umumî konuşmaların
da bir arkadaşımız hatırımda kaldığına göre, 
hatırımda kaldığı doğru ise kaydiyle konuşaca
ğım, fakat kendilerini dikkatle dinliyordum, 
zabıtları okumadım, şöyle bir şey söylediler. 
Hükümetin yaptığı istikrazlar için vermekte ol
duğu faizler çok yüksektir. Bir çok tasarruf er
babı bu tahvillere paralarını yatırmışlardır. Tı
kır, tıkır, % 5, % 7 faiz almaktadırlar. Doğru 
eğer söylenen söz % 7 nin yüksekliği mânasın
da ise ve bu kadarla kalınırsa ben de kendile
rine % 100 iştirak ederim. % 6 - 7 faiz vermek, 
kura çekilişleri masrafları şu ve bu komisyon
ların masrafları bir çok para ödemeyi icabet-
tirir ki, bütün bunlar Hazine için ağır bir yük
tür. Aynı zamanda böyle para yatıracak bir 
mevzu memlekette bulunduktan sonra memleke
tin iktisadi hayatında, imar faaliyetinde bü
yük değişiklikler olur. Hatta bugünden kendi
sini hissettiern eksiklikler ve teşebbüs kırık
lıkları vardır. Devletten % 7 faiz almak demek 
parasını ;% 10 - 11 kazanç temin etmek demek
tir. Arkadaşımızın söylediği sözler arasmda çok 
mühim hususlar vardır. Her türlü vergiden mu
af oluyor. Her türlü vergiden muaf olmak de
mek şudur: Herhangi bir sermaye anonim şir
ket halinde çalışmak lâzımgelse bunun % 40 nı 
vergiye ayırmak icap etmektedir. Başka mahi-
yeteki şirketlerse sermayenin % 50 - 60 - 70 ine 
kadar vergiye tabidirler. Bütün bunlardan muaf 
olmak demek en az % 12 kazanç almak demek
tir. Bu kadar kolay kazanç elde etmek imkânı 
varken artık şu yeri yaptırayım, şu teşebbüse 
girişeyim gibi arzular hakikaten zaafa uğrar. Bu 
bakımdan bu faizlerin yüksekliği yolundaki bir 
mütalâaya iştirak etmemeye imkân yoktur. Am
ma bu demek değildir ki, dün bu kadar yük
sek faiz vadetiğimizden dolayı buraya parasını 
yatırmış olan adamlardan, küçük büyük tasar
ruf erbabından şu ve bu nam altında vergi ala
lım. işte serdedilen mütalâalar arasmda ben
denizin çok tehlikeli bulduğum bir nokta budur 
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I arkadaşlar. Ne yapmalıdır? % 7 faiz vermekte 

bundan sonra da devam mı etmeli? deminki 
mâruzâtımla ifade etmiş olduğum gibi istikbale 
taallûk eden istikrazlarda tamamen bendeniz de 
bu faiz yüksekliğin aleyhtarıyım. Amma is
tikbale ait istikrazları kararlaştırır ve tedbiri 

I alırken düne ait emniyetleri ihmal etmek, istik
bale ait Devlet teşebbüslerni büyük ölçüde teh
likeye uğratır. 

Diyorlar ki, tahvilât satılığa çıkarılmış, iki 
günde bitmiş. Acaba Maliye Bakanımız bize, 
bir arkadaşın dediği gibi, satılan tahvillerin kaç 
kişi arasmda taksim edildiğini bildiren bir lis
te gösterebilirler mi? Elbete Maliye Bakanımız 
bu suali tesbit etmiş olacaklardır. Fakat ben
deniz şahsan öğrendiğim için arzediyorum, 
bu defa satılan tahviller zannedildiği gibi şu 
veya bu malî müesseselerin arasında taksim edil
miş ve suni bir muvaffakiyet halinde ortaya 
satılmış diye gösterilemez. 

Arkadaşlar, tasarruf erbabı bu tahvillere para 
yatırmışlar ve almışlardır. Yine şahsi ıttılaıma 
nazaran arzediyorum ki tasarruf erbabı banka
lardaki paralarını çekerek kısmen buraya yatır
mışlardır, çünkü menfaatleri vardır. Menfaatleri 
vardın fakat yalnız menfaat mülâhazası ile mi 
bunu yaptılar? Bendeniz tesirini kabul etmekle 
beraber diyorum ki vatandaş onu Devlete inana
rak, Devletin vadine, B. M. M. nin çıkardığı 
kanunlarda yapılan vâde inanarak paralarını bun
lara yatırmakta tereddüt göstermemektedir .(Doğ
ru doğru sesleri). Vatandaş bilmekte ve inanmak
tadır ki, ve takdir etmektedir ki, Devletin itibarı, 
iktisadi ve malî mevzuatta Devletin varlığı de
mektir. İşte Devletin varlığına itimad ederek bu 

vatandaşlar paralannı şuraya buraya, şu ve bu 
faizlerle yatılmaktansa kanunun tasvip ettiği, 
vadettiği muafiyetlerle paralarını yatırmışlardır. 
Şimdi çıkalım densin ki, bu çoktur bunun temin 
edeceği menfaat, bunun doğuracağı mahzura 
karşılamaz. (Doğru sesleri). 

Bendeniz istiyorum ki, Maliye Bakanımız sa
lahiyetli ifadesi ile bu kürsüden memlekete bildir
sin ve böyle bir şeyin asla hatıra gelmediğini ve 
gelemiyeceğini bütün vatandaşlar duymuş ol
sunlar. Bu milletvekili dahi olsa, büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden, dün kanunla vadedilen em
niyet ve menfaat, günün birinde ihlâl edileceği 
düşüncesinin Büyük Millet Meclisi kürsüsüne ka
dar gelebilmiş olarak hattâ o fikir ve mütalâa 
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Büyü Türk milletine hâs olan bir şuurla Büyük 
Meclisçe tasvib edilmiş olsa dahi, para çok hassas 
olduğu için, alâkalı vatandaşlar nezdinde, hattâ 
alâkasız vatandaşlar nezdinde emniyetsizlik hissi 
uyandırmaya çok müsaittir. Onun için Maliye 
Vekilinin salahiyetli ifadesiyle bu hususun bütün 
memlekete bildirilmesini ricaya lâyık bulurum. 
(Bravo sesleri). 

Arkadaşları bu noktai nazan, bu ricayı şun
dan dolayı serdediyorum. Vatandaşlar arasmda, 
bir dul kaldın vardır ki, tasarrufunu buraya yatır
mıştır, bir ticaret sahibi vardır ki, biraz da Dev
lete hizmet etmiş olayım, benim de bu hizmette 
bir hissem olsun, zaten bir şey de kaybetmiyorum 
diyt parasmı buraya yatırmıştır. Demek ki, bu 
kanunun teminatına inanmış herkes için çok kuv
vetli bir istikbal garantisidir. Bu garantinin ih
lâline müsait bir hava uyandıracak mahiyette her 
hangi bir söze müsamaha etmemek mevkiindeyiz. 
Bu kabîl hareketlere müsamaha etmemek, borç
larımızın başında gelir kanaatındayım. Onun 
için bu ricayı arzetmiş oldum. Benim anlayışıma 
göre Cumhuriyet idaresinde, Türk milletine men
sup olmanın fahrini taşıyan, Türk vatandaşı ol
manın gururunu duyan yurttaşların, Devlete 
inanışını, Türk milletinin hiç bir zaman tüken
mek bilmez bir kuvveti sayarız. Bizim vazife
miz, bu kuvveti, bu inanışı herhangi bir mülâha
za ile olursa, hiç bir zaman eksiltmemektir. 
Aksine olarak heran yurttaşla, Devlet arasındaki 
inanış ve dayanış duygusunu artırmaktır. , Böy
le bir inanış milletimizin tükenmez kuvveti ola
caktır (Alkışlar). 

BAŞKAN — izzettin Çalışlar. 
Orgeneral î. ÇALIŞLAR (Muğla) — Sayın 

arkadaşlar, Ben de eski emekliler konusu üze
rinde mâruzâtta bulunmak için kürsüye çıktım. 

Bu meseleyi benden evvel arkadaşımız Gene
ral Durukan ve Tursan açıkladılar ve eski emek
lilerin feci durumunu tamamı ile tebarüz ettirdi
ler. Bu hususta hiç bir şey ilâve edecek değilim. 

Gerçi bu emeklilerden bir kısmınm da kendi 
taksirleri yok değildir. Meselâ îkinci Balkan 
harbinden sonra tasfiye edilerek tekaüt edilmiş 
büyük bir kitle vardır. Balkan harbinden son
ra üsera kapmlanndaki hareketlerinden dolayı 
tekaüde sevkedilmiş bir kısım vatandaşlar var
dır. Daha sonra Birinci Cihan harbinden sonra 
mütareke devrinde durumumuzdan ve memleke
timizin atisinden şüphelenerek ümitsiz meyus ka-
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lan bir çok kimseler de kendilerinden çekilip 
tekaüt olmuşlardır. Tabiî bu suretle kendi tak
sirat ve kabahatleriyle tekaüt olmuş birçok kim
seler yaptıklarının İstıraplarını vicdanen de du
yarak şimdiye kadar çekmişlerdir. Fakat mühim 
bir kısmı da normal hizmet şartlan içerisinde 
memleket hizmetinde müddetlerini bitirip emek
liye ayrılmış kimseler de vardır. Onları behe
mehal düşünmek lâzımgeldiği gibi bir kısmı da 
istiklâl harbi esnasında Atatürk'ün dâvasına ka
tılarak Cumhuriyet temellerini kurmak için fe-
dakârane çalışan zümredir ki, bunlar bir kısım 
hizmet müddetlerini Cumhuriyet Hükümeti için
de çalışarak ikmal etmişlerdir. Fakat hâlen yü
rürlükte bulunan yeni Emekli Kanunu çıkmaz
dan evvel ayrılmak mecburiyetinde kaldıkları 
için onlar da tam mânasiyle müreffeh bir hayat 
geçirememektedirler. Bilhassa bunları da gözö-
nüne aldığımız takdirde miktarları her halde çok 
olmayan eski emeklilere sayın Maliye Bakanımı
zın tasarruf yolundan veya herhangi başka bir 
yoldan bir iyilikte bulunmaya çalışmalarını bil
hassa rica ediyorum. 

îkinci bir mâruzâtım da; herhalde Maliye Ba
kanlığını ilgilendirecek meseledir. Malûmu âliniz 
bu sene memleketin birçok yerlerinde büyük orman 
yangınları olmuştur. Çok kıymetli ağaçlar yan
mıştır. Bu defa dolaştığımız Muğla ilinde 500 000 
metre kare ormanın yandığını söylediler ve ora
nın mütefekkirleri ve ormanla alâkadar olanları 
bu kerestenin bugünkü fiata göre elli milyon lira 
bir değeri gösterdiğini söylediler. Yalnız Muğ
la'da Elli milyon liralık yanmış bir servet oldu
ğuna göre tekmil yanan ormanların kereste vazi
yetini düşünecek olursak belki 200 milyon lira
lık bir servet gözümüzün önüne gelir. 

Şimdi bu yanmış ağaçları kurtarmak işi şöyle 
oluyor. Yanan ağacm kabukları 8-10 ay zarfında 
soyulup kesilip bırakılırsa bu ağacın kerestesi 
kurtarılmış olur. Eğer bu yapılmazsa ağaçta 
bir kurt peyda olur ve kereste çürür gider. Bu 
işin revir teşkilâtı tarafından yalnız başına ba
şarılacağını pek zannetmiyorum. Çünki yanan 
ağaçlar pek çoktur. Revir teşkilâtı yanan ağaç
ları mektep yapılması işinde veya kereste stok
ları kullanmakta ise de onun bunları kısa zaman
da kurtarması mümkün değildir. Onun için bu 
servet 1947 bütçesinin açığını kapatacak miktar
da olduğundan Maliye Bakanlığının Ta
rım Bakanlığı ile el birliği ederek başka bir şe-
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kilde çalışmak uretiyle bu ağaçlan bu sene kur
tarmaları herhalde faydalı bir şeydir. 

Bundan başka sayın Maliye Bakanımızdan 
bir iki ricam daha var. O da, kendi intihap da
iresindeki Köyceğiz kazasının münakale durumu
dur. Köyceğiz gölün kenarmdadır, denizle göl 
arasmda bir kanal vardır. Orada bir dalyan ku
rulmuştur. Dalyanın müteahhidi kendi taahhüt
namesine dayanarak şehrin ihtiyacı olan müna
kaleye istediği vakit müsaade ediyor, istemediği 
vakit müsaade etmiyor. Bu sebeble şehire gele
cek, çıkacak ve şehirin ihtiyacını, ekmeğini, yi
yeceğini ve sairesini temin eden kayıklar motör-
ler geçememektedir. Halk geçen sene şikâyet et
miş, mahallen hallolunur diye vali vesair yetkili 
kimselerle görüşüldü yaparız diye vait et
mişler. Amma bir sene geçtiği halde aynı şikâ
yet mevzuu mevcut olduğuna göre yapılmamış 
demektir. Demek ki bu mahallen temin edilemi
yor. Lütfen emir buyururlarsa Köyceğiz kazası 
halkı, denizle olan irtibatı temin etmiş olurlar 
ve dalyan sahibinin baskısı altından kurtulurlar. 

Bir de sakat bir adamın ricası vardır. Bu 
adam 43 senesi Toprak Mahsulleri tahmin işle
rinde kullanılmış, fakat ücretini alamamıştır. 
Orada bu vaziyetini ilgili adamlara da anlatmak 
mümkün olamadığı için fakir ve sakat bir adam 
olan Kadir Yüksel ismnideki bu vatandaş üç se-
nedenberi ücretini alamadığından şikyet ediyor 
bunun da lütfedip emir buyursunlar. Onu da 
memnun ve müteşekkir bırakmış olurlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Maliye Bakanı Nurullah 

Esat Sümer'indir. 
MALÎYE BAKANI N, E. SÜMER (Antalya) 

— Muhterem arkadaşlarım; Her şeyden önce 
bütçe üzerindeki umumî konuşma ve bugün de 
Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle hatip 
arkadaşlrımm gösterdikleri kıymetli alâkaya ve 
bu arada Maliye Bakanlığımız hakkında belirt
tikleri asîl duygulara minnettarlığımızı, şahsım 
ve arkadaşlarım adına, arzetmek isterim,. Biraz 
önce kürsüye gelmiş olan kıymetli arkadaşım 
Atıf înan Maliye Bakanlığınız hakkındaki duy
gularını, beni minnettar eden bir ölçüye çıkar
mıştır. Güveninize ve teveccühünüze bu ölçüde 
mazhar olmanın, teheyyücü içinde derin şükran
larımı sunarım. 

Büyük Meclis ve konuşan arkadaşlarımız iti
mat buyursunlar ve emin olsunlar ki, Hükümet, 
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burada, bütçe münasebetiyle, Maliye Bakanlığı-
niza müteveccih olarak ileri sürülmüş olan bü
tün temennileri, önümüzdeki bütçe yılı içinde 
imkân nispetinde" tahakkuk ettirmeyi kendisine 
vazife ve borç edinecektir. (Bravo sesleri). Kıy
metli arkadaşım Atıf înan'in izahlarından ifti
harla görmekteyim ki, bütçemizi, taşımakta ol
duğu intikal bütçesi mahiyetiyle ve getirdiği 
tedbirler bakımından kendileri de takdir buyur
muşlardır. 

Temas etmiş oldukları mevzulara gelince; 
Büyük Meclis, hatırlar ki, bütçe demecinde def
lasyondan bahsedişimin sebebi, bu yıldan itiba
ren ödemeğe başlıyacağrmız dalgalı borçların 
münasebetiyle idi. O münasebetle arzetmiştim 
ki, eğer, bu yıl ve bunu takibedecek olan yıllar 
zarfında, tasarlamakta olduğumuz gibi, dalga
lı borçların muayyen miktarlar dahilinde itfa
sına imkân hâsıl olursa, günün birinde, deflas
yonu andıran bir mahzara karşısmda kalabili
riz. Son zamanlarda gerek umumî efkârımızda 
ve gerek basında millî paranın değerlendirilme
si, hayatın ucuzlatılması gibi mefhumlarda bazı 
görüş farkları ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Umumî surette tasavvur edilmektedir ki, tedavül 
hacminin azalmasiyle mütenasip olarak, para 
âmilinin iç fiyatlar üzerindeki tesirlerinin zeva
li müşahede edilecek ve arkasından da fiyatları
mız tenezzüle ve sukuta başlıyacaktır. Hayat da 
bu suretle ucuzlamış olacaktır. Geçen günkü ma
ruzatımda Büyük Meclise arzetmiş olduğum gi
bi bugünkü fiyat seviyesinde müessir olan un
surlar içinde para unsuru başlıbaşma tesir et
mekten uzaktır. Bunun dışında fiyat seviyesinin 
bugünkü durumuna tesir etmiş olan mühim ve 
muvazi birçok sebepler vardır ki onlar da bir 
gevşeme başgöstermedikçe fiyatlarda büyük bir 
gerilemek, belki, yakın bir zaman için, mümkün 
olmıyacaktır. Hayat zorluğu dediğimiz hâdise
de müessir olmuş bulunan bütün sebep ve şart
ların heyeti mecmuasının zevaline birdenbire 
imkân olmadığına göre, harb öncesi muaveze-
nesine dönmek gibi bir düşünce arkasından mı 
yürüyelim, yoksa, yine geçen günkü maruzatım
da açık olarak izah etmiş olduğum gibi, bugün
kü fiyatlar seviyesinde mümkün olan gevşeme
ler ve gerilemeler elde edildikten sonra içtimai 
iratlarla fiyatlar arasında yeni bir muvazene mi 
tesis edelim ? Deflasyona temasım bu münasebet
ledir. 

— 278 — 



B : 16 21. 
Arzettim ki, Türk lirası kıymetinin artırıl

ması yolundaki malî bir politika, eğer iktisadi 
realiteler muvacehesinde hakikaten üstün fay
dalar taşımıyacaksa, bizim için cazip olmaktan 
uzak kalır. Bu şüphesiz ki bugünkü fiyat sevi
yesini muhafaza edeceğiz, ve bu muvazeneyi bu
nun etrafında yapacağız, demek değildir. 

Arzettiğim gibi önümüzdeki yıllarda tedavül 
hacmimizi, dalgalı borçlar hacmini azaltmak su
retiyle, daraltmak tahakkuk ederse eski muvaze
ne ile bugünkü fiyatlar seviyesi arasında yeni bir 
telâkki noktasında karar kılmak düşünülecek
tir. 

Kiymetli arkadaşım, sözleri arasında işaret 
buyurdular ki, teşhisler konduğuna göre tedbir
ler almakla ademi istical, bu tedbirleri gecik
tirmek gibi bir netice vermemelidir. Kendile
riyle tamamen hem fikir olduğumu arzetmek 
isterim. Yalnız bu münasebetle Yüce Meclise 
şunu da arzetmeği faydalı bulurum ki, 1946 
bütçesi geçen gün, de bilmünasebe söylediğim 
gibi, buhran yıllarından normale doğru bir geçiş 
ifadesini taşımaktadır. Bu, bir diğer ifade ile, 
intikal devresi bütçesi olacaktır, iktisadi ve mil
lî hâdiselerde istihalelerin bir günden diğerine 
tahakuk edemiyeceği kabul buyurulacak olursa, 
bu bütçenin istikbal için emniyet verici oldu
ğu da kendiliğinden belirir. Ümidimiz odur ki, 
gelecek yıl, haller ve şartlar bariz bir surette 
aksi istikametler takip etmemiş olursa, tasav
vurlarımızın büyük bir kısmını tahakkuk ettir
miş olarak huzurunuza gelmekten bahtiyarlık 
duyacağız, önümüzdeki yıllar zarfında tahak
kuk ettirilmesi esas itibariyle Hükümetçe kabul 
edilmiş olduğunu arzettiğim kalkınma progra
mını gerçekleştirmek için temin edilmesi gere
ken kaynakların mahiyetini arzetmiştim. Bir 
taraftan itfa edilecek dalgalı borçlardan açıla
cak imkânlar dairesinde, ölçülü krediler şek
linde, Devlet teşekküllerini finanse etmek yo
lunda tedbir alırken, diğer taraftan mâkul hat-
ler dâhilinde* iç istikrazlara müracaat etmek 
ve dış pazarlardan alınacak teçhizatın temini 
için imkân hâsıl olduğu takdirde dış krediler
den de istifade etmeyi düşündüğümüzü söyle
miştim. Bu münasebetle üç mevzua aynı za
manda temas etmiş oluyorum. Müsaade buyuru-
lursa şimdi bütçenin umumî heyeti hakkındaki 
konuşmalarda kiymetli fikirlerini dinlemiş ol
duğumuz arkadaşımız Sami Coşar'a da ce-
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vap vermiş olacağım. 

Dalgalı borçların itfasından açılacak imkân
lardan faydalanarak kalkmma vazifesiyle Ödev-
lendirilecek teşekkül ve müesseselerimize geçi
ci krediler temin etmek meselesine gelince. Ge
çen günkü mâruzâtım sırasında da izah etmiş 
olduğum gibi bu mahiyetteki kredilerin ömrü kı
sa ve geçici olacaktır. Bu kısa vadeli kredilerden 
faydalanacak olan müesseselerin borçlanmış ol
dukları miktarlar bir taraftan önümüzdeki yıl
larda bütçelerimize bu teşekküllerin sermayele-
lerine mahsuben verilecek olan ödenekler, di
ğer taraftan da bunların her yılki faaliyetlerin
den elde edecekleri kârlarla ödenecektir. Eğer 
tâbir caizse bu finansman metodundan Hazine
mizin beklediği fayda ancak uzun yıllar zarfın
da tahakuk ettirilmesi kabil olabilecek millî 
kalkınma programlarının daha kısa bir zamanda 
tahakuk ettirilmesi imkânlarını sağlamaktan iba
rettir. 

Millî kalkınmamızın dış pazarlar itibariyle 
Hazinemize yükliyeceği vazife, o pazarlardan 
teknik vasıtalar temin etmek vazifesidir. Bun
ların hangi mikyaslara kadar varabileceğini ge
çen günkü mâruzâtımda söylemiştim. Bu pa
zarlardan millî kalkınmamız için getirilmesi 
icabedecek olan teçhizat ve malzemeyi ödemek 
için üç kaynaktan faydalanmamız tasavvurunda 
olduğumuzu da arzetmiştim. Normal kaynak
lardan elde edeceğimiz dövizler, ieabettiği za
man altınlarımız ve imkân hâsıl olduğu takdir
de de uzun vadeli dış kredilerden faydalanaca
ğız. 

Kıymetli arkadaşım Atıf inan'in işaret bu
yurdukları normal kaynaklardan gelen döviz
ler, piyasamızın bugün arzetmekte olduğu 
emtia darlığını giderecek olan ithalâta da tahsis 
edilecektir. Maruzatım belki kâfi derecede va-
zih olmamıştır. İliç şüphesiz memlekette hayat 
pahalılığı sebeplerinden biri olarak ithalât em
tiası darlığı ınevzuubahs olduğu bir zamanda ha
riçten emtia tedarikinde zorluk da varit olduğu
na göre, Devlet olarak, bu hususta gerekli fe
rahlatıcı bütün tedbirleri düşünmemiz tabiî ad
dedilmek lâzımgelir. 

Atıf İnan arkadaşım istikraz bahsine de te
mas buyurdular. İstikraz mevzuu iki cephe ar-
zetmektedir. Kıymetli arkadaşımız Sami Coşar 
geçen günkü izahları sırasında açık bir bütçe 
ile geldiğimizi söylediler. Bütçenin harp yılla-
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undan sonraki ilk bütçe olmak itibariyle başa
rılı bir bütçe olduğunu fakat bununla beraber 
açık olduğunu ifade ettiler. Yanılmıyorsam 
böyle söylemişlerdi. Evvela kendilerine bütçe 
hakkındaki takdirlerinden dolayı samimi teşek
kürlerimi sunarım. Bütçe açığı mevzuunda he
men arzedeyim ki biz bu mülâzaya diğer bir mü
nasebetle de muhatap olduk. Bu meselemiz Büt
çe Komisyonumuzda salâhiyetle münakaşa edil
miş ve vazıh görüşlere bağlanmış bir mesle ma
hiyetini taşımaktadır. Dediler ki, istikraz ya
pılmadan da bütçe açıksız olarak hazırlanabi
lirdi. Doğrudur. Açıksız bir bütçe ile huzuru
nuza gelebilirdik. Fakat takdirde, geçende de 
arzetmiş olduğum veçhile, yıllardanberi Büyük 
Meclisin sürekli alâkasına mevzu teşkil eden, 
dalgalı borçları, muhataralı dalgalı borçları mali
yemizin bünyesinde muhafaza ederdik; veya dal
galı borçların itfası şeklini terviç ederek yine 
açıksız bir bütçe ile gelmiş fakat bu takdirde de 
117 milyon liraya varan müsmir işleri ihmal et
miş olurduk. Meseleyi Bütçe Komisyonunda 
münakaşa ettiğimiz zaman, 95 milyonluk istik
raza mukabil, 1:17 milyon gibi bir müsmir pa
ranın işlere tahsisini daha faydalı bulduk. Yü
ce Meclis takdir buyurur ki, son yıllarda va
tandaşların Devlet kredisine itimadı hakikaten 
mucibi şükran bir mâna taşımaktadır. Bu mü
nasebetle yine Sami Coşar arkadaşımızın bir su
alini de kısaca cevaplandırmaya vesile elde et
miş olurum. 

Kıymetli arkadaşlar, Maliyeniz 1945 yılı 
Ocak ayında bir ve yine 1945 yılı Kasım ayı 
içinde bir olmak üzere iki defada 45 er milyon 
liradan 90 milyon liralık istikraz tahvillerini va
tandaşların suskripsiyonuna arzetmiştir. 90 mil
yonun 87 milyon lirası kamilen vatandaşlarınız 
tarafından satmalınmıştır. Ocak 1945 ayında 
istikraz tahvilleri piyasaya çıkarıldığı sırada 
bankalarımızdan bazı talebler aldık. Fakat, 
biz istikrazlarımızı daha ziyade tasarruf sahibi 
vatandaşlara, hitap edecek istikrazlar mahiye
tinde telâkki ettiğimiz için, doğrudan doğruya, 
vatandaşların ellerine geçmesini tercih ve te
min ettik. Geriye kalan 3 milyon lira millî mües
seselerin portföyündedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu istikraz mev
zuu münasebetiyle sık sık zihinlerimizi işgal et
mekte olan faizler bahsine de temas buyuruldu. 
Geçen günkü mâruzâtım esnasında da temas et-
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miş olduğum gibi, faizler meselesi doğrudan doğ
ruya para piyasamızın, konjoktürel inkişaflariy-
le ilgili bir meseledir. Bugün vatandaşın, Dev
let Hazinesine itibarı mucibi imtinan bir seviye
ye varmış olmakla beraber, şüphesiz ki iç para 
piyasamızın şartlan icabı olarak millî sermaye
den istikraz tahvillerimize akmaktadır. Eğer 
tahmin ve temenni ettiğimiz gibi önümüzdeki 
yıl, harbden barışa geçiş yılı olacak ve harb kon-
joktürü, bir barış konjoktürüne inkılâp edecek 
olursa, millî sermayenin açılacak olan yeni im
kânlara doğru akması ve kayması beklenebilir. 
Sanayi ve ticaret işleri inkişaf edecektir. Bu
gün Devlet Hazinesine akan büyük paralardan 
bir kısmı yann o istikametlerde, yine memle
ket işlerine kayabilir. Bu da hayırlıdır. 

Bu vaziyet karşısnda Hazinenizin istikraz ve 
faiz politikası, bu muhtemel inkişaflar dikkate 
alınarak yürütülecek bir politika olması tabiî
dir. Yani faiz haddi bir taraftan Hazine için 
elverişli ve makul, diğer taraftan da vatandaş 
için cazip bir seviye arzetmek lâzımgelir. 

