D E V R E : XI

CİLT : 4

İffTÎMA: 1

T.B. M. M.
ZABIT CERİDESİ
Altım; yedinci İnikat
Î2'.V.19S8

Pazartesi

Münderecat
Sayfa
1. — Sabık zabıt hulâsası
98
2. — Havale edilen evrak
98:99
8. — Yoklama
99
4. — Müzakere edilen maddeler
99
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın,
Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla
muaddel 5 nci maddesinin birinci fıkra
sının tadili hakkında kanun tekliff ve
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (2/34) 99:
107
2. — Subaylar heyetine mahsus terfi
Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel
11 nci maddesinin 5 nci bendinin tadili

Sayfa
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa
Encümeni mazbatası (1/149)
107:108
3. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 5 arkadaşının, Gazianteb'in Töke
mahallesinden Nuri Pazarbaşı'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları (2/96)
108:110
4. — Türkiye öğretmenler Bankası
Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası
(1/109)
110:120

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm, Urfa vilâ
yeti köylerinin kaçında okul mevcudolduğuna,
Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm, Urfa vilâ
yetinde 1958 bütçe yılında ne kadar ilkokul
yaptırılabileceğine,
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm,
Mardin merkez kazası ile Midyat kazası merkez
ilkokullarının durumuna ve her iki kazada ye
ni okul inşasının düşünülüp düşünülmediğine
dair şifahi suallerine Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı ayrı ayrı cevap verdi.
Ordu Mebusu Ferda Güley'in, son mebus se
çiminde sandık kurullarında vazife alanlardan
bir kısmının yevmiyelerinin verilmemesi sebebi
ne dair Başvekilden olan şifahi sualine Maliye
Vekili Hasan Polatkan cevap verdi.
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Ankara
köylerinde okul binası olduğu halde tedrisat yapılamıyah okullara öğretmen temini hususunda
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
şifahi
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı cevap
verdi.
Gümüşane Mebusu Nihat Sargmalp, Riya
setin birinci ihtarına rağmen söz kesmek sure
tiyle müzakerenin selâmetini ihlâle devam et
tiğinden kendisine iki ihtar cezası verildi.
Ordu Mebusu Ferda Güley'in, İstanbul
C. H. P. teşkilâtının parti içi çalışma ve top-

lantılarına valilikçe ne sebeple mâni olunduğuna
dair şifahi sualine, Dahiliye Vekili Namık Ge
dik, sual sarih bulunmaçtığından sahibi tara
fından tavzih edilerek verildiği takdirde cevap
verileceği beyanında bulundu.
Burcjur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, sanayimi
zin 1957 yılında kapasitesinin % 42 noksaniyle
faaliyette bulunmuş olmasının sebebine dair Sa
nayi Vekilinden olan şifahi sualine Ticaret Ve
kili ve Sanayi Vekâleti Vekili Abdullah Aker
cevap verdi.
îmar ve îskân Vekâleti kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanun kabul edildi.
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Askerlik
Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 5 nci
maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkındaki
kanun teklifinin reddini mutazammm Millî Mü
dafaa Encümeni mazbatası üzerinde bir müddet
görüşüldü.
12 . V . 1958 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kayseri Mebusu
İbrahim Kirazoğlu

Kâtip
Bolu Mebusu
İhsan Gülez

:

Kâtip
Antalya Mebusu
Attilâ Konuk

Sualler
Şifahi sualler
1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm,
îzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'un Akhisar
Mahkemesine tâyin edilmesi üzerine istifa etti
ğinin doğru olup olmadığına dair şifahi sual tak
riri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/170)
2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm,
Bozova Müddeiumumisi Niyazi Eronat'm, Sil
van'a nakil ve tâyin edildiğinin doğru olup ol
madığına dair şifahi sual takriri, Adliye Vekâ
letine gönderilmiştir (6/171)

3. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri
Ağaoğlu'nun, Kıbrıs'da bâzı Türklerin kasten
öldürülmesi hâdisesine dair şifahi sual takriri
Hariciye Vekâletine gönderilmiştir (6/172)
4. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 16 . I I .
1958 Pazar günü Kadıköy kazası C. H. P. loka
linde Gençlik Kolunun tertiplediği kapalı yer
toplantısına hangi kanuna müsteniden mâni
olunduğuna dair şifahi sual takriri Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/173)

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
Teklifler
1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin
D fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi

(2/174) (Adliye ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe
encümenlerine)
2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
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dığı Kanununun 40 ncı maddesinin Ç fıkrası
nın II numaralı bendinin tadili hakkında kanun
teklifi (2/175) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine)
Mazbatalar
3. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Matbuat suçlarının affı hakkındaki ka
nun teklifi ile Nusret Safa Coşkun'un, Umumi

BİRİNCİ
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af hakkındaki kanun teklifi ve Adliye Encü
meni mazbatası (2/19, 2/50)
(Ruznameye)
4. — Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 23 ncü maddesi şümulüne girip gir
mediğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Muvakkat Encümen mazbatası
(3/96)
(Ruznameye)

CELSE

Açılma saati: 15,00
REİS— Reisvekili Agâh Erozan
KÂTİPLER

Sabahattin Sayın (Konya), İhsan Gülez (Bolu)

3.

YOKLAMA

REİS '-— Yoklama yapılacaktır.
(Kayseri mebuslarına kadar yoklama yapıldi.)
REÎS — Ekseriyetimiz var, Celseyi açıyo
rum.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Gün
dem dışı söz istiyorum.
REÎS — N e hakkında?
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Yeni
teşekkül eden Irak Parlâmentosuna Meclisimi
zin selâm ve muhabbetlerinin iblâğı hakkında...

R E Î S — Buyurun.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, tarihî münasebetlerle ve ittifak
bağlariyle bağlı bulunduğumuz kardeş Irak mil
leti seçimlerini yapmış ve bu seçimler neticesi
Parlâmentoları yenilenmiştir. Bu vesile ile Mec
lisimizin bu kardeş millet Parlâmentosuna selâm
ve muvaffakiyet temennilerinin iblâğının nıünasibolacağı kanaatindeyim. Bir takrir takdim edi
yorum, kabulünü rica ederim.
R E Î S — Keyfiyet, Riyasetçe tetkik edilerek
icabı yapılacaktır, efendim.

4. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm,
kerlik Kanununun

5673 sayılı Kanunla

5 nci maddesinin

birinci fıkrasının

kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa
ni mazbatası

As

muaddel

tadili hak
Encüme

(2/34)

REÎS — Geçen İnikatta mazbata üzerindeki
konuşmalar bitmiş, Asım Eren Beyefendinin bir
takriri okunmuştu. Bu takriri tekrar okumak suretiyle müzakereye başlıyoruz, efendim.
T. B. M. Meclisi Sayın Riyasetine
Takririn hulâsası:
Tunceli Mebusu Arslan