Geçende de arzettiğim gibi, bu mesele Ma
liye Bakanlığınızca önümüzdeki yıl içinde sarih 
kararlara bağlanacak meseleler arasmda bu
lunmaktadır. Bu münasebetle ifade edeyim ki, 
şimdiye kadar aktedilmiş olan istikrazların ge
rek faiz nispetlerinde ve gerek vergi muaflıkla
rında ve diğer imtiyazlarında hiçbir nokta asla 
ihlâl edilmeyecektir. 

Bu husustaki maruzatım kâfi görülürse bu
rada sona emiş bulunuyor. Maliye Bakanlığı büt
çesi münasebetiyle pek kıymetli arkadaşlarımız 
tarafından ileri sürülmüş olan muhtelif temen
nileri şöyle hulâsa edebilirim : Kıymetli Gene
raller, Durukan, Şefik Tursan, Niyazi îsmet 
Gözcü ve muhterem Orgeneral Çalışlar, teka
ütlük mevzuuna temas buyurdular. Devlet me
murları tekaütlük vaziyeti ve meselesi, Yüce Mec
lis itimat buyursun ki son haftalar ve aylar zar
fında Hükümetinizi durmadan meşgul etmiştir. 
Meseleyi esaslı bir surette tetkik etmiş bulunu
yoruz. Geçen yıl yapılmış istatistiklere göre es
ki kanunla tekaüt edilmiş vatandaşlarımız ile 
dul ve yetimlerinin adedi 39 bin civarındadır. 
Buna mukabil yeni kanuna tâbi olan tekaüt
leri 26 bin kişidir. Aynı maaş ve hizmet süresi 
üzerinden eski Tekaüt Kanununa tâbi olanların 
muhtelif tarihlerde gördükleri zamlar ile tekaüt 
aylıkları bazı ahvalde yeni kanundan faydala-

non 
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Jianlardan daha yüksek miktara varmaktadır. [ 
Faraza 30 sene memuriyette kalmış bir sivil me
mur 40 lira asli maaşla eski kanuna göre 77,37 
lira tekaüt aylığı alması lâzımgeldiği halde aynı 
hizmet müddeti ve maaşı olan 60 lira maaş al
mak mevkiindedir. Subayda; 30 hizmet yılı olan 
70 lira maaş sahibi bir zat eski hükme göre 137, 
yeni kanuna göre 96 lira miktarında maaş al
ması lâzımgeliyor. Bu vaziyeti nazara alan son 
Zam Kanunu eski mütekaitlere yapılacak % 40 
zammın aynı miktar maaş ve aynı hizmet süre
si için yeni kanuna göre bağlanan maaş miktarı 
nı geçemiyeeeği hakkında bir esas koymuştur. 
Yani sureti umumiyede aynı maaş ve hizmet 
müddeti üzerinden tekaüt olan eski ve yeni mü
tekaitlerin emekli aylıkları bir hizaya getirilmiş
tir. % 4 zam o veçhile tatbik edilmiştir. Fakat 
muhterem arkadaşlarım, eski ve yeni tekaütlük 
kanunu mevzuubahis olduğu zaman şimdi üze
rinde durulmakta olan mesele aynı hizmet sü
resi ve memuriyet maaşı üzerinden eşit emekli 
aylığı değil, hakikati halde memurluk hayatın
da istihkak edilmemiş olan bir maaş seviyesine 
göre tekaütlük talep edilmesidir. Bu, bir nevi 
iadei muhasebe vaziyeti arzedeeek olan bir mua
meledir ki gerek prensip itibariyle ve gerek âti 
bakımından cesaret verici değildir. Zira bir ta
raftan az ve fakat yüksek vasıflı memur rejimi 
tesisi arzuları ifade edilirken bu tekaüttük re
jiminde de yeni ve mütemadi değişiklikler yap
mak zarureti hâsıl olacaktır. Kaldı ki bu 39 bin 
adedine varan eski mütekait vatandaşların bek
lemekte oldukları gibi terfih edilmeleri halin
de karşımıza bugün için iktiham edilmez bir 
bütçe külfeti çıkmaktadır. Geçen gün de arzet-
miş olduğum gibi, mütekaitlerin aynı yardım is
tihkaklarını bir misline tezyit etmek kararı, 
bütçe bakımından 5,5 milyon lirayı bulmakta
dır. Bu itibarla muhterem arkadaşlarımın bu 
mevzudaki arzularını filhal yerine getirmek im
kânsızlığı içinde derin teessürlerimi arzetmek 
isterim. 

Kıymetli arkadaşlarımın biraz önce vukubu-
lan beyanatları esnasında ileri sürdükleri birçok 
meseleler Maliye Bakanlığınızın câri muamele
lerini ve bütçe tatbikatını ilgilendirmektedir. 
Bunlar hakkında söyliyeeeğim; bu temennilerin 
imkân nispetinde kısa bir zamanda tatmin edi
ci bir hal merkezine bağlanacağı yolundadır. 

Eğer maruzatım kâfi görülüyorsa sözümü bu- J 
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nunla bitiriyorum. (Alkışlar). 

Gl. E. DUBUKAN (Hatay) — Efendim; 
emekliler hakkında verilen izahatı tamamiyle an-
lryamadım. Kendilerinden şunu rica ediyorum. 
Faraza 30 sene hizmet etmiş bir binbaşı eski ka
nun mucibince tekaüt edilmişse filen eline ne 
geçmektedir? Gene 30 sene hizmet etmiş bir bin
başı bu günkü tekaüt kanununa nazaran teka
üt edilmişse filen eline geçen para nedir? Bun
lar arasındaki fark eskilerin aleyhinedir. Fakat 
kendilerinin verdiği izahata göre, eskilerin lehine, 
yenilerin aleyhine gözüküyor. Lütfen bunu ten
vir buyururlar mı? 

MALİYE B. N. E. SÜMER (Antalya) — 
Bakamları şimdi huzurunuzda arzetmek uzun sü
rer ve belki Yüksek Meclisi yorabilir. Eğer Pasa 
Hazretleri bu mesele hakkında teferruatlı rakam
lar emredecek olurlarsa bendeniz şahsen kendile
rine arzederim. (Doğru, doğru sesleri). 

R. GÜRELİ (Gümüşane) —Bir sual: 4589 
sayılı kanunla yakacak zammı malûmu âlileridir 
ki yüksek yerlerde oturanlara veriliyordu. Yani 
1500 rakımdan yukan. Bunun diğer bölgelere de 
teşmili hakkında sayın Maliye Bakanımız bir şey 
düşünüyorlar mı? Bu bir. 

Iknci sualim de, vergi cibayeti usulünün de
ğiştirilmesi hakkında bu güne kadar ele alınmış 
bir program veya tasan var mıdır? Bunları öğ
renmek istiyorum, müsaade buyurulursa. 

MALİYE B. N. E. SÜMER (Antalya) — Di
ğer bölgelere teşmilden kasamızı anlıyamadmı. 

Umumî surette bütün vilâyetlere teşmili mi? 
R. GÜRELİ (Gümüşane) — Evet. 
N. E. SÜMER (Devamla) — Yüksek Meclis 

derhatır buyuracaktır ki, yakacak zammının ve-
rilemsini istilzam eden kanun taallûk ettiği böl
gelerin hususiyeti nazara alınarak yapılmıştı 
ve ancak o bölge dahilindeki memurlara bir yar
dım mahiyetini taşır. Bunun her tarafa teşmili 
hakkında Maliye Bakanlığınızda mevcut bir dü
şünce yoktur. 

Vergi cibayet meselesine gelince; 
Geçende arzetmiş olduğum gibi, Maliye Ba

kanlığınız umumî surette vergi sisteminde bazı 
yenilikler hazırlamaktadır. Diğer taraftan tahsil 
usullerinin basitleştirilerek kolaylaştırılması yo
lunda bazı tedbirler düşünülmüş ve istanbul, iz
mir ve bir de Ankara'da, üç aya yakm bir zaman-
danberi tecrübe şeklinde tatbik edilmiştir. Aidi-
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ğımız neticeler mucibi memnuniyettir. Bunu yurt 
çapında tatbik etmeyi tetkik ediyoruz. 

H. SELÇUK (Hatay) — Ankara'da yapılan 
memur evlerinin enaz maaşlı memurlara verilmesi 
daha faydalı olmaz mı? Demin kabul ettiğimiz 
kanuna göre, büyük memurlara yüzer lira verdik, 
küçük memurlara verdiğimiz ancak beş on lira 
arasındadır. Küçük memurlara bu evlerden ver
mek suretiyle aradaki farkı telâfi edemeyiz mi? 

MALÎYE BAKANI N. E. SÜMER (Antalya) 
— Efendim, inşa edilmiş olan memur konukla
rının tevzii bahsinde takibettiğimiz hedef Bakan
lar Kurulundan çıkan bir talimatname ile tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Buna göre memur ko
nuklardan istifade etmekte meskene olan ihtiya
cın şiddeti esastır. Otelde, handa kalanlar veya 
başkasının evinde misafir olarak üstüste oturan
lar bulunduğu gibi gayri sıhhi yerlerde ikamet 
edenler de vardır. Bunların vaziyetini islâh için 
bir çare olarak düşünülmüş olan memur evlerin-, 
den en şedid ihtiyaçta olanlar her dairede bir 
komisyon tarafından seçilerek faydalandırılacak-
tır. önümüzdeki Ağustos ayında 450 apartıman 
tamamen tevzi edilmiş olacaktır ve bu daha zi
yade ihtiyacı giderici vüsatte olacaktır. (Kâfi 
kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Zihni Orhun söz mü istiyorsu
nuz? Buyurun. 

Z. ORHUN (Kars) — Efendim, Maliye büt
çesinin 510 sayılı bölümünde «Vatani hizmet 
karşılığı bağlanan aylık ve ödenekler» diye bir 
şey vardır. Bunun cetvelinde 70 kadar isim görü
lüyor. Bu isimlerde muhtelif çağdan isimler, 
meselâ, Abdülezel Paşa diyor, hürriyet kahra
manı Niyazi Bey diyor, sonra istiklâl mücadele
sinde ölenler var. Bu isimlerle uğraşmıyalım. 
Burada aylık miktarı 2 lira, 2 lira, 12,5 lira, en 
çak bir iki tane de 50 lira var. Vatan yolunda 
ölen, yaşıyan ölüler, hiç bir karşılık gözlemiye-
rek öldüler. Yarın ölecekler de böyledir. Fakat, 
Meclis, Millet bunların hizmetlerini takdir ede
rek çoluk çocuklarına bir şey veriyorsa bu, cö
mert olan milletin vergisidir, ne de bir şeydir. 
Ya bunun ismini kaldıralım, yahut da bunun, 
bugünkü rayice uygun bir hale koyalım, dünkü 
gün iki lira, üç lira, altun para ızamanmda bir 
şeydi. Fakat bugün nedir? Yani bunu bu halde 
bıraıkmıyalım. Bunu bu halde bırakmak bu in
sanlara ıztırap verir ve bu uğurda ölenlerin 
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i ruhlarını tazyik eder. Buna bir çare bulmauui-

kolayi. (Doğru sesleri). 
Dr. A. ARKAN (Çankırı) — Muhterem ar-

I kadaşlar, Maliye bütçesinin hayır kurumlarına 
i yapacağı giderler arasında Tiftik Cemiyetine de 

25 000 liralık bir gider konmuştur. Malûmu 
âlinizdir ki tiftik hayvanatını hemen imhaya 
doğru gidiyoruz. Çünkü elimizde bulunan or
man kanunu bu hayvanların yaşamasına imkân 
ve müsaade vermemektedir. Şu halele bunları 
öldürürken bir de diğer taraftan 25 000 lira 
para verilmesi bence muvafık değildir. Bunu 
Kızılaya verelim. Van'da şurada burada felâ
kette uğrayan yurttaşlarımızın hiç olmazsa ele
mini ve iztirabını tahfif etmiş oluruz. 

Onun için bu 25 000 liranın bu fasıldan tay-
ymı rica ediyorum 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü Ha-
lit Nazmi Keşmir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. N. KEŞ
MİR (Tokad) — Arkadaşlar; bütçenin genel gö

rüşmeleri sırasında Sayın arkadaşımız Sami Coşar 
beyanları sırasında Bütçe Komisyonunun bazı 
noktaları açıklamasını istediler. Bu ödevi yeri
ne getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ dalgalı borçlar meselesi: 
Bütçe Komisyonu bütçeyi tetkik- ederken, 

memnunlukla şu vaziyeti görmüştür. Bir taraf
tan Haziran ayından bugüne kadar tedavül hac
minde 100 milyonu tecavüz eden bir eksiliş var
dır, diğer taraftan bütçenin Devlet borçları kıs
mında, geçen seneye nazaran, 90 milyon lira
dan fazlasiyle dalgalı borçları itfa için bir öde
nek konmuştur. Bunun 19 milyon kadarı faize 
geri kalan 315 milyonu da itfaya tahsis edile
cektir. Bu hiç şüphesiz Bütçe Komisyonunun 
önemle üzerinde durduğu ve memnunlukla kar
şıladığı bir durumdu. Çünkü, burada mev-
zuubahis olan dalgalı borçlar Maliye Bakanının 
söylediği gibi muhataralı ve hazineye külfet tah
mil eden kısımlardır. Bu muhatara arzeden ve 
Hazineye külfet teşkil eden dalgalı borçların te
ferruatını arzederek vaktinizi almak istemem. 
Yalınız bu dalgalı borçların bir taraftan mali
yeye faiz bakımından külfet tahmil ettiği, d i 
ğer taraftan da herhangi bir vaziyette emisyona 
müntehi olabilecek borçlardır. Bu bakımdan 
bunların itfası çok yerindedir. Yalınız bu mev
zu karşısında hatıra şu gelmektedir: Bu şekilde 

[ itfaya devam ettikçe acaba deflasyon politika-
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sim mı takip ediyoruz. Arkadaşlar; süratli ve 
ehemmiyetli nispette yapılan enfilasyon nasıl ki 
bir fiyat nizamını ve iktisadi bünyeyi bozan bir 
hadise ise ayni şekilde yapılan deflasyon da ak
si istikamette fiyat nizamını ve iktisadi düzeni 
bozan bir hadisedir. Bu itibarla Bütçe Komis
yonu bu mevzu üzerinde durmuş ve istikrarlı bir 
tedavül hacminin normal memleket ihtiyaçları
na, ticari ve iktisadi bünyeye uygun bir elasti
kiyeti haiz bir tedavül hacminin, memleket için 
şayanı temenni olduğunu raporunda da izhar 
etmiştir. Bütçe Komisyonunun bu 1946 bütçe
sini normal telâkki ettiği tarzında arkadaşımız 
beyanatta bulundu ve bu bütçenin normal olan 
veya olmıyan cihetleri üzerinde bazı mütalâalar 
ileri sürdü. Bütçe Komisyonu bu bütçeyi nor
mal bir bütçe telâkki etmiş değildir. Bu, ra
porda da açıkça ifade edilmiştir. Bunu norma
le doğru bir intikâl bütçesi telâkki edilmiştir. 
Bu bir intikâl bütçesidir. Çünkü, bir taraftan 
bazı fevkalâde vergiler, demin Atıf İnan arka
daşımızın burada gayet etraflıca izah ettiği gibi, 
bazı vergiler kaldırılmaktadır. Fakat buna mu
kabil fevkalâde hallerin devamı müddetince ya
pılmış olan bazı fevkalâde vergi zamları devam 
edip gitmektedir. Masraf bakımından da ayni 
vaziyet vardır. Vakıa bir tarafta olağanüstü 
ödenekler 200 milyona yakın bir miktarda indi
rilmiştir. Fakat 115 milyonu da durmaktadır. 
Bu vaziyet böyle olmakla beraber bütçe açığı var 
mıdır? Bütçe açığı vardır. Bu açık sarahatan 
bütçede ifade edilmiştir. Fakat Sayın Maliye 
Bakanımızın da demin açıkladığı gibi ve bütçe 
raporunda da açıkça gösterildiği gibi bu, is
tikrazla kapanan açık dahi, nihayet bayındırlık, 
imar ve tesis işleri gibi işlere tahsis edilen mik
tarın dununda kalmaktadır. Bu açığın, 69 
milyonu uzun vadeli istikrazlarla kapanacaktır. 
Geri kalan kısmı da az çok bu mahiyeti arzeden 
kredilerle kapanacaktır. 

Bu münasebetle faizler hakkında ileri sürü
len bazı mütalâalara cevap arzetmek istiyorum. 
İstikraz faizlerimizin yüksek olduğu ileri sürül
dü. Bunların indirilmesi, yahut vergi alınması 
gibi mütalâalar ileri sürüldü. Bu mütalâalar 
karşısında demin söz alan Atıf inan arkadaşı
mız son derece kıymetli mütalâalar beyan etti
ler. 

Arkadaşlar; Cumhuriyet devrinde iç istik
razların mazisi o kadar eski değildir. 1933 senesin-
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den başlar ve Cumhuriyet Hükümetleri ve Cum
huriyet maliyesi Devlet itibarının, iç kredinin 
millî sermaye ve millî tasarrufa dayanmak itiba
riyle inkişafı konusu üzerinde öjtedenberi önemle 
durmuştur ve ilk zamanlarda iç istikrazlardan 
muvaffüriyetli neticeler elde etmek kolay olma
mıştır ve nihayet bugün, şayanı şükrandır ki, 
Maliyemiz iç piyasamız da geniş plasmanlar yap
mak imkânını bulabilmektedir. Bu ancak hal
kın Devlet sözüne güveninin artması ve Devlet 
itibarının yükselmesi sayesinde olmuştur. Bu 
vaziyet karşısında bu itibarı ve güveni sarsacak 
herhangi bir hareketten katiyen içtinap etmek 
lâzımdır. Devlet borçlarının yükünü indirmek 
için muhtelif usuller arasında bir de faizi indir
mek vardır. Ancak bunun normal bir tek yolu 
vardır, o da eski tâbirle tahvili düyun veya 
konversiyon. Bunun da birtakım teknik şartları 
vardır. Bu teknik şartlar ne gibi şeylerdir, bu
rada tafsilâtına girip vaktinizi almak istemem. 
Hiç şüphe yoktur ki, maliyemiz bunu yakın
dan takip etmektedir. Hazineyi piyasaya taal
lûk eden teknik şartlar tahassul ettiği vakit bun
dan maliyemiz elbette istifade edecektir, ihti
yarî konversiyon haricinde, cebri olarak faizi 
indirmek Devlet itibarını kendi elimizle kır
mak olur. 

Arkadaşımızın temas ettiği mevzulardan bi
risi de sanayi plânlarımızın finansmanı mevzuu
dur. Bu mevzuda Bütçe Komisyonunun noktai 
nazarını iyice açıklamasmı istedik. 

Arkadaşlar; maliyemizin takip edeceği me
toda nazaran bir taraftan dalgalı borçlar itfa 
edilecek ve bu itfadan hâsıl olan marjlardan 
istifade edilerek müesseselerimizin kredi li
mitleri genişletilecek ve bu sayede de sanayi iş
lerimizin finansmanı mümkün olacaktır. 

Büçte Komisyonu raporunda bu meseleye kı
saca temas edilmiştir ve zannedersem vazihtir. 
Şunu söylemek lâzım ki, eğer banka kredilerine 
müracaat etmeden bu gibi işleri finanse etmek 
imkânı mevcut ise hiç şöphesiz şayanı tercih
tir. Bu imkânlar nelerdir? İstikraz veyahut 
vergiler. Arkadaşım vergi bahsine temas etti. 
İstikraz imkânları ne de olsa mahduttur. Vergi 
bahsine gelince, biliyorsunuz, vergi sistemimiz
de dolaylı ve dolaysız vergiler vardır. Kazanç 
vergimiz karineye dayanması itibariyle şimdiye 
kadar randımanı mahdut ve elastiki olmıyan bir 
vergi idi. Bu itibarladır ki, tahsil ve tahakkuk 
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î»akımından kolaylık arzetmekle beraber zengin 
ve fakire aynı nispette yüklemek bakımından 
mahzurlu ve adaletsiz olan istihlâk vergilerine 
daha fazla yüklemek zarureti hâsıl olmuştur. 
Fakat bu bahiste de haddi azamiye varılmış gi
bidir. istihlâk vergilerimizde tekrar bir ağır
laştırma değil, belki bir hafifleştirme mevzuu 
bahistir ve Maliyemiz de bu yoldadır. (Bravo 
sesleri). Binaenaleyh bu vaziyet karşısında zan
nediyorum ki, banka kredilerinden istifade bir 
zaruret gibi kendisini göstermektedir. Esasen 
Bütçe Komisyonu da, bunu bir zaruret olarak 
ifade etmiş ve bu kredilerden ölçülü bir şekilde 
istifade yoluna da temas etmiştir. Bu mümkün 
olur mu? Yani bir taraftan itfa, bir taraftan 
da itfadan hâsıl olan marj nispetinde kredi limit
lerini artırmak ve bu suretle tedavül hacmnıda 
esaslı bir değişiklik yapmamak. Asıl mesele 
buradadır, nazik nokta budur. Bu, zaman için
de, bu iki işi ayarlamak meselesi, yani bir Sen
kronizasyon işidir. Maliyemizin bu işi muvaffa
kiyetle başaracağını, bugünkü şartlar içinde, 
ümit etmek yerindedir. Aksini düşünmek için 
hiç bir sebep yoktur, sanıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim; Maliye Bakanlığı 
bütçesi bakında konuşmak için başka söz almış 
arkadaş yoktur. Bölümlere geçilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul, edilmiştir. 
B. 

407 

408 

409 

A 
409 

Lira 
Bakan ödeneği 5 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 10 898 801 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 3 349 287 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

pılacak ödemeler 34 932 513 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 Geçici tazminat 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

411 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 2 976 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

412 Merkez büro giderleri 109 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

413 İller büro giderleri 607 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
414 

415 

410 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

4.28 

429 

430 

431 

432 

Lira 
412 

525 

80 

000 

000 

000 

14 500 

551 

32 

250 

000 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
diyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 67 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yergi komisyonlarında aylıklı 
olmıyanlarm huzur ücretleriyle 
vukuf ehli ücretleri 73 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Malî müşavere komisyonu üc
retleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yergi tahsil giderleri 551 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazine işleri 155 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî mülkler işleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma giderleri 2 730 818 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devir ve teftiş yollukları 673 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci madedsini ilgilendiren gider
ler 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4353 sayılı kanunun 36 ncı mad
desinin gerektirdiği giderler 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3)827 sayılı kanun gereğince sa-
tmalınacak taşıtlar karşılığı 636 925 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Damga Basımevi giderleri 223 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul ve kurs giderleri 377 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

Kanunları gereğince özel idare
lere yapılacak ödemeler 1 200 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tice teşkili giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 137 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan toprak mahsulleri ver
gisi cibayet masrafı 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabantcı memleketlere 
gönderileceklerin yoluk ve öde
nekleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Malî kanun, tüzük ve yönetmelik
lerin toplama ve düzenlenmesi 
giderleri 
Yazı ve tercüme ücretleri, kitap 
ve dergi karşılığı ve Maliye der
gisi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek hay
van ve yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Siyasal bilgiler okulu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kanunu gereğince Ticaret"oku
lunda okutulacak öğrenciler ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1351 sayılı kanun gereğince îırıar 
Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İhtiyat ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ford sözleşmesi gereğince ödene
cek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı kanun gereğince tes
lim alman taşıtların bakım gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

800 000 

60 000 

8 500 

23 500 

247 160 

245 000 

25 700 

175 000 

100 000 

40 000 

1 

33 150 

2 500 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

B. 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

Lira 
Geçen yıl borçları 85 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 57 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Havayolları Devlet İşletme İda
resine 3 265 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne . 290 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 720 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1 714 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince 
özel idare ve belediyelere yar
dım 5 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hastaneler yiyecek giderlerine 
yardım 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4357 sayılı kanun gereğince ilk
öğretim öğretmenlerinin birik
miş haklan karşılığı 808 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mezarlık için Ankara Belediye
sine 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Şehir yolları için Ankara Bele
diyesine 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4599 sayılı kanun dolayısiyle özel 
idare ve belediyelere yardım 8 031 681 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yardımsevenler derneğine 10 000 
BAŞKAN — Kabıü edilmiştir. 
Darülacezeye 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kızılay kurumuna 15 00 d , 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darüşşafakaya 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Eğitim Derneğine 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeşilay Derneğine 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

OOK 



B : 16 21.12.1945 O : 1 
B. 

467 Balıklı Rum hastanesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

468 Manisa'da Mois Şinasi hastane
sine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

469 Halkevlerine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

470 Türk Tarih Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

471 Türk Dil Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

472 Türk Hukuk Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

473 Türk Coğrafya Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

474 Tiftik Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edihniştir. 

BAŞKAN — Bu bölüm bakında biı 
var. Okutuyorum. 

Lira 
35 000 

15 000 

3 900 000 

118 000 

115 000 

13 000 

5 000 

25 000 

önerge 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim scbeblerden ötürü 474 ncü bölüm

deki Tiftik Derneğine verilen 25 000 liranın 
tayyını arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

BAŞKAN — Tiftik Derneğine verilen 25 000 
liranın kaldırılmasını teklif ediyorlar. 

Önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... 

(Anlayamadık sesleri) 
Tiftik Derneğine verilmesi istenen 25 000 li

ranın tayynıı teklif ediyorlar... 
H. SELÇUK (Hatay) — Gerekçesini izah 

etsinler. 
BAŞKAN — îzah ettiler. 
Önergeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmedi. 
Bölüm kabul edildi. 

B. 
475 

476 

477 

478 

Ağaç Koruma, Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yarış ve ıslah komisyonuna, 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Ekonomi ve Tasarruf Der
neğine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kambiyo Borsasına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
20 000 

33 000 

9 000 

14 000 

B. Lira 
479 Balkan Birilği Derneğine 6 000 

BAŞKAN — Kabıd edilmiştir. 
480 3686 sayılı kanun gereğince ya

pılacak ödemeler 1 233 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

481 Sermayesine mahsuben Devlet 
Tarım İşletmeleri Kurumuna 2 000* 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

482 Sermayesine mahsuben Tarımsal 
Donatım Kurumuna 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

483 3827 sayılı kanun gereğince tes
lim olunacak taşıtlar atelyesine 
verilecek belirli ve döner sermaye 90 691 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

484 Ereğli Kömür Şirketinin satmal
ına taksitlerine karşılık olmak 
üzere Btibank'a 572 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

485 Ziraat Bankasına ödenecek sermâ
ye karşılığı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

486 Sermayesine mahsuben Emlâk 
Kredi Bankasına 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B - Devlet Borçlan bütçesi : 

BAŞKAN — Devlet borçlarına geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Bölümle

re geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
491 2094 sayılı kanun gereğince yapı

lan istikrazın faiz ve itfa karşılık
larıyla komisyon, sigorta ve başka 
her türlü giderleri 1 135 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

492 2463 ve 2614 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz 
ve itfa karşılıklariyle komisyon, 
sigorta ve başka he türPii gider
leri 2 845 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

493 3322 sayılı kanun gereğince çıka
rılacak tahvillerin faiz ve itfa be
delleriyle, komisyon, sigorta ve 
başka her türlü giderleri 791 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 
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4057 ve 4625 sayılı kşanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz 
ve itfa karşılıklariyle komisyon, 
sigorta ve başka her türlü gider
leri 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4275 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa kar
şılıklariyle komisyon, sigorta ve 
başka her türlü giderleri 12 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B - Dalgalı borçlar 
Genel Mahsup Kanunu gereğince 
verilecek tahvillerin 1932 - 1946 
seneleri faiz ve itfa karşılıklff-
riyle nakden verilecek tahvil ke
sirleri, komisyon, sigorta ve başka 
her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1513 sayılı kanun gereğnce para 
ile ödenecek borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Olağanüstü ödenek karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların belirt
tiği kerteler içinde çıkarılan Ha
zine bonolarından doğan borçla
rın faiz ve itfa karşılıkları 134 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2425, 2980 ve 3395 sayılı kanun
lar gereğince çıkarılan bonolar 
ve bu mahiyetteki borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4649 sayılı kanun gereğince öde
necek büyük su işleri bonolarının 
faiz ve amortismanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı kanunun 1 nci geçi
ci maddesi .gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir! 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına yapılan ödemeler 9 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına yapılan ödemeler 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21.12 
Lira 
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765 000 

790 000 

80 000 

50 000 

439 663 

634 595 

658 000 

000 000 

887 066 

315 590 

450 000 

B. Lira 
505 Cezaevleri inşaat kredisi faizleri 541 155 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
506 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 

maddesi gereğince çıkarılan bo-
lann itfa karşılıklariyle faizleri 1 065 091 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

507 3022 sayılı kanun gereğince Ame
rika Birleşik Devletleri Hükü
metine verilecek taksit 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

508 2434 sayılı kanun gereğince te- % 
min olunan kredi taksiti . 503 571 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

509 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanun
lar gereğince temin olunan kredi 
ve istikrazlar 20 141 484 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

510 Vatani hizmet karşılığı bağlanan 
aylık ve ödenekler 62 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

511 Mütekait, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri 29 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

512 4178 ve 4599 sayılı kanunlar ge
reğime yapılacak zamlar ve yar
dımlar 5 550 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

513 551 sayılı kanun gereğince harp 
malûllerine verilecek arazi kar
şılığı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

514 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

C — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz. Söz isteyenler lüt
fen isimlerini kaydettirsinler. 