Bora'nm

(Askerlik

müddetlerini tenzil) hakkındaki kanun teklifine
dair takrir.
2 8 . I V . 1958
Aşağıda arz edilen sebeplerle mezkûr kanun
teklifinin, Millî Müdafaa Encümeninde, saydığım
konulara mütaallik olarak, tetkik edilmek ve ona
göre Meclisi Âliye sunulmak üzere, encümene ia
desi hakkında işbu takririmi sunuyorum. Gereği
ni arz ve rica ederim.
Niğde Milletvekili
Asım Eren
Esbabı mucibe:
1. Mevcut eğitim sistemine göre (Eğitim tümenlerindeki eğitimi mütaakıp silâhlı kuvvetlere
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dağılan eratın mütaakıp eğitimleriyle geçen asker
lik zamanından tasarruf) mümkündür. Fiiliyat,
bu merkezdedir.
2. Kanun teklifinde belirtilen mucip sebep
lerden bâzılarına (ezcümle ordudaki modern eği
tim usullerinin eğitim müddetlerini kısalttığı va
kıasına, ordunun motorlaşmış olmasının insan gü
cünden tasarrufu sağlaması gerektiğine, asıl müs
tahsil olacak gençlik kuvvetinin uzun müddet or
duda müstehlik durumunda tutulmamasmm millî
iktisada faydalı olacağına ve nihayet ordu mas
rafının Amerika ve İngiltere'de bile tenkisi cihe
tine gidildiğinden bizde de bunun ele alınması
gerektiğine dair olan sebeplere) encümenin maz
batasında temas dahi edilmemiştir.
3. Orduya asker olarak alınmadan önceki
(Askerliğe yakın) yaşlarda geçirilecek hazırlayıcı
eğitimlerle ve askerlikten sonra yenilikleri öğrete
cek eğitimlerle ve nihayet askerlik hizmeti içinde
(mümtaz kabiliyet ve umumi kültürce üstünlük)
gibi sebeplerle verilecek kıdemlerle, hulâsa as
kerlik müddetini fiilen azaltmayı haklı kılacak
esbap ile, bu kanun teklifinin ruhuna uygun müs
pet hal yolları da encümence kaale alınmamıştır.
Halbuki zamanımızda, bunlar mümkün ve gayrikabili ihmal, önemli imkânlardır. Ele almalı ve
esaslı surette tetkik edilip askerlik kısaltılmalıdır.
Kalkınmada insan gücü, yatırımdan akdemdir.
REÎS — Arslan Bora.
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar; askerlik hizmetlerinin tenzili hakkın
daki kanun teklifim, Millî Müdafaa Encümenin
ce kabule şayan görülmedi. Ve teklif ettiğim ka
nunun esbabı mucibesinde de izah etmiş oldu
ğum hususları hiç nazara almadan, indî bir mü
talâa ile iki noktadan kanun teklifimi reddet
mişlerdir. Bunlardan birisi; askerlik hizmetini
er olarak yapmak için vazife başına davet edi
len gençlerimizin çok büyük bir kısmı okuma
yazma bilmedikleri ve kendilerine okuma yazma
öğretmek için de uzun bir zamana ihtiyacolduğu
yolundadır.
Muhterem arkadaşlar; malûmâlinizdir ki,
okuma, yazma öğretmek meselesi Millî Eğitim
Vekâleti tarafından deruhde edilmiş bir mevzu
olmakla askerlik hizmetlerinin gerektirdiği bil
gileri erata vermek için, ordunun da bünyesine
girmiş olan vatan çocuklarının bu ihtiyaçlarına
cevap vermek zaruretinde bırakmıştır. Ancak,
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askerlik yapmış olan arkadaşlar çok iyi takdir
ederler ki, birliklerde tâlim ve terbiye program
larının yanında bir de ders programları yer al
mış bulunmaktadır. Binaenaleyh günlük bedeni
talim ve terbiye ve tatbikatları mütaakıp erata
nazari tedrisat meyanmda okuma ve yazma öğ
retilmektedir.
Bu çalışmalara tahsis edilen mesai bir erin
terhisine kadar bütün eğitim safhalarında daimi
ve sıkı bir şekilde tatbik edilmektedir.
Binaenaleyh okuma ve yazma için eğitim safBaları dışında ayrı bir safha teşkil etmemekte
dir. Zaten eğitim merhaleleri o kadar uzun olurki, ciddî bir tedrisata tâbi tutulduğu takdirde,
âdeta bir ortaokul bilgisini dahi kazanmış olarak
memleketine dönmektedir. Hattâ bunlardan ilk
okullarda eğitmen olarak vazifelendirilmiş olan
ları da çoktur.
Binaenaleyh okuma, yazma, öğretme safhası
diye encümenin derpiş ettiği mesnet akli bir
tahlile müsait değildir. Zaten bugün kıtalara
gelmiş olan acemi eratımızın okuma yazma bilmiyenlerin miktarı da göğüslerimizi kabartacak
kadar azdır ve hattâ bilmiyenlerin adedi % 10
nu geçmemektedir. Binaenaleyh Millî Müdafaa
Encümeninin mazbatasında okuma yazma bilmiyen erata okuma ve yazma öğretmek için uzun
zamana lüzum olmadığını da bu mâruzâtımla
belirtmiş oluyorum.
îkinci nokta; asrımızdaki harb silâh ve vası
talarının girift bir hal alması ve bu vasıtaları
tanımak ve onların hakkında bilgi edinmek için
de muktazi malûmat ve mümareseyi elde edebil
mek bakımından uzun bir zamana ihtiyacolduğu
mülâhazasıdır.
Arkadaşlar; zamanımızın harb silâh ve vasıtalarmdaki, tekâmül ve giriftlik aşikârdır. Ama
bu tekâmül ve giriftlik yanında talim ve terbi
ye sistemlerinde de pratiklik yaratan bir tekâ
mül de harb sahasında erin yapması için gereken
hareketlerde ihtisaslaşma esasları da nazarı iti
bara alınmış bulunmaktadır. Çünkü, kıtaya ge
len acemi bir er, ayrıldığı sınıfının branşına ait
silâh ve gereçler üzerinde çok kısa bir zamanda
mütehassıs olarak yetiştirilmektedir. Zaten Ame
rika'nın eğitim sisteminin ana prensipleri de bu
dur. Ve biz de bugün bu sisteme göre erata eği
tim yaptırmaktayız.
Muhterem arkadaşlar; nihayet yetiştirilecek
olan bir subay ve hattâ astsubay değildir. Encü-
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men raporunda zikredilen giriftlik ise, muhtelif
sınıfların harb sahasında ve tabya alanında kul
lanılması demektir. Bu ise emir ve kumanda ma
kamlarına düşen bir vazifedir. Binaenaleyh, en
cümenin dayandığı bu nokta da varit değildir.
Bugün vekâletin tatbik etmekte olduğu eğitim
programlarını da şimdi izah edersem bu dâvada
ne kadar haklı olduğumu sizler de takdir eder
siniz.
Muhterem arkadaşlar; bugün eğitim, iki yer
de yapılmaktadır; birisi eğitim merkezlerinde
dir ki, burada yapılan eğitimler de iki safhaya
ayrılmaktadır. Birisi tek er temel eğitimidir ki,
yedi hafta devam etmektedir. Yine eğitim mer
kezinde tek er ihtisas ve muhabere eğitimi yapı
lır.' Bu eğitim de sekiz haftadır. Eğitim merke
zinden sonra birliklerde yapılan birlik eğitimleri
başlar. Bu da yaz ve kış olmak üzere 22 şer haf
tadır. Ayrıca ordugâh tatbikatları, manevralar,
özel yanaşık düzen, merasim duruşu ve geçişi ta
limleri için de 4 hafta, yani bir ay. Yine kış dev
resine hazırlık ve noksan kalan atışların ikmali
için de 2 hafta, yani 15 gündür.
Şimdi, yukardan beri arz etmiş olduğum haf
ta ve ayların toplamını yapalım. Eğitim merkez
lerindeki eğitim süresi 4 ay; birlik merkezlerin
deki eğitim 11 ay; ordugâh talimleri ve merasim
talimleri 1 ay; mecmuu 16 ay, 15 gün de kış dev
resine hazırlık ve yapılmıyan atışların ikmali
için eğitimdir ki, hepsinin mecmuu 16 ay, 15
gündür.
Benim teklifim ise, askerlik müddetinin 18
aya indirilmesi hususlarını kapsamasıdır. Bu du
ruma göre 1,5 aylık bir zaman kalıyor ki, bu da
tatil, izin v.s. için kullanılırsa 18 ay bir erin
eğitimi ve yetiştirilmesi için kâfi bir zaman ol
duğu meydana çıkar. Bir erin esas temel eğitimi,
eğitim merkezlerinde gördüğü 4 aydır. 4 aydan
sonra eğitimlerde hep tekrardan ibarettir.
Bendeniz askerlik meslekinden yeni ayrılmış
bir arkadaşınız olmak ve teknik bir sınıfa men
sup bulunmak hasebiyle arz ediyorum hakikat
budur. Bu durum karşısında mütemadiyen tek
rar olunan bu eğitimden, her gün zerde pilâv
yiyen usanır tâbirine göre, subay, assubay ve
erler de bu tekrarlamalardan usanıp bıkmak
tadırlar.
Bu eğitim usullerini arz ettikten sonra, ha
len mer'i olan 6 celp sistemi üzerinde de dura
cağım. Senede altı defa yapılmakta olan celp
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sistemi de bu müddetlerin kısaltılmasından ka
tiyen müteessir olmamaktadır.
Şimdi bunların haricinde bir de malî porteyo temas etmek istiyorum. Bir erin senelik
yiyecek, yakacak, giyecek, teçhizat ve kıta
teçhizatı maraflarmı arz edeyim :
Bir e'rin günlük yiyecek masrafı 152 ku
ruştur.
Gene bir erin yakacak istihkakı 12 kuruş
tur ki, ceman 164 kuruş bir erin günlük is
tihkakını teşkil etmektir.
Bir erin gülük istihkakı 164 kuruş olduğu
na göre altı aylık yiyecek ve yakacak mas
rafı da 300 liradır. Dört yüz bin kişi silâh
altında bulunduğuna göre 400 binle 300 ü,
zarbettiğimiz zaman 120 milyon bir yiyecek ta
sarrufu sağlanmış oluyor.
Şimdi, muhterem arkadaşlar, yiyecekten
maada bir de melbusat vardır. Melbusat da
senelik 216 liradır; bir erin altı aylık istihkakıda 108 lira tutuyor ki, bunu da yine 400 bin
le çarparsak 43 milyon 200 bin liralık bir tasar
ruf sağlar. Şimdi melbusat, yiyecek ve yaka
caktan yapılacak umumi tasarruf ise 163 mil
yon 200 bin lira tutmaktadır.
Bir de teçhizat vardırki, 6 aylık teçhizat
bedeli içinde 12 milyon 800 bin lira bir tasar
ruf sağlar. Yani matrası, arka çantası, susu
busu, teçhizata girmektedir ki, bu tasarruf yıp
ranmadan mütevellit bir tasarruftur.
Bir de ktıa teçhizatı vardır. Bunun da yine
yıpranmasından mtüevellit sağlıyacağı tasarruf
da 9 milyon 600 bin lira tutuyor. Şu hale göre
6 ay için umumi olarak 175 küsur milyon liralık
bir tasarruf sağlanmış olur. Bu tasarruftan maada
altı ay evvel terhis olunacak bir erin de memleket
teki millî istihsale yapacağı yardım miktarını da
çoğaltmış demek olacağından teklifimin vatana
sağlıyacağı kıymet te aşağı - yukarı bir milya
ra yakındır.
Bugün dünyada en yüksek malî iktidarı
temsileden Amerika ve İngiltere'de dahi mil
lî müdafaa masrafları indirilmek çareleri aran
maktadır. Binaenaleyh ekonomik ve sosyal fay
dalan ' nefsinde toplıyacak olan teklifimin ka
bulünü istirham ederim. Takdir Yüksek Heye
tinizindir.
REİS — Nazmi Ataç buyurun.
NAZMİ ATAÇ İstanbul) — Arslan Bora
arkadaşımızın (Deniz hariç) diğer askerlik
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müddetlerinde altışar ay indirme yapılması hak- 1
kındaki kanun teklifine taraftar olmadığımızı,
sebepleriyle Millî Müdafaa Encümeni mazbata
sında belirtmiş bulunuyoruz. Bunlar, sebeplerin
en mühim olanlarıdır. Bununla beraber sayın
vatandaşlarımız ve arkadaşlarımız için ehem
miyeti büyük olan böyle bir konu üzerinde bu
kürsüden ide fikirlerimizi açıklamakta fayda
görmekteyim.
Bu teklif şu gayeleri temin 'düşüncesiyle ya
pılmaktadır :
1. Ordunun silâh altında bulunan er mev
cudunu indirmek, böylece hem azalacak mev
cut dolayısiyle Millî Müdafaa masrafarını azatmak, hem de istihsaldeki insan gücünü artırmak,
2. Bir kısım erleri ailelerine, yuvalarına
daha erken kavuşturmanın yanında iktisadi ve
bâzı sosyal faydaları kazanmak.
Arkadaşımızın dayandığı sebeplerin bir kıs
mı askerlik müddetinin değişmemesi, kısaltılmaması tezi için de •kuvvetli sebepler teşkil et
mektedir. Bir kısım sebepleri ise yerinde gör
memekteyim.
Düşüncelerimi şöylece izah edeceğim :
Silâh altında bulundurulması icabeden er
mevcudu, müdafaa emniyetimizi sağlamak esa
sına dayanılarak tâyin edilir. Devletin siyasi ve
askerî anlaşmalariyle, askerî plânların istek ve
ihtiyaçları, insan kaynaklarımızın kabiliyeti, si
lâhlanma durumumuz, iktisadi şart vfe imkânla
rımız bu mevcudun tâyininde mühim faktörler
olarak karşımıza çıkar. Bu ince hesapları tet
kik ve tesbite salahiyetli olan, 'birçok bilgileri
elinde bulunduran Erkânı (Harbiyei Umumiye
Reisliği ve Millî Müdafaa Vekâletidir. Binaen
aleyh bu bilgilere sahibolmadan, yalnız birkaç
faktörü tutamak yaparak, ordu mevcudunu in
dirme gibi Devlet müdafaa emniyetine mühim
tesiri olacak bir meselede hemen bir kanun çı
karmaya teşebbüs, doğru olmaz. [Böyle mevzu
larda siyasi düşüncelerden tamamiyle ayrılmış
olarak veya bunu ayrı tutarak, hislere dokun
madan, tamamiyle müspet faktörler üzerinde
mütalâada bulunmak ve salahiyetli makamların
mütalâası ile bu tetkiki takviye etmek lâzımgelir.
Binaenalyeh, evvelâ bu 'bakımdan bir mebus
arkadaşımızın birkaç sebebe dayanarak her han
gi bir kanun teklifiyle askerlik müddetini indir
mek gibi ordunun mevcuduna tesir edebilecek
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olan pek mühim bir meselede yaptığı teşebbüse
taraftar bulunmamaktayım.
Orduda insan mevcudunun azalacağı yerde
artması, makinalaşmanm ve teknik inkişafın za
ruri bir neticesi olarak bâzı hizmetlerin çoğal
masından ileri gelmektedir. Ayrıca yine bu in
kişaf sebebiyle, meselâ; ordonat, sağlık, leva
zım, muhabere, istihkâm ve lojistik hizmetleri
için yeni teşkilât kurulmuş bulunmaktadır. Or
duya 'birçok silâhlar ve silâh birliklerinin gir
miş ve girmekte olması da yeni kadroların ih
dasını ve mevcudun bâzı sahalarda artmasını
icabettirmiştir. Bilginin
ihtisaslaşmış olması
eğitimi basitleştirmiş değildir, bilâkis bu nük
leer çağında, tekniğin inkişafı ve muharebeyi
güçleştiren sebep ve tesirlerle mücadeleye fikir
ve ruh şuuru ile hâkim 'olabilmek için kültürün
kıymeti daha çok artmıştır. (Bir düğmeye bas
mak veya bir manivelayı oynatmakla silâh veya
makinada büyük hareketler temini kolay görü
nürse de o basmanın veya o hareketin tam za
manını kestirmek ancak sağlam bir muhakeme
nin insanda uyandırılmış olmasını gerektiriyor.
Bunun temini ancak kültürle mümkündür.