Efendim, söz istemiş olan arkadaşların isim
lerini okuyorum. Görmediğimiz arkadaşlar var
sa lütfen onlar da işaret ettirsinler : Suut Kemal 
Yetkin, Hasene İlgaz, İzzet Ulvi Aykurt, Bel-
kis Baykan, Muhittin Baha Pars, Gl. Naci 
Tmaz, İzzettin Çalışlar, Rasih Kaplan, Hasan 
Üçöz, Incealemdaroğlu, Mahmut Allıoglu söz 
almışlardır. Şimdi söz Suut Kemal Yetkinindir. 
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S. K. YETKÎN (Urfa) — Sayın arkadaşlar; I 

Millî Eğitim bütçesi münasebetiyle sayın Millî 
Eğitim Bakanımızdan okullarımızdaki musiki 
eğitimi hakkında bazı dileklerde bulunacağım. 
Fakat daha önce, evelisi gün Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü bütçesi konuşulurken olduk
ça hararetli bir tartışma konusu olan Türk mu
siki meselesi üzerindeki görüşümü belirtmeyi, 
dileklerimin dayanağını teşkil etmesi bakımın
dan faydalı buluyorum. 

Evelisi günkü tartışmada tek sesli musikimi
zin Türkün öz malı bulunduğu, gerçekten üs
tün eserler verdiği ileri sürüldü. Doğrudur, bu 
musiki Türkün öz malıdır ve başarılı, üstün eser
ler vermiştir. Böyle olmakla beraber bu musiki
yi bugünün ve yarmm sanatı saymağa da im
kân yoktur. Çünkü tek sesli Türk musikisi, tıp
kı Türk minyatürü, Türk divan şiiri gibi Türk 
milletinin sanat iradesinden doğmuş, gelişerek en 
güzel örneklerini vermiş, sonra düşmeğe başla
mış, yeni bir ruh, yeni bir şekille tekrar yüksel
meğe koyulmuştur. Sanat tarihi, boydanboya, 
bu yükseliş, alçalış ve tekrar yükselişlerle dolu
dur. Minyatürlerimizin gerçek değerinden kim 
şüphe eder? Bu Divan şiirlerimizin sanat değe
rini kim inkâr eder? Klâsik mimarimizin önün
de kim eğilmez? Amma ne minyatüre, ne gaze
le, ne Selimiyeye tekrar gidebiliriz. Avrupa'
nın Saint - Pierre'e tekrar gidemediği gibi. 
Çünkü sanat iradelerimize değil, kendi irade
sine tâbidir. Çünkü sanat, sürekli bir yenileşme 
ihtiyacı ile yaşamaktadır. 

îsmail Dede'de kemal noktasını bulan Türk 
musikisini, yenileşme ihtiyacı ile birliktedir. 
Dede'nin Garptan bazı unsurları, meselâ üçlü 
usulü alması, bu ihtiyacın açık bir delilidir. 
Dede'den sonra bir duraklama devresi geçi
ren Türk musikisi, yeni bir hamle bekler gibi
dir. Tanzimatla beraber Garbın çok sesli mu
sikisi memlekete girmeğe başlar. Musikicileri-
miz bu çok seslilik dünyası içinde tecrübeler ya
parken, Türk ruhunu aksettirmekten hiçbir za
man geri durmamışlardır. Resmimiz nasıl tek 
buutlu minyatürden perspektifli resme dönmüş 
ve bu anlayış içinde övüneceğimiz eserler ver-
mişse, musikimiz de tek buutlu diyeceğim tek 
sesli musikiden çok sesli musikiye doğru öyle
ce yol almıştır. Bizden olan her gerçek değeri 
saymasını ve sevmesini biliriz. Eski Türk musi
kisi bu saygı ve sevgiden hiçbir zaman uzak ka-
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lamaz. Ancak yarının büyük Türk sanatını, 
bu musiki üzerinde kuracak tarzda, sanat eği
timine bir yön vermek meselesine gelince, o za
man iş değişir. Resim ve musiki ile, sanatımı
zın yürüdüğü yenileşme ve gelişme yolunda dü
ne gidemeyiz. Zaten buna imkân da yoktur. 
Garp musikisinde bulunmayan renkleri ve usul
leri olmakla beraber, bir devir ve bir cemiyetle 
beraber değişmiş ve aşılmış olan dünkü musiki
mizi, radyo yayımları ve Konservatuvar öğreti
mi ile canlandırmağa çalışmak, sanatın kanun
larına karşı koymaya yeltenmek olur. Bir asır 
önce başlayan çok sesli musiki hamlemizin, dur
madan geliştiğini ve hem de dünün tek sesli mu
siki makamlarından, usullerinden faydalandığı
nı, bugünkü musikimizin verdiği gerçek sanat 
eserlerinden anlıyoruz. Burada genç bestecileri
mizden, Necil Kâzım Akses'in Itri'sini, Ahmet 
Adnan Saygın'in Yunus Emre'sini, Ulvi Cemal 
Erkin'in piyano, Cemal Reşit Rey'in keman, 
Hasan Ferit Alnar'm viyolensel konçertolarını, 
hakikatin ifadesi olarak, anmayı bir vazife bili
rim. Bütün bu eserlerde hep kendi renklerimiz, 
hep kendi havamız sezilir. Yeni Türk musikisi, 
eski musiki ile bağlarını koparmamış, sadece tek 
sesliliğe, çok sesli hava içinde yeni bir hamle 
getirmiştir. Sanatta aynı şeyi devam ettirmenin 
imkânı yoktur 

Sayın arkadaşlar, gerekli gördüğüm bu gi
rişten sonra, musiki eğitimi konusuna geçiyo
rum. Millî Eğitim Bakanlığı yurtta musiki zev
kini geliştirmek, kuvvetli besteciler ve çalgıcılar 
yetiştirmekle görevlidir. Devlet Konservatuva-
rında, Filârmonik Orkestrada, ilk ve orta okul
larda musiki öğretimi, Devlet Konservatuvarı 
musiki folklor arşivi, bakanlığın musiki eğitimi 
alanında esaslı yardımcılarıdır. Konservatuvar 
bir yandan, çocuklarımıza müzik sanatı öğretir
ken, onların kabiliyetlerini geliştirmeğe çalışır
ken, orkestramız da Cebeci ve radyo konserleriy-
le, müzik zevkini yaymaya çalışmaktadır. Benim 
Millî Eğitim Bakanından bu hususta ricam bu 
konserlerde kendi eserlerimize daha çok bir yer 
ayrılmasını sağlamalarıdır. 

ilk ve orta okuHanmızdaM müzik öğretim ve 
eğitimine gelince; bu okullarda müzik eğitiminin: 
daha esaslı bir şekilde ve millî bir dâva olarak 
ele alınması lâzımdır, ilk okul öğretmenleri her 
dersi okuttukları gibi, musiki dersini de okutur
lar. Halbuki bu feragatli, vazife sever, çalışkan 
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arkadaşlar öğretmen okullarından, bu sanat ko-

• İnada, yeter bilgi edinmeden çıkmaktadırlar. Bu 
bakımdan musiki dersi için yetkili musiki öğret
menlerine ihtiyaç vardır. 

Ortaokul musiki öğretmenleri, Gazi Eğitim 
enstitüsünün musiki şubesinde yetişirler. Bu şu
beye lise ve öğretmen okulu mezunları alınmakta 
ve üç yıllık öğretimden sonra mezun olmaktadır
lar. Bunların çoğu Enstitüye girmeden önce ya 
musiki ile uğraşmamışlar yahut sadece biraz ke-
laan veya mandolin ile uğraşmışlardır. Şüphesiz 
enstitüden büyük besteci ve çalıcı yetiştirmek 
beklenemez. Fakat ortaokul musiki öğretmeni ol
mak, yapıcı ve geliştirici bir rol oynamak için 
üç yıllık bir öğretimle imkânsızdır. 

Bunun için musiki öğretmenlerinin yetiştiril
mesinde bazı değişikliklere gidilmesini zaruri 
görmektenim Meselâ ilkokulu bitirmiş olanlar 
Musiki öğretmen Okulunda meslekî ve kültür 
dersleri ile birlikte 6 yıl okuduktan sonra ilkokul-

ılara, Musiki öğretmen Okulundan iyi derecede 
mezun olanlar da Enstitüde daha üç yıl okuya
rak ortaokullara musiki öğretmeni olurlarsa, mu
siki eğitiminden beklediklerimizi daha kesin ola
rak gerçekleştirebiliriz. Şahsen ilkokul üzerine 
kurulmuş altı yıllık Musiki öğretmen Okulu ile 
onun üzerine kurulmuş üç yıllık enstitüyü mu
siki eğitimimiz bakımından zaruri görmekteyim. 
îlk ve orta okullarımız için bünyemize uygun 
olarak hazırlanmış ders kitaplarının ve şarkıları
nın hazırlattınlması da zaruridir. 

tik ve orta okullarımızda musiki eğitimine 
verilecek önemin, resim ve heykel gibi plâstik 
sanat bilgisine de verilmesini, helkelcilerimize 
ve ressamlarımıza çalışma imkânlarının sağlan
masını temenni etmemek elden gelmez. Benim 
burada yalnız musiki eğitimi üzerinde duruşum, 
bu sanat okulunun en telkin edici bir sanat olu
şundan, körpe, ruhları daha kolay tesir altında 
nulunduruşundandır. 

Musiki folklor arşivi sanatımızın gelişmesin
de büyük bir kaynak olmağa namzettir. On yıl-
danberi yurdun değişik köşelerinde derlenip ar
şive giren beş binden fazla türkü vardır. Bu gü
zel çalışmanın devam etmesini dilerim. Derle
nen bu türkülere ait ilmî kıyaslamalrı ve hüküm
leri ihtiva eden yayım işine bir an önee geçilme
sini de Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan rica 
ederim. Musikimizin çok seslilik dünyasında ya
şadığı, bu dünyada gerçek değerde eserler ver-
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diği apaçık bir hakikattir; Durumun böyle ol
duğuna, Devlet de, konservatuvarında, ilk ve 
orta okullarda musiki eğitimini ve gelişmesini 
sağlamakla ödevli bulunduğuna göre, Türk bes
tecilerinin meydana getirmiş oldukları yüz yüz 
elli kadar eserin ortaya çıkması için, Millî Eği
tim Bakanlığının her türlü imkânı hazırlaması 
bir zaruret halini alır. Yeni Türk musikisinin 
umumiyetle hep geleceğinden bahsedilmektedir. 
Bu eserler ortaya çıkınca yeni Türk mûsikisinin, 
Dünya sanat alanında sayılı bir yeri olduğu da 
herkes tarafından, bilhassa yurttaşlar tarafın
dan anlaşılmış olur. Benim Millî Eğitim Baka
nımızdan içten gelen dileklerim bunlardır. 

H. İLGAZ (Hatay) — Aziz arkadaşlar; ta
biat insanlara hep ayni hassasiyet, aynı bilgi, ay
ni ferahlık ve huzur vermiyor. Bazılarını çok 
mesut, bazılarını çok bedbaht ediyor. Ben bed
bahtlıkları yüzünden çocukları ortada kalmış 
olan bazı ailelere temas ederek bunlar için Ba
kanlıktan bir ricada bulunacağım. 

Hatırasını hürmetle andığımız merhum Refik 
Saydam İstanbul'a geldiği zaman bir konuşma 
yapmıştı. Bu konuşma bir ihtiyaçtan doğmuştu. 
Bu ihtiyaç ta günlük geçimlerini temin edebil
mek için çalışmak zorunda kalan biçare annele
rin hamisiz kalan çocuklarını barındırmak için 
senelerdenberi kültürümüze hizmet eden ve se-
nelerdenberi çocukları bir anne ve baba şefka
tiyle himayesine alan D arüşşafakanın yanında 
bir kız okulu da yaparak aynı ihtiyacın kızları
mız için de düşünülmesi esasını kabul etmişti. 
Bunun için hatta binanın yanında bazı inceleme
ler yapıldı, Devlet bütçesinden para vermeği 
de vait ettiler. Maarif Bakanlığından İstanbul 
Valisinden, Parti teşkilâtından yardım isten
di. Bu yardımların dört taraftan karşılandığını 
görerek sevindik. Hepimiz bunu günlerce aynı 
istek ve samimiyetle bekledik. Fakat bir şans
sızlık, vazife için İstanbul'a gelen Refik Say
dam 'i yine vazife esnasında kaybettik. (Allah 
Rahmet etsin sesleri). Ondan sonra gelen za
manlarda dünya buhranı, 1#39 da başlıyan ikin
ci cihan harbi bir çok işlerimiz gibi bununda ya
pılmasına engel oldu. 

Şimdi bugün İstanbul'da yaşayan bir Darüş-
şafakamız vardır. Fakat o bina öyle bir vazi
yettedir ki her sene kendisine müracaat eden 
erkek çocukları bile kabu ledecek bir vaziyetten 
çok uzaktır. Çünkü geçim zorluğu münasebetiyle 
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kaybettiğimiz anneler veyahut babaların çocuk
ları, bu şekildeki erkek öğeneileri bile kâfi de
recede alabilecek kabiliyetten çok uzaklaşmıştır. 
Bu sene benim müracaatım üzerine; 11 çocuk 
Ankara'dan müracaat etmişti ki, yetim ve yok
sul derneği admadır. Bunlar için yaptığım te
maslarda bunların hepsi beşinci sınıfta olduğu 
için alınamadılar. Çünkü bu sene Türk Okutma 
Kurumu ancak üçüncü sınıf mezunlarının Da-
rüşşafakaya, kabul edilebileceğini resmen kuru
ma bildirdi. Bu suretle anneleri işçi olan, baba
larını kaybetmiş bulunan yüzlerce çocuk, mem
lekette eskisi gibi Darüleytamlar da olmadığı, 
parası da bulunmadığı için müşkül bir durum
da kalmışlardır. Çünkü bunlara bakmakta olan 
anneleri iş müesseselerinde çalıştığı, barındıracak 
kimseleri olmadığı için, sabahleyin beşte kalkıp 
Bakanlıklara odacılık ödevlerine gittikleri hat
tâ müesseselerde gece hizmetleri gördükleri için 
bu zavallı çocuklar çok bakımsız ve perişan bir 
halde kalmaktadırlar. Gönül arzu ediyor ki bu 
teşkilât bizim kültür hizmetleriyle en yakından 
alâkadar olan Bakan arkadaşımızın ve onun teş
kilât arkadaşlarının elini uzatmasiyle bu erkek 
kısmı ne kadar genişletmek mümkün ise o ka
dar genişlesin, bunun j^anmda, münasip arsalar 
vardır, buraya bir kız okul şubesinin de yapılma
sını bilhassa rica etmekteyim. Benim bu rica
mı kuvvetlendiren ve hatırlatan bu seneki Ma
liye Bakanlığımızın bütçesi oldu. 1945 yılı için 
70 000 lira konulduğu halde bu sene bu miktar 
120 000 liraya çıkarılmıştır. Şüphesiz ki, bu yar
dım daha fazla da olabilir ve yapılacaktır. Onun 
için bu vaziyetin gözönünde tutulmasını rica edi
yorum. 

İkinci bir ricam da, öğretmen arkadaşlarım 
içindir. 4357 numaralı kanun mucibince ilk
öğretim öğretmenleri terfi ettikleri zaman özel 
idarelerden maaş aldıkları için terfi haklarını 
yerinde ve zamanında alamamışlar, hattâ arka
daşlarımızın 3 senelik, 4 senelik alacakları para
lar vardır. Şimdi bunların beş senede itfası için 
verilmiş bir karar ve emir de mevcut bulunmak
tadır. Bu sene de bunun için bütçeye 800 200 
lira ödenekler konulmuş olduğunu gördük. 

Bir öğretmen ve meslek ki kendini kamilen 
buna vakfediyor. Memlekette ıstırap var mı? 
Gidiniz ilkokul öğretmenine sorunuz, memleket
te refah var mı? Gidiniz ilkokul öğretmenine so
runuz. Şen, zinde ve giyimli bir nesil var mı? 
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Gidinin ilkokul öğretmenine sorunuz. Memleket
te hastalık var mı? Gidiniz ilkokul öğretmenine 
sorunuz. İç mahallelere kadar gitmenize lüzum 
yoktur. Küçük yavrucukların sözlerini dinle
mek, onların yüzlerindeki ıstırap ifadelerini 
görmek, ilkokul öğretmenlerinin senelerce dur
madan çalıştıkları bir dâva içinde nasıl çalıştrk-
larını ispata size medar olacak en büyük bir si
lâhtır. (Bravo sesleri). 

Şimdi, bu şekilde çalışan bu meslek arkadaş
larımızın bazıları, itiraf etmek lâzımdır ki, ge
çindirecek malî vaziyetleri fevkalâde müşküldür. 
Çünkü bunların yetişmiş, aile bütçesine katacak 
oğulları yoktur, çalışamaz, henüz daha okumak 
çağmdadırlar. Kızları yoktur bir iş yapamaz
lar. Hepsi daha küçüktür. Bunlar babalarının 
eline bakarlar. Evde bir anne. Birinin eksiği
ni diğerine yapmakla tamamlamağa çalışır. 
Bir öğretmenin 10 - 15 lira parasını toplu bir 
halde almak onun için pek büyük bir kazançtır. 
Şuna inanınız ki, bir arkadaş henüz Devletin 
vermiş olduğu elbiseyi daha diktiremedi. Alaca
ğının verilmesini bekliyor, ki kumaşını terzi oku
luna götürerek yaptırabilsin. Çünkü orada 30 
liraya dikiyorlar. Bu şekilde arkadaşlarımız ol
duğuna göre, ricam şudur : Mademki bu öde
nekler bu sene sekiz yüz bin iki yüz liradır. Hiç 
olmazsa bunlarda bir tasnif yapılsa, meselâ ma
aşları 20 - 25 liraya kadar olanlara verilecek, 
dense de bu hakları defaten tesviye edilse. Bu, 
onların aile bütçesine bu suretle doğrudan doğ
ruya bir yardım olacaktır. 20 veya 25 lira gibi 
toplu, bir para alsalar bu para ile çocuğunun 
bir ihtiyacını görecektir. Mümkünse bu tasni
fin gözönünde tutulmasını Bakanlıktan çok rica 
ederim. 

Üçüncü bir ricam : Bunu kendikendimize de 
yapabiliriz, fakat kendikendimize yaptığımız ba
zı işler vardır ki başteşkilâtımızın bu işi eline 
alarak kavraması, müstakil işlerden daha büyük 
verim ve daha büyük kaynak getirir. Bunu bil
diğim için Bakanlıktan yahut ta illerde Millî 
Eğitim müdürlerine emir vererek böyle bir ar
zuyu yaptırmalarında fayda görürüm. 

İsteğim, bütün illerde meselâ Başkentimiz
de birçok hayır kurumları var. Çocuk Esirge
me Kurumu, Yardım Sevenler, Kızılay, İlko
kul himaye birlikleri, Yetim ve yoksullara yar
dım dernekleri vesaire... Bütün bunlar sosyal 
hizmetler için çalışıyor. Çok memnun ve mtite-
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şekkiriz o kadar ki daha fazlasını yapabilmek 
için, kendi yapamadığını bir başkası için isti
yor, topluyor, kapı kapı dolaşıyor, bu çalışma 
10 kuruş bulabilmek içindir. Çok takdir ediyo
ruz. Yalnız bütün bu çalışmalar dağılıyor ve 
plânlaşmıyor. Şimdi ne istiyorum? Mademki 
aynı hava içindeyiz. Aynı muhit içinde biribi-
rimize inanıyor, iman ediyor, hepimiz biribi-
rimnzi seviyoruz, öyle ise ne yapalım? Beraber 
çalışalım. Hep bir araya gelelim. îşte Kızılay. 
Sen yidiriyorsun. îşte Çocuk Esirgeme Kurumu, 
sen şu yaşa kadar olanları giydireceksin. îşte 
Halkevi Sosyal Yardım Kolu, sen de çocukla
rın kitap, defter ve kalemlerini temin edeceksin. 

Yetim ve Yoksulları Koruma Cemiyeti sen de bun
ların iç çamaşırlarını temin edeceksin diyelim 
ve öyle bir koordinasyon temin edelim ki, her
kes bütçesini, dağarcığını önüne koysun büyük 
bir istekle çamaşır benim üzerimde aman hazır
layayım. öbürü ayakkabıyı ben üzerime aldım 
aman yetiştireyim desin ve çalışsın. 

Bütün bunlar tatil aylarında hazırlanır, okul 
açıldığı zaman şen ve zinde olarak okula gelen, 
hiç bir şey umursamıyan bahtiyar, mesut çocuk 
kütlesine herkes en ucuz para ile meselâ on ku
ruşa ayakkabı, 20 kuruşa iç çamaşırı ve beş 
kuruş mukabilinde de kittaplarmı dağıtır. Eğer 
bu koordinasyonu yaparsak bütün şehirler ara
sında bu işler daha düzenli işliyecek ve faydalı 
olacaktır. Bu takdirde bir tek yalın ayak veya 
yırtık elbiseli soluk benizli bir yavru aramızda 
kalmıyacaktır. 

Bir şey daha var; onu henüz etüd etmiş de
ğilim. Bakanı aradım fakat bulup öğreneme
dim. Onun için ihtiyat kaydiyle telâkki ediyo
rum. Enstitü mezunları şöyle oluyor. Bunları 
köylerinden alıp okutuyoruz ve aynı köy ensti
tülerine gönderiyoruz, yani çalışmaya sevk edi
yoruz. Bu köy mezunları aynı köye gidecek 
olursa gelen arkadaşiyle veya köylü ile müşte
rek çalışamryorlarmış. O, bir iş yapmak isti
yor, zaten öğretmenliğin en büyük başarısı ken
dini bu işe vermekle olur. Kendi kendini vere
bilmek için köye koşan çocuk, köyde olan ve 
küçükken çocukluk arkadaşı bulunanlarla geçi
nemiyor, demek... ötekiler bunun vaktiyle kü
çükken yaptığı bir şeyi ele alarak, aralarında 
tartışmalar oluyor. Onun için köyden alıp ye
tiştirdiğimiz çocuğu tekrar köye göndereceğimi
ze ayrı bir köye gönderirsek daha faydalı ola

caktır. Bunun da nazarı itibara alınmasını ri
ca ediyorum. 

î . U. AYKURT (Eskişehir) — Sayın arka
daşlarım; bir kaç kısa sözüm var. Bunun için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Biliriz- ki, 
Dünyada insan dimağı bütün eserlerin köküdür, 
ilk temelidir. İrfanın, bilginin, herşeyin başıdır. 
Onsuz birşey olmaz. İşte bugün bu kadar önemli 
bir işin dolgun bütçesini konuşmak mutluluğu 
içindeyiz. İnsan bir Millî Eğitim bütçesine ba
kıp bir de kurtuluş savaşının ilk senelerin deki 
vaziyeti gözönüne getirirse aradaki büyük farkı 
görerek derin sevinç ve güven duyuyoruz. 

Büyük, küçük bilgi müesseselerimiz Cumhu
riyet devrinde ne kadar artmıştır? Yeryer açılan 
Köy enstitüleri verimli hâle gelmişlerdir. Köy
lere, köylü öğretmenler gönderiliyor. Bunlar 
köy eksiklerini köy çocuklariyle birlikte başara
caklardır. her köy böyle bir meşale altında ha
yattaki yolunu daha iyi görecek, elbetteki, daha 
mamur olacak, daha iyi yürüyecek ve yüksele
cektir. Ne iyi, ne güzel! Bu halden dolayı Millî 
Eğitim Bakanımızı hem kutlar hem de bu geniş 
irfan işinde kendilerine başarılar dilerim. 

Şimdi, izninizle orta tahsil çocuklarımıza dair 
ufak bir düşüncemi arzedeyim: Biliriz ki, Türk 
çocukları zekidir, yarayışlı, kavrayışlıdır. Ge
ne biliriz ki, Türk öğretmenleri ehildir, fe
ragatlidir, fedakârdır. Buna hiç şüphe yoktur!.. 
Fakat çocuklar bu hale rağmen derslerden sıkıntı 
çekmektedirler. Bunları görüyoruz, Yardıma 
ihtiyaçları çokça oluyor. O halde niçin böyle 
oluyor? Sebep aramamız lâzımdır. Ben hatı
rıma geleni söyliyeyim: Çocuklar liselerde öğle
den evvel ders alıyor, öğleden sonra da mütalâa 
ile meşgul oluyorlar. Fikrimce bu mütalâa kâ
fi gelmiyor. Acaba mütalâayı müzakereye, ders 
öğretmeğe çevirmek ve bu suretle çocuklarımızı 
daha çok çalıştırmak, çalışma itiyadını hâsıl et
mek Çalışmayı sevdirmek kabil olmaz mı? 

Çoçuklardaki bu halin aile terbiyesinin tar
zından, sinemalardan, bazı roman kitaplarından 
filân geldiğini de söyliyenler bulunuyor. Bun
lar da müessir olabilir. Her ne ise, çarelerini en 
iyi bilen Millî Eğitim Bakanımızdan bu husu
sun önemle incelenmesini, ne çare gerekiyorsa ya
pılmasını dileyorum. 

Bir iki mahallî dileğim de olacaktır. Eskişe-
hirimiz gün geçtikçe büyümektedir. Her alanda 
hiç durmayıp çalışan, uğraşan bir şehirdir. Okul-
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larımız da çoktur. Bu cihetten çok memnunuz. 
Yalnız lise binamız hiç kâfi gelmiyor, öğrenci 
çoktur, öğleden evvel ve öğleden sonra tedris
ler yapılmaktadır. Artık lise bahçesine bir pav
yon yaptırmayı veya bir ortaokul yapmayı, 
Eskişehri iyi bilen sayın bakanımızdan dilerim. 

ikincisi de bir Sivrihisar ilçemiz vardır. 
Burası tarihi, köklü bir memlekettir, evleri çok, 
pazarı kalabalık, halkı zeki ve çalışkandır. Bu
raya her gittikçe, ortaokul ihtiyacı ile karşılaşı
rız. Haklı isteklerine, doğrusunu söylemek lâ-
zımgelirse, zor cevap verebiliriz. Halbuki buraya 
orta veya sanat enstitüsü gibi bir şey ister. Bu
nu da sayın bakanımızdan dilerim, bunu dileme
ğe mecburum. 

B. BAYKAN (Ankara) — Saym arkadaşlar 
Ankara ilinin okul ve öğrenci durumu hakkında 
mâruzâtta bulunmak için söz almış bulunuyorum. 
Gerek ilk öğretim seferberliği, gerek tahsil ihti
yacı ve nüfusun artımı gibi âmiller Başkentimi
zin öğrenci adedini günden güne artırmaktadır. 
Son çocuık nüfus ayımı Ankara Beediyesi hudud-
ları içinde 7 ile 16 yaş arasında, yani mecburi 
tahsil çağında 30788 çocuğumuzun bulunduğu
nu meydana çıkarmıştır. Aynı hudud dâhilinde 
tedrisatta bulunan okullarımızın adedi de 31 dir. 
Bu okulların bir kısmı yeni ve mektep için ya
pılmış binalar olup bunlar 6 yahut 10 dersaneli, 
diğer bir kısmı da mektep için yapılmayıp, eski 
evlerden ibaret olan binalardır ki bunlar zaru
ret dolayısiyle mektep haline getirilmişlerdir. 
3 - 4 dersaneli olanlarda vardır. Bu okullar
daki dersane adedi mecmuu 130 olarak hesabe-
dilmiştir. Bu okullarda çift tedrisat yapılmak
tadır. Dersaneler buna rağmen çok kalabalık ve 
verimi düşürecek kadar sıkışıktır. Bu okullarda
ki sınıf mevcudu normalin çok fevkinde 97, 
hattâ 110 mevcutlu olan sınıflar vardır. Bu yüz
den öğretim ve eğitim işi ile ödevli olarak bu 
okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız vazi
felerini müşkilâtla başarmaktadırlar. Aynızaman-
da şehrin gayri muayyen yerlerinde, gayri mun
tazam bir şekilde, serpilmiş olan bu okul bina
larına, devam mecburiyetinde olan çocuklar, bu
ralara müşkilâtla gidebilmekte ve bu yüzden bir 
çok tehlikelere ve sakatlıklara mâruz bulunmak
tadırlar. Bu münasebetle bu bölgelerin yerlile
riyle yaptığımız konuşmalarda bize daima bu ih
tiyaçtan bahsemişler mektep yapılması arzusunu 
izhar eylemişlerdir. Ankara Vilâyeti elinde mev- | 
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cut bütün imkânlardan istifade ederek, mektep 
haline getirdiği binalardan da faydalanarak ye
niden mektep yapmak ihtiyacını hissetmiş ve bu 
maksatla, Ankara'da dört yeni ilkokul binası 
yaptırmıştır. Bunlar için sarfedilen para iki mil
yon lira raddesindedir. Bu masraf için de arsa 
bedeli dâhil değildir. Çünkü arsa teberru sure
tiyle elde edilmiştir. 

Arkadaşlarım; normal tedrisat yapabilmek 
için Ankara'da daha 330 dersaneye ihtiyaç ol
duğu yani 33 ilkokul binası yapılmasına ihti
yaç olduğu hesap ediliyor. Bu binaları yaptır
mak için lâzım olan para ise 15 - 20 milyon lira 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu rakama bazı ilçelerimizin ihtiyacı olan 
bilhassa bazı bucaklarımız vardır ki bunların 
okul binaları çok haraptır. Çamlıdere ve Güdül 
okul binalarımızı misal olarak zikredebilirim. Bu 
binalar o bölgenin çocuklarını çift tedrisat yap
tıkları halde istiab edememektedir. 

Arzettiğim sebebler gösteriyor ki adedleri gün 
geçtikçe artan yavrularımızın mektep ihtiyaçla
rını karşılamak için büyük şehirlerimizin illerin 
ve özel idarelerin bugünkü gelirleri artık kifayet
siz bir hal almaktadır. 

Yine bu kürsüde beyanatta bulunan arkadaş
larım istanbul ilinin de aynı durumda olduğunu 
izah etmişlerdir. 

Bütçe Komisyonu, Millî Eğitim raporunu ha
zırlayan arkadaşlarımız raporlarında bu mesele
ye temas ederek Hükümetimizin bu ihityacı kar
şılamak için bir kanun hazırladığı ve bunun bir 
an evvel Yüksek Meclise gelmesi temennisini iz
har etmişlerdir. Ben de aynen onların bu te
mennilerine iltihak ederim. 

ikinci bir konu da Ankara köylerindeki mek-
teplerimizdir. 

Ankara linin 1137 köyünün 600 kadarında 
henüz mektep açılmamıştır. Keskin, Haymana, 
Balâ, Şerefli Koçhisar ilçelerimiz köylerinde 
mektep nispeti;% 8, 10 arasındadır. Bu köyle
rimizin mektebe kavuşması için çocuklarının 
ilkokul mezunu olarak köy enstitüsüne gönde
rilmesini rica etmektedirler. Halbuki bu zik
rettiğim ilçelerde henüz bölge okulu açılmadığı 
için uzun bir zaman bunlar enstitüye gitme-
hakkını da kazanamıyacaklarıdır. Benim ri
cam bu ilçelerimize biran evvel bölge okulu 
açılmasıdır ki, bundan asgari 10 sene sonra 
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enstitü mezunu olarak ancak köylerine döne
bileceklerdir* 

ilçelerimizin, ziyaretimiz esnasında tesa
düf ettiğimiz ikinci bir ihtiyacı ise köy okulları 
öğretmeni ihtiyacıdır. Tek öğretntenli okullarda 
öğretmen, askerlik, hastalık, vefat vesair se
beplerle vazifesinden ayrılınca yerine başka biri 
bulunamadığı için uzun zaman mektep kapalı kal
maktadır. Halkın bir çok gayretler sarf ederek yap
tırdığı binalardan istifade etmemesi ve çocuk
lara» tahsiJsiz kalması onları çok üzmektedir. 
Herhangi bir sebeple vazifesinden ayrılmak 
mecburiyetinde kalan öğretmen ve eğitmenlerin 
yerlerini doldurmak için bor çare ve imkân te
minini Sayın Bakanımızdan bilhassa rica ederim. 
Gerek yukarda, arzettiğdm sebeplerle bölge oku
lu ihtiyaçları ve gerekse mektepsiz köîy adedi 
ve öğretmen ve eğitimenlerin yetiştirilmesi lü
zumu bizde Hasanoğlan Köy Enstitüsüne biran 
evvel fazla talebe- gönderilmesi lüzumunu belirt
mektedir. Halbuki dört vilâyetin ihtiyacını kar
şılamak zorunda olan enstitümüz öğretmen, sağ
lık memuru yetiştirmek ve son sınıflardan ay
rılanlardan ebe yetiştirmek, eğitimen yetiştir
mek ödevleriyle çok yüklüdürler. Bir de yüksek 
kısmı ihtiva etmektedir. Onun için kadroları 
takatimiz fevkindedir, Ankara'nın ihtiyacına 
kâfi derecede cevap veremiyor. Bundan dolayı 
bu enstitümüzün kadrosunun da genişletilmesini 
rica > ediyorum. 

İlçelerimizin orta tahsil ihtiyacına geçiyo
rum: Ankara'nın 11 ilçesinin hemen hiçbirinde 
ortaokul açılmamıştır. Yalnız Kırıkkale'de as
kerî fabrikaların himmetiyle açılmış bir orta 
oksal vardır ki, bilâhare Bakanlık emrine alın
mıştır. İlçelerdeki halkımız ilk öğretimini biti
ren^ çocuklarını okutmak için çok müşkül var 
ziyefcte kalmaktadırlar. Bunlar ya uzak illerdeki 
yat ık okullara çocuklarını yerleştirmek mecbu
riyetindedirler veyahut ailelerinden bir kısmını 
Ankara 'ya yerleştirerek Ankara'da okutmak zo
runda kalmaktadırlar ki, bu da Ankara'da esa
sen mevcut bulunan mesken darlığını arttırmak
ta-ve aynızamanda ailenin geçim durumu da 
bozulmaktadır. 

Sonra ilçelerimizde ticaret ve sanayi gibi 
dededen kalma bir çok meslekler daima yaşamak
tadır; Yeni yetişen gençlerimiz de bu mesleğe 
bağlanmak lüzumunu duymaktadırlar. Bu sebep
ten dolayı temennim bu ilçelerde bugünün ihti

yacına uygun ticaret ve sanat orta okulları açıl
masıdır. Aynızamanda ticaret ve sanayi haya
tımızın inkişafına yardımı dolayısiyle halkımız 
meslek orta okullarının ilçelerinde açılmasını-
parti kongrelerinde daima rica etmişlerdi. Bun
lar içinde yedi sekiz bin nüfuslu, Çubuk, Bey
pazarı, Kalecik gibi zengin ve kalabalık olan 
ilçelerde mektep açmağa müsait binalar da mev-
cutur. Yeniden meslek okulları açmakta olan 
teknik öğretim müsteşarlığının bu cihetleri de 
tetkik ettirerek bu hususa programında yer ver
mesini bilhassa rica ederim. Yukarıda arzetti-
ğim sebepler, Ankara ilçelerinin çocukları için 
Ankara içerisinde bir pansiyona ihtiyacı oldu
ğunu da belirtmektedir. Ankara'da Tekel Ba
kanlığımız mektepsiz ilçelerde bulunan memur 
çocukları için 30 kişilik bdr öğrenci yurdu aç
mıştır. Bu pansiyon faaliyete geçmiştir. Yu
karıda arzetiğim sebeplerden dolayı diğer Ba
kanlıklarımız memurlarının da vazifeleri basma
da daha rahat çalışabilmeleri için Ankara 'da 
mektepsiz olan ilçelerimiz memurları için böyle bir 
pansiyon açılması temennisini izhar ederek söz
lerime nihayet veriyorum (Alkışlar). 

M. B. PARS (Bursa) — Sevgili arkadaşlar, 
evvelâ kıymetli arkadaşımız Suut Kemal Yet
kin'e teşekkür edeceğim. Ayni fikirde olanlar 
kürsüde biribirlerini teyit ederlerse bazı inatçı 
arkadaşları belki inatlarından vaz geçirebilirler. 

Ben dün zavallı, öksüz Türk musikisi de
miştim. Hata etmişim, öksüz olan yalınız Türk 
musikimiz değilmiş. Garp musikisi de ayni hal
de imiş. Ben bu sabah radyoya gittim, konuş
tum. Yine fikrimde İsrar ederek radyodaki Türk 
musikisi hakkındaki fikirlerimi muhafaza ediyo
rum ve edeceğim, bu, ayrı bir meseledir. 

Orada hem şark, hem garp musikisini bilen 
arkadaşlardan biri vardı. Dedim, siz bize bi
zim ruhumuzu taşıyan yeni eserler getirecekti
niz, ümitlerimiz şurada iki musikiyi bilen genç
lerde idi. O dedi ki, ben icracıyım, ben komp-
zitör değilim. Peki bestekâr kimlerdir? Şim
di size isimlerini takdir ile arzedeceğim. Niçin 
eser vücude getirmezler efendim?. Eser vüeude 
getirmişlerdir. Neden dinletmezler. Çünkü ma> 
salarının üstünde veya içindedir. Niçin ma
salarının üstünde veya içindedir? Çünkü nota* 
ları yoktur. Çünkü arkadaşlar, bir bestekâ
rın bestelediği bir şeyi orkestraya verebilmek 
için 80 muhtelif nota lâzımdır ve her nota 30 ar 
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sayfadan 2400 sayfa edermiş, bir bestenin no
tası. Bizde bunu başaracak matbaa yokmuş, 
bu matbaa olmadıkça bu işin yapılmasına da im
kân yokmuş, bu işin yapılmasına imkân olma
dıkça da bu zavallı gençlerin bin bir zahmet ve 
hassasiyetle vücude getirdikleri eserleri hiç bir 
vakit dinlememize imkân yokmuş. Kaç paraya 
olur dedim. 150 bin liraya bir matbaa gelebilir. 
7 - 800 liraya da sanatkârı gelebilir, dediler. 
Görüyorsunuz ya avcının barutu kabilinden bes
tekârlarımızın notası yoktur, armonize ettik
leri eseri teslim edecekleri bir yer yoktur. Şu 
halde bizde o misiki de biçare bir vaziyettedir. 

Diyoruz, bestekâr gençlerden istiyoruz ya, 
işte sizi yetiştirdik, bize bizim ruhumuzu okşı-
yan yeni eserler veriniz, diyoruz ya. Maişetini 
temin etmek için haftada bilmiyorum kaç saat 
18 - 20 saat dersle meşgul, evine döndüğü za
man harap ve perişan bir halde. Sabahleyin 
derslerini yetiştirmek için de ayrıca uğraşıyor
lar. Bu gençlerden, böyle bir şey bekleyemeyiz. 
Şu halde bizim garp taraftarı, ateşli taraftar, 
şiddetli taraftar arkadaşlarla beraber olarak 
Millî Eğitim Bakanından ricada bulunalım. Bu 
bestekârları himaye etsinler ve bu bestekârlar 
ve garp musikisinin ki bence içinde yarın bi-
.zim musikimiz de bulunacaktır, ihtiyaçlarını te
min etsinler. Sakın dünkü fikirlerimden rücu 
ettim gibi bir şey anlaşılmasın. Ayni şeydir. 
Tekrar etmem lâzımdır. Beste, semai, kâr ve 
emsali klâsik dediğimiz şeylerin yüksek kıyme
tine ve bunların Kemal Suut arkadaşımızın de
diği gibi müstakbel bestekârların ruhu üzerinde
ki lüzumlu tesirinin faydasına katiyetle ka
niim. Köy şarkılarında olduğu gibi bu mutla
ka lâzımdır ve yine onunla beraber yeni bes
tekârlarımız mutlaka Türk musikisini hazmetmiş 
olmaları lüzumu iddaasmdayım. Bu yeni arka
daşlarımızın yaptığı garp musikisi usulündeki 
güya bizim ruhumuzu taşıyan, bazıları için söy
lüyorum, eserleri bizden olmaması Türk musiki 
ile yakından alâkadar olmamalarmdandır. (Doğ
ru sesleri). 

Buna yan gözle bakılmamalıdır. Bestekâr ol
mak için, bizim bestekârımız olmak için i^zim 
ruhumuzu terennüm etmek için garp tekniğini 
buraya sokmak sureti ile yapacağımız yegâne 
şey bu bestekârların ruhuna, Türk ruhunu, 
musiki cihetinden, şüphe yok Türk ruhu ile 
yaşamaktadırlar, Türk musiki ruhunu sindir

melidirler. Ondan sonra yeni sünuhat ile hem 
bizi hem de eski Türk musikisinin aleyhinde 
bulunanları tatmin edecek eserler vücude getir
melidir. 

Bana dediler ki, beynelmilel kıymette 30 -
40 eser bestelemiş Necil Kâzım, Ferit Alnar, 
Ulvi Cemal, Adnan Saygın, Cemal Reşit isim
li beş tane beynelmilel kıymette bestekârımız 
vardır. Bu gençleri burada takdir ile yadetme-
ği bir vazife biliyorum. Çünkü lâyıktırlar. 
Bunlara vasıta vermek lâzım. Bestekârlara ders 
vazifesi vermemelidir. Efendim, bulamıyoruz, 
deniyorsa mütehassıs getirmeli, bunların dersle
rini mümkün olduğu kadar azaltmalı ve bunlar
dan eser istenmelidir. Yoksa bir adamı 20 - 22 
saat çalıştır, ondan sonra da senden eser bekli
yorum, de. Bu olamaz. 

Arkadaşlar, bu kadar alâka ile müdafaa etti
ğimiz yeni müziği elde edebilmek için elimizde 
bulunan beş genci terfih edecek vaziyette değil 
miyiz? Mademki Türk musikisi uyutuyor diyor
lar, Türk musikisinin ruhunu canlı bir şekilde 
gösterecek olan bu bestekârları tutmak suretiyle 
150 bin lira verip bir matbaa tesis etmek su
retiyle, ayda 800 lira vererek bir sanatkâr ge
tirmek suretiyle bu işi temin etmelidirler. 

Diyorlar ki; pek beğendiremediğimi anlıyo
rum, bazı arkadaşlara... (Beğeniliyor, devam edin 
sesleri). 

Söyliyeceğim tabiî, diyorlar ki, radyoda dai
ma bu eski parçaları çalarak bu halkı teceddüt 
ve inkılâptan mahrum bırakacak, uyutacak mı
yız? Gerçi bu halk uyumuyor a, onu bir tarafa 
bırakalım, onun için radyodan bunu yavaş ya
vaş kaldırmalı, lütfen hepsini birden kaldıra
lım demiyorlar, alıştıra alıştıra, aidata aidata 
kaldıralım diyorlar. Radyo yalnız terbiye âleti 
değildir. Bir de zevk ve iyi vakit geçirme vası
tasıdır. Düşünün köylüleri, kazada bulunanla-
rı,uzak vilâyetler halkını. Sabahtan akşama ka
dar çalışmış, yorgun evine dönmüş. Sevdiği bir 
musikiyi dinlerse hem radyo idaresine ve hem 
Hükümete -müteşekkir kalmaz mı, yarmki vazi
fesine daha zinde olarak hazırlanmaz mı? Rad
yo işi bir halk işidir. Binaenaleyh eski Türk mu
sikisini halk sevdikçe devam ettireceğiz. Eği
tim Bakanının vazifesi, Konservatuvann vazife
si yavaş yavaş bunları hazırlıyarak halkm seve
ceği Türk ruhuna uygun yeni eserler vücude ge
tirilmesini temin etmektir. Binaenaleyh radyo 
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ile Konservatuvar işini birleştirmek caiz değil
dir. Şimdi Eğitim Bakanlığından ricam şudur : 
Bir müzikoloji enstitüsü vücuda getirsinler. Bu 
külfetli birşey değildir. Dün isimlerini söyledi
ğini zevatla diğer kıymetli arkadaşlar toplansın
lar, Türk musikisinin ıslahı için ne lazımsa dü
şünsünler, Koservatuvarın ihtiyaçlarını teinin 
etsinler ve bize gelecek sene işte şunları, şunları 
yaptık, desinler. 

Arkadaşlar, Türk musikisini yenilemek isti-
y enlerin elinde ne vasıta var biliyor musunuz? 
Bizim dâvamızı güden, çok muhterem, Garp mu
sikisine Türk musikisine daha çok emek veren 
saym Hüseyin Sadettin Arel ile bu beş genç ve 
bir de kompozisyon şubesine devam eden yalnız 
iki çocuk. Senede iki çocuk yetiştireceğiz, on 
senede yirmi gençle bu iş olacak. Yani hem Türk 
musikisini, hem Garp musikisini anlryanlar yeti
şecek ve bizim musiki de düzelecek... Onun için 
bu kıymetli elemanları başkalarının yapacakla
rı vazifelerden alarak onları sırf kompozisyon 
vazifesi ile vazifelendirmen, ihtiyaçlarını temin 
etmeli ve gelecek sene bize, işte size Türk mu
sikisini Garp tekniğiyle birleştirmeye başlıyanla-
rın eserleri diye göstermelidirler. Bu beş kıymet
li arkadaşın elinde bulunan onbeş yirmi eseri 
radyoda gayet az dinliyoruz. Şu halde bunları 
radyoda tamttırmahdır. Hulâsa etmek istersem, 
istediklerim: 

Bizim eserlerimizde bizim ruhumuz buluna
caktır, bir. 

Eski bestelerin, eski ahengin, eski usulün 
yeniden ihyasını istemiyouz, iki. Zaten buna 
imkân da yoktur. Arkadaşların benim böyle bir-
şeyi istediğimi zannetmiyeceklerinden eminim. 

Ekseriyeti azîme ve kahirenin radyoda çalı
nan parçalar hakkındaki isteklerini de ehemmi
yetle ve hatırşinas zihniyetle nazarı dikkate al
malıdırlar üç. 

Ricalarım bunlardan ibarettir. 
Gl. N. TINAZ (Bursa) — Aziz arkadaşlarım, 

Millî Eğitim Bakanlığının bu yıl bütçesine koy
duğu para yüz milyon liraya yakındır. Buna 
özel idarelerin paralarını, özel mekteplerin para
larını katarsak sanırını ki, Millî Savunma Ba
kanlığının âdi bütçesine yakın bir paralı memle
kette eğitim için sarfolunuyor. Buna karşılık 
eğitim yolunda memlekette atılan adımlar cid
den yürekleri kabartacak mahiyettedir. Köy ens
titüleri, sanat okul ve enstitüleri, teknik üni-

*.1945 O : 1 
i versite, Ankara'da açılan Tıp Fakültesi, Tarım 

Bakanlığının açmakta olduğu Tarım okulları 
bunlar memleketin eğitim ve ihtisas alanında, 
teknik alanında atılacak canlı adımların müj-
decisidirler. Buna mukabil acaba bugünkü gi
dişimiz, yolumuz nasıldır? İlk öğretimde hakika
ten büyük bir ilerleyiş vardır. Rast geldiğim 
miniminileri, uğradığım ilkokullardaki öğrenci
leri yokladığım zaman ve onlara ders okutan öğ
retmenlerin okutma yollarını ve' usullerini gör
düm. Kendi zamanlarımıza kıyaslandırarak cid
den çok iftihar verici ilerleme kaydettiğimize 
kani oluyorum. 

Ancak, ilk öğretimden bir kademe yukarıya 
başladıktan sonra, yani orta okullarda, liselerde, 
yüksek okullarda ve üniversite de çok umduğum, 
çok özlediğim terakkiye şahit olamıyorum. Yal
nız bilgi alanında değil, fakat bunları söylerken 
hemen her öğrenciye, her gence bir kusur is-
nadetmek hâşa hatırıma gelmez, fakat sureti 
umumiyede ilk öğretimden sonra bir kademe yu
karıya atlandığı zaman, gerek bilgide ve gerekse 
öğrencilere verdiğimiz duygularda, yüksek duy
gularda eksiklik olduğunu görüyorum. Uzağa 
gitmeğe lüzum yok arkadaşlar. Şimdi Hükümet 
merkezi olan bu kentten akşam azat zamanında 
otobüslere binerseniz, veyahut terituarları takip 
ederseniz şöyle gençlerin hal ve tavırlarına oto
büslerde konuştuklarına, birbirlerine söyledikleri 
sözlere dikkat ederseniz insanı üzecek hal, fiil ve 
konuşmalar eksik değildir. Bunda muhitin, 
ana baba terbiyesinin çok tesiri olmakla beraber 
okul eğitim sistemindeki aksaklrklara da hâkim 
olmak ıstırarındayız. 

Rica ediyorum, bir konferans veriyorum gibi 
beni müşkül bir iş karşısında bulundurmayınız. 
(Hayır hayır sesleri). Temas edeceğim noktalar, 
cidden memleketin hayatı, istikbali, yaşaması için 
mühim noktalardır. Bunu burada keserek ilk
okullarda gördüğüm bazı noktalara temas ede
yim. 

Hakikaten çocuklar uyanık, sorulan şeylere 
güzel cevap veriyorlar, kafaları fikirleri işliyor. 
Amma onlarda da yine terbiye meselesinde bazı 
eksiklikler görüyorum. Fena fena sözleri işittik 
diyor, okuldan geliyor anne ve babasına anla
tıyor. 

Çok kıymetli öğreticilerimizin bu yolda çok 
hassas ve duygulu olmalarını, öğrencilerimizin 
terbiyelerdyle, eğitimleriyle, çok yakından meş-
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gul olmalarını bilhassa rica ederim. 

Çocukların bir kısmının sağlıkları iyi değil
dir. Çok, şayanı şükrandır, Eğitim Bakanımızın 
bir yardım diye hal ve vakitleri nispeten iyi olan
lardan para topluyorlar, Kızılay yardım ediyor 
ve bu suretle fakir çocukların öğle yemeklerine 
dikkat ediliyor, bunlara hususi yemek pişiriliyor. 
Geçenlerde, İstanbul'da, Üsküdar'da yemek zama
nında bir okula gideyim kimsenin haberi yok de
dim kapıdan girdim, baktım pencereden çocuklar, 
miniminiler oturmuşlar başlarında bir bayan öğ
retmen. O muhtaç çocuklar için olan yemeğin da
ğıtımına nazaret ediyor. Çok hoşuma gitti. De
mek ki; adalet fikrinin ve müsavat fikri dikkat 
ve ihtimam vazifesi o muhterem öğretmen tara
fından çok iyi yapılıyordu. Şöyle bir dolaştım, 
arkadaşlar; diğer çocuklardan bir çoğunun tam 
gıda alamadıklarını gördüm. Kuru kuru bir par
çacık şeyler, hem besleme noktasından hem de 
miktar bakımından çok az. buna mukabil yar
dım suretiyle, kendileri için tencere kaynatılan 
öğretmenlere düşen kısmı çok iyi buldum ve bun
dan sevindim. Yalnız şuna üzüldüm. Çocukları gö
rüp te yukarıya çıkıp bir de öğretmenleri göre
yim ziyaret edeyim dedim. Gördüm ki bir ba
yan öğretmen masanın bir köşesine çekilmiş ar
kadaşlarım, domates ile ekmek ve küçük bir sal
kım üzüm yiyordu. Benzi sarı idi. Takati der
manı azdı. Ben düşündüm, bu, nasıl nefes sar-
federek çocuklara günde 8 saat ders okutacak, 
Acaba Eğitim Bakanı arkadaşımızdan soruyorum, 
rica ediyorum, mümkün değil midir ki, bu öğret
menler de muhtaç öğlencilerle bu yemekleri be
raber yeseler. Hem küçük çocukların izzeti ne
fisleri de korunmuş olur. Yani biz muhtacız, fa
kiriz demezler de işte hocalarımız da bizimle be
raber yiyorlar derler. Böyle bir tamim şeklinde 
bu iş temin edilemez mi? 

Arkadaşlar, şimdi ilkokulu arzettiktcn sonra 
özel bir okula gittim. Yani para ile zengin ço
cukları orada okuyorlar. Bazıları da çocuklarını 
yatılı yazdırıyorlar. Bunların gıdalarına baka
yım dedim götürdüler beni mutfağa. Hakikaten 
güzel şeyler, benim de ağzım sulandı. Zanet-
tiler ki, ben bununla iktifa ettim ve sevindim. 
Muhasebesine gittim. Lütfen bana bir aylık 
tabelanızı gösterir misiniz, neler veriyorsunuz? 
Onu göreyim, dedim. Ekmek şu kadar şu kadar 
kilo, et şu kadar kilo, şu şukadar kilo. Eti o 
hususi okulun yatılı öğrencilerine taksim ettim, 
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günde 80 gram düşüyordu. Neşvünüma halin
de bulunan ve vakti hali iyi olan insanların ço
cukları ki orada para ile okutuluyorlar. On
ların gıdası böyle kâfi gelmezse Eğitim Bakan
lığının 300, 500 lira ile muhtelif yerlerde, yatılı 
ücreti olarak ilân ediliyor, zannediyorum ki, 
o çocuklar lâyikiyle gıda alamıyorlar. Binaen
aleyh rica edeceğim. Yalnız şu şu yemek yedir
dik değil gramıyla o verilen şeyin tamamiyle 
öğrencinin midesine girmesini ve israf edilmi-
ıcek şekilde iyi bir tertipte verilmesi için ted
birler alınmalıdır. 

Arkadaşlar ilkokul ve belki daha yukarıları 
da böyledir. Çocuklar ana babaya tazyik yapı
yorlar. Bugün şunu getir, bugün şunu al bunu 
giyin şunu yapın. Arkadaş çok buhranlı za
manlarda yaşayoruz. Anaların, babaların ne 
kadar bunalmış olduğunu biliyoruz. Yavrusunu 
ağlatmamak için dişinden tırnağmdan artırarak 
evlâdına verir amma bir taraftan bilhassa gıda 
hususunda gedikler açar. Onun için sayın öğ
retmenlerin talebelerine bunu getirin, şunu ge
tirin dedikleri zaman daima arzetiğim noktayı 
düşünmelerini çok rica ediyorum. 