Bugünkü müfredat programları çok doludur,
eğitim vasıtalarımız ise henüz tam bir inkişafa
erişmemiştir. Silâh altına alman 'Türk gençleri
nin askerlik öncesi eğitim hazırlığı eskisinden
daha dyi ise de bu da henüz seviyesini bulama
mıştır. Son seneki celpte orduya gelen mevcu
dun okur - yazar miktarı % 35 kadardır. Bina
enaleyh okur - yazar miktarı mevcudun yarı
sına bile henüz yaklaşamadı! Okuma - yazmayı
orduda öğretmek için ehemmiyetli çalışmalar
yapılmaktadır.
Geçenlerde Mamak'ta Muhabere Okulunda
bir okuma - yazma eğitimi deneme kursunu zi
yaret ettim. Kursta bulunanlar, bu celpte Mu
habere Okuluna verilen acemi erler arasından
seçilmiş 32 erdi kursta, bunlara en kısa zamanda
okuma yazma öğretme tecrübesi yapılıyor idi.
Kurs, Millî Müdafaa, Maarif Vekâletleri ile
Amerikan Yardım Kurulu ve George Town mü
essesesi arasında iş birliği yapılmak suretiyle ku
rulmuştur. Bu kursta bulunan erlerin bir kısmı
hiç Türkçe bilmiyor, bir kısmı ise Türkçe bili
yor, fakat okuma yazma bilmiyordu. Bâzılarının
bildikleri lügat, çocukların bildikleri lügatten
daha azdı. içlerinden bir eri, hiç para bilmiyen
I er olarak, yani para görmemiş er olarak göster-
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diler. Durumumuz böyle olunca bunlara, yapa- ' le. Şayet böyle bir politika gütmüş olsaydım,
cakları askerî hizmette vazife görebilmek için
bundan bir hafta evvel, geme askerlik işleriy
lâzımgelen bilgiyi, okuma ve yazmayı ve ilk kül
le ilgili bir kanon teklifimi, encümen arkadaş
türü vermek ve mutlaka yetiştirmek zarureti
larımın ricası üzerine geri almazdım. Askerlik
kendiliğinden anlaşılır. Bu vesile ile o kadar fe
müddetlerinin eskisi gibi muhafaza edilmesiyle
ragat ve fedakârlıkla kıtalarda ve okullarda bu
Maliyeye büyük bir külfet tahmil ettiği gibi,
eğitim yolunda çalışan subay ve assubaylarımızı
istihsal gücüne de büyük tesirler yapmaktadır.
sevgi ve takdirlerle anmayı zevkli bir vazife sa
REÎS — Aslan Bora, Bey. Bu hususta faz
yarım.
la izahat vermeye lüzum yok. Her mebusun ka
Her türlü ileri değerler, daha büyük ve mü
nun teklifi hakkı vardır. Devam buyurun.
sait şartlara, imkânlara sahibolmalarma rağ
ARSLAN BORA (Devamla) — Böyle bir
men diğer NATO devletlerinin çoğunda da as
kanunun vekâlet tarafından veya ımesul şahıs
kerlik müddeti henüz iki sene olarak muhafaza
lar tarafından getirilmesi lâzım imiş. Ve bir
edilmektedir. Almanya'da bu müddetin bir veya
milletvekilinin bu kabil kanunları getirmesi
bir buçuk sene olması tamamiyle siyasidir. Onların
mevzuubahis değilmiş. Sayın Reisin de işaret
da bir zaman sonra bu müddeti artırma ihtimal
buyurdukları gibi kanun teklif etmek her mil
leri çok kuvvetlidir.
letvekilinin hakkıdır.
Arkadaşımız tekrarlardan bahsettiler ki bu,
Bugün teknik vasıtalarda eğitim müddetle
hem yeni gelenleri yetiştirmek, hem de verilen
rini çoğaltmak mecburiyeti vardır. Ve Bora ar
bilgiyi takviye bakımından lüzumludur.
kadaşımız hep tekrarlamalardan bahsediyor,
Orduda ıslahat yolları daima aranmalı, ta
dediler.
sarruf teminine elbette çalışılmalıdır. Fakat elde
Arkadaşlar; bendeniz, tank sınıfı subayı
edilecek tasarruf bizim ordumuzun yine diğer
idim. Bugün Türk ordusunda modern ve tek
ihtiyaçlarına harcanacaktır.
nik bir sınıf varsa o da tank sınıfıdır. Ve her
Şunu arz edeyim ki, bizim mevcudumuzdaki
tankta beş mürettebat vardır. Her müretteba
modern bir ordunun bütçesi, en az bizimkinin
tın da ayrı ayrı vazifeleri vardır. Meselâ Şoför;
bir mislinden aşağı değildir.
tankını sevkü idare ile ve istenilen hedefe
Fikrimce teklif, hususi şartlarımıza uygun
yöneltmek ve çalıştırmakla mükellef tutulmuş
suzluğu, ayrıca dünya sulh ve emniyetinin he
tur. Binaenaleyh, teknik bir şoförün eğitim sü
nüz tehlikede olduğu bir zamana raslaması ba
resini uzatmak lâzımgelseydi, onun bir makinist
kımından mahzurludur. Böyle bir mesele için
olarak yetişmesi icabederdi. Halbuki ancak
teklif yerine, birçok etraflı bilgilere sahip sala
muztar kaldığı hallerde bir bujiyi değiştirebile
hiyetli ve mesul olan Hükümetin bu hususta ne
cek olan bir şoför için de iki sene çoktur. Şim
düşündüğünü sormak daha muvafık olurdu
di de telsizciyi »ele alalım; telsizin bellibaşlı
kanatindeyim. (Soldan, bravo sesleri alkışlar)
arızalarını gidermekle telsizi öğrenmesi, dinle
REÎS — Başka söz istiyen var mı? Buyurun.
mesi için de iki senelik bir eğitimi icabettirREÎS — Aralan Bora,
mez. Çünkü; telsizciye maniple öğretilmez ve
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem
bir telgrafçı gibi yetiştirilmez. Ancak verilen
arkadaşlarım, ikinci defa yüksek huzurunuzu
emri tekrar eder ve yukarıya bildirir ki, bu iş
işgal ettiğim için özür dilerim.
lere iki sene değil altı ay bile çoktur.
Söz almamın sebebi, Sayın Mazbata Muhar
MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar)
riri Nazmi Ataç Paşanın sarf etmiş oldukları
— Hattâ 15 gün bile yeter. .
bir, iki kelimedir. Arkadaşımız, bu kanunun po
ARSLAN BORA (Devamla) — Evet, 15 gün
litik bir düşünce ile getirildiğini ifade buyur
bile
yeter. Görülüyor ki, bu işler için iki sene
dular. (Soldan; böyle bir şey demedi, sesleri)
değil,
altı ay bile çoktur.
Evet muhterem arkadaşlarım, böyle dedi.
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar)
Muhalefetin ana vazifesi, Hükümeti daima
—
On
beş gün olsun.
ikaz etmektir. Bendeniz bu memleketin refah
ve saadeti bakımından elzem olan böyle bir ka
ARSLAN BORA (Devamla) — Siz on beş
nunu Yüksek Heyetinizin Huzuruna getirmekgün mü istiyorsunuz? Ben on sekiz ay istedim.
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Sonra efendim; teknik mürettebattan bir de
nişancı vardır. Nişancı nişan almak, ateş et
mekle mükelleftir. Kullandığı topun kaması,
ŞU parçası, bu parçası, öğretmek için iki sene
lik zaman hakikaten çoktur. Biliyorsunuz ki,
bugün hükümet çok büyük bir iktisadi zorluk
içindedir. Millî Müdafaa masraflarının bugün
yüzde ellisi hemen hemen yiyeceğe ve melbusata gitmektedir. Bunları Murad Âli Bey Bütçe
Encümeninde olduğu için gayet iyi bilirler.
Gene Sayın Paşa, okuma yazma için açılan
kurslardan bahis buyurdular. Arkadaşlar oku
ma, yazmaya ayrılan zaman zaten 24 aylık dev
re içine alınmıştır. Biraz evvel arz ettiğim gi
bi, er kıtaya geldiği günden tâ terhis oluncaya
kadar geçen uzun bir eğitim süresi içinde gece
ve bündüz okuma yazma eğitimine de tâbi tu
tulmaktadır. Binaenaleyh ayrıca bir okuma
yazma kursu açmaya lüzum yoktur. Eğer 24
ayın üstünde ayrı bir zaman tahsis ediyorlarsa
o zaman bir diyeceğim yoktur.
Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken
şunu arz etmek istiyorum ki, ben bu kanunu ge
tirmekle hükümete, millete, Devlete faydalı bir
vazife yapmanın şerefini duyuyorum. Bu ka
nun teklifimi hiçbir zaman politik bir maksatla
yüksek huzurlarınıza getirmiş değilim.
REÎS — Encümen.
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSÎ ZÎHNî ÜNER (Nevşehir) — Muhterem arkadaşla
rım, uzun münakaşaları memleket menafii bakı
mından zararlı gördüğüm bu hassas mevzuda
eğer Arslan Bora arkadaşımız son konuşmalarını
yapmamış olsalardı huzurlarınızı işgal etmiyecektim.
Elbette ki, kalkınmakta olan bir memleketin
binbir ihtiyacı karşısında, iktisadi mevzulara
memleketin' en mühim gücünün ayrılması kadar
tabiî bir keyfiyet olmaz. Fakat muhterem arka
daşlarım, dünyanın kin ve ihtirasla dolu bu dev
rinde kalkınma pahasına, kalkınma menfaatine,
kalkınma mülâhazasına millî menfaat ve millî
emniyetimiz hiçbir zaman tehlikeye düşürülemez. Dâvanın mühim noktası buradadır. Teklif
sahibi muhterem arkadaşımız burada bir hesap
yaptılar ve dediler ki, «6 ay askerlik müddetin
den indirirsek senede bir milyar lira iktisat ederız.» Ben de soruyorum, bu rakamı nereden çı
karıyorlar? Yüksek malûmlarıdır ki, bugün
umumi bütçede ordumuza ayrılan tahsisat bir
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milyar civarındadır. Askerlik müddetini 1/4
nispetinde indirirsek bir milyar tasarruf nasıl
elde edilir?
Muhterem arkadaşlarım, bugünün dünyasın
da millî ordular yalnız eğitim vazifesiyle tavzif
edilmiş değillerdir. Bunun daha üstünde sürpriz
harbleri, baskın harbleri karşısında tam teşki
lâtla bir anda harbe girebilecek teşkilâtla mü
cehhez birliklerin hazır olması lâzımdır. Eğitim
görmüş ve meleke kesb etmiş olan birliklerin ilk
baskınları karşılaması lâzımdır. Muhterem arka
daşım zannediyorlar ki, eski devirlerde olduğu
gibi bugünkü muharebelerde, silâhlı çatışmadan
evel bir gerginlik, ve bir hazırlık devresi, hu
dutlardaki basit çarpışmalar ve ondan sonra mil
lî seferberlik, ondan sonra büyük birliklerin
karşılaşması vukubulacak; hayır bugünkü harbler öyle başlamıyor ve öyle başlamıyaeak. Bu
günkü harblerde düşmanın bütün silâhlı kuvvet
leriyle memlekete teveccüh ettiğini görmek mu
kadderdir. Elbette ki, bu tedbirler karşısında
talim ve terbiyesi temin edilmiş ve modern si
lâhlarla mücehhez ve o silâhları maharetle kul
lanacak, millî emniyetimizi koruyacak asgari
kuvvetlerin daima el altında bulunması icabetmektedir. îşte teklif sahibi bu noktayı ihmal et
mektedir. (Soldan, bravo sesleri)
Bugün etrafımıza bakalım. Bugün dünya üç
grupa ayrılmıştır. Türkiye demokratik grupta
yer almıştır. Bugün artık tek bir milletin silâhı, tek
bir milletin eğitimi, tek bir milletin askerlik hiz
meti mevzuubahis değildir. Bugün müdafaa cep
hesinde yer almış, vazife gören milletlerin silâh
larında olduğu gibi askerî eğitiminde ve asker
lik müddetinde standarda gidilmiştir. Bakalım
arkadaşlarım, NATO camiasında yer alan dev
letlerin askerlik müddetleri ne kadardır :
15 NATO devletinden birincisi İzlanda, or
dusu yok. Mecburi askerlik hizmetine tâbi ol
mayan devletler : Kanada, gönüllü meslek ordu
su var. Batı - Almanya, gönüllü ordusu var. Fa
kat, muhterem Ataç arkadaşımın da dediği gibi,
Mecburi Hizmet Kanunu üzerinde çalışmalar
başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri yüzde
82 si mukaveleli, yüzde 18 i mahallî sisteme tâ
bidir. Kara ordusunun % 39 u, deniz ordusunun
% 67 si, hava ordusunun % 73 ü de mukavele
lidir. Mukavele müddeti altı senedir. Ameri
kan Ordusu askerleri altı senelik tecrübeye sa
hip askerlerdir.
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Mecburi askerlik hizmetine tâbi devletler
den askerlik müddeti Danimarka'da 12, Lüksemburg'da 12, Norveç'te 18, İtalya'da kara ve
hava 18, denizde 28, Fransa'da 24, Belçika'da
24, Holânda'da 24, Büyük Britanya'da 24, Por
tekiz'de karada ve denizde 48, Yunanistan'da
24, Türkiye'de kara ve havada 24, denizde 36,
jandarma 30 aydır.
Muhterem arkadaşlar, NATO'da standart
eğitim müddeti 24 aydır.
Şu hususu da hatırlatmak lâzımdır : Devrin
modern silâhları teknik ve taktik kullanış şart
larını öğrenebilmek için asgari bir kültür sevi
yesi lâzımdır. NATO devletlerinde bu asgari
kültür seviyesi muhterem arkadaşlarım, orta
mekteptahsilidir. Orta mektepten aşağı tahsil
seviyesinde olan insanların bu yeni silâhların
teknik ve taktik kullanışlarını yapacaklarına
inanmamaktadırlar. Muhterem teklif sahibi or
duda okuma bilmiyenlerin % 10 olduğunu ifade
buyurdular. Hayıf Muhterem arkadaşlarım, ma
alesef, sebepleri malûm, bu malûm sebepler dolayısiyle Yüksek Huzurunuzda, açıklamakta bir
mahzur yok ordu istatistiklerinde okuma yazma
bilmiyen Kara Ordusuna giren eratın mecmuu
% 67 dir maalesef. Bu iki senelik talim terbiye
esnasında subayların ve astsubayların büyük
azimleri, kahraman erlerimizin fıtri kabiliyetleri
ve fevkalâde feragatli çalışmaları sayesinde bu
açığı kapamıya çalışıyoruz. Değil 24 aylık müd
detin indirilmesi, NATO camiasmdaki devletlerin
seviyesine erlerimizi yetiştirmek için gerek su
bayların ve gerekse kahraman erlerimizin büyük
fedakârlık ve feragatleri ile bu tahsil açığını
kapamıya çalışıyoruz.
Sayın arkadaşlarımiz dillerine doladılar, di
yorlar ki, okuma - yazma dersleri yok orduda. Ya
nılıyorlar arkadaşlar. Nasıl yok? Tek bir rakamı
bilmiyen bir er elektronik silâhları kullanmak,
bu silâhların hem teknik ve hem de taktik kul
lanma şeklini Öğrenmek mecburiyetindedir. Yeni
harb usullerine göre bunları
hiçbir zaman
subaylar kullanmazlar. Erler ferden ferda geniş
bir sahaya yayılmış oldukları halde ve muazzam
bir ateş tesiri altında kendi inisiyatifiyle hareket
etmek ve bu silâhlardan faydalanmak durumun
dadır. Bu inisiyatifi kullanabilmek için genel
kültürün geniş olması iktiza eder. Orduda bu
bilgi verilmeye çalışılmaktadır.
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Bu mevzu memleketimizde bir iktisat mese
lesi değildir. Arkadaşlarımıdan çok rica ederim,
millî menfaatimizi ilgilendiren bu mevzu üze
rinde artık konuşmasınlar. (Soldan: Alkışlar).
REÎS — Fethi Çelikbaş.
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlarım; daha evvel konuşan Sayın Ataç
arkadaşımız, bugüne kadar kazandığı tecrü
belerden istifade ederek mütalâalarım bitirir
ken «bu mevzuda Hükümetin de ne düşündü
ğünü bilmekte fayda vardır», dediler. Ben
deniz bilhassa bu nokta üzerinde durarak söz
almak mecburiyetini duydum. Çünkü teklif
sahibi arkadaşımız veya her hangi bir mebus
arkadaş bu kabil teklif yapabilir. Bunu millî
menfaatlere uygun gördüğü için yapabilir.
Bir başka arkadaş da müddetin 30 aya çıka
rılmasında; iktisadi içtimai neticeler ve mü
dafaa gücü itibariyle; fayda görebilir.
Benden evvel konuşan arkadaşa takdir eder
ki; bugünkü harbler cephe harbi değildir.
Topyekûn bir harb içerisinde cephe gerisin
de yaşıyan vatandaşların da iktisadi bakım
dan kuvvetli olmalarmdaki lüzum aşikârdır.
Bu itibarla şu veya bu noktada millî menfaat
lere uygun görerek her hangi bir arkadaş
fikrini burada söyliyemiyecek olursa müza
kerelerin hiçbir amelî faydası kalmaz.
Ben hakikaten böyle mühim bir mevzuda,
Sayın General Ataç'm da temas ettiği veçhile,
her şeyden evvel, bütün vesaikin sahibi, or
dunun gücünü, moral bakımdan, maddi ba
kımdan en geniş ölçüde bilen ve muhterem he
yetinizi tenvir edebilecek mevki ve vaziyette
olan Hükümetin görüşünün ne olduğunu bil
mekte fayda görürüm. Aksi takdirde bizim
müzakerelerimiz birtakım mütehassıs müzake
relerine döner ki, bizim taşıdığımız siyaset ada
mı vasfı ile bu kabili telif değildir. Biz, si
yaset adamı olarak, askerlik hizmetinin 16
aya indirilmesinin ordu bakımından mahzu
ru faydası şudur, iktisadi bakımdan mahzuru
faydası şudur, 24 ay ipka edilmenin mahzuru
faydası şudur, diye mukayesesini yapıp ondan
sonra karara varacağız. Belki bâzı sınıflarda
18 aya inebilir. Bunları bilmek lâzımdır. Bu
bakımdan Hükümet görüşünün ne olduğunu
bilmekte, isabetli bir karara varabilmek bakı
mından, fayda vardır. Rica ederim, Millî Mü-
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dafaa Vekili bugün, değilse başka birgün He
yeti Umumiyemizi tenvir etsin, görüşlerini
anlatsın.
Mâruzâtım budur.
R E Î S — Millî Müdafaa Vekili buyurunuz.
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım,
bu mevzuda gerek Nazmi Ataç arkadaşımız
gerekse Zihni Üner arkadaşımız salahiyetli
olarak bu teklifin kabul edilmemesi lâzımgeldiği hakkında huzurunuzda gayet iyi fikir
ler dermeyan ettiler. Ben bunlara iştirak et
mekle beraber birkaç şey ilâve etmek sure
tiyle mâruzâtta bulunacağım.
Muhterem arkadaşlar biz de bu memleketin
evlâdı olarak gayet tabiîdir ki, müstehlik
olan bir zümreyi müstahsil bir unsur halinde
memlekette artırmak isteriz, bu hepimizin gön
lünde yatan bir arzudur; fakat bâzı vatani
ve milli zaruretler var ki, bizi, bu memleke
tin müdafaa kuvvetini muayyen bir seviyede
tutmak mecburiyetinde bırakıyor. Bu da yal
nız bizim indî takdirimizle değildir.
Gayet iyi bilirsiniz ki, dünyada eski harb
icapları bertaraf olmuştur, şimdi tamamen yeni
bir âlem içinde yaşamaktayız. Millî Müdafaa gü
cümüzün nispetini tâyin eden sebeplerden en mü
himini bugünkü dünya vaziyeti ve bugün bir harb
vukuunda, gerek silâh itibariyle ve gerekse za
man itibariyle bu harbin hangi şartlar dâhilin
de, ne suretle husule geleceği hakkındaki bilgi
lerimiz teşkil edecektir. Bundan başka memle
ketin coğrafi vaziyeti ve hudutlarımızın vaziye
ti, bir de müşterek müdafaa mülâhazasiyle NA
TO camiası içinde bulunmuş olmamız meselesi
vardır. Bütün bu müdafaa plânlarını kendi tak
dirimizle hallediyor değiliz, bunu camiası içinde
bulunduğumuz NATO Erkânı Harbiyesi ile müş
terek olan bizim Erkânı Harbiyemiz tâyin etmek
te ve biz nihayet her millete teveccüh eden vazi
felerden uhdemize düşeni icabında yapabilmek
üzere keyfiyetleri tâyin ve zaruretlerin seviyesini
takdir etmekteyiz.
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deyiz. Bunun aşağısına inemeyiz. NATO ya karşı
da vecibelerimiz vardır. Bir nispet vahidi alalım,
bunu 100 kabul edecek olursak, bugün iki yıllık
esnan erbabını silâh altında tutmaktayız. Bu iki
tevellüt miktarı dahi bugün için % 100 e teka
bül etmemektedir. Yani kadromuz halen noksan
dır. Yaptığımız hesaplara göre, ancak birkaç se
ne sonradır ki, bu ihtiyacı karşılıyabilecek bir se
viyeye vâsıl olacağız. Eğer bu teklif ka
bul edilirse biz vaktinden evvel, bir kısım
efradı terhis mecburiyetinde kalırsak, böyle bir
usulü kabul edecek olursak, bu miktarı tamam
lamak, yani % 100 e çıkarmak için daha genç
zümreye, 20 yaşından 19 yaşma doğru daha kü
çük esnana müracaat etmek mecburiyetinde kala
cağız. Bu ise, kısaca arz etmiş olduğum gibi, müm
kün değildir.
Gelelim, talim ve terbiye meselesine :
Muhterem Paşa arkadaşım okuma yazma bilmiyenlerin % 67 olduğunu beyan etti, bir gün
evvel de vaktiyle Maarif Vekâletinden alman ma
lûmata göre bu kürsüde % 70 olduğu zikredil
mişti.
Muhterem arkadaşlarım; bugünkü silâhlar
artık kimsenin yabancısı değildir, bunun acemisi
kalmadı. Bugünkü silâhlar öyle silâhlardır ki, de
min arkadaşımın huzurunuzda arz ettiği gibi as
gari orta mektep seviyesinde bulunmak lâzımdırki, muayyen zaman zarfında bunları lâyıkiyle öğ
renmek ve bunu icabında bir oyuncak gibi maha
retle kullanabilmek mümkün olsun. Bugün ordu
içindeki tahsil seviyesi karşısında bize mevdu
yepyeni silâhları alıp kadroya ithal etmek za
ruretiyle birtakım tedbirler almak mecburiye
tinde kaldık. Bu tedbirler, noksan talim ve ter
biye seviyesini yükseltmek, okur - yazar se
viye ve miktarını artırmaktır.