Sonra diğer arkadaşlarımız da bahsettiler; 
ilk okulların bina vaziyeti hakikaten şehirlerde 
ve kasabalarımızda iyi değildir. Köyler bizi 
utandıracak derecede fedakârlık yaptılar, çok 
mükemmel adım attılar, işittik bir tasarı filân 
geliyormuş. Bu tasarı biran evvel çıkarılmalı, 
şehirler de kendine düşen vazifeleri yapmalıdır 
ve çocuklarını sıhhi binalarda okutmalıdırlar. 
Bir kaç yıl öncede arzetmiştim. Burada 28 
tane ilkokul var. iki üç tanesi okul olarak yapıl
mıştır. Diğerleri dolana küçük odalardan iba
rettir. Kapıdan içeri girerken kokar, sıralar ek
sik, çocuklar ayakta durur. Bunun için ne ya
pıp yapıp bu kasabalarda iyi, sıhhi okullar vü
cuda getirilmelidir. Nitekim geçen yıl kışın 
bir okula gitmiştim, başöğretmen dedi ki, soğuk 
zamanlarda odamın şu sobasını yaktığım halde 
ısı 12 dereceden yukarı çıkmıyor, çünkü her 
taraf rüzgâr içindedir.. Bu bir hakikattir ar
kadaşlar. Tabiî rocukların dershaneleri de böy
ledir. Binaenaleyh fikrimce şehirleri, kasaba
ları güzelleştirmekte ilk a,dım ilkokul binaları ve 
sağlık tesisatıdır. 

Arkadaşlar, orta ve daha yukarı öğretimde 
umduğumuz yükseliş yoktur. Bunu böyle söy
lemekten kastım şudur: Bana 3 - 5 tane zeki, 

— 296 — 



B : 16 21.12 
çalışkan, iyi yetişmiş öğrenci gösterebilirler. 
Fakat bununla yetinmemeliyiz. Bizim istediği
miz vasati seviyenin yüksek oluşudur. Vasa
ti seviye yüksek olmadıkça bir iki talebe bizi 
tatmin etmez. 

Sonra okullarda keyfiyet, kemiyet meselesi 
(Nitelik, nicelik).. Fikrimce az olsun, iyi olsun 
daha iyidir. Yüksek tahsile devam edenler 17 -
20 bin. 10 bin olsun, fakat iyi olsun. Çünkü bun
lar çıktıktan sonra hepsi Devlet kapısından iş 
istiyeceklerdir. 

Devlet daireleri kapılarına kadar memurla 
doludur. Az çıksın, iyi çıksın. Ve iş yapsınlar. 
Yani bu bilgi meselesinde, hepsi demiyorum, 
zayıf olduklarını söylerken meselâ bir coğrafya 
fakültesine öğrencisine oğlum Saroz körfezi, 
Gemlik körfezi nerededir dediğim zaman söyliye-
nıedi. Bunu görünce çok acı duydum,, düşün
düm Coğrafya fakültesinde okuyan bir öğrenci. 

Sonra gene oğlum, falan yüz yılda eski im
paratorluğumuzun hududu nereden geçerdi, 912 
balkan harbinde Rumeli'de kaybettiğimiz yer
ler nerelerdir! dediğim zaman cevap vere
miyordu. 

Arkadaşlar; bütün gençliğimizin kafasında, 
rüyasında bunlar derin nakışlar, derin izler bı
rakmış olmalıdır. Daha şurada 912 denberi kay-
betiğimiz o illeri, o vatandaşlarımızı, o Türk 
kardeşlerimizi orada öksüz bıraktık. Bunları 
bilmeleri lâzımdır. Bu acıdır, fakat hakikattir. 
Arkadaşlar; öğrencilere öğretmenler telkinat 
yaparken oğlum sizinle iftihar ederim, sizi oku
tuyorum, amma kafanıza koyunuz ki, buradan 
çıktığınız zaman ancak sizin % 5 niz memur 
olacaktır. Sakın hepiniz Devlet kapısından hiz
met beklemeyin, bunu iyice kafalarına sokmamız 
lâzım arkadaşlar bilhassa kızlar için. 

Onlar bağımsız, serbest mesleklerde çalışsın
lar, gitsinler, sanat okullarına girsinler. 

Sonra sanat okullarında öğrenci adedi tesi- j 
satla mütenasip bir vaziyette değildir. Yani şu 
tezgâhlarda şu tornada ancak şu kadar öğrenci 
yetişebilir. Bunu aştığımız gün arkadaşlar ak
saklık verir, iyi yetişemezler. İstanbul Sanat 
Enstitüsünde vaktiyle 300 talebe varmış, ona 
göre tesisat yapılmış. Belki şimdi bazı ekle
meler oluyor amma bu tesisatla 1500 öğrenci 
yetiştirilemez, ancak karşıdan seyrediyorlar. 
Yarın bunlar bir belge alacaklar, ben filân 
yerde yetiştim, makineden, elektrikten anlarım 
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diyecekler. Anlıyamazlar. Onun için vasıtamız 
kadar öğrenci kabul etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar bir noktaya daha temas edece
ğim, dokunacağım, teknik üniversite profesör
leriyle, dersleriyle yakından alakadar olmak 
lâzımdır, işittiğime göre bazı şubelerde lâyı-
kiyle istifade edemi yorlarmış. Onun için profesör-
mü bulacağız, tesisat mı meydana getireceğiz ? 
Bunları tam ve kâmil yapmalıyız, iyi randıman 
almalıyız. 

Bir de yabancı, yerli profesörler meselesi 
vardır? Uzaktan uzağa işittim, çok temenni ede
rim ki, yalan olsun, mübalağalı olsun. Yabancı 
profesörlerin bir kısmı, şu sulh adam akıllı av
det ederse Allah ısmarladık, gideceğiz diyorlar-
mış. Arkadaşlar, bunlara çok muhtacız ve muh
taç olacağız. Bunların nazma karşı niyaz yapa
cağız ve illâ bunları kaçırmıyacağız, miktar
larını artıracağız. Zira bunlara çok muhtacız. 

istanbul Üniversitesinin dışarıdan gelen öğ
rencilerinin yemeleri, kahvelerde oturmaları, 
yattıkları bekâr odaları, kıyıda, köşede, med
reselerde bulunanlara pek yakın alâka ve ilgi 
göstermek lâzımdır. Ne olur, eğitim müdürü 
ansızın kalksın bir gece, falan yerdeki bekâr 
evindeki çocuklarını görsün, ne yiyip, ne içi
yorlar temiz midirler, ne konuşuyorlar? 

Ankara Tıp Fakültesi ile çok yakından meş
gul olmak lâzımdır, istanbul'dan gelmiş olan 
öğrencilerin bir hayal kırıklığına uğramamaları 
için her halde buradaki öğretim durumunu is
tanbul Üniversitesinin böyle gülümsemesiyle 
karşılıyacağı vaziyetten kurtarrp oradan belki 
de daha iyi olmasına gayret etmemiz lâzımdır, 
arkadaşlar. 

Bir ricam da köy enstitülerinden çıkıp köy
lere gitmiş olan yani, genç körpe öğretmenle
rin hal ve durumlarını köylü ile olan münase
betlerini, köylünün onlardan memnun olup ol
madıklarını, memnun değillerse sebepleri ne
dir, aralarında bir ahenk ve sevgi var mıdrr? 
Bunları yakından takibetmek lâzımdır. Büyük 
bir inkilâp adımı attık, büyük bir enstitü or
dusu yetiştiriyoruz. Onun için bu, başlangı
cında işi sıkı tutmazsak bu fedakârlığın bir kıs
mı boşa gidebilir. Bunun için vali arkadaşlar 
Millî Eğitim Bakanı arkadaşımıza yardımcı ol
malıdırlar. isterim ki, valiler, günün bilinmez 
zamanlarında bir köye veya şehrin her hangi bir 
mahalline, bir okula ansızrn gitmeli; hal ve 
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vaziyeti okutma usullerini ve talebenin halini, I 
bilgilerini, sıhhatlerini görmek ve tedbirler al
mak ve emirler vermek suretiyle Eğitim Baka
nın yardımcısı olurlar. Kaymakamlar da böyle-
dirler. Yalnız merkezden gidecek müfettişlerle 
yahut Eğitim Bakanının bizzat yapacağı teftişle 
bu kocaman ilim ordusunun dümenini işletmek 
kolay bir şey değildir. Vali arkadaşlarımız Hü
kümetin en sağlam birer manivelasıdırlar. Bü
tün bu kanunları, bütün bu icraatı, Yüksek Mec
lisin ve Hükümetin bu büyük, yüksek kıymet 
biçilmez tasarılarının fiiliyat sahasına geçmesi 
hususunda onların en kiymetli yardımcısı vali
ler ve kaymakamlardır arkadaşlar. Valilerin 
görüşlerini, bilhassa köy enstitülerinden çıkıp 
öğretime başlamış olanların muvaffakiyet de
recelerini, değilse sebeplerini ve ona buna dair gö
rüşlerini sık sık bir raporla Eğitim Bakanlığı
na bildirmeleri çok mühimdir. 

Arkadaşlar, şimdi en önemli bir noktaya geçi
yorum .Teftiş usulü, teftiş usulü. 

Biz de arkadaşlar, yalnız eğitim işlerinde de
ğil, alelûmum Devlet işlerinde teftiş makanizması 
eyi işlememektedir. Kırtasiyecilik hâkimdir, dos-
yacılık hâkimdir. Onun için bazı mühim nokta
ları müsaade ederseniz kısaca söyley i vereyim. 

Teftiş yukarda aşağıya doğtu olmalıdır. Yani 
Millî Eğitim Bakanı bir ile gittiği zaman öğren
ciden başlamamalı. Evvelâ valinin teftişinden baş
lamalı, sormalı. Kaç okulun var, kaç şehirde kaç 
köyde kaç öğrencin var kaç öğretmenin var. Bu 
sene falan sınıfta smrf geçmeyenler kaç kişidir. 
Evvelâ onu yoklamalı. Yani vali Bakanın kar
şısında terlemeli. 

E, KAPLAN (Maraş) — En esaslı nokta
ya bastın Paşam. 

Cl. N. TINAZ (Devamla) — Teftişlerde lâu
balilik fayda yerine zarar verir. Hiç teftiş olma
sın. Gelecek olan müfettiş vali şu ve bu 
somurtkan bir yüzle kapudan girecek, teftişe 
kapudan itibaren başlayacak. Yoksa gidip sıcak 
odada oturup çay içmek böyle teftiş olmaz. Tef 
tişler bir tedris ve yetiştirme mahiyetinde olmalı. 
Yani benim bir büyüğüm gelipte benim okulumu 
teftiş ederken onun temas ettiği ve verdiği direk
tifler teftiş veren öğretmen için bir tedris mahi
yetini haiz olmalıdır. Ve bu validen ve bu kay
makamdan bu eğitim müdüründen bu Eğitim Ba
kanından şu şu noktalarda istifade ettim şeklinde 
olmalıdır. Arkadaşlar, orduda bu usul tatbik edi-
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liyor ve iyi semereler veriyor. Şimdi vali ben 
fizikin filân şeyini ne bileyim de öğrenciyi nasıl 
yoklıyayım diyebilir. Arkadaşlar, bir vali pek
âlâ lisenin bir fizik öğretin enini alır, ortaokulun 
fizik dersine onunla beraber gider, kendisi bildiği 
kadar sorar, geri tarafım da şu öğrenciye şu şu 
öğrencilere sor der. Vaziyet derhal belli olur ar
kadaşlar, ya öğretmen çalışmıştır, öğrencilerini 
yetiştirmiştir, yahut angarya şeklinde olup bit
miştir. Bu yoklamalar gayet ciddi olmalıdır. 
Teftişler ansızın olmalıdır. Geliyorum; geleceğim 
şeklinde değil. Ansızın bir köyün, bir kasabanın 
sabahleyin erkenden daha öğretmen ders başla
madan vali oraya damlamış olmalıdır ki, vaziyete 
nüfuz etsin, işlerin doğru ve iyi gidip gitmedi
ği ansızın teftişlerle çok iyi anlaşılır. Eğitim Ba
kanından çok yalvarırım. Bir gün yazın tayya
reye binip hiç haberi yokken Van'da bir tayyare 
meydanına inmeliı bunların çok tesiri olur. (Al
kışlar) Biz küçükken din dersleri okutulurdu, Al
lah her yerde hazır ve nazırdır diye. Ben diyo
rum ki Cumhuriyet rejiminin sorumlu adamları 
her yerde hazır ve nazır olmalıdır. Teftiş mutla
ka bir tenkitle bitmelidir. Bitirip allaha ısmar
ladık dememelidir. Önce öğrencileri toplamalı, 
çocuklar şu şu noktalarınızı gördüm sizi tebrik 
ederini. Fakat şunlar eksiktir. Göreyim iyi çalı
şın. Onlar gittikten sonra öğretmenleri toplayıp 
teşekkür ederim, talebeyi iyi yetiştirmişsin. Fa
kat arkadaş sizi biraz muvaffak olmamış görüyo
rum, siz de böylesiniz... Teftiş ancak bir tenkit 
takibederse bir semere verir. Aksi halde unutu
lur gider. 

Sonra bu teftişleri bütün öğretim camiasına 
tamim etmek te çok mühimdir: Falan okula git-' 
tim, falan öğretmeni iyi buldum, falan yerdeki 
fizik dersini zayıf gördüm, falan yerdeki mate
matik öğretmeni şöyle idi... Bu tamimler bütün 
Türkiye öğretim müesseselerine ulaştırılmalı. 
Ancak o zaman bu teftişin faydası olur. Mâru
zâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

Orgl. î. ÇALIŞLAli (Muğla) — Millî Eğitim 
Bakanlığımızın, Büyük İnönü devrinde nail oldu
ğu mazhariyeti takdir etmemek elimizden gel
mez. Bu devre içinde bütçesinin'100 milyon li
raya varması Millî Eğitim Bakanlığı için tebri
ke lâyik bir muvaffakiyettir. Elbette bu mu
vaffakiyet seberelerini ve büyük eserlerini her-
gün iftiharla görmekteyiz. Gerek köy okulları 
inşaatı ve enstitülerin yatıştırdığı köylü öğret-
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menlerin hal, tavır ve terbiyeleri gerekse teknik 
sahasında atılan ve memleketin her tarafına ya
yılmağa başlıyan teknik okullarının faalyetin-
den Eğitim Bakanlığının büyük muvaffakiyet
leri gözönüne çarpmaktadır. Bunu hem övüyo
rum. hem de övünüyorum. Gezdiğim yerlerde 
köy okullarının büyük, bir kısmı bitmiş, diğer
leri yapılmakta ve bitmektedir. Köy enstitüle
rinin yetiştirdikleri erkek ve kız genç öğretmen
ler bu okulları doldurmağa başlamıştır. Gezdi
ğim yerlerde bu muvaffakiyetleri tabiî büyük 
bir zevkle gördüm. Hakikaten bunu, köylümü
zün çocuklarımızın yetişmesi uğrunda sarfettik-
lcri fedakârlığa da borçluyuz. Geliri kâfi dere
cede olan köylerin hepsi lâzımgelen masrafları 
ve bedeni yardımları yaparak bu işi başarmışlar
dır. Ancak bazı vakit ve halleri geri kalmış, kü
çük nüfuslu köylerde bunların ikmali ve oradaki 
küçük yavrularımızın öğretimi biraz geç kalmak
tadır. Onlar bir yardım talep etmektedirler. 
Bütün istedikleri yardım da okulların inşaatı 
için sarf ettikleri kereste resimlerinden kurtul
maktır. Metre mikâbı başına on lira bir masraf 
yapıyor. Her okul için 70 - 75 metre mikâbı ke
reste sarf edildiğine göre 700 - 800 lira bir mas
raftır. Bu yalnız kerestenin ormandan tomruk 
halinde alınma masrafıdır. 

Tabiî kereste haline, muhtelif vaziyetlere sok
mak masrafı da başkadır. Bugünlerde Millî Eği
tim Komisyonunda bu Köy Enstitüsü Kanu
nunun 24 ncü maddesinin tadili hakkında bir 
müzakere cereyan ettiğini görüyorum. Eğer me
sele bu ise, bu köy okullarının masraflarını or
man resminden kurtarmak ise tamamiyle yerinde 
ve köylülerimizi çok sevindirecektir ve geri kalan 
mekteplerin inşaatı da pek az zaman zarfında 
bitmiş olacaktır. Bu gibi köy okulları yanında 
öğretmenler için yapılan evler, köy okulları in
şası için almış oldukları imtiyazdan mahrum ol
duklarını söylediler. Çünkü köy öğretmenevleri 

irat için, irat olduğu için ona lâzımgelen kereste
yi alelade fiyatlarla alıp yapmak mecburiyetinde
dir ki, bu da yanlış bir şey olacaktır. Çünkü 
köy okulunun yanıbaşmda öğretmen için yapılan 
evin do köyün ve okulun müştemilâtından sayıl
ması ve irat olmaması lâzımdır. Millî Eğitim 
Komisyonu bu 24 ncü maddenin tadili ile uğra
şırken bu ciheti de nazarı dikkate alırlarsa çok 
yerinde bir yardım olur. 

Gezdiğimiz yerlerde mahalleleri dağınık ve bir-
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birino uzak köyler gördük. Bu dağınık mahal
lelerde bulunan köylerin bir yerinde yapılan okul 
bazı mahallelere çok uzak düşüyor. Bir saat, 
bir buçuk saat, hattâ bazan iki saat bile olduğun-

_ dan bahsediyorlar. Köy çocukları bu mesafeyi 
her gün sabah gidip akşam dönerken yoruluyor
lar. Bu çok yorucu bir şeydir. Gerçi köy ço
cukları daha sert hayata alışmış ve vücutları da
ha sağlamdır. Fakat ne de olsa körpe bir vü
cuttur. 

Bahusus böyle açık havada, kırağı soğuğunun, 
yağmurun, karın tesiri çoktur. Bu tesirler çocu
ğu yıpratır ve nihayet muntazam okula devanı 
etmemeleri, hele kız çocuklarının hiç gitmemesi 
gibi bir neticeye varır. Bu gerçi İçişleri Bakan
lığına da taalluk eden bir iştir. Fakat, Millî Eği
tim Bakanlığı bunu gözönünde tutarsa, belki el 
birliği ile böyle olan köylerde daha birer muhtar
lık teşkil ederek bu mahzurları ortadan kaldır
mak mümkün olur. 

Dün Millî Savunma bütçesinde konuşurken, 
subaylık mesleki üzerinde Millî Eğitim liselerin
den çıkan mezunların istekleri nisbetini arzet-
tim ki, yüzde iki kadar bir şey. Bu mesele biraz da 
Millî Eğitim Bakanlığına taalluk ettiği için bu
rada da kısaca arzedeyim; Millî Savunma Bakanı 
liselerinde yetişen gençlerin hepsi kamplarda as
kerî derslerle, talimlerle meşgul olduklarını söyle
diler. Bu kamp işi başkadır. O lise mezunlarını 
yedek subaylığa yetiştirmek ve esasen daha kısa 
askerî hizmet yapmak için bir imtiyaz bahşeder. 

Benim maksadım lise mezunlarımızın gençle
rimizin subaylık mesleğine intisapları için istek
lerinin artmasıdır. Onun için lâzımgelen telkinat 
yapılmalıdır. Millî Eğitim Bakanımız buna da 
iltifatta bulunurlarsa ordumuzda daha yüksek 
kültürlü ve seviyeli gençlerin subay olması ve iyd 
kumandan olması imkânı da hâsıl olmuş olur. 

Şimdi intihap daireme ait bazı ricalarda bu-
unacağım. 

Birisi Muğla'da bu sene Erkek Sanat Okulu 
açtılar. Çok memnun ve müteşekkiriz. Yalnız o 
bölgeyi gözönüne getiriniz. Uzaktır. Bu Erkek 
Sanat Okulunun Enstitü haline getirilmesi rica
sında bulunuyorum. Halk Orada bu işe, sanat 
okullarına geniş bir arsa tahsis etmişler. Bu im
kânı da bahş buyururlarsa çok minnettar oluruz. 

İkincisi yine himmetleri sayesinde Millî Eği
tim Bakanlığına intikal eden Fethiye Ortaokulu 
meselesi vardır* Fethiye'liler kendi yardım ve 
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himmetleri ile bir mektep inşasına başlamışlardır. 
Kısmen inşaat ta yapılmış ve ellerinde bir mik
tar malzeme ve para kalmıştır. Ortaokul işi 
Millî Eğitim bütçesi içine alındığı için bu nata
mam okul inşaatını da üzerine alarak bu sene 
içinde inşaata rn.uk tazi tahsisatla bu Fethiye 
Ortaokulunun tamamlanmasını bilhassa istirham 
edeınim. 

Bir de Bodrum ilçemiz vardır ki, Eğe sahili
nin güzel, gelişmiş bir kaza merkezidir ve bir 
ortaokula muhtaçtır. Onlar şu suretle temin ede
ceklerini temin ediyorlar. Orada iki katlı büyük 
iki bina vardır ki, birisinde bir ilkokul diğerin
de de diğer bir ilkokul bulunuyormuş, halbuki 
bu iki ilkokulu bir bina içinde bulundurmak ve 
binanın birisini ortaokula hasretmek imkânı 
varmış ben bu binalardan birisini gezdim, bu 
imkânın mevcut olduğunu gördüm. Bakanlıkça da 
bu vaziyet kâfi görülürse Bodrum ilçemizde de 
bir ortaokul açılması tahtı temine alınmış olur. 
31 âruzatı m bukadardrr. 

li. KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar; iki su
al sormak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Birisi, Meclisi Âliye Millî Eğitim Bakanımızın 
iki üç sene evvel verdikleri bir vait vardı. Ens
titüler Kanunu çıkarken; şehir ve kaza merkez
lerinde dahi ilk ve orta okul binaları için ka
nun getireceklerini söylemişlerdi, tasarıyı hazır
ladıklarını haber alıyoruz. Fakat üç senedir gel
medi. Çift tedrisat devam ediyor, bu yüzden 
hem çocuklar, hem çocuk velileri muztariptirler. 
Bir taraftan da ilköğretim hakkında memlekette 
umumî tedbirler alındı. Çocuş velileri bu sebep
le tazyik ediliyorlar. Halbuki şehirlerde bina 
yapmak hususunda müşkülât vardır. Bu ka
nunu biran evvel getirmelerini dileyeceğim. 

ikinci ricam; orta öğretim konusudur. Büt
çe Komisyonunda orta okullara öğretmen bul
makta müşkülât çektiklerini söylediler. Bunun 
için Maarif Bakanımızdan Ankara'daki Dil, 
Tarih, Coğrafya fakültemizin ortaokullarımıza 
daha fazla hoca yetiştirecek tazda tertiplenmesi 
zarureti vardır. Bu hususta hem memleketimiz
deki orta öğretimin iyi ve olgun hocalarla teçhi
zini, hem do bu fakültemizin dilimizde, tarih ve 
coğrafyamızda yetiştirecek en iyi genç hocaları 
temin eden bir müessese olarak tanzim edilmesi
ni diliyeceğim. Bu bakımdan da faydası olacak
tır. 

.1945 O : 1 
Bu İki iş üzerinde sayrım Bakanımızın ce

vaplarını rica edeceğim. 
II. ÜÇÖZ (Tunceli) — Sayın arkadaşlarım, 

köylümüzü ışığa, hakikate, nura götüren köy 
okullarımız hakkında bazı kimseler, bazı gazete
lerde, şurada burada menfi propagandalar yap
maktadırlar. Muhakkak ki herhangi bir yenili
ğe hamleye karşı bu gibi noksan düşünenler 
meydana çıkar. Bu işlerin köylümüze bir kül
fet ve angarya olduğunu ileriye süren bu gün
ler vardır. Hayır, arkadaşlar, bu bir külfet ve 
angarya değildir. Bu, köylülerimize bir nimet
tir. Bu nimetin verimini köylümüz anlamıştır. 
Köylümüz, okul denildiği zamanda canla, başla, 
bütün varlığı ile bu işe koşmaktadır. Yalnız ba
zı illerimizin durumu müsait değildir. Şüphe
siz ki benden önce bazı arkadaşlarımız Maliye 
Bakanlığı bütçesinde de bu mevzua temas etmiş
lerdi. Esasen bu daha ziyade Maliye Bakan
lığını ilgilendiren bir mevzudur. Bu gibi köyle
re illerden alacakları beyannameler üzerine pa
ra yardımı yapılırsa bu köylülerimiz de bu işi 
canla başla yaparlar. Nitekim birçok yardımlar 
yapılıyor, meselâ çivi, kereste ve mahallinde 
halkın arabasından, ustasından yardımlar yapıl
maktadır. Fakat biraz da para yardımı yapılır
sa köylülerimize muhakkak büyük bir iyilik 
yapılmış olacaktır kanaatmdayım. 

Arkadaşlar, bir atalar sözü vardır, meyvesi 
olan ağaca taş atarlar. Köy okullarımız, köy 
enstitülerimizi artık meyvelerini vermeğe başla
mışlardır. Buna çatanlar, ne bileyim, bunu ka
ranlık görenler, angarya telâkki edenler muhak
kak ki yanılmaktadırlar. 

Bendeniz seçim bölgeni olan Tunceli'ndeki 
birkaç müşahedemi arzedeceğim. Plümür'ün Gö-
bürge köyü vardır. (Jöbürge köyüne gittiğim za
man köy çocuklarını alanda oynarken gördüm, 
affedin, ben de hemen hayvandan indim, içleri
ne karıştım. Kaçmak istediler, yakalarını bı
rakmadım. Biraz sonra kendine göre giyinmiş, 
traşınr olmuş, efendi bir genç yanıma geldi. 
Eğitmen olduğunu söyledi. Memnun oldum. 
Okula, gidelim dedim, Çocuklarla beraber okula 
gittik. Okul 1945 yılının Ocak ayında açılmış
tır, beş aylık bir tahsil devresi yapmıştır. Arka
daşlar, çocuklarla eğitim bakımından, okuma ba
kımından, millî duygu bakımından konuşmalar 
yaptım, hepsinden sevindirici, memnun edici, 
göğüs kabartıcı cevaplar aldım. Alfabeyi açtım 
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çocukların bir kaç tanesine okuttum aşağıdan yu
karıdan . Şüphesiz ki beş aylık bir tahsil devre
sinde istenilen randıman hâsıl olmamıştır. Fa
kat bendenizi kat kat sevindiren noktalarla kar
şılaştım. Bu köye iki sene evvel yine gitmiştim. 
Maalesef köj^do bir tek, türkçe konuşacak çocuk 
bulamamıştım, bir tek çocuk arkadaşlar. Bizi 
gördükleri zaman kaçtılar, alfabeyi açtığım za
man, alfabenin içindeki bütün resimleri birer bi
rer anlattılar, bu ne asker, bu ne damacana, bu 
ne kedi, bu ne fare, bu ne şu.. Baştan nihayete 
kadar resimlerin türkçe olarak isimlerini söyle
diler. Bundan daha büyük nimet olabilir mi ar
kadaşlar?! 

Eğitmen hakikaten çalışmıştır, bir öğretmen 
kadar çalışmıştır, güzelim bir bahçe yapmıştır. 
İtimat buyuran, vallahi böyledir. O köyde so
ğan yetiştiremiyorlar, soğan yetiştirmesini bil
miyorlar. Fasulye ekmesini bilmiyorlarmış, öğ
retmen bir parça fasulye, bir parça soğan; kabak, 
ıspanak, marul gibi şeyleri ekmiş ve yetiştirmiş, 
olanlara öğretmiştir. 

Sonra Erzincan fidanlığından getirdiği 40 - 50 
meyva ağacını dikmiş. Ne bileyim bir patates hi
kayesi vardır. Zannedersem patatesi ekmişler de 
halk bir zaman bunun yaprağını yemiş. Sonra 
bazı kimseler bunu çalmaya başlamışlar, köylü 
bunu kontrol altına almış ta iyi bir meta oldu
ğunu öğrenince yumrularını yemeğe başlamışlar. 
Soğanm fasulyenin, kabağın, ıspanağın, marulun 
nasıl yetiştiğini bunlara gösteren bu eğitmene ne 
mutlu. 

Yemek istedim; peynir, soğan, ekmek, yoğurt 
getirdiler, buyurun dediler. Çocuklar etrafımı
zı çevirdiler. Eğitmene dedim; bunlara da 
soğan ikram et. Verdi, onlarda sevindiler, çok 
sevindiler. Bunu o kadar çok sevdiler ki ade
ta biz daha ne isteriz der gibi. Arkadaşlar ikin
ci bir müşahedem daha var, arzedeyim. Bizini 
Nazimiye İlçemizin, Dereova bucağının, Kim-
sor köyünden üç çocuk iplerini almış oduna gidi
yorlardı. Hasan, Hüseyin, Hıdır. Bunlar se
kiz on yaşlarında idiler. Kendilerine yaklaştım 
ve sordum; adlarını, baba, anne adlarını, öğ
retmenlerinin adını, durumlarını sordum. Beni 
sevindirici cevaplar aldım. Daha derinlere dal
dım; dedim sizin anneniz, babanız da böyle 
konuşur mu? Evet babam konuşuyor dediler. 
Anneniz? Düşündüler, o kadındır, konuşmaz 
dediler. .Yok yavrum, o kadın olduğu için ko-
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} nuşmaz olur mu? O da konuşur. Sen hiç benim

le konuşur gibi anne bana ekmek ver, su ver 
dedin mi? Efendim, o kadın... 

Ne bileyim biraz daha meşgul oldum. İçim 
sızlıyor, efendim dediler o bizden değil. Daha 
ne bekleriz. İki günlük bir köy okulundan ça
lışan bu çocukların bu ifadesi, içini, samimiye
tini ve güzelliğini bize dökerse bilmem dünya
dan daha ne isteriz. Ne demeğe hakkımız var? 

Yine arzedeceğim, bir köydeyiz. İki çocu
ğun vaziyetleri biraz müsait, Bucak'taki okula 
gidiyorlar. 10 tane çocuk toplandılar. Türkçe 
konuşuyorlardı. Sevindim. Nereden öğrendiniz 
dedim, dediler ki arkadaşlarımız Bucak'taki 
okula gidiyorlar, orada eğitmen var, biz de on
larla düşüp kalkıyoruz ve öğreniyoruz. Hepsi 
Türkçe konuşuyorlar. Ne mutlu. Sevindim ar
kadaşlar. Bu bizim için kâfidir. 

Arkadaşlar, köy nedir, köycülük nedir, halk 
nedir? Zannediyorum ki bilmiyen bazı zatlar ya
hut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi muhitler
den doğu illerine doğru uzaklaşmryan kimseler va
tanın her yerini buraları gibi zannediyorlar. De
ğil öyle değil... Biz başka bir şey istemiyoruz. 
Harsını unutan bu köylülerimiz bu asil temiz, 
necip, Türk vatandaşlarımız dillerini unutmuş
lar öğrensinler. Harslarına kavuşsunlar. Bunu 
bize veren, bizi bu iyiliğe götüren, kavuşturan 
okullarımızdır. Beyhude kendilerini yormasın
lar, gitsinler, Tunceli'ni, Bingöl'ü gezsinler on
dan sonra bu okullara bu öğretmenlere, bu eğit
menlere ne kıymet vereceklerini vicdanları ken
dilerine teslim eder. 

Arkadaşlar; Saym Bakanımızdan bir iki ri
canı var, orta okullarımızın, liselerimizin son 
sınıftaki imtihan şekli çocuklarımızı çok üzüyor. 
Ben bu usulün değişmesini istemiyorum, fakat 
ne bileyim, daha muvafık, daha elverişli bir 
usul bulunursa, her halde iyi olur zannediyo
rum. Çocuklarımız bir sınıf geçme notu alırlar. 
Smıfı geçerler, elemeye tâbi tutulurla:'. Bunla? 
olsun, fakat acaba Ankara'; m üçüncü orta oku
lundaki talim heyetiyle Kırşehir'in orta okulun
daki öğretmen cihazı bir midir? Meselâ Anka
ra'daki Gazi Lisesiyle Kars Lisesi öğretmen ci
hazı bir midir? Ben bir olduğu kanaatmda de
ğilim. Burada tam kadrolu bir heyeti talimiye 
hattâ İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da bulabi
liriz. Fakat bir çok il ve ilçelerimizde tam teş-

| kilâtlı bir kadro bulunmaması yüzünden bakar-
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siniz altı ay Türkçe hocası yoktur. Kim idare 
eder? Ya riyaziye hocası veya tabiiye hacası 
veya herhangi bir hoca.. Bakarım sekiz ay riya
ziye hocası gelmemiştir, o dersi de yine başka 
bir dersi üzerine almış olan bir öğretmen okutur. 
Bu şekilde olan bir çok orta okul ve liselerimiz 
vardır. Eleme imtihanlarına sıra gelince orta 
okul veya lisede şu ve bu dersi okutacak öğret
men var mı diye düşünülmüyor, sorular umumî 
bir şekilde gönderiliyor. Şüphesiz üç veya altı 
ay öğretmensiz kalan bu çocuklar baştan niha
yete kadar sınavda muvaffak olamıyorlar. 

Türkçe öğretimi de aynı vaziyettedir. Millî 
Eğitim Bakanlığımızın bütün çalışmasına rağ
men asıl müşküller bu yönden gelmektedir. Bi
zim öğretmenlerimize güvenimiz vardır. Bilmi
yorum ne dereceye kadar doğrudur. Bu sualleri 
tertipliyen heyet arasında burada bulunan lise 
ve orta okul öğretmeni arkadaşlarını da alıp ta 
hiç olmazsa çocukların seviyesine göre bu so
rular tertiplenecek olursa her halde çok hayırlı 
bir iş yapılmış olur kanaatindeyim. (Alkışlar) 

A. R. ÎNCEALEMDAROĞLU (Zonguldak) 
— Sayın arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığımı
zın bütçesi konuşulmadan önce bazı maruzatımı 
değerli ve Sayın arkadaşlarıma arzetmeği kendi
me bir borç bildim. 

Daima tarihi karaıiariyle ve kanunlariyle 
Türk milletine ve onun yurduna refah veren ta
rihi Büyük Millet Meclisinden çıkan ilk öğreti
me ait kanunun nesiller ve tarihler boyunca bu 
milletin hayatında büyük varlıklar taşıyacağını 
bu gün burada tekrar etmekle duyduğum kı
vanç sonsuzdur. Asırlarca zulmetin, karanlığın 
içerisinde çırpınmış olan Türk köylüsü, Türk va
tandaşı ilk öğretim seferberliğine Büyük Şefinden 
aldığı direktif ve işaretle atıldı Bu hız ve hamle 
ile başardığı eserleri yakinen, köy köy günlerce 
hattâ aylarca içine katılmış bir arkadaşınız ol
mak sıfatiyle yurttaşların bu işte de ne kadar 
samimi ve yürekten çalıştığını gördüm. Sayın ar
kadaşlarım da seçim bölgelerimizde bu heyecanlı 
manzaraya şahit olmuşlardır. 

Bu vesile ile burada geçmiş bir iki hatıramı 
arzetmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Safranbolu'nun Eflam Bucağının Tabaklar, 
Çalışlar köylüleriyle okul yerlerine giderken, 
köylü yurttaşlarla konuşuyordum. 105 yaşında 
Hacı Osman Ağaya nereye gidiyorsun dedim. 
Size bu vatandaşımın söylediklerini kendi sâf 
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j Türk diliyle anlatacağım. Onun hâtırasını bu 

millet kürsüsünden canlandırmama müsaadenizi 
rica ederim. Hacı Osman Ağa dedi ki: oğul ben 
ben değneğime direne, direne, okula varacağım. 
Nedecen orada baba? Dedi ki; ayağımda kuvvetim 
yok, sırtımda yük taşıyamam, hiç olmazsa na! 
surda duran kireçle kuma gözlerimin yaşını dö
keyim de karıştırayım ve o temele çalacağım 
benim de emeğim gatıltın. Köhne saltanatın be-
liyesini, türlü belâsını, acılarını ydlarca çektik. 
Hiç olmazsa benim torunlarım da bu felâketin, 
bu ıstırabı çekmesinler deyince oradaki vatan
daşlar ağladı, heyecana geldi. Saym arkadaşlar, 
İlk öğretim dâvası uğrunda Türk milleti, türk 
köylüsü, Millî şefinden aldığı kutsal ödevinin mâ
nasını, o andan itibaren kavramıştı. Çünkü ce
haletin memleket ufuklarında yarattığı yoksuz-
lukların neler olduğunu biliyordu. Arkadaşlar, 
Hacı Osman Ağa gibi Halit Çakır'dan da bahse
deceğim. Sabrınızı tüketmiyeyini, müsaadenizi 
rica ederim. 

Halit Çakır askerden gelmişti, babasına dodi-
ki, baba üç tane okul yaprtıyor, senin emeğin ka
tıldı mı buna? Babası bana da sıra gelecek, eh 
biz de galan ona gücümüz yettiği gadar katılırız, 
kumunu çekiyoruz, daşını daşıyoruz dedi. Halit 
bunun üzerine üstündeki Türkün eskidenberi şe
refli ve kahraman ordusunun üzerinde taşıdığı 
üniformasiyle baltasını aldı, daha anasının, ka
rısının, çocuğunun yüzünü görmeden ormana 
gitti. O sarp ormanlarda, o yalçın kayalarda, o 
tabiat dehşeti içerisinde ağaç keserken kestiği 
ağaçla beraber altındaki uçuruma yuvarlandı 
ve paramparça oldu. Anasını, babasını, karısı
nı ve çocuğunu üç yıldanberi görmemişti. Çün
kü kutsi yurt ödevi olan askerliğini yapmağa 
gitmişti. Bu misalleri ve bunun gibi binlercesi-
ni arkadaşlarım bilirler. 

ilkokullarımızın inşaatında lüzumlu olan ke
restelik ağaçlar ormanda kesilmemiş olarak 15 
lira tarife bedeli alınarak verilirdi. Millî Eği
tim Bakanlığımız bütün illerin bu husustaki va
ki müracaatlarını nazarı dikkate alarak bu ta
rife bedeli on liraya indirildi. Tarife bedeli gay-
rimamul ağaç üzerinden alınmaktadır. Katiya-
tı, nakliyatı ve imaliyesiyle beraber minhaysel 
mecmu okul yerine kadar 70 - 80 liraya malol-
maktadır. Evinin çerçevesinden cam çıkarıp 
okul penceresine takan ve evinde mısılarını 

I astığı duvardaki çivilerini çıkarıp okul inşaa-
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tında kullanan bu fedakâr Türk köylüsüdür. 

Bu bakımdan ilkokul inşaatına gerekli yar
dım, özel idareler tarafından maalesef pekaz 
miktarda yapılıyor. Millî Eğitim Bakanlığımız
ca bunlara birer miktar yardım edilirse herhal-

. de yerinde ve isabetli olur. 
Arkadaşlar, hepinizce malûm bir gerçektir 

ki ilkokullarımızda maalesef bölge bölge öğret
men yoktur. Birçok öğretmenlerin görevlendiril
memiş olması ve askere alınmış olmaları yüzün
den köy okullarındaki çocuklarımız tahsillerini 
muntazaman yapamamaktadırlar. Bu bakımdan 
Millîî Eğitim Bakanlığımızın buna bir çarei hal 
bulmasını ehemmiyetle bu kürsüden yalvarırım. 

Arkadaşlar, yurdumuzun her bucağında ku
rulmuş olan akşam kız sanat okulu ve enstitüle
ri Avrupa ayarında eserler vermektedir, bun
ların da çoğaltılmasını dilerim. 

Arkadaşlar, ilkokullar için 4274 sayılı kanu
nun 18 ve onu takip eden maddeleri mucibince 
ilköğretim müfettişleri, başöğretmen, ve muh
tarlardan mürekkep bir heyetin kamulaştırdığı 
bazı meyve bahçeleriyle birtek tarlasından baş
ka birşeyi olmayıp yerlerine okul inşa edilmiş 
olan fakir yurttaşlara nakdî yardım yapılması 
yerinde olur. 

Arkadaşlar, ilk, orta, lise ve yüksek okulları
mıza devam eden Türk çocuklarının bütün ka
ra ve deniz taşıtlarından faydalandıklarını ve 
asgari bir tarife ile seyahat etiklerini biliyo
ruz. Fakat hepimizin mektep hayatında gör
düğümüz gibi uzak yerlerden kışın soğuktan gel
meye mecbur olan yavrularımızın seyahatlerinin 
ücretsiz olarak teminini Millî Eğitim Bakanlığı
mızdan rica ederim. 

Arkadaşlar, fazla rahatsız etmiyeyim. Haki
katen Millî Eğitim Bakanlığımızın doksan yedi 
milyonluk bir bütçe ile üzerine aldığı çok geniş 
ölçüde 1946 yılı içinde daha parlak eserler vere
rek yurdumuzun her köşesinde akşam kız sanat 
okulları, ortaokullar ve enstitülerle daha verimli 
olarak 1947 yılına girmesini temenni eder, ken
disine muvaffakiyetler diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar). ' 

M. ALLIOĞLU (Yozgad) — Arkadaşlar, ben 
müsaadenizle köy okularının yapılış tarzı üze
rinde biraz konuşmak istiyorum. 

Malûmu âlniz köy okulları köyün kendi sal-
masiyle yapılıyor. Bunlar köyün bütçe vaziyetine 
göre kendi aralarında topladıkları bir miktar 
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para ile işe başlıyorlar, fakat son raddede teşki
lâtlanma işinde güçlük çekiyorlar. Köyün muh
tar ve ihtiyar heyetleri köyün yapılması lfeım 
gelen okulu üzerinde bir takan aykırdıkîar ihctetf 
ediyorlar. Meselâ kıyas olarak erzedeyim: köy
lünün kendisi için yapmak istediği hazırlık ve 
tertibata müdahale ediyorlar ve diyorlar ki siz" 
bu köyünüze şu tip okulu yapacaksınız, aranızda 
salmayı şu ve şu nispetlerde taksim ettik. Köylü
ler para topluyorlar, işe başlıyorlar. Köyde mü-
taahhit, muhtar ve köy heyeti azaları aralarında 
konuşarak karar veriyorlar. 2 ÖOO liraya, 2 500 
liraya bir buçuk metrelik taş duvarı, ve taş du
varın yukarsı perpiç olmak üzere meydana geti
rilen bu mektepde kereste kısmı da dâhil olmak 
üzere sarf edilen para miktarı 12 bin liradan aşağı 
değildir. Taş çekmesi, kerpiç yapması bundan 
hariçtir. Bu kendi aralarında yapılıyor. Buna 
rağmen bu kadar para gidiyor, bu bir. 

ikincisi; Enstitüden gelen öğretmenlerin baş 
öğretmen olduklarını görüyoruz. 3 sınıflı, beş sı
nıflı okullara baş öğretmen oluyorlar. Halbuki 
bu çocuk evvelce kendisinden ders aldığı öğret
menin üstüne çıkar bir durum alıyor. Bu ise ara
da teessür uyandırıyor. Buna meydan verilmeme
si ricasında bulunuyorum. 

Sonra bu yapılan okulların öğretmenleri belki 
bu sene değil, gelecek sene Enstitüden gelecek
tir. Fakat idare adamları köylerde yapılan okul 
adedini artırmak için biraz fazla faaliyet göster
miş bulunuyorlar. Filhakika mektep yapılıyor, 
binbir müşkilâtla çatısı kapanıyor, srvası yapılı
yor. Fakat kapısı kapalı duruyor, öğretmen 
yoktur, neticede bina harap oluyor. Bu vazdyett-e 
köylüler çok müteessir oluyor. Mademki öğretmen 
gelmiyecekti, ancak gelecek sene gelebilecektir, o 
halde niçin bu kadar zahmet ve masrafla bizi 
üzüyorlar? diyorlar. Bunlara meydan verilmesin, 
bunu rica ediyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
M. AKPINAR (Balıkesir) — Aziz arkadaşla

rım; vakit çok gecikti, biliyorum, fakat ma
ruzatımı çok kısa keseceğim. 

Millî Eğitim dâvasında durmadan ileri bir 
hızla yürüyen Maarif kalkınmamızın günden-
güne inkişafını, feyizli neticelerini görmekle 
müftehiriz. Maarif haritasında coğrafi vazi
yetin icap ve ehemmiyetine göre, her vilâyet 
kendi nasibini almakta ve onlar da bu feyizden 
faydalanmakta olduğunu görmekle bahtiyarız. 

— S0& — 
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arkadaşlar, yurt dâvasında topyekftn kal-

kınmanm istiklâl savaşında neticelenen muvaf
fakiyetten sonra silâhını yanıbaşmdaki köşeye 
bıraktıktan sonra istikametini Cumhuriyet Hü
kümetimizin nurlu ışığına tevcih eden bütün 
memleket maarif kalkınmasında büyük bir 
hamle ve büyük bir hızla ilerlemeğe başladı. O 
günden bugüne kadar bütün memleket bu fe
yizden istifade eden vilâyetlerimiz arasında 
Balıkesirimizin vaziyetini şükranla belirtmek 
isterim. Köyünden vilâyet merkezine kadar 
köy mektepleri hepsi yepyeni, öğretmen evle
ri, ortaokullar, kız ve erkek liseleri, sanat okul
ları, enstitüler, öğretmen okulu bu ve buna 
mümasil maarif kalkınmasında en büyük fay
dalı neticeler verecek irfan müesseselerinin ku
rulduğunu görmekle övünüyoruz. Arkadaşlar, 
Balıkesirliler namına Cumhuriyet Hükümetle
rine şükran ve minnet borcumu arzederim. 

Arkadaşlar, bir iki nokta üzerinde sayın 
Bakanımızın bir iki mütalâasını almak, ne dü
şündüklerini öğrenmek isterim. Arkadaşları
mızdan birisinin de belirttiği gibi, Hasan 
îçöz'dü zannediyorum, talebe lise imtihanları
nı vermeğe mecburdur, ki dört imtihan birbiri
ni takibeder, Üniversiteye geçmek bu imtihan
ları vermekle mümkündür. Bunun bir süzgeç 
olmaktan ziyade ıstırap verici olduğunu gör
mekteyiz. Arkadaşlar, bu sistemin ne tipi ol
duğunu bilmiyorum amma ıstırap verici olduğu
nu ifade ettikten sonra herhalde Türk tipi ol
madığına kaniim. Lisenin son sınıfında kanaat 
notu, sözlü; ondan sonra da olgunluk ve bir de 
Üniversiteye giriş için müsabaka imtihanları. 
Bu dört imtihan birbirini massederek, birbiri
nin kuvvetini imha ederek; zaten fiilen ikiye 
indirilmektedir. Son notla sınıfmı geçen bir ta
lebeyi aynı derslerden tekrar imtihana tâbi 
tutmak muallimin hissî hareket ettiği kanaa
tini vermemek için, diğer muallimlerle hariç
ten getirilen mümeyyizler huzurunda imtihan 
etmekten ibarettir ki en doğrusu, en âdilâne 
o^anı budur. Bu ikincisi tatbik olunduğuna gö
re, birinci kanaat notunun kıymeti kalmıyor. 
Ondan evvelki iki kanaat notu ile, sözlü im
tihanın vasatisini almak suretiyle çocuğa geç
tin veya geçmedin diyebilmek mümkündür. 
Geçti ise lise mezunu addediliyor ve çocuk ye~ 
deksubay olmak hakkını kazanıyor. Fakat Üni
versiteye girebilmek için bir de olgunluk imti-
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hanını veriyor. Belki çok faydalı birşey. Fa
kat olgunluk imtihanını veripte muvaffak olan 
bir çocuk, istediği yüksek mektebe gireme
dikten sonra onun kıymeti kalmaz. Her mek
tep, tıbbiye, mühendis, hukuk, mülkiye ve di
ğer meslek mektepleri kendi teknik derslerine 
göre birer müsabaka imtihanı açıyorlar. Hal
buki olgunluk imtihanı dört dersten olmaktadır. 

Olgunluk imtihanını kabul edersek bu ıstı
raptan bu silindir içinden geçtikten sonra 
elindeki kâğıdiyle, vesikasiyle, diplomasiyle iste-
diğ mektebe girmek hakkını kazanmalıdır. Eğer 
kıskanç davranılıyonsa, bir arkadaşımın dediği 
gibi 18 bin üniversiteli talebe kemiyet ve keyfi
yet bakımından 8 bine, 5 bine indrilmek isteni
yorsa müsabaka imtihanına tâbi tutulmalıdır. 
Bu halde de al günlüğün kaldırılması doğru olur 
kanaatındayım. 

Arkadaşlar; imtihanın ne demek olduğunu 
hepimiz biliriz. İmtihana giren bir çocukla be-
eaber ana ve babasının çektiği eza ve cefayı dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Bir çocuk liseden 
üniversiteye gidinceye kadar 37 imtihana giri
yor. Lisenin son sınıfında 13 dersten muallim 
imtihan ediyor. Seni imtihan ediyorum, bura
da alacağın notlar sınıf geçme vaziyetini tâyin 
edecektir diyor. Alelade müzakere şeklinde olsa 
çocuk o kadar heyecan duymıyacak Fakat imti
han ismi onu heyecanlandırıyor. 13, 13 dersten 
de 13 defa sözlüye giriyor, oldu 26 dört dersten 
de olgunluğa giriyor, oldu 30, 7 de mülkiye mek
tebinde Bu şekilde 37 günlük imtihan takati ke
ser, maneviyatı kırar ve çoğuğu aııbala eder. Zan
nediyorum ki, kanaat notunu kaldırmak ve söz
lüleri ikame etmek daha ziyade makul bir tedbir
dir. Eğer süzgeç diye kabul ediyorlarsa sözlü 
imtihan zaten bunu temin ediyor. Çocuk baba-
lariyle temas ediyorum. Edindiğim kanaatlar 
sözlü imtihanlar maksadı temine kâfidir. Diğer 
büyük mekteblere girmek için müsabaka imtihan
larına girer. Fakat meselâ olgunlukta ikmale 
kalıyor bir dersten de olsa imtihanı veremeyince 
yani Eylülde geçemezse mektebe devam ettiril
miyor. Bir sene çocuk evine terkediliyor, yani 
sokağa ve havailiğe terkedilmiş oluyor, ufak, 
körpe, belki farik-ü mümeyyiz olmıyan bir çağ
daki bu çocuk bir sene evini terkediyor. Bu bir 
sene zarfında geçinme meselesini düşünerek ya 
Devlet kapısında 60 - 80 lira maaşla kapılan t-
yor veyahut o bir senesini hebaen mansurâ geci-
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riyor. Bu suretle okumağa hevesi kalmıyor Bu- I 
na şöyle bir çare bulmak mümkün değil midir? 
diye düşündük: Çocuk bir dersten ikmale kaldığı 
zaman onu bütün bir sene dersten alıkoymaktan-
sa hiç olmazsa muayyen aralıklarla imtihana tâbi 
tutarak mütemadi çalışmasına vesiyle vermek daha 
yerindedir, dedik. Haziran devresinde muvaffak 
olamazsa, Eylülde, Eylülde muvaffak olamazsa üç 
ay sonra imtihana tâbi tutmak suretiyle onun 
hakta olan dört imtihan hakkına bu suretle im
kân vermek acaba daha yerinde olmaz mı? 
Böylece ona hiç olmazsa bir şey kazandırılmış 
olur. 

Lise imtihan vaziyetini bu şekilde arzettikten 
sonra Üniversite kısmına geliyorum, yani yüksek 
talebesinin vaziyetine geliyorum. Arkadaşlar, 
Yüksek tahsil talebesinin elinde kitabı yoktur, 
arkadaşlar. Kâğıt pahalılığı ve tabı masrafı yü
zünden bu kitapları bastırmak imkânını bulama
maktadırlar. Şükranla söylüyorum ki, Bakan
lığın tabettirdiği kitapların hepsinin fiyatı ucuz
dur, fakat hepsini tabettirememektedir. Profe-
sözlerimiz, değerli bilginlerimiz, hocalarımız ki
tap yazmamaktadırlar. Yazsalar emeklerini kar-
şıhyacak para ellerine geçmemektedir. Binaen
aleyh, şöyle bir şey yapılamaz mı diye düşünü
yorum: Profesörler senede kaç kitap yazar. 5 
kitap yazsın, on kitap yazsm. Tanesini üç lira
dan satmağı göze alarak çıkardığı 1000 kitap üç 
bin lira eder. Bunun iki bin lirası kendilerine 
mükâfat olarak verilse ve bu kitabı Bakanlık 
bastırarak talebelere birer liradan dağıtsa 90 
milyon liralık bütçesinden büyük bir fedakârlık 
etmiş sayılmaz sanırım. 

Bugün birçok ders kitapları teksir makine-
lariyle basılıyor ve 200 sayfayı doldurmayan bir 
ders notu beş liraya satılıyor. Fakir talebemizin 
bunu almak için çektiği müşkülâtı takdir bu
yurmanızı rica ederim* 

'.Arkadaşlar,* kitap mevzuuda; ne yazık ki 
teessüfle arzetmeğe mecburum ki bu da, kara
borsa demiyeyim amma, ona yakın bir vaziyete 
girmiştir. Üzerinde 2 lira yazılı bir kitap on 
liraya satılmaktadır. Neden? Nedretinden, bu
lunamadığından, tekrar tekrar başlamadığın
dan, matbaa ve kâğıt masrafından kaçınıldığı I 
için. Bunları önlemenin kanaatimce gayet basit I 
ve kolay olduğunu zannediyorum. Sayın Bakan I 
buna el koyarlarsa buna da bir çare bulacakla- I 
rina eminim. j 

I Arkadaşlar, liselerde lisan dersleri, Galata-
sarayı istisna ediyorum, orada öğrenildiğini söy
lüyorlar. 

BÎR SES •— Kim söylemiş? 
M. AKPINAR (Devamla) — Fakat onun ha

ricinde, resmî tanıdığımız diğer liselerimiz, or
ta tahsil de dâhil olduğu halde altı sene zarfın
da alman lisan dersi senede 800 ü geçmekte, bi
ne yaklaşmaktadır. Bugün malî istitaatı yerin
de olanlar muallim tutup öğreniyorlar. Görü
yoruz, işitiyoruz, elli - altmış - seksen derste 
lisan öğretmek için davet edenler, taahhüt 
edenler vardır. 800 derste sekiz kelimeyi bir 
araya getirip de bir cümle yapmağa muktedir 
olmıyan çocuklarımızın yazık değil mi emekleri
ne, yazık değil mi yapılan masraflara. Bu, ne
den doğuyor arkadaşlar,- kalifiye muvafık mu
allim bulunmadığı için, lisan muallimi bulun
madığı için ve oldukları yerde bu eczacıdır, bu 
dişçidir gelsin diye olduğu için, üç beş kelime 
Fransızca ile biraz ajektif, kalifikatif biliyor di
ye bu işe getirdikleri için. Çünkü bunlar da 
üniversite mezunudurlar, yüksek tahsil görmüş 
oldukları için bdtarikilevlâ orta ve liselerde ders 
verebilir diye getirilmişlerdir. Taksil işi başka, 
öğretme işi başkadır. Hele yanmyamalak bi
lenlerin bu iş hiç harcı değildir arkadaşlar. 