Arkadaşlarım bu tedbirlere kısaca temas
ettiler, bendeniz de noksan kalan tarafları ta
mamlamak suretiyle sizleri tenvir etmek iste
rim : Bunlar Amerikan iktisadi ve Askeri Yar
dım Heyetleri, Millî Müdafaa ve Maarif Ve
kâletlerimiz ve George Town Müessesesi temsil
«Bir buçuk sene istihdam ettikten sonra ter
cileri, mütehassısları toplamak suretiyle Ordu
his edelim» diyorlar. Evet bunun bize bütçe üze
da okur - yazar miktarını kısa zaman içinde ve
rinde temin edeceği tasarruflar ve ayrıca iktisa
modern
metotlarla artırmak için ne yapmak lâ
di menfaatler olabilir. Arkadaşlarım bunlara ce
zım geldiği hususunda bir konuşma ve tetkikat
vap verdiler. Ama biz muayyen bir kadroyu dai
ma ayakta tutmak ve muayyen bir miktar askeri I yapıldı. Paşanın temas ettikleri gibi tecrübeler,
devamlı celp altında bulundurmak mecburiyetin- I Etimesgut'ta hâlâ devam etmektedir. Bu, tecrü-
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belerden geçmiş metotlara göre kısa bir zaman
içinde okuma, yazmayı öğretmek için ne gibi
bir sistem kabul etmek lâzım geldiğini araştırıp
Türkiye'nin hususiyetlerine nazaran, bunun ha
zırlığını ve tetkikini yaptılar.
'Bir defa memleketin müşterek lisanı üzerin
de durdular. Her bölgede, her mmtakada bulu
nan erler birbiriyle nasıl konuşabilirler ve halk
lisanının muhassalası nedir, bunu tesbit ettikten
sonra okuma - yazma kitaplarını buna göre tan
zim ederek basacaklar, dağıtacaklar.
Bu vaziyet bir taraftan devam ediyor, bîr ta
raftan da, arkadaşımın da temas ettiği gibi, ge
çenlerde, Mamak'ta kurslar açılmış bulunmakta
dır. Bu kurslarda okuma, yazma bilmiyen erlere
okuma, yazma öğretme tecrübeleri yapılmakta ve
bu iş devam etmektedir, Gerek bu faaliyet, gerek
bu tecrübeler tamamlandıktan sonra esaslı olarak
tedbirleri kısa zamanda almış olacağız. Niyetimiz
senede 120 bin ere okuma, yazma Öğretmektir ve
biz plânlarımızı buna göre tanzim etmekteyiz. Bu
olmadığı takdirde gözleri şekillere, rakamlara
menus olmıyan erlerimiz, bu silâhların rakam
larını, işaretlerini, remizlerini, rumuzlarını ko
laylıkla anlayamaymca silâhları da rahatça öğ
renmek kabiliyetinden mahrum kalıyorlar. De
mek ki, işin esası evvelâ gözünü rakamlara, harf
ve işaretlere alıştırmaktır. Bunu yapabilecek du
rumda olan erlerimiz, silâhları da kolaylıkla
kullanabilmektedirler. Fakat bu duruma henüz
gelmemiş olan erlerimiz bakımından ordu, hakî
katen büyük müşkülâtla karşı karşıya bulunmak
tadır. Demin de arz ettiğim gibi, vadedilmiş olan
yeni silâhları da almak suretiyle, kullanılması
daha müşkül silâhlar karşısında daha seviyeli bir
ordu kadrosu meydana getirmek için süratle ted
bir almak ve talim ve terbiye işlerine başlamak du
rumunda olduğumuzu arz etmek isterim.
Teklif sahibi arkadaşımız bâzı müddetlerden bahsetti. Müsaadenizle arz etmiş olayım ki,
müddetimiz 24 aydır. 24 ayıa dört ayı hazır
lık talim ve terbiyesiyle geçmektedir. Dokuz haf
ta müddetle erler eğitim kıtalarında bulunmaktadırlar. Ondan sonra kıta talim ve terbiyesi,
birlik eğitimi başlamaktadır ki, oradan kıtalara,
birliklere geçmektedirler, yirmi ay müddetle orada askerlik vazifesini ifa etmektedirler. Bu müddeti uzatmak veya kısaltmak münakaşa mevzuu
olabilir, fakat hepimiz tecrübe ile biliriz ki, bir
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mevzuda melekemiz artar. Bir taraftan bu un
sur mevcuttur; bir taraftan da, demin arz etti
ğim gibi, yeni metotlarla kıtadaki, birliklerdeki
eğitim müddetlerinden yani 20 aydan okuma,
yazma için iki ay indirmek suretiyle tasarruf et
mekteyiz. Yani er silâh altına alındığı zaman
evvelâ hazırlık talim terbiyesine giderdi. Oraya
değil, evvelâ okuma, yazmaya gelecek, iki ay
müddetle ona okuma, yazmayı bu arz ettiğim
metotlarla öğretmeye çalışacağız. Ondan sonra
hazırlık talim terbiyesi görecek, daha sonra 18 ay
müddetle kıtadaki vazifesine devam edecektir.
Bu vasıfta eri temin ettiğimiz takdirde muhak
kak ki, istikbale daha emniyetle bakmak imkân
ları bir bakıma hâsıl olmuş olacaktır, arkadaşla
rım.
Binaenaleyh, hepimizin arzu ettiği gibi, ma
alesef altı ay önce terhis mahiyetindeki böyle bir
teklifi Hükümet olarak kabul edememek mecbu
riyetindeyiz. Diğer devletler nezdindeki bu kabîl
tasarruflar, diğer arkadaşlarım tarafından izah
edilmiş bulunmaktadır. Müsaade ederseniz tek
rar etmiş olmıyayım, arkadaşlarım. (Alkışlar)
REİS — Başka söz istiyen var mı efendim?
Söz istiyen olmadığına göre Asım Eren arka
daşımızın takririni reyinize arz ediyorum. Tak
ririn dikkate alınmasını kabul edenler;.. Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir.
Arslan Bora'nm teklifinin reddine dair encü
men mazbatasını reyinize arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş,
Arslan Bora'nm teklifi reddedilmiştir.
I
2. — Subaylar heyetine mahsus terfi Kanu
I nunun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11 nci mad
desinin 5 nci bendinin tadili hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa Encümeni
mazbatası
(1/149)
(1)
R E İ S — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
I
yen?...
Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize
I
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Maddelere geçilmiştir.