Arkadaşlar, zannediyorum bunlar kadar 
önemli bir mevzua daha temas edeceğim. Bu da 
çocukların yurd vaziyetidir. Arkadaşlarım An-
karamız yenidir, körpedir, sinesinde henüz üç, 
dört bin talebeden fazlasını taşıyacak vaziyette 
değildir. Bunlar sefil ve perişandır. Arkadaş
lar, bugün aldığım rakamlar doğru ise leylileri 
istisna edersek siayı mali]eri müsait olup da bi
raz böyle bir oda tedarik edenleri istisna eder
sek, burada evi bulunup da evlerine gidenleri 
bu işten çıkarırsak 3000 talebe vardır. Bu ta
lebe otellerde perişan ve ismi ile müsemmaşı bir
birine uymıyan Opera meydanı diye bir yer var
dır. (Gülüşmeler) Oradaki hanlarda, pis pis 
yerlerde zavallı çocuklar tahsil edebilmek için 
nelere katlanmaktadırlar. Sayın Millî Eğitim 
Bakanımızın bu gözlerinden kaçmamıştır, teftiş 
vasıtalarının gözlerinden kaçmamıştır bu işler. 
Amma ne yapalım derlerse ben kendilerine mü
saadeleriyle pratik ve acil olarak bir şey tavsi-

I ye edeceğim. Bugünkü vaziyette bizim zamanı-
I mızda Çenberlitaş'ta, Tavuk pazarındaki han-
I lara rahmet okutur vaziyettedir bunlar. 
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AtkadaşİKr, be» Efczhicatt zelteÎMİnde edin

diğim tecrübeye istinaden söyliyeceğim. Bakı
nız netice ne kadar basit görünüyor. Devlet 
olarak yapılacak işin mükemmel olması, Evkaf 
apartmanı gibi bir bina yapılması ideal bir şey
dir. Elbette bunu hepimiz memnuniyetle karşı
larız ve yakışan da budur. Fakat acil bir ted
bir olarak şöyle bir şey yapmak da mümkündür. 
Parti tarafından vazife ile şereflendirilip şarka 
gönderildiğim zaman, 4 bene dolaştım oralarda. 
Zelzele mmtakasmda, Erzincan zelzeles;ude ora
da idim. Arkadaşlar, zelzeleden binlerce halk 
açıkta kaldı. Arkadaşlarımızın bir çokları bilir
ler. Acele bir tedbir olarak Nuri Demirağ doğ
rama fabrikasına çift cidarlı 40 tane, adına ba
raka dediğimiz dört odalı binalar yaptırdık. 
Bunlar paftalar halinde oraya nakledildi. Bun
ların kornişlerini çatarak, cıvata ile birleştiril
diği zaman mükemmel bir bina haline geldi ve 
o gün bu gündür, 6 senedenberi bir ikâmetgâh 
olarak yattık, oturduk, çalıştık. Parti binası 
olarak kullandık. Hatta vali de bu binada ça
lıştı, oturdu. Mükemmel bir binadır. Bu bi
nalardan dört odalı olanlarını Erzincan'a tahsis 
ettik. Arkadaşlar burada soğuk tahtelsıfır, 13, 
15 hattâ 18 dereceye kadar iner ki bu binalar 
bu derecelere mukavemet gösterdi ve bunlarda 
pek ala barınıldı ve oturulabildi. 

Şimdi arkadaşlar, bu binaları Nuri Demirai? 
her halde kazanç kasdı ile 2 000 liraya sattı. 
Saym Rana Tarhan bu işi bilirler. Çünkü satın 
aldılar Kızüaya malettiler. Parası oradan veril
di. Ticaret kasdı ile 2 000 liraya maledilen bu bi
nalar Orman işletmelerince daha ucuza çıkamaz 
mı? (Olmaz sesleri). 

İki bin liraya çıksın (Daha fazla olur sesleri). 
H«r barakada 10 çocuk barındırırız. Her oda

ya iki çocuk koymak suretiyle. Çocuk başrna 200 
lira eder ki, 1000 talebelik binalar 200 000 lira 
eder. Hesapta aldandiğımı kabul buyurunuz. 
Biraz da sıhhî tesisat musluk vesaire için Buna 
100 000 daha ilâve ediniz. Çifte cidarlı mazbut 
barakalar olur. Mühendislerimizin zevkinden de 
istifade edilir ve bu binaları Üniversite semtinde 
kurmak çok mümkündür. Arkadaşlar bu üç yüz 
bin lirayı verdiğimiz zaman heder etmemiş ola
cağız. Bunları yaptığımız zaman bugün han kö
şelerinde perişan bir halde yatan çocuklarımıza 
tahsis ederek onlardan 10 ar lira alsak bir ayda 
10 000 senede 120 bin lirasını amorti etmiş ola-
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cağrz. Bu suretle- iki üç senede binayı tamamen 
amorti etmiş olacağız. Zannetmiyorum ki ben 10 -
15 milyon lira ayrılarak Evkaf apartmanları gibi 
bugün muhtaç olduğumuz binayı bir kaç sene 
içinde temin edelim. Fakat arzettiğim gibi mu
vakkat ve süslü barakalarda toplu bir halde dai
ma Millî Eğitim Bakanlığının zaptı raptı altında 
bizim istediğimiz şekilde toplansınlar. Bunu Millî 
Eğitim Bakanımız esirgemezler zannederim. Bu 
hususta, kendilerinin de düşündükleri varsa lüt
fen izah ederlerse bizi mutmain kılarlar, bizi müs
terih kılarlar. Maruzatım bu kadardır. (Alkışlar). 

B. TÜRK AY (Siirt) — Sayın arkadaşlar, köy
lüyü kalkındırmak tedbirlerinden en başlıcası, he
pimizin yüksek malûmudur ki, köy ilkokullarr 
usulüdür. Bu büyük dâvayı köylü, idareci benim
semiştir. Güzel meyvelerini tatmıştır. Gördüğü 
zorlukların, sıkıntıların çok geçici olduğuna inan
mıştır. Bu büyük dâvanın ba.şarılmasındaıı dola
yı idarecileri, Bakanlık menslplarmı ve çok fe
dakâr Türk köylüsünü takdirle anmak bir vicdan 
borcudur. Ancak bazı illerimizde köy okulların
dan çıkan köylü çocukların ve koy enstitülerine: 
gönderilmesi sebebiyle bu usul diğer vilâyetlerde 
olduğu .gibi faydalı olmaktadır. Diyarbakır'da, 
bütün ilde 1944 senesinde, yuvarlak hesapla, 100 
köye ancak 5 okul isabet ediyor. Siirt'te 500 e 
varan köylerden ancak ikisinde okul vardır. 
1944 - 1945 yılında ise 10 kadar okul açrldı. On 
kadar diyorum, katî rakam vermiyorum, çünkü 
açılan okulların bazılarına öğretmen verilemedi. 
Tâyin edilen öğretmenlerden bazıları askerlik, 
hastalık veya yüksek tahsile gitmek suretiyle 
köylere gidemediler. Yapılan okul bin al an öğ
retmensiz kaldı. O halde Siirt ve civarındaki bazr 
illerde köy okullarının pek az olması ve 
bu okullardan köy enstitülerine gönderilecek ka
dar iyi yetişmiş öğrenci bulunamaması sebebiyle, 
bu köy enstitüleri usulü, yurdun diğer bölgele
rinde çok güzel meyveler veren bu usul oralarda 
muvaffak olamıyacak mı? Bence bu usulün ora
larda. muvaffak olabilmesi için hiç olmazsa her 
ilde birer, ikişer tane köy enstitüleri hazırlık 
okulu mahiyetinde yatılı bölge ilk okulları açıl
ması lâzımdır. Gerçi hâlen büyük köyler merkez 
sayılarak bölge okulları diye yatısız ve üç beş 
köyü etrafına alan bölge okulları yapılmaktadır. 
Fakat bu okullara yalnız o köyden talebe gelmek
tedir. Çünkü diğer köyler uzaktır, iki saat, üç 
saat uzakta, olanlar vardır. Bu yüzden hergün 
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okulun bulunduğu köye öğrenci gelememektedir. 
Meselâ Sürd ilinde, Urla'da, Muş'ta veya Van'da 
bu illerde bu sene bölge yatılı ilk okulları açar
sak buraya on sene sonra okul açacağımız belli-
başlı büyükçe yüz köyden ikişer, üçer çocuk al
sak ve bu okulda beş sene okutsak ve bundan 
sonra da köy enstitülerine göndersek, beş sene 
sonra da iki yüz öğrenciden 50 tanesinin nasılsa 
muvaffak olamadığını kabul etsek bile 150 tane 
öğretmen kazanmış oluruz ve bu yüz elli öğret
meni köylere öğretmen olarak verebiliriz. Bugün 
gazetede okudum. Bu illerimizde de; Muş, Bit
lis, Siirt gibi illerde de köy enstitüleri açılacak-
mış. Buna çok sevindim. Fakat buralarda köy 
enstitüleri diğer enstitüler gibi ilkokul mezun
larını alacaksa öğrenci bulamıyacaktır. Çünkü 
Siirt ilinde köy okulundan çıkmış hemen, he
men hiç kimse yoktur. O halde bu ilde ve civarın
da açılacak köy enstitülerinin mutlaka beşer sı-
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nıflı ilkokul kısımlarını da ihtiva etmesi ve her 
ilde bir iki enstitü veya hazırlık okulu, belki büt
çeye biraz ağırlık verir, fakat, bu bölgenin 3, 4 
yabancı ülke ile sınırı olduğunu ve bu sınırlar
dan yalnız kaçak eşya değil bize yabancı fikirler 
ve tahrikçiler de gelebileceğini düşününce bu 
illere birer veya ikişer köy enstitüleri hazırlık 
okulunu herhalde çok görmeyiz. Bu illerimizde 
maalesef ana diüerini unutmuş vatandaşlarımız 
vardır. Bu okulları açmak ve bunlardan yetişe
cek öğrencileri bu köylere vererek buralarda da 
esaslı surette ilk öğretimi sağlamak suretiyle dil 
işini de halledeceğimize inanıyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daha beş arkadaş 
söz almıştır. Millî Eğitim Bakanı da cevap vere
cektir. Bugün bunları ikmal edemiyeceğimiz için 
Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,28 

DÜZELTtŞLER 

On beşinci Birleşim Tutanak dergisinin 258 nci sayfa 2 nci sütun 11 nci satırında (Moskova 
ve muahedesi) ibaresi (Moskova muahedesi) 

Ve 259 ncu sayfa 1 nci tfütun 21 nci satırında (iş bu kadar kötü) ibaresi de (iş bu kadar da kötü) 
olacaktır. 

Bit tutanak dergisinin sonuna bağlı basma yazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

Hayı Sahife Sütun Satir Yanlış Doğru 
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43-44 

25 
31 

24-25 

tesbit etmiş 
3659 sayılı kanunun Komisyonu
muzca tanzim olunan üçüncü 
maddesinde 
Teşkil etmesi 
Komisyonumuzcada 
5 nci madesinde yazılı 

.11 

27 emeklilerden aylıklı bir göreve tâ 
yinedilenlerin emekli aylıklarının 
ödenmiyeceğine 

5 Vaizlerle bunların 
37 aylık tutarları seviyesine 

21 ve gedikli 

tesbit edilmiş 
Komisyonumuzca tanzim olunan üçün
cü madede 3659 sayılı kanunun 

Teşkil etmek 
Komisyonumuzca da 
5 nci madesi ile 1906 sayılı kanuna 
göre alanların da tasarının birinci 
maddesinde yazılı 
(emeklilerden aylıklı bir göreve tâyin 
edilenlerin emekli aylıklarının öden
miyeceğine) 
Vaizlerle bunlara 
aylık tutarlarının 3659 sayılı kanuna 
tâbi ücretli memurların aylık tutarları 
seviyesine 
ve üst rütbeleri bulunmayan 30 lira 
aylıklı gedikli 
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Citâmmmm», 
T. B. *f. M, Basımevi 



S. Sayısı: 28 
İdareci Üyeler Kurulunun 3135 sayılı kanununn 1 ci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tek

lifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/84) 

T.B.M.M. 
idareci Vyeler Kurulu 5 . XII . 1945 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 1268/30475 
Yüksek Başkanlığa 

Bütçe yılının Haziran ayı iptidasından başladığına göre Milletvekillerinin yolluğu hakediş tarihi 
3135 sayılı kanun gereğince Kasım ayı başı olarak kabul olunmuştu. 

Şimdiye kadar her malî yılın başlangıcı olan Haziran ayı iptidasında verilmekte olan muvakkat 
tazminatın 17 . T . T945 tarihinde yürürlüğe giren 4698 sayılı kanunla malî yılın Ocak ayından iti
bar edilmiş olmasından zikrolunaıı tazminatın da beş ay geriye alınarak bu ay başında verilmesi icap 
edeceğine göre Kasım ayı iptidasından itibaren tediyesi tahakkuk eden yolluğun hem aradaki aylar
da muvazeneyi sağlamak ve hem de yaz tatili dolayısiyle kolaylığı mucip olması bakımından hak
ediş tarihinin Haziran ayı başına alınması daha uygun olacağı Başkanlık Divanınca tensip edilerek 
bunu mümkin kılmak için bir kanun tasarısının hazırlanmasına dair verilen karar CJenel Kâtipliğin 
29 . X I . 1945 tarih ve 3728/1954 sayılı tezkeresiyle kurulumuza bildirilmiş olmasına mebni düzenle
nen aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulüne müsaade buyurulmasmı saygılarımızla arz ve tek
lif eyleriz. 

İdareci üye İdareci Üye İdareci Üye 
/ . F. Alpaya 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 13. XII. 1945 

Esas No. 2/83 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi üyelerine verilmekte 
olan yolluğun hakediş tarihinin 1 Haziran ola
rak değiştirilmesi maksadiyle İdareci Üyeler ta
rafından hazırlanıp Komisyonumuza havale bu-
yurulaıı 5 . XII . 1945 tarihli ve 2/84 sayılı ka
nun teklifi ve gerekçesi İdareci Üye İrfan Fe-
rid Alpaya hazır olduğu halde incelendi ve gö
rüşüldü. 

Kanun teklifinin gerekçesinde, Milletvekille
rinin yolluğa hakediş tarihi 3135 sayılı kanun 
gereğince Kasım ayı başı olarak kabul edilmiş 

ise de 4698 sayılı kanunla bütçe yılı başı 1 Ocak 
tarihine alınmış olmasından dolayı şimdiye ka
dar 1 Haziran tarihinde verilmekte olan geçici 
tazminatın bundan sonra beş ay geriye alınarak 
1 Ocak tarihinde ödenmesi gerektiğinden, Ka
sım ayı başında ödenmesi tahakkuk eden yollu
ğun hakediş tarihinin de hem aradaki aylarda 
muvazeneyi sağlamak, hem de yaz tatili dolayı
siyle kolaylığı mucip olmak amaciyle Haziran 
ayı başına alınması daha uygun görülmüş oldu
ğu beyan edilmiştir. 



Büyük Millet Meclisi üyelerine 1 Kasım ta
rihinde verilmekte olan maktu yolluk, 3135 sa
yılı kanunun birinci maddesinde gösterildiği 
üzere âdi ve olağanüstü toplantılar münasebe
tiyle gelme ve gitme yolluğu olarak her toplan
tı yılma mahsus bulunmaktadır. 3135 sayılı ka
nunda yolluğun hakediş tarihi hakkında bir hü
küm bulunmayıp Kasım ayı başı, ödeme tarihi 
olarak gösterilmiştir. Yolluğun her toplantı yılı 
için verildiği kanunda yazılı olduğuna göre, 
ödeme tarihinin değiştirilmesi hakedişe tesir et
memek lâzım geleceği; öteyandan, bütçe yılı ba
şının Ocak ayma getirilmesi, geçici tazminatın 
mezkûr tarihte ödenmesini gerektirmiş olmasa 
bile Büyük Millet Meclisinin kış çalışmalarına 
ara verdiği bu sıralarda üyelerin seçim dairele
rine gitmeleri yolluklarını almalarını lüzumlu 
kılacağından ve geçici tazminat ile yolluğun il
gisi bulunmadığından bunun ödeme tarihinin 
de bütçe yılı başına alınması daha uygun olaca
ğı sonucuna varılmış ve görüşmede hazır- bulu-
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nan idareci Üye de bu görüşe katılmıştır. 

Arzedilen sebeplere binaen kanun tasarısı ye
niden kaleme alınarak, Kamutayın onayına ko
nulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
istanbul 
F. Öymen 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
A. Sayar 
Kayseri 
F. Baysal 

Sn m sun 
M. A. Yörük a 

Yozgad 
A. Sungur 

Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
istanbul 

H. Dikmen 

Aydın 
01. R. Alpman 

Diyarbakır 
Ş. Vhığ 
İsparta 

M. Karaağaç 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Burdur 
Ş. Engineri 

Giresun 
M. Akkaya 

izmir 
M. Birsel 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
S. îçöz 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 

ÎDARECl ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

BlRİNCl MADDE — 3135 sayılı kanun gere
ğince Büyük Millet Meclisi üyelerine verilmekte 
olan yolluğun hakediş tarihi. 1 Haziran olarak 
değiştirilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarh inde 
yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi tarafından icra olu
nur. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E & I Ş T I R I Ş Î 

1:1. II. 1937 tarihli ve 3135 sayılı kanuna ek ka
nun tasarısı 

MADDE 1. — 3135 sayılı ve 15 . I I . 1937 ta
rihli kanunun birinci maddesi gereğince veril
mekte olan yolluğun ödeme tarihi 1 Ocak olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

» © « 
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S. Sayısı: 29 
Devlet memurları aylıklarının'tevhit ve teadülü hakkın
daki 36561 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve 
aylıklardan yüzde beş emekli keseneği kesilmesine dair 

kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/505) 

T. C. 
Başbakanlık . 27 XI . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 456 6/2571 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanunda değişiklik yapılması ve aylıklardan yüzde beş emekli keseneği kesilmesi hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . XI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Aylıkların tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3659 sayılı kanunlara nazaran Devletin ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin ücretli memurları, kendileriyle muadil barem derecesinde bulunan 
maaşlı Devlet memurlarından bir üst derece ücreti almakta ve bu farklı durum maaşlı memurların 
emeklilik hakkı bulunduğu halde ücretli memurların böyle bir hakka sahip olmadıkları esasına is
tinat ettirilmekte idi. I ^ İ . ^ V ^ -

Halbuki İktisadi Devlet Teşekküllerinin bazılan prim esasına dayanan bir emeklilik sisteminden 
faydalanmakta oldukları ve 20 . V . 1942 tarihinde kabul edilen 4222 sayılı kanunla bu sistem bütün 
İktisadi Devlet Teşekküllerine teşmil edilmiş bulunduğu halde maaşlı Devlet memurları ile ücretli 
memurlar arasındaki farklı aylık durumu düzeltilmiyerek devam ettirilmiş bulunmaktadır. 

İşte maaşlılarla ücretliler arasında mevcut olup artık hiç bir suretle izah sebebi kalmamış olan bu 
farklı durumu ortadan kaldırmak ve buna mukabil maaşlı memurları da büyük bir çokluk teşkil 
eden ücretli memurların halen tâbi bulundukları primli emeklilik sistemine tâbi kılarak bu suretle 
Devlet bütçesinde yıldan yıla sürekli bir artış gösteren emeklilik aylığı ödeneklerinin ağırlığından 
kurtarmak, aynı zamanda maaşlı memurların her ay ellerine geçen paraların bir miktar artışını 
sağlıyarak bütün ücretlilere nazaran daha ağır olan yaşama şartlarını onların seviyesine çıkarmak 
maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. ' 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 . XII . 1945 
Esas No. 1/505 

Karar No. 17 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanunda değişiklik ya
pılması ve aylrklardan yüzde beş emeklilik kar
şılığı kesilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 27 . XI . 1945 tarihli ve 
6/2571 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza verilmekle 
Maliye Bakanlığının adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürü hazır olduğu halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarının maksadı, Hükümet gerekçesinde ay
dınlatılmış olduğu üzere, 4222 sayılı kanun ile 
İktisadi teşekküller ücretli memurları lehine te
sis olunan primli emeklilik sistemi üzerine aylık
lı ve ücretli memurlar arasında evvelce mevcut 
teadülün aylıklı memurlar aleyhine netice vermiş 
bulunmasından dolayı aralarında yeniden teadül 
teminine ve bunlar hakkında da primli bir emek
lilik tesisine matuf bulunduğu anlaşılmış ve ta
sarı esas itibariyle Komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. 

Komisyonumuzca maddelerin görüşülmesinde 
yukarıdaki maksada uygun olarak değişiklikler 
ve ilâveler yapılmasına lüzum görülmüş ve bu'se
beple tasan yeni baştan kaleme alınmıştır. 

Birinci madde — Bu madde ile yukarıda ar-
zolunan maksatla 3656 sayılı kanunun birinci 
maddesinde yazılı vo 4598 sayılı kanun ile 14 
dereceye indirilmiş bulunan tabloda derece ve ay
lık aslı sütunları olduğu gibi muhafaza edilerek 
her derecenin aylık tutarları olmak üzere bir üst 
derece tutarı esası alınmakta ve birinci derece
nin aylık tutarı olmak üzere 700 lira tesbit et
miş bulunmaktadır. 

Hükümet tasarısında ayrıca ücretlilere mah
sus bir tablo teklif edilmiş ise de bunların durum
ları, 3659 sayılı kanunun Komisyonumuzca tan
zim olunan üçüncü maddesinde Devlet îktisadi 
Teşekkülleri ücretli memurları için mevcut üc
ret derecelerine uydurulmuş ve bu suretle mak
sadın temini daha uygun görülmüş olduğundan 
Hükümet tasarısındaki bu cetvel çıkarılmıştır. 

Yukarıdaki değişiklik sebebiyle bu maddeye 
ücretli memurların yollukları hakkında hüküm 
konmasına lüzum kalmamış ve bunların yol
lukları hakkında yürürlükte bulunan hükümle
rin tatbikına devam olunacağından maddeden bu 
hususa ilişkin fıkra çıkarılmıştır. 

İkinci madde — Hükümet tasarısındaki 3 
ııcü madde tertip noktasından ikinci madde ola
rak yazılmıştır ve başkaca bir değişiklik yapıl
mam ıştır. 

Hükümet tasarısındaki bu madde ile 3656 
sayılı kanunun 10 ncu maddesinde yapılan de
ğişiklik, Devlet binalarında veya Devletçe me
murlara tahsis edilen meskenlerde oturanlardan 
yalnız parasız olarak oturanlara Ankara'da ge
çici tazminatın verilmemesine matuf bulunmakta
dır. Mevcut hükümlere göre memurlara «Ge
çici tazminat» verilmesi Ankara'daki kira yük
sekliğine bir karşılık teşkil etmesi ve yeni ya
pılmakta bulunan Ankara memur evlerinde otu
racaklarla diğer Devlete ajt binalarda oturacak
lardan 1939 yılı rayicine göre kira alınacağına 
göre bunların da geçici tazminattan faydalan
malarını temin etmek itibariyle bu değişiklik 
Komisyonumuzıcada yerinde görülmüştür. 

Üçüncü madde — Bu madde, Hükümet tasa
rısının birinci maddesinde, Komisyonumuzca 
yapılmış olan değişiklik itibariyle alınarak Hü
kümet tasarısının ikinci maddesi yerine geç
mek üzere yeni baştan hazırlanmıştır. 

Ücretli Devlet memurları, dereceleri, aylık 
asılları ve aylık tutarları bakımından 3659 sa
yılı Devlet Teşekkülleri memurları durumunda 
bulunduklarından bu hususlarda o kanun hü
kümlerine tâbi olacaklarının tasrihi suretiyle 
3656 sayılı kanunun 12 nci maddesi değiştiril
miştir. 

Bundan başka, işbu taşanımı birinci madde
si gereğince aylıklı memurların aylık tutarları, 
muadili ücretli memurların ücreti tutarları mik
tarına çıkarılmış olduğundan bu hizmetlerin bi
rinden ötekisine nakillerde aylık tutarlarının 
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esas tutulacağı tasrih edilerek bu gibi hallerde 
olunacak muameleyi gösteren 3656 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesi hükmü de değiştirilmiş ve 
tasarının 7 nci maddesiyle sözü edilen 14 ncü 
madde kaldırılmıştır. 

Devlet memurları aylık tutarlarının birinci 
madde ile değiştirilmiş olmasından dolayı bu 
memurlardan Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğüne geçeceklerin 
kabul edilecekleri aylık derecelerinde 4620 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi ile tesis edilmiş 
olan teadülün bozulmaması lâzımgeldiğinden bu 
hususu açıklamak üzere de son fıkra yazılmıştır. 

Dördüncü madde — Bu madde, iktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarında olduğu üzere, 
Devlet aylıklı memurlarından da emeklilik kar
şılığı olarak aylıklarının birinci madde ile tes-
bit edilmiş olan tutarlarımı tamamı üzerinden 
% 5 kesilmesi ve bu memurları çalıştıran daire
lerce de aynı nispette karşılıklar ayrılması esa-
smı koymaktadır. 

Yabancı memleketlerde vazife görenlerden 
aylıklarını 1843 sayılı kanunun 5 nci madde
sinde yazılı aylık tutarları üzerinden bu kesin
tilere tâbi tutulmaları gerektiğinden maddeye o 
yolda bir hüküm konmuştur. 

Hükümet •tasarısının bu maddesindeki emek
lilerden aylıklı bir göreve tâyin edilenlerin 
emekli aylıklarının ödenmiyeceğine dair olan 
hüküm, 3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesinde 
mevcut olduğundan lüzumsuzluğuna binaen ta
sarıdan çıkarılmıştır. 

Bu maddenin 2941 sayılı kanuna göre emek
lilik hakkından faydalananlara da şümulü ola
cağı dikkate alınarak son fıkra eklenmiştir. 

Beşinci madde — Bu madde, Hükümet ta
sarısındaki geçici birinci madde hükmünün de
vamlılığı itibare alınarak esaslı madde halinde 
yazılmıştır. 

Ücretten aylığa geçirilmiş olanlara 4644 sa
yılı kanunun 2 nci maddesi gereğince evvelce 
aldıkları ücretleriyle geçirildikleri aylık tutarı 
arasındaki farklar verilmekte ise de tasarmın 
birinci maddesine göre bunlar da esasen bu far
kı almış bulunacaklarından iki defa fark veril
mesini önlemek üzere bu madde yazılmıştır. 

( S . 
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Altıncı madde — Kadroları Diyanet İşleri 

Başkanlığı ve Evkaf Genel Müdürlüğü bütçele
rinin (D) cetvellerinde bulunan ve eski hüküm
lere göre aylık almakta ve emeklilik hakkından 
da faydalanmakta olan vaizlerle bunların yakın 
bir durumda bulunan Dersiamların ve 4454 sayılı 
kanuna göre aylık almakta ve tekaüd hükümle
rinden faydalanmakta olan Posta, Telgraf ve 
Telefon Genel Müdürlüğü başmüvezi ve hat bas-
bakıcılariyle müvezzi ve hat bakıcılarının da bu 
tasarının birinci maddesi hükmünden faydalan
maları ve aynı zamanda tasarının dördüncü mad
desinde yazılı % 5 emeklilik kesintisine tâbi tu
tulmaları gerekli görüldüğünden Komisyonu
muzca tasarıya bu madde ilâve edilmiştir. 

Yedinci madde — Bu maddenin gerekçesi ta
sarının üçüncü maddesi hakkındaki açıklamada 
gösterilmiştir. 

Geçici madde — Bu tasarı ile yapılan değişik
likleri karşılamak üzere 1946 yılı bütçesine ko
nulmuş bulunan ödeneğin ilgili bölümlere akta
rılması hususunda Maliye Bakanlığına yetki ve
ren bu madde; katma bütçeli idarelerin aynı 
yıl bütçelerine konmuş ödeneklerin de Maliye 
Bakanlığınca ilgili bölümlere aktarılmasını te
min edecek şekilde bir fıkra ilâvesiyle yazılmış
tır, 

Yapılan değişikliklerle tasarı Kamutayın ona
yına konulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Aydın 
Gl. K. Alpman 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 
İsparta 

M Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 

Bu Rapor Sözcüsü 
Edirne 

M. N Gündüzalp 
Burdur 

Ş. Encfincri 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

/ / . Ülkmcn 
Manisa 

F. Eurdoğlu 

Kâtip 
İstanbul 

F. öyme-n 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Giresun 

.1. Suya-r 
İzmir 

M. Birsel 
Mardin 
R. Erten 

Samsun Yozgad 
M. A. Yörükcr S. Içöz 

Yozgad Zonguldak 
A. Sungur 11. A. Kuyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 30 . VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanunda değişiklik yapılması ve aylıklardan 
c/o 5 emekli keseneği kesilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci madde —• Devlet memurlarının (Yar
gıçlar ve öğretmenler dâhil, subay ve askerî me
murlar hariç) dereceleri ve her dereceye ait ay
lık asılları ile tutarları aşağıda gösterilmiştir: 

-

Derece 

1 
ı> 
3 
1 
5 
6 
7 
S 
!) 