I
I 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
I nununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11 nci
maddesinin V nci bendinin tadili hakkında
I
Kanun
I
MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine
I
I
mevzu ile ne kadar devamlı meşgul olursak, o I
(1) 92 Sıra sayılı matbua zaptın sonundadır.
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mahsus terfi Kanununun 6743 sayılı Kanunla
muaddel 11 nci maddesinin V nci bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
«V - Yardımcı sınıflardan Kara Harb Aka
demisini muvaffakiyetle bitirenler, piyade sını
fına nakledilirler.
Bu nakilden evvel yardımcı sınıf kıtalarında
geçen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. Ancak,
terfi için piyade sınıfında bir sicil müddeti bu
lunup muvafık sicil almaları şarttır.
Yardımcı sınıflardan Deniz ve Hava Harb
akademilerini muvaffakiyetle bitirenler, bulun
dukları kuvvet kumandanlıkları içinde uygun
vazifelerde istihdam olunurlar.»
REÎS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok.
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa Vekili memurdur.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir.
3. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel
ve 5 arkadaşının, Gazianteb'in Töke mahallesin
den Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi [ye Ma
liye ve Bütçe
encümenleri mazbataları
(2/96) (1)
REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı?
Buyurun efendim.
TEVFÎK TIĞLI (îsparta) — Muhterem ar
kadaşlar ; şimdi müzakere edilecek olan mevzu
un içimde yaratt,ğı inşirah sebebiyle hissiyatı
mı arz etmekten nefsimi menedemedim. Muh
terem Gazianteb mebuslarının, vatani hizmet
tertibinden aylık bağlamak hususunda yaptık
ları teklifin muhatabı olan Nuri Pazarbaşı kim
dir?
Muhterem arkadaşlar; Nuri Pazarbaşı'ya
muhtemel ki, Gazianteb Mebusu arkadaşlarım
dan başka burada şahsan ve yekinen bilen yok(1) 94 sayılı matbua zaptın sonmdadtr.
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»
tur. (Var, var sesleri) Halbuki Nuri Pazarbaşı
bizim hepimizin çok yakından tanıdığımız, her
gün ve her yerde temas edebildiğimiz bir vatandaşımızıdır. Zengindir veya fakirdir; bilgindir
veya değildir; çekingendir; vakur ve mütevazıdır. O kendisini her yerde göstermez, sessiz
dir, onu ancak müstesna zamanlarda görürüz.
Onu müstesna zamanlarda, semalarımızı kara
bulutların bürüdüğü; memleketin istikbali teh
likeye düştüğü zamanlarda, o müstesna zaman
larda, millî varlığa tecavüz edildiği, memleketin
haysiyet ve şerefinin, iman ve istiklâlinin darbelendiği zamanlarda görürüz. Bu felâketli ha
vanın estiği günlere kadar kendisini hissettirmiyen, biraz yukarda kısaca anlatmaya çalıştı
ğım bu vatan evlâdını işte bu sefer, servet ve
samanını, ikbal, huzur ve hattâ hayatını istih
kar ederek kurtuluş cephesinin, müzaheret cep
hesinin fedakâr bir örneği olarak karşınızda ve
yambaşımzda bulursunuz. Ona güvenirsiniz,
ona inanırsınız ve onunla çıktığınız dikenli yol
ların sonu mutlaka selâmettir. îşte o, aziz mil
letimizin ruhunda meknuz, onun asîl varlığına
vücut veren Türklüğün tâ kendisidir.
Nitekim mucip sebep lâyihasında görüyoruz
ki, bugün 72 yaşında olan Nuri Pazarbaşı ken
disi gibi düşünen bir avuç vatanperverle birle
şiyor, «5 bin altınım sizin diyor, ben de sizinim.
Yani ya ölüm ya kurtuluşta beraberim.» Vatan
daş kütleleri arasına karışıyor. 232 bin san lira
topluyor; bu da sizin diyor. Evini ve her şeyini
bu maksada tahsis ediyor. Memleketin kurtulu
şu maksadiyle askerî önderlik yapmakta olan Mareşal'i evine alıyor, sinesine basıyor, günlerce izaz
ve ikram ediyor. Bundan başka kurtuluş telgraf
larını açık artırmaya koyuyorlar. En yüksek
meblâğı ödiyerek alıyor. Maddeten ve manen ne
si varsa hepsini veriyor. Mebus seçiliyor, mebus
luk sıfatı içinde yine mahviyatkâr, yine görgü
lü hislerle memleketiyle yakinen meşgul oluyor.
Mevcudunu ve mevcudiyetini bu memleketin se
lâmeti için harcıyor. Nihayet 72 yaşma giriyor,
perişan oluyor, fakir düşüyor. Bu fedakâr va
tandaşın zengin hısım ve akrabası vardır. Müra
caat etse kendisini terfih edecekler. Edemez arka
daşlar, edemez... Çünkü ruhundaki asalet kendi
sini milletin sinesine, Muhterem Heyeti Celilenizin ruhuna teslim ediyor. Böyle bir vaziyet mu
vacehesinde elbette bu milletin vefakâr, elbette
bu milletin şefik duygulan böyle bir vatandaşın
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korunması üzerinde toplanacaktır. Zira arkadaş
lar hakiki vefa, ancak ruh asaletinde ürer ve yeşerir. Ruh asaleti Türklüğün asil cevheridir. Bu
itibarla muhterem arkadaşlarımızın bu fedakâr
vatandaşımız hakkındaki kanun tekliflerinden
manen huzur ve inşirah duydum. Kendilerini
tebrik ve teşekkür ederim. Bu itibarla reyim, he
pinizin de hissiyatını bildiğim gibi müspet olacak
tır.
Yalnız bir husus hatırıma geliyor: Süleyman
Bey arkadaşıma sordum; «Eşi var mı?» dedim.
60 yaşında bir eşi olduğunu söyledi. Bu muhte
rem vatandaşı geçindirmek için, vatani hizmet
tertibinden bir miktar yardım yapılmış olmakla,
arkada kalan zavallı eşini de düşünmek yerinde
olur. O ölünce onun hanımı ne yapacaktır? îşte
üzüntüm buradadır. Elbette Büyük Meclis bu
nun için de bir çare düşünecektir.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
RE IS — Süleyman Kuranel.
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) —
Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan
Tevfik Bey arkadaşım vaziyeti ariz amik izah
ettiler, kendilerine teşekkür ederim.
Yalnız gerek Bütçe Encümeninde ve gerek
Maliye Encümeninde ittifakla kabul edilen tek
lifimizin esbabı mucibesinde bulunan hususları,
yüksek heyetinizi tenvir bakımından, vesikalariyle burada izah etmek istiyorum.
Bu arkadaşımız Gazianteb Savaşının başından
sonuna kadar bulunmuş, Maarifi îslâmiye ve Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinde çalışmıştır. Buna
ait Gazianteb Savaşı Tarihinin 11, 51, 325 ve Mil
lî Müdafaa Vekâletinin çıkarmış olduğu Kahra
manlar Destanı kitabının 92 nci sayfasında ka
yıtlar vardır.
Yine, bu arkadaşımız Gazianteb Savaşı için
232 000 altını bugünkü para ile 35 milyon lirayı
toplamıştır. Gazianteb Savaşı Tarihinin 335 nci
sayfasında yazılıdır. Ayrıca bu arkadaşımız Gazi
anteb Savaşında Müdafaai Hukuk Cemiyetinin
emrine 5 000 altın vermiştir. Bugünkü para ile
750 000 lira tutar. Bu da yine Kahramanlık Des
tanı adlı kitabın 91 nci sayfasında mevcuttur. Ay
rıca «izmir Türk Ordusu tarafından zaptedilmiştir.» diye Gazianteb'e gelen telgraf şehit çocuk
larına yardım yapmak üzere müzayedeye çıkarı
lıyor, telgrafı hamiyet'perver, vatansever vatan
daşımız Nuri Pazarbaşı 3 000 altına ki, bugünkü
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para ile 450 000 liraya satınalıyor. Nuri Pazar
başı bir müddet de Gazianteb Mebusu olarak bu
sıralarda oturuyor. Bugün bir otelin mütevazi
odasında oturmaktadır. Kendisine, yakınları ta
rafından yardım teklifinde bulunulmuşsa da bu
nu asla kabul etmemiştir. Bizim, Gazianteb me
busları olarak mahallen yardım için vâki olan
müracaatlerimizi de, asla kabul edemem, diyerek
reddetmiştir. Hattâ bu teklifi yaparken çok dü
şündük. Ben pederim vasıtasiyle kendisine haber
yolladım: Böyle bir teklif yaparsak acaba kabul
eder mi? diye... O zaman şu cevabı veriyor: Ben
hayatım müddetince milletime gerek maddi, ge
rek mânevi elimden geldiği kadar hizmet ettim.
Eğer bu hizmetlerim Büyük Meclisçe takdir edi
lir, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanırsa
bunu memnuniyetle kabul ederim. Biz de bun
dan cesaret alarak bu teklifi yapmış bulunuyo
ruz. Hattâ Maliye ve Bütçe encümenlerinde ay
da bin lira olmasını teklif eden arkadaşlar oldu.
Fakat; «1949 yılında çıkan bir kanunla Birinci
Büyük Millet Meclisi Azayı Muhteremesîyle, Si
vas Kongresine iştirak eden muhterem zevatın
almış olduğu maaştan daha yüksek olamaz.» de
nildiği içindir ki, Bütçe Encümeni bilmecburiye
bunu 350 lira olarak kabul etmiştir. 350 lira da
olsa bunun mânevi kıymeti büyüktür. Muhterem,
vatanperver ve Gazianteblilerin 7 sinden 70 ine
kadar çok sevdiği ve saydığı Nuri Pazarbaşı'yi
ve dolayısiyle diğer hayırhah vatandaşlarımızı
memnun edecektir. Bu lâyihayı Yüksek Meclisin
ittifakla kabul edeceğine kaani bulunuyorum. Mâ
ruzâtımı bu kadarla bitiriyorum.
REİS — Emin Soysal.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendini, mem
leketin bu fedakâr ve kahraman evlâdına yapı
lan bu teklifi şükranla karşılıyorum. Ancak ben
den evvel konuşan arkadaşım, bundan evvel
çıkan kanunun miktar tâyin etmesi dolayısiyle
paranın bu miktarda kaldığını ileri sürdüler.
Şunu arz etmek isterim, o kanun çıktığı gün
bendeniz burada idim. Takdir buyurursunuz ki,
o günkü geçim şartları başkadır, bugünkü ge
çim şartları başkadır. Bendeniz 350 lirayı az bu
luyorum. O günün 350 lirasına nispet edilirse
şimdi 1 000 liradan fazla olması lâzımgelir. Bu
günkü geçim şartları karşısında 350 lira vermek
tense hiç vermemek daha evla olur. Bendenize
göre bu miktar, Yüksek Meclisin yüksek hami
yetine de yakışmaz, içinde bulunduğumuz bu-
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günün geçim şartlarının ağırlığını düşünerek
hiç olmazsa bu miktarın 500 liraya çıkarılmasını
arz ve teklif ediyorum.
REİS — Başkaca söz istiyen var mı efendim?
Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Birinci maddeyi okuyoruz efendim.
Gazianteb'in Töke mahallesinden Nuri Pazar
başı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında Kanun
MADDE 1. — Gazianteb mücadelesinde bü
yük hizmetleri bulunan Mehmedoğlu 1301 do
ğumlu Nuri Pazarbaşı'ya hayatta bulunduğu
müddetçe vatani hizmet tertibinden (350) lira
aylık bağlanmıştır.
REÎS — Madde hakkında bir takrir var, oku
yoruz efendim.
Yüksek Reisliğe
Nuri Pazarbaşı'ya verilmek üzere Bütçe En
cümeninin tesbit ettiği 350 liranın 500 lira ola
rak kabulünü arz ve teklif ederim.
Maraş
Emin Soysal
REİS — Efendim, Emin Soysal arkadaşımı
zın takririni şu anda reylerinize arz etmek müm
kün değildir. Dahilî Nizamnamenin 127 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına bağlı 75 numaralı nota
göre bu takririn 50 imzalı olması şarttır. Bu iti
barla reylerinize arz etmiyorum.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum.
REİS — Buyurun.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, izahat veren arkadaşları dinlerken,
bugüne kadar bu vatandaşı milletçe ihmal et
miş olduğumuz, yardımına koşmakta gecikti
ğimiz için fevkalâde bir üzüntü duydum. Biz
yardım etmiyoruz arkadaşlar, muazzam paralar
vermiş bu vatandaşımız, onun iadesi mevzuubahsolsa bu para hiçtir. Bu kadar basit bir formali
te noksanlığı yüzünden bu takririn reye konulmamasmı yerinde görmem, müzakereyi tehir
ederiz ve formalitesini ikmal eder. Riyasete tak
dim ederiz. Böylece bu milletin kara günlerinde
varını yoğunu vermiş olan bir insana, sıkıntıya
düştüğü zaman millet de onu elinden tuttu misa
lini vermiş oluruz. Onun için müzakerenin tehi-
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rini teklif ediyorum, komisyon formaliteyi ik
mal etsin, getirsin, 50 imzayı hemen toplarız.
REİS — Müsaade buyurun, Fethi Bey, ka
nunun birinci müzakeresidir. İkinci müzakere
sinde bunun temini mümkündür. Bu itibarla mü
zakereye devam ediyoruz.
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ( «Elli im
za toplıyalım» sesleri)
Heyetinizin arzusunun temini ikinci müzake
rede mümkündür.
MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden
ay başından itibaren meriyete girer.
REİS — Madde hakkında söz istiyen.. Yok..
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye Vekili memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Kanunun birinci müzake
resi bitmiştir.
4. — Türkiye öğretmenler Bankası Türk
Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/109) (1)
REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde Ahmet
Morgil, buyurunuz.
AHMET MORGİL (Rize) — Muhterem ar
kadaşlar; 1943 yılında 4357 sayılı Kanunun 12
nci maddesi ile bir İlkokul öğretmenleri Yapı
Sandığı kurulmuştur. Bu Sandık uzun zaman fa
aliyetine devam etmiş ve fakat muhtelif sebep
lerle asla muvaffak olamamıştır. Diğer taraf
tan bu faaliyet etrafında birçok dedikodular ve
şikâyetler alıp yürümüştür. Ortada yarısı gayri
menkul, yarısı nakit olmak üzere sekiz milyonluk
bir kıymet birikmişti. Bu Sandık Maarif Vekâle
tini uzun yıllar meşgul etti. Bir hal çaresi arandı,
hattâ son toplanan Sandık Umumi Heyetiyle ve
Maarif Vekâleti iki nokta üzerinde durdular; ya
Sandığı tasfiye etmek icabediyordu, veyahut San
dığı işler, ortaklarına faydalı olur bir mahiyette
yeni bir müessese haline kalbetmek lâzımgeliyordu.
Gerek Maarif Vekâleti, gerek Umumi Heyet, tasfi
ye cihetine gitmediler. Çünkü ortaklar müesseseye
bir ümitle bağlanmışlardı, onları hayal kırıklığı-
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96 sıra sayılı matbua zaptın