10 
11 
12 
13 
14 

Aylık aslı 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

A y l ı k 
Aylıklı 

memurlar 

700 
600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

t u t a r ı 
Ücretli 

memurlar 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

Emeklilik işlemlerinde ve çeşitli kanunların 
maaş asıllarına ilgili hükümlerinin uygulanma
sında aylık asılları, yolluk hesaplarında aylıklı 
memurlar için bulundukları derecenin bir üstü, 
ücretli memurlar için bulundukları derecelere 
ait aylık asılları ve emsali hasıla ait hükümler
de bir aşağı derece aylık tutarları esastır. 

MADDE 2. — 30 . VI .1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Onikinci madde — Ücretli vazifelere ilk alı
nacak memurlar tahsil derecelerine ve diğer va
sıflarına göre aylıklı memurların girebilecekleri 
derece aylıklarının tutariyle tâyin olunabilir
ler. Bunların terfileri de aylıklı memurların ter-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylı İd arının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı kanunda değişiklik ya
pılması ve aylıklarından % 5 emeklilik karşılığı 

kesilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı kanunun birinci maddesi 
aşağılaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet memurlarının (Yargıçlar ve öğretmen
ler dahil, subaylar ve askerî memurlar hariç)' de
receleri ve her dereceye ait aylık asılları ile tu
tarları aşağrda gösterilmiştir: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş 
asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında 
yukarıdaki cetvelin aylık asli miktarları, yolluk 
hesaplarında bir üst derece aylık aslı ve emsali 
hâsılına ilişkin hükümlerin uygulanmasında bir 
aşağı derece aylık tutarları esastır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 10 ncu madde
sinin ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

(Devlete ait binalarda veya memurlara ayrı
lan meskenlerde parasız oturanlara ve bölge mer
kezi Ankara'da olan müfettişlerden Ankara'da 
ikamet etmiyenlere bu tazminat verilmez. Izin-
lilik veya süresiz görevle Ankaradan ayrılanlara 

Aylık aslı 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Tutan 

700 
600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
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filerindeki hükümlere tâbi olup 6 ncı madde hük
mü bunlar hakkında da uygulanır. 

Aylık ve ücretli vazifelerden birinden diğeri
ne nakillerde aylık tutarları esas tutulur. 

MADDE 3. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanunun 10 neu maddesinin 2 nei bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Devlete ait binalarda ve memurlara ayrılan 
meskenlerde parasız oturanlara ve bölge merkez
leri Ankara'da olan müfetişlerden Ankara'da 
ikamet etmiyenlere bu tazminat verilmez. îzinli-
lik veya süreksiz görevle Ankara'dan ayrılanlara 
ayrıldıkları sürenin yalnız üç ayı için bu tazmi
nat verilir.» 

MADDE 4. — Aylıklı memurların emeklili
ğe esas aylıkları tutarından her ay \% 5 emekli 
aidatı kesilir. 

1683 sayılı kanun veya bundan evvelki hü
kümlere göre emekli aylığı alanlardan aylıklı 
bir göreve tâyin edilmiş ve edileceklere (Harp 
malûlleri hariç) emekli aylıkları verilmez ve harp 
malûlleri dâhil olmak üzere bunların emekliliğe 
esas aylıklarından da % 5 emekli aidatı kesilir. 

Bu aidatla ilgili dairelerce kendi bütçelerin
den bunların karşılığı olarak ödenecek ı% 5 1er 
özel kanununda gösterilecek yere verilmek üzere 
emaneten saklanır. 

5 -
1 B. K. 

ayrıldıkları sürenin yalnız üç ayı için bu taz
minat verilir). 

MADDE 3. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanuna tâbi dairelerin ücretli memurları
nın derece, aylık ve tutarlariyle memuriyete gi
rişleri hakkında 3659 sayılı kanunun bu esaslara 
ait hükümleri ve sair hususlarda bu kanun hü
kümleri uygulanır. 

Aylıklı ve ücretli vazifelerden birinden di
ğerine nakillerde aylık tutarı esas tutulur. 

4620 sayılı kanunun (4) ncü maddesindeki 
cetvelin ikinci sütununda gösterilen nakillerde 
muadelete esas olan aylık tutarları bu kanunun 
birinci maddesinde yazılı miktarlara çıkarılmış
tır. 

MADE 4. — Aylıklı memurların emekliliğe 
esas olan aylıklarının birinci maddedeki cetvelde 
yazılı tutarlarından (aylıklarını 1843 sayılı ka
nunun 5 nci maddesiyle 1906 sayılı kanuna göre 
alanlar dâhil) her ay % 5 emeklilik karşılığı ke
silir. 

Emeklilerden (harp malûlleri dâhil) tekrar 
aylıklı bir göreve tâyin edilmiş veya edilecek 
olanların « son hizmet zammına » esas tutulacak 
aylık tutarlarından da % 5 besilir. 

Yukariki fıkralarda yazılı memurların emek
lilik karşılığı olarak daireleri bütçelerinden de 
aynı nispette bir miktar ayrılır ve gerek kesin
tiler gerekse dairelerince ayrılan bu paralar 
özel kanununda gösterilecek yere verilmek üzere 
emanet hesabında saklanır. 

Bu madde hükümleri 2941 sayılı kanuna göre 
emeklilik hakkından faydalananlara da uygu
lanır. 

MADDE 5. — 4644 sayılı kanunun 2 nci mad
desi gereğince, ücret olarak verilmekte olan 
farklar bu kanuna göre ödenecek ilk aylıklar
dan itibaren verilmez. 

MADDE 6. — Dersiamlarla her çeşit vaizle
rin ve kadroları 4454 sayılı kanuna göre tesbit 
edilen Posta, Telgraf ve Telefon başmüvezzi ve 
hat başbakıcılariyle müvezzi ve hat bakıcıları
nın aylıklarının tutarlarına, aynı miktar me-

/ Ö CS„,™, . OO "\ 
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MADDE 5. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanunun 14 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 3 . VIII . 1944 tarihli 
ve 4644 sayılı kanunun 2 nçi maddesi gereğince 
ücret olarak verilmekte olan farklar bu kanuna 
göre ödenecek ilk aylıklardan itibaren verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1946 yılı Genel Büt
çe Kanununa bagh (A) işaretli cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmındaki ( ) ncı ( ) 
bölümündeki ödenekten gerekli miktarlan aylık 
ve kesenek bölümlerine aktarmrya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. B. Ariunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı V. 

Hilmi Uran 

Adalet Bakanı 
R. Türel 
içişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Cebesoy R.'Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

B. K. 

mtır aylıklarının tutarları esastır. Bunlar hak
kında bu kanunun birnei maddesinin son fıkra-
siyle ikinci ve dördüncü maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 7. — 3656 sayılı kanunun 14 noü 
maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmındaki (409/A) bölümündeki ödenek ile 
katma bütçeli dairelerin aynı yıl bütçelerinde 
bu kanunla yapılan değişiklikleri karşılamak 
üzere konulmuş ödeneklerden gerekli miktarları 
ilgili aylık ve kesinti bölümlerine aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Bu kanım 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

»e-« 
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S. Sayısı: 3 İ 
Subaylar ve askeri memurların aylıkları hakkındaki 
4600 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve aylık
lardan yüzde beş emekli keseneği kesilmesine dair 
kamın tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1/507) 

T. C. ; ' 
Başbakanlık 27 . XI . 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/455, 6/2572 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığina 

Subay ve askerî memurların aylıkları hakkındaki 21 . VI .1944 tarihli ve 4600 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına ve aylıklardan % 5 emekli keseneği kesilmesine dair olarak Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . XI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 'birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe ^ ' i f, ^ 

Aylıkların tevhit ve tetadülüne dair olan 3656 ve 3659, 3661 sayılı kanunlara nazaran Devletin 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin ücretli memurlarr, kendileriyle muadil barem derecesinde bu
lunan maaşlı Devlet memtırlariyle subay ve askerî memurlardan bir üst derece ücreti almakta ve 
bu farklı durum subay ve askerî memurlarla maaşlı memurların emeklilik hakkı bulunduğu halde 
ücretli memurların böyle bir hakka sahip olmadıkları esasına istinat ettirilmekte idi. 

Halbuki İktisadi Devlet Teşekküllerinin bazıları prim esasına dayanan bir emeklilik sisteminden 
faydalanmakta oldukları ve 20 . V . 1942 tarihinde kabul edilen 4222 sayılı kanunla bu sistem bü
tün İktisadi Devlet Teşekküllerine teşmil edilmiş bulunduğu halde subay, askerî memurlar ve ma
aşlı Devlet memurlariyle ücretli memurlar arasındaki farklı aylık durumu düzeltilmiyerek devam et
tirilmiş bulunmaktadır. 

İşte maaşlılarla ücretliler arâsmda mevcut olup artık hiçbir suretle izah sebebi kalmamış olan 
bu farklı durumu ortadan kaldırmak ve buna mukabil subay ve askerî memurlarla maaşlı memur
ları da büyük bir çokluk teşkil eden ücretli memurların halen tâbi bulundukları primli emeklilik sis
temine tâbi kılarak bu suretle Devlet bütçesinde yıldan yıla sürekli bir artış gösteren emeklilik 
aylığı ödeneklerinin ağırlığından kurtarmak, aynı zamanda subay ve askerî memurlarla maaşlı me
murların her ay ellerine geçen paraların bir miktar artışını sağlıyarak bütün ücretlilere nazaran 
daha ağır olan yaşama şartlarını onların seviyesine çıkarmak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. . „ . _ • • • " . ^ ' 
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Milli Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. î/507 
Karar No. 6 

30 . XI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve askerî memurların aylıkları hak
kındaki 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına ve aylıklarından 
yüzde beş emekli aidatı kesilmesine dair kanun 
tasarısı Millî Savunma ve Maliye temsilcileri de 
hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

Gerekçe ve kanun tasarısı komisyonumuzca 
da uygun görülerek aynen kabul edildi. 

Havelesi veçhiyle Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma 
Komisyonu Baş. Sözcü Kâtip 

Erzincan Mardin Siird 
Ş. Sökmensüer Dr. A. Vras B Türkmj 

Ağrı Aydın Bolu* 
II. Tuğaç Dr. II. Alataş Korgl A. Alptoğan 

Bursa Çankırı Çorum 
Gl A. Atlı Dr. A. Arkan E. S. Akgöl 

Diyarbakır Erzurum Gümüşane 
Ol. K. Sevüktekin Gl. Z. Say demir Ş. Erdoğan 

Kars Kayseri Kırlareli 
(il. II. Durudoğan N. Toker Korgl. K. Doğan 

Konya 
V. Bilgin 

Tokad 
S Celikkol 

Bütçe Komisyonu raporu 

İ\ B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/507 
Karar No. 16 

13 . XII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve Askerî memurların aylıkları hak
kındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılması 
ve aylıklardan yüzde beş emeklilik karşılığı ke
silmesine dair Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanarak Başbakanlığın 27 . X I . 1945 tarihli 
ve 6/2572 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı komisyonumuza verilmekle 
Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları mümessil
leri hazır bulunduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarının maksadı, 3656 sayılı kanuna tâbi 
memurların aylık tutarları .seviyesine çıkartılması 
için bu defa Hükümetçe teklif edilerek komisyo
numuzca da uygun görülen kanun tasarısına mu
vazi olmak üzere subay ve askerî memurların 
aylık tutarlarının da aynı esaslara göre yüksel
tilmesi ve bu aylıklardan yüzde beş nispetinde 
emeklilik karşılığı kesilmesinden ibaret bulun
duğundan komisyonumuzca esas itibariyle muva

fık bulunmuş ve maddelerin müzakeresinde Hü
kümet tasarısındaki birinci madde aynen, ikinci 
madde üçüncü madde halinde yine aynen kabul 
edilmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen Hükümet tasarısında 
3G56 sayılı kanuna tâbi memurlara muvakkat 
tazminat verilmesi için kabul olunan esaslann 
subay ve askerî memurlara da aynen tatbiki ge
velet :" inden tasarıya bu maksatla ikinci madde 
ilâvo edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Aydm 

R. Alpman 

Bu rapor sözcüsü 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Burdur 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bolu 

Ş. Engineri Dr. Zihni Ülgen 
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Diyarbakır 
Şeref Uhığ 

İsparta 
M. Karaağaç 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
ff. Vlkmen 

Giresun 
Âyet Sayar 

îzmir 
M. Birsel 

Kayseri 
F. Baysal 

Samsun 
M. Ali Törüker 

Manisa Mardin 
F. Kurdoğlu R. Erten 

Yozgad Zonguldak 
S. îçöz H. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların aylıkları hakkındaki 
21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına ve aylıklardan % 5 emekli 

aidatı kesilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 . VII . 1939 tarihli ve 3661 
sayılı kanunun 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 sa
yılı kanunla değiştirilen birinci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Kara, deniz, hava, askerî fabrikalar, ha
rita subak ve askerî memurlan ile (Askerî 
okullarda sivil öğretmenlerle aylıklı sivil me
murlar hariç) jandarma, gümrük subaylarının 
dereceleri ve her dereceye ait aylık asılları ile 
tutarları ve derecelere dâhil subay ve askerî me
murlar aşağıda gösterilmiştir: 

D. Rütbe 
Aylık Aylık 

aslı t u t a n 

1 Orgeneral ve oramiral 
1 Korgeneral, koramiral ve mua

dili askerî memurlar 
2 Tümgeneral, tümamiral ve mua

dili askerî memurlar 
3 Tuğgeneral, tuğamiral ve mua

dili askerî memurlar 
4 Albay ve birinci sınıf askerî 

memurlar 
5 Yarbay ve ikinci sınıf askerî 

memurlar 
6 Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî 

memurlar 
7 önyüzbaşı ve dördüncü sınıf 

askerî mamurlar 
8 Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli be

şinci sınıf askerî memurlar 
9 Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî 

memurlar 
10 Üsteğmen ve altıncı sınıf askerî 

memurlar 

150 700 

150 700 

125 600 

100 500 

90 400 

80 300 

70 260 

60 210 

50 170 

40 140 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Subay ve Askerî memurların aylıkları hakkında
ki 3661 sayılı kanımda değişiklik yapılmasına ve 
aylıklardan % 5 emeklilik karşılığı kesilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 . VI I . 1939 tarihli ve 3661 
sayılı kanunun 4600 sayılı kanunla değiştirilen 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Kara, Deniz, Hava, Askerî fabrikalar, Hari
ta Subay ve Askerî memurları ile (Askerî okul
lardaki sivil öğretmenler ve aylıklı sivil me
murlar hariç) Jandarma, Gümrük subaylarının 
dereceleri ve her dereceye ait aylık asılları ile 
tutarları ve bu derecelere dâhil subay ve askerî 
memurlar aşağıda gösterilmiştir : 

D. Rütbe 
Aylık Aylık 

aslı t u t an 

35 120 

( S . Sayan : 8 1 ) 

1 Orgeneral ve oramiral 
1 Korgeneral, koramiral ve mua

dili askerî memurlar 
2 Tümgeneral, tümamiral ve mua

dili askerî memurlar 
3 Tuğgeneral, tuğamiral ve mua

dili askerî memurlar 
4 Albay ve birinci sınıf askerî 

memurlar 
5 Yarbay ve ikinci sınıf askerî 

memurlar 
6 Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî 

memurlar 
7 Önyüzbaşı ve dördüncü sınıf 

askerî me(murlar 
8 Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli be

şinci sınıf askerî memurlar 
9 Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî 

memurlar 
10 Üsteğmen ve altıncı smrf askerî 

memurlar 

150 700 

150 700 

125 600 

100 500 

90 400 

80 300 

70 260 

60 210 

50 170 

40 140 

35 120 
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D. Rütbe asli tutarı 
Aylık Aylık 

11 Teğmen ve yedinci sınıf askerî 
memurlar 30 100 

12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar 25 85 

13 Askerî memur muavini 20 75 
Emeklilik işlemlerinde ve çeşitli kanunların 

maaş asıllarına ilgili hükümlerinin uygulanma
sında aylık asılları, yolluk hesaplarında bir üst 
derece aylık asılları ve emsali hâsılına ait hü
kümlerde bir aşağı derece aylık tutarı esastır. 

MADDE 2. — . . tarihli ve 
sayılı kanunun 4 ncü maddesi hükmü birinci 
madde gereğince ödenecek aylıklar hakkında da 
uygulanır. 

B. K. 

MADDE 3. —Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
#. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakam 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı Vekili 
Hilmi Uran 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. 8. Komik 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebesoy R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Adalet Bakanı 

içişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

D. 

11 

Rütbe 
Aylık Aylık 

aslı tutarı 

Teğmen ve yedinci sınıf askerî 
memurlar 30 100 

12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar 25 85 

13 Askerî memur muavini 20 75 
Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş 

asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında 
yukarıdaki cetvelin aylık aslı miktarlan, yolluk 
hesaplarında bir üst derece aylık aslı ve emsali 
hâsılına ilişkin hükümlerin uygulanmasında bir 
aşağı derece aylık tutarları esastır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

(Devlete ait binalarda ve memurlara ayrı
lan meskenlerde parasız oturanlara bu tazminat 
verilmez.) 

MADDE 3. —' sayılı kamumu 4 ncü mad
desi hükmü birinci madde gereğince ödenecek 
aylıklar hakkmda da uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Uçuk 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

\>&<\ 

( S. Savısı: 3 1 ) 



S. Sayısı: 32 
Gedikli erbaşların aylıkları hakkında 4601 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/506) 

T. C. 
Başbakanlık 27 t XI. 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/455 6/2573 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 2 1 . V I . 1944 tarihli ve 4601 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olarak Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 7 . X I . 
1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğu
nu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Gedikli erbaşların maaşlarının Devlet memurları maaşları ile muadeleti 24 .1 .1940 tarih ve 
3779 sayılı kanunla tesbit edilmiş ve bilâhara 4598 sayılı kanunla memur maaşları hakkında yapı
lan değişikliğe mütenazır olmak üzere sözü geçen 3779 sayılı kanunda da 2 1 . V I . 1944 tarih ve 4601 
sayılı kanunla değişiklik yapılmıştır. 

Bu kere Devlet memurları ve subaylar ve askerî memurların maaşlariyle ücretli memurların üc
retleri arasındaki farkın giderilmesi için hazırlanan kanun tasarılarına muvazi ve onlarla müte
nazır olmak ve gedikli erbaşların aylık tutarlarını da muadili maaşlı memurların aylık tutarları se
viyesine çıkarmak maksadiyle ilişik tasarı hazırlanmıştır. 

Milli Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Ko. 30,11,1945 
Esas No. 1/506 

Karar No, 5 
Yüksek Başkanlığa 

Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 21.VI. Savunma Bakanlarının temsilcileri hazır bulun-
1944 tarihli ve 4601 sayılı kanunda değişiklik duğu halde Komisyonumuzda görüşüldü. 
yapılmasına dair kanun tasarısı Maliye ve Millî Bu tasarıda deniz ve hava teşkillerinde üst 



rütbeleri bulunmıyan ve asıl maaşları 30 lira 
olan gedikli subayların yer almadığı görüldü
ğünden Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları
nın temsilcilerinin de muvafakatiyle ayrı bir 
madde ile bunlar hakkında da bu tasarı hüküm
lerinden istifade esası kabul edilmiş ve bu vesile 
ile bunlardan dört senelik hizmet müddetini ik
mal ederek iyi sicil almış olanlarına bir üst de
rece maaş verilme hakkının kabulü bir adalet 
esası olarak gözönünde tutulmuş ve bununla be
raber 4598 sayılı kanunun 6, 7 ve 8 nci madde
leri hükümlerinden istifadeleri de sağlanmıştır. 

Bir madde eklenmek suretiyle yapılan değiş
tirmeden sonra Hükümetin gerekçe ve tasarısı 
kabul edilerek havalesi veçhile Bütçe Komisyo

nuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma 

Komisyonu Baş. 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Aydın 

Dr. II. Alataş 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

Z. S oy demir 
Kayseri 

N. Toker 
Konya 

V. Bilgin 

Sözcü 
Mardin 

Dr. A. Uras 
Bolu 

A. Alptoğan 
Çorum 

E. 8. Akgöl 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 

Kâtip 
Siird 

B. Türkay 
Bursa 

A. Atlı 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Kars 

II. Durudoğan 
Kırklareli 
K. Doğan 

Tokad 
Ş. Çelikkol 

Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Karar No. 18 

13 . XII. 1945 

Gedikli erbaşların aylıkları 
sayılı kanunda değişiklik yapılması ve bunların 
aylıklarından °/o 5 emeklilik karşılığı kesilmesine 
dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 
Başbakanlığın 27 . X I . 1945 tarihli ve 6/2573 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı komisyonumuza verilmekle Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıkları mümessilleri hazır 
bulunduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarının maksadı, Devlet memurlarının ve 
subaylar ile askerî memurların aylık tutarları
nın 3656 sayılı kanuna tâbi ücretli memurların 
aylık tutarları seviyesine çıkartılması için bu 
defa Hükümetçe teklif edilerek komisyonumuzca 
da uygun görülen kanun taarclanna muvazi ol
mak üzere Gedikli erbaşların aylık tutarlarının 
da aynı esaslara göre yükseltilmesi ve bu aylık
lardan ;% 5 nispetinde emeklilik karşılığı kesil
mesi olduğu anlaşıldığından esas itibariyle ko
misyonumuzca da muvafık bulunmuştur. 

Tasarının incelenmesinde, başlığındaki kanun 
numarasının asıl kanun numarası olarak değiş
tirilmesi, şekil bakımından birinci maddenin iki 
ayrı madde halinde yazılması ve bil sebeple de 
Hükümet tasarısındaki ikinci maddenin üçüncü 
madde olarak kaleme alınması, (Gedikli subay) 
larm da aynı hükümden faydalanmalarını temin 
iğin bunların maddeye ilâvesi, Millî Savunma 

Yüksek Başkanlığa 
hakkındaki 3779 Komisyonunca tasarıya eklenen ve gedikli su

bayların aylık tutarlarının da aynı esas dâhi
linde artırılmasına ve bunların çocuk zammı, 
doğum ve ölüm yardımlarından ve 4598 
sayılı kanunun 8 nci maddesinden fay
dalanmalarına matuf üçüncü maddenin dahi 
aynen kabulü ile dördüncü madde ola
rak yazılması uygun görülerek tasarı o yolda 
kaleme alınmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Gaşkan 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 
Giresun 

Aye$ Sayar 
İzmir 

M. Birsel 
Mardin 

R .Etten 

Başkan V. Bu rapor sözcüsü 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
R. Alpman 

Diyarbakır 
Şeref üluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 
Samsun 

M. Ali Yörüker 

Burdur 
Ş. Engineri 

Giresun 
M. Akkazya 

İstanbul 
H. Ülkmen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Yazgad 
8. Içöz 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 

( S» Sayısı : 32 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gedikli erbaşların aylıkları hak
kındaki 21 . VI. 1944 tarihli ve 
4601 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Gedikli erbaşların aylıkları hak
kındaki 21 .VI. 1944 tarihli ve 
4601 sayılı kanunda ve gedikli 
subay maaşlarında değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 1 . V I . 1944 | MADDE 1. — Hükümetin 1 
tar'ihli ve 4601 sayılı kanunun i nci maddesi aynen kabul edil-
birinci ve ikinci maddeleri aşa
ğıdaki şekillerde değiştirilmiş
tir : 

Birinci madde — Türkiye 
Cumhuriyeti Ordusunun kara, 
deniz, hava kısımları ile jan
darma ve gümrük koruma te
şekküllerinde çalışan bütün ge
dikli erbaşların aylık asılları 
ile tutarları aşağıda gösteril
miştir. 

Aylık Aylık! 
Rütbe aslı tu tan 

mistir. 

Gedkli çavuş 
» üstçavuş 
» başçavuş 

Başgedikli 

İkinci madde — 

15 60 
20 75 
25 85 
30 100 

Hizmetlerini 
uzatan başgediklilerin bu rüt
bede bir yükselme süresi kal-
diktan sonra alacakları aylıklar 
aşağıda gösterilmiştir : 

Temdit 

Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

Aylık Aylık 
aslı tutarı 

35 120 
40 140 
50 170 

MADDE 2.— / / 1 9 4 ta
rihli ve sayılı kanunun 4 
ftcü maddesi hükmü ve bu ka
nunun yolluk hesaplarına ve em
sali hasılına ait olan hükümle
ri gedikli erbaşlar hakkında da 
uygulanır. 

18.1.1940 tarih ve 3779 sa
yılı kanunun 11 nci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN Dîİ-
ĞIŞTİRÎŞÎ 

Gedikli erbaşların aylıkları hak
kındaki 3779 sayılı kanunda ve 
Gedikli subay maaşlarında deği
şiklik yapılması ve aylıklarından 
% 5 emeklilik karşılığı kesilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3779 sayılı ka
nunun 4601 sayılı kanunla değiş
tirilen birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu
nun kara, deniz, hava kısımla-
riyle jandarma ve gümrük ko
ruma teşekküllerinde çalışan bü
tün gedikli erbaşların aylık asıl
ları ile tutarları aşağıda göste
rilmiştir : 

^ Aylık 
Rütbe aslı Tutan 

Gedikli çavuş 
Gelikli üstçavuş 
Gedikli başçavuş 
Başgedikli 

15 
20 
25 
30 

60 
75 

' 85 
100 

MADDE 2. — 3779 sayılı kanu
nun 4601 sayılı kanunla değişti
rilen altıncı maddesi aağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Hizmetlerini uzatan Başgedik
lilerin bu rütbede bir yükselme 
süresi kaldıktan sonra alacak
ları aylıklar aşağıda gösteril
miştir : 

( S. Sayısı : 32) 



Hü. 

uyarınca yaş haddine uğrayan
lara verilecek ikramiyenin he
sabında bir aşağı derece aylık 
tutarı esastır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
Ocak 1946 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

tçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
Hilmi Uran H. Saka 

Maliye Bakanı 
N, E. Sümer 

M. S. K & . & 

MADDE 3. — Kendi sınıfla
rında üst rütbe bulunmıyan ve 
asıl maaşları 30 lira olan hava 
ve deniz gedikli subayların 100 
ve bunlardan 30 lira asli maaşı 
dört sene almış bulunanlara eh
liyetleri sicil ile sabit görüldüğü 
takdirde kendi kadroları içinde 
tu tan 120 lira olan 35 lira asli 
aylık verilir ve 4598 sayılı ka
nunun 6, 7 ve 8 nci maddeleri 
hükümlerinden de faydalanırlar. 

MADDE 4. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Temdit 
Aylık 
aslı 

35 
40 
50 

Tutan 

120 
140 
170 

Birinci 
tkinci 
Üçüncü 

MADDE 3. — sayılı kanunun 
birinci maddesinin yolluk he
saplarına ve emsali hâsılına iliş
kin hükümleriyle ayni kanunun 
4 ncü maddesi hükmü gedikli 
subay ve gedikli erbaşlar hak
kında da uygulanır. 

3779 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi uyarınca yaş haddine 
uğrayanlara verilecek ikrami
yenin hesabında bir aşağı dere
ce tutarı esastır. 

MADDE 4. — Kendi nmrfla-
rında üst rütbe bulunmıyan ve 
asıl maaşlan 30 lira olan ha
va ve deniz gedikli subayla
rına 100 ve bunlardan 30 lira 
asıl maaşı dört sene almış bulu
nanlara ehliyetleri sicil ile sa
bit görüldüğü takdirde kendi 
kadroları içindte tutarı 120 lira 
olan 35 lira aslı aylık verilir. 
Bunlar 4598 sayılı kanunun 6,7 
ve 8 nci maddeleri hükümlerin
den de faydalanırlar. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 
Ocak 1946 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

{ S, Sağısı; 32) 



HU B. K. 

Millî Eğitim Bakan V. 
Hilmi Uran 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Simnen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. Ürküblü 

Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
Ş. R. Hatıpoğluu A. F. Cebesoy 
Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 

R, Karadeniz Dr. 8. Irmak 

* * ^•P * * 