sonundadır.

t : 67

12.5. 1958

0:1

Muhterem arkadaşlarım; bugün yurdumuz
na uğratmamak ve 8 milyonluk bir kıymeti he- 1
da baş döndürücü bir hızla ilerliyen bir imar ve
der etmemek icabediyordu. Bu suretle, müessese
yapı faaliyeti vardır. Millet ve hükümet olarak
ye işler bir mahiyet verme cihetine gitmişlerdir.
yüz yılların ihmaline mâruz kalmış olan bu va
Çünkü bir defa tasfiye gayet zordur, ve uzun bir
tan sathı bugün yeniden imar ediliyor. Bir ta
zamana bağlıdır, sonra ortakların yekûnu bir
raftan en küçük köyden en. büyük şehirlere ka
hayli kabarık olduğu için bu 8 milyonluk kıyme
dar bugünün ve yarının ihtiyaçları nazarı iti
ti ortaklara taksim edersek herbirine cüzi bir kıy
bara
alınarak tesisler kurulurken, diğer taraf
met düşecektir. Bu itibarla bir banka kurulması
tan memleket ve meslek erbabını bir ev ve bir
cihetine gidilmiştir. Şimdi yüksek huizurunuza
yuvaya sahip kılmak için en büyük imkânların
gelmiş olan kanun, bu Yapı Sandığı Kanununa
bahşolunduğu bir hakikattir. Bu hareketlerin
daha faydalı, ortaklar için lüzumlu bir mahiyet
den dolayı Adnan Menderes hükümetlerini tak
veren bir Banka kanunu lâyihasıdır. Eğer biz bu
dir ve tebcil etmemek için kapkara bir ruha,
tasarıyı kabul edecek olursak, demin de arz et
nasırlaşmış bir vicdana sahibolmak lâzımdır.
tiğim gibi, uzun yıllar ümidini bu kanuna bağla
Muhterem arkadaşlarım; işte bugün yük
mış olan birçok öğretmen arkadaşların ümitleri
sek huzurunuza gelmiş bulunan «Türkiye öğ
tahakkuk etmiş olacaktır. Bu Banka da ortakla
retmen Bankası Türk Anonim Şirketi» kanun
rına, vatandaşlara faideli hizmetler ifa edecek
tasarısı millet ve hükümet olarak girişilen bu
tir.
muazzam yapı ve imar faaliyetine bir tutam
Onun için bilhassa istirham ediyorum; bu lâ
tuz olsun öğretmenlerin katılma arzusunun asiyihayı kabul etmekle çok hayırlı bir müessese
lâne bir mahsulüdür.
kurmuş ve bir derde deva bulmuş olacaksınız.
İlkokul öğretmeninin bir eve sahibolmak
REÎS — Orhan Kökten.
için dar bütçelerinden ayırarak verdikleri pa
ORHAN KÖKTEN* (Afyon Karahisar) —
ralarının yekûnu halen 8 milyon civarındadır.
Muhterem arkadaşlarım; 1943 yılında kabul edi
Bu sekiz milyon kurulacak bankanın ilk günü
len 4357 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddele- |
nün sermayesi olacak ve vatan sathına yayılmış
rine göre kurulmuş olan Yardım ve Yapı San- I
olan bütün maarif mensuplarının iştirakleriyle
dıklarma ait yeni iki kanun lâyihasını Meclise
bu sermaye yıllar değil, aylar zarfında 30 mil
getirdiklerinden dolayı Hükümete ve Maarif
yona çıkacaktır.
Vekâletine, eski bir maarif mensubu olarak,
Bugünün 30 milyonu ile bir taraftan çeşitli
teşekkürlerimi arz ederim.
banka hizmetleri yapılırken, diğer taraftan bu
Muhterem arkadaşlar; içimizde ilkokul öğ
bankada kimbilir kaç 30 milyonların toplanması
retmenleriyle yakından temas etmek fırsatını
sayesinde her derecedeki öğretmenler ve maarif
elde edenler çok iyi bilirler ki, bu ulvi meslekin
mensupları için yeni mahalleler ve şirin yuvalar
faziletli mensupları, her şeyin maddi tarafına
kurulacaktır. Bu tamamen hayırlı, öğretmenle
değil, daha ziyade mânevi cephesine, kemiyet
rin menfaatine, Türk vatanının mutlaka nef'ine
ten ziyade keyfiyete kıymet ve ehemmiyet ve
olan teşebbüsün kuvveden fiile çıkarılacağına
rirler.
sureti katiyede kaani bulunuyorum.
îşte böyle bir haleti ruhiyeye, böyle bir has
Muhterem arkadaşlarım, yeni bir Bankalar
lete malik ve sahiboldukları içindir k i ; rıza ve
Kanunu çıkıyor. Hükümlerini ona uydurmak
muvafakatleriyle maaşlarından kesilen paralar
için bu kanunun çıkmasını tehir edelim gibi dü
la işliyen bu sandıkları istedikleri istikameti I şünenlere şunu arz edeyim ki : Bu kanun, hazır
veremedikleri için duydukları üzüntü, bu teşek
lanan yeni Bankalar Kanununun istinadettiği
külden maddeten istifade edememelerinden mü
yeni Ticaret Kanununa göre ve aynı zamanda
tevellit hissettikleri teessürden bin defa fazla
bankacı, maliyeci, iktisatçı, mütehassıs bir heye
oluyordu. Bunun içindir ki, bugün yüksek tas
tin tetkikinden geçirilerek hazırlanmış, karma
vibinize arz olunan bu tadil ve tesis lâyihaları
bir komisyonda da son etüdleri yapıldıktan son
kıymetli reylerinizle kanuniyet kesbettiği tak
ra huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. Bu
dirde öğretmenlerimizin hissedecekleri inşirah
itibarla hazırlanan Bankalar Kanunu ile yüzde
hudutsuz olacaktır.
I yüze yakın mutabık hükümleri ihtiva etmektedir.
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Buna rağmen bâzı maddelerinde tadillerin ya- ı husustaki hükümlere uygun şekle ifrağı icabeder.
puması icabederse, hali faaliyette bulunan banBu sebeplerle bu kanunun encümende tekrar göz
kalarmki gibi ahkâmı aynı yollarla düzeltilebi
den geçirilmesi gerekir.
lir. Binaenaleyh, bu düşünce kanunun kabulüne
Kanun acele olarak görüşülmüşe benziyor.
asla mâni değildir.
Zira biliyorsunuz ki, bir anonim şirket ola
Bundan başka Öğretmenler Bankasının ilk
rak kurulması istenen bu bankanın Ticaret Ka
genel kurulu yaz aylarından başka zamanlarda
nunu hükümlerine göre kurulması icabeder.
toplanması mümkün olmıyan öğretmenlerden teikinci olarak, Türk parasının kıymetini ko
rekkübetmektedir. Bu itibarla kanun bugünlerde
ruma Kanunu gereğince ısdar edilen bir karar
çıkmadığı ve yaz tatilinden sonraya kaldığı tak
name ile zannederim iki sene müddetle banka
dirde genel kurulu toplamak için bir buçuk sene
kurulması menedilmiştir. Bu hal bir kararname
bekliyerek 1959 yazma intizar etmek zarureti
ile çıkmak üzere bulunan bir kanunun karşılaş
hâsıl olacaktır. Bu hususların da nazarı itibara
ması . şeklinde tecelli ediyor. Denilebilir ki,
alınarak keyfiyetin mütalâa edilmesini bilhassa
bizim istediğimiz bir kanundur. Bir kanunla ban
rica ederim.
ka kuruyoruz, bir kanunla anonim şirket kurulu
Mâruzâtıma son verirken, bu milletin mânevi
yor. Bunları meneden şey de bir kararnamedir.
yapısını yapan, aziz Türk Milletini bilgili, ka
Kararnamelere ait hukuki şartlar içinde Türk
rakterli, millî ahlâk ve seciye sahibi fertlerden
Parasının Kıymetinin Korunmasına dair olan.
mürekkep ileri bir millet haline getirmek için sa
Kanunun hususiyetini, bu kanuna göre çıkarıl
çını ağartan, didinen ve yorulan hocalarımıza,
mış olan kararnamelerin diğer kararnamelerden
bir kulübeye, bir yuvaya (Hem de kendi paralafarklı olduğunu düşünürsek bu bakımdan tetkika
riyle) sahip ve malik olma imkânının bahsedil
değer bir duruma karşılaşırız.
mesini rica ederim.
Sonra arkadaşlar, memleket iktisadiyetmm
BEÎS — Şahap Kitapçı.
icabettirdiği şartları göz önünde bulundurmak
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte
suretiyle çıkan bu kararın da göz önünde bulun
rem arkadaşlar, 4357 sayılı Kanunun 12 nci
durulması gerekir. Türk Parasının kıymetini
maddesi gereğince; «Öğretmenler Yapı Sandığı»
koruma mevzuunda alman bir karara aykırı ola
namı altında kurulmuş olan ve hükmi şahsiyeti
rak, kanun dahi olsa, çıkarılırken bu zaviyeden
haiz bulunan bu teşekkülün 1943 yılından itiba
bir kere daha tetkika şayan görülmesi icabeder.
ren ilkokul öğretmenlerinden topladığı ve 8 mil
İkinci bir nokta olarak da arkadaşlar, Anonim
yona yaklaşan bir meblâğı işletmek ve onu kıy
Şirket;
Ticaret kanunlarına göre ve Borçlar Ka
metlendirmek, ilk zamanlarda kendilerine bir
nuna
göre
kurulur. Burada Maarif Vekâletine
ıjıesken temini gayesini güttüğü halde sonradan
birikmiş paraları nemalandırmak, işletmek ve lâ
birtakım sebeplerle bu gayeye ulaşamamış olması
yihada sıralanan gayeleri elde etmek için yetki
dolayısiyle sürüncemede kalan paralarının istik
veriliyor. Esbabı mucibe lâyihasını tetkik ediyo
bali her zaman endişe ile karşılanmıştır. îşte bu
ruz
: Bu paralar 1943 yılından beri öğretmenlerin
endişeyi gidermek bakımından ilkokul öğretmen
maaşlarından kesilerek biriken paralardır. Bu
leri için yapılan bu teşebbüs yerindedir. Fakat,
kanunla kurulmuş olan Yapı Sandığı da hükmi
teklif, hukuki şartları itibariyle ve mevcut ka
şahsiyeti haizdir. Kendilerinden para kesilenler
nunlarımıza göre anonim şirketin kurulması için
de
bu sandığın hissedarlarıdır. Esbabı mucibede:
icabeden formalitelerin yerine getirilmesi ve sa
Kendilerinden para kesilen öğretmenlerin böyle
lahiyetli makamların tâyini bakımından birta
bir kanunu çıkarma arzusunu izhar ettiklerine
kım değişikliği ihtiva eden hükümleri muhtevi
ve mevcudolması lâzımgelen nisabı temin etmek
dir. Denilebilir ki, kanunun heyeti unıumiyesinin
suretiyle
Heyeti Umumiye toplantılarında alın
kabulünden sonra maddelerde bu husustaki de
mış
ve
uyulması
icabeden bir karar bulunduğuna
ğişikliklere gidebiliriz. Fakat arkadaşlar, mad
dair kayıt yoktur. Baştan sona kadar tetkik et
delerin hemen hepsi gerek gayeleri, gerekse ıs
tim, sadece bir noktasında (yeni bir tesis kurul
dar ediliş şekli itibariyle bu illetle malûldür. Bu
mak suretiyle birikmiş paraların nemalandırılmaitibarla benim kanaatimce esbabı mucibesinden
son maddesine kadar yeniden tetkik edilerek bu ) sı ve bu yeni tesisin de bir banka olması daha uy-
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gun görülmüştür) deniyor. Bu uygun görme ka
ran kim tarafından verilmiştir? Hissedarların
bu şekilde bir kararı mevcut mudur? Mevcutsa
bu, esbabı mueibeye neden dercedilmemiştir? Bel
ki ekseriyetin fikri bu zamana kadar birikmiş pa
raların kendilerine iade edilmesi merkezindedir
Veya böyle bir banka kurulması için ekseriyet
kararı da tahassül etmişi olabilir. Ama esbabı mııcibede bu cihetin esaslı surette tasrih edilmesi
ve fikirlerimizin aydınlanması icabeder. Böyle
müşahedelerle, kapalı kelimelerle bu kanunu
sevk etmek, bir anonim şirket kurmak bakı
mından istenilen neticeyi almak için kâfi olmasa
gerektir.
ikincisi de arkadaşlar, kanun lâyihasının bir
çok maddeleri böyle tadilâtı ihtiva etmesi ve ana
kanunlarımıza olan uygunluğu tâyin ve tesbit
edilmesi icabeder ki, demin de arz ettiğim gibi,
bu yönlerden de bir tetkika tâbi tutulması ge
rekir.
Hissedarlar arasında tefrik yapılıyor, A grupu hissedarları, B grupu hissedarları, «idare mec
lisine A grupu hissedarlarından asgari 3 kişi seçi
lir» deniyor. Bunlar öğretmendir, yani memurdur.
Arkadaşlar, ticari gaye takibeden hiçbir Anonim
Şirketin, bankanın meclisi idare âzası memur
olamaz. Bu mevcut hükümlerimizle tabantabana
zıttır. Misal olarak burada, idare meclisine taal
lûk eden 14 ncü maddeye bakınız, ne diyor:
(Bankanın idare meclisi, Umumi Heyet tarafın
dan; 3 ü A grupu hissedarlarından olmak üzere
seçilecek beş azadan terekkübeder.) Bu hüküm,
bu kayıt doğru değildir. Sonra ticari bir gaye
takibeden bir şirketin, bir bankanın idare meclisi
âzası olan bir kimse diğer memurların vicdani
mesuliyetini omuzlarında taşıyamaz.
Sonra arkadaşlar, öğretmenler Yapı San
dığı tek gaye ile kurulan bir sandıktı, öğretme
ni mesken sahibi kılmak... Halbuki banka ola
rak bir yeni şekle ifrağ etmek istediğimiz bu san
dık her ticari gaye takibeden anonim şirket gibi
bir gaye takibediyor. Bakınız ne diyor;
Madde : (Bu gayeler arasında evvelki gaye
sine uygun olarak mesken temin etmek, banka
ya ait gayrimenkulleri kiraya vermek, yapı
onarma, taahhüt ve proje işleriyle iştigal et
mek, yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti yap
mak ve bu maksatla ortaklıklar kurmak ve ku
rulmuş olanlara ortak olmak. Ticari, sınai, zirai
her çeşit teşebbüs ve taahhütlerde bulunmak.
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Ticari mümessillik, ticari vekâlet, sigorta acentalıkları, komüsyon ve nakliye işleri yapmak.
Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olan
lara ortak olmak. Diğer bilcümle banka muame
leleri ile uğraşmak.)
Arkadaşlar, dar gelirli sınıfın en az maaş
alanı olan öğretmenlerin yıllarca, dişlerinden ar
tırdıkları paralarla teraküm etmiş olan böyle
bir sermaye ve bunun zamanla artmış olması gü
zel bir şey. Fakat bu kadar geniş ticari ve sınai
teşebbüslere gidildiği takdirde, bunun asıl ga
yesi olan öğretmenleri mesken sahibi etme key
fiyetini ortadan kaldırarak birtakım zararlara
duçar kılabilir. Geniş mânada büyük teşebbüs
lere gidildiği takdirde, zararlar tevellüdedebilir. Bir banka olmaktan ziyade gene mevcut pa
ranın işletilmesi arzu ediliyorsa, biraz evvel izah
ettiğim gibi, bunu da ekseriyetin bir kararı ol
ması, ve bunun da esbabı mueibeye girmesi ica
beder. Ve böylece sandığın gayeli, muayyen
maksatlı ve muayyen faaliyet zümresinde ken
dini gösterecek bir şirket haline ifrağı uygun
olur. Bu noktai nazarın ışığı altında maddeler
tetkik edilirse hemen hepsinin tetkika şayan
maddeler olduğu görülecektir. Bu itibarladır ki;
kanunun heyeti umumiyesinin kabulünden, mad
delere geçmeden evvel yeniden encümende gö
rüşülmesinde fayda mülâhaza ediyorum.
REİS — Maarif Vekili, Celâl Yardımcı.
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) —• Muhterem arkadaşlar; Şahap Ki
tapçı arkadaşımızın temas buyurduğu hu
suslar hakkında Heyeti Celilenizi kısaca ten
vir etmek isterim. Evvelâ arkadaşımız, bu
öğretmenler Yapı Sandığı mevduatının, ku
rulacak olan bir öğretmenler Bankasının
ilk sermayesini teşkil etmesi bakımından his
sedar öğretmenlerin rıza ve muvafakatleri
olup olmadığı noktasına temas ettiler. Bun
dan evvelki, Maarif Vekilliğim zamanında Ve
kâletimde müşahede ettiğim ve üzerinde ehem
miyetle durulmasında fayda mülâhaza ettiğim
meselelerden biri de bu mesele idi. öğret
menler Yapı Sandığı Heyeti Umumiyesi top
lanmış ve bu sandığın kurulmasındaki maksat
ve gayenin hiçbir suretle tahakkuk etmiyeceği neticesine varmış bulundukları içn sandı
ğın tasfiyesine ve menkul ve gayrimenkul, tah
vil ne vakit sermayenin, hisseleri nispetinde
öğretmenlere tevziine karar vermiş bulunu-
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yordu. Fesih sebepleri de gayesinde ve ni
zamnamesinde düşünülen hususların tahakkuk
etmemesinden ileri geliyordu. Bendeniz Vekâ
letle yaptığım görüşmeler ve müzakereler ne
ticesinde bunun öğretmenler Bankasına tah
vilinin mümkün olup olamıyacağını inceledik
ve bir neticeye vardık. Buna karar vermek
hakkı, her şeyden evvel, salâhiyet ve hak sa
hibi olan, heyeti umumiyeyi teşkil eden öğret
menlere aidolması derkâr idi. Bu sebeple böy
le bir bankayı kurmadan evvel arzularını,
noktai nazarlarını, tekliflerini almak için he
yeti umumiyeyi toplantıya davet ettiler. Bü
tün vilâyetlerdeki öğretmenler birer mümes
sil seçmek suretiyle, burada toplanan genel
kurula gerek temsil ettikleri arkadaşları adı
na gerekse kendi adlarına, evvelce heyeti umumiyenin kararma iktiran etmiş olan sandık
sermayesinin kurulacak öğretmenler Bankası
nın ilk sermayesini teşkil etmesinde fayda mü
lâhaza ettiler ve bir öğretmenler Bankası ku
rulmasına karar verdiler, işin ilk şekli ve
nüvesi böylece kurulmuş oldu. Muhterem ar
kadaşımın, haklı olarak sermaye sahiplerinin
böylo bir teşekküle muvafaatleri olup olmadı
ğı hususunda dermeyan buyurduğu endişenin
varit bulunmadığını kabul
buyuracakların
dan eminim.
Şimdi arkadaşlarım, bu bankanın kurulma
sının halen Banka teşkilinin men'i hakkındaki
Kararnameye aykırılığı olur mu olmaz mı?
Efendim, Heyeti Celilenizin malûmu bulun
duğu veçhile bu Kararname bir kanunla ku
rulmasına ihtiyacolmıyan bankalar hakkında
dır. Heyeti Celilenizden geçmiş veya geçecek
olan bir bankanın kuruluşunun bu kararname
ile hiçbir alâka ve irtibatı yoktur. Binaen
aleyh endişelerine mahl yoktur, üzülmesinler.
Maarif Vekâletinin bankayı işletmesi... Hayır
arkadaşlarım, Maarif Vekâleti sadece Yüksek
Meclisin huzuruna sadece bir bankanın kurulmasini takabbül ederek çıkmış bulunmaktadır. Bir
zaruretle, bir bankanın kurulmasiyle görevlendi
rilmiştir. Bunun sebebi yapı sandığmdaki mev
duatın bu bankaya devri zaruretidir ve rolü sa
dece budur. Banka kurulduktan sonra Maarif
Vekâletinin hiçbir ilgisi kalmaz; banka bir ano
nim şirket olarak kurulup vazifelendirilmektedir.
Bundan evvelki devrelerde çıkan kanunlar hak
kında, belki muhterem arkadaşımızın malûmatı
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yoktur, kendilerini tenvir sadedinde arz edeyim.
Vakıflar Bankası da bu esas üzerine kurulmuştur.
Vakıf paralardan ibaret küçücük sermayenin bir
banka haline getirilmesi gayesiyle Vakıflar Ban
kası kurulmuştu. Ve orada Vakıflar Umum Mü
dürünün rolü de sadece bir (A) sermayesinin
temsilcisidir. Böyle resmî ve yarı resmî teşekktüterdeki mevduatın sahiplerini korumak için
bundan evvel kurulan Vakıflar Bankası Kanu
nunda bulunduğu gibi bu seferki öğretmenler
Bankası Kanunundaki hisse sahiplerinin memur
bulunmalarına rağmen idare meclisinde âza ol
ması istisnaen kabul edilmiştir. Bankanın çalış
masında melhuz ve muhtemel zararlara temas bu
yurdular. Bunun arkadaşların hassasiyet ve hüs
nüniyetlerinden vâki olduğunda asla şüphe yok
tur. Bundan evvelki devrelerde kurulan bankalar
mevzuunda da bu gibi hassasiyet ve hüsnüniyet
le ve her hangi bir zarar vukua gelmemesi mülâhazasiyle birtakım mütalâalar serd edilmiştir. Bu
da onlardan olsa gerektir. Fakat hamdolsun
şimdiye kadar kurulan - resmî ve kanuni - ban
kalar gibi bu banka da muvaffak olacaktır. Biz
bu kanaatteyiz. Anonim şirket olarak kurulması
Bankalar Kanununa göre ve bankacılık formasyoniyle kabili telif bir husustur. Vakıflar Ban
kasında da bu gibi hükümler raevvcuttur. Gay
rimenkul almak, satmak, icara vermek ve sair
kendi bünyesine taallûk eden işleri tedvir etme
ye; mezundur. Fabrikalar açmak, sanayi teşeb
büslere girmek gibi hükümler mecvuttur. Bu
bankacılık formasyonu bakımından düşünülmüş
tür. Fakat tetkik buyurulursa, çok kısa zamanda
gelişmiş olan Vakıflar Bankası sadece kendi bün
yesindeki işlerle iştigal etmekte ve günden güne
toplanacak paralar birtakım ticari mülâhazalar
la ve maksatlarla risklere girecek, zarar ihtimali
ile kapılacak durumda değildir. Mütalâa buyurulduğunda görülecektir ki, % 75 i sadece öğ
retmenleri bir ev - bark sahibi olmak gayesini
istihdaf etmektedir. Maddelere geçildiği zaman
maddelerde Yüksek Heyetin ve mütehassıs arka
daşların fikir ve mütalâalarından geniş şekilde
istifade edebiliriz. Maddelerin daha iyi şekle if
rağını sadece hürmet ve minnetle karşılarız. Ama
bankanın kurulması hususundaki teşebbüs tamamiyle yerindedir. Ve hukuki ve kanuni mesele
ler de uzun uzun etrafı ile tetkik edilmiştir. Bu
vaziyette kurulan emsal bankaların çalışmaları
esas tutularak, kıstaslar göz önünde bulundum-
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larak, bankacılarla birlikte çalışılarak tasarı böy mesken temin etmek meselesi. Bu anonim şir
lece hazırlanmış, bundan evvelki devrede Maarif, ket şeklinde, ticaret de yapacak, ama maddesi
Ticaret ve Maliye encümenlerinden geçerek Büt var, sermayesinin yüzde 75 ini mesken inşaatına
çe Encümenine intikal ettiği sırada Meclisin ye tahsis edecektir. Bunun ticaret dediği, ders le
nilenmesi suretiyle tasarı geri kalmıştı. Bu se vazımı endüstrisi ve inşaat malzemesi üzerinde
fer yeni Meclisçe Muvakkat Encümende yeniden iş yapmak, bu fena mıdır arkadaşlar? Bu şekil
tetkik edilerek bugün huzurunuza sevk edilecek deki ticaret riske getirmez müesseseyi.
vaziyete getirilmiş bulunmaktadır. Bankacılık
Bana öyle gelyor ki, Şahap Kitapçı Bey arka
bakımından, vaziyeti hukukiye bakımından, ana
daşımız, maddeler üzerinde bâzı tenkidler yapar
hukuk bakımından da endişeyi mucip hiçbir key ken, biraz acele ettiler. Biz temas ettikleri nokfiyet bulunmadığı kanaatindeyim. Heyeti umutai nazarları lâyihada nazarı dikkate almış bu
miyesinin kabulü ile maddelere geçilmesi ricasın
lunuyoruz. Binaenaleyh arzularını yierine getir
da bulunurken, maddelerde daha geniş surette
mişizdir. Bana öyle geliyor M, lâyihayı iyice
incelemeler yapılması, Yüksek Meclis âzalarının
tetkik için vakit bulamamışlardır. Encümenin
fikirlerinden istifade edilmesi daima mümkün
tekliflerini iyice tetkik etmiş olsalardı mesele
dür. Ve bunu biz sadece memnuniyetle karşılarız.
kalmamış olacaktı.
Bu tavzihi arz etmek mecburiyetini hissettim,
Şimdi, (A) grupu, (B) grupu diye ayırmışız.
hürmetle arz ederim.
15 seneden beri burada parası yatan arkadaşla
REÎS — Komisyon.
ra elbette Mr hak tanımak lâzımdır, (A) grupu
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ MUSTA
(B) grupu diye. Çünkü 8 milyon lira sermaye
FA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Öğ
koymuş insanlar vardır. Elbette bunlara bir
retmenler Bankasının lehinde konuşan arkadaş
hak tanımak zarureti vardır. Meselâ bankalar bu
larımız bu bankanın bir an evvel kurulmasını
na mümasil olarak haklar tanıyor. Meselâ bir
arat:ettiler. Şahap Bey arkadaşımız da öğret
öğretmen burada biriktirdiği parasını, 15 sen<e
menlerin hakikaten böyle bir müesseseye muhtaç
evvelki 300 lirasını, bir bankaya yatırmış olsaydı
bulunduklarını ve fakat iş encümenden alelacele
aşağı yukarı 200 lira kadar faiz alırdı. Biz ne
geçtiğinden ötürü bâzı formalitelerin eksik bu
hak tanıyoruz? Müessis âza olarak 100 liralık
lunduğunu ileri sürdüler. Şahap Bey arkadaşı
kadar bir hak tanıyoruz.
mızın fikirlerine Maarif Vekili Bey cevap verdi
Büyük Meclisin öteden beri çok sevdiği ve
ler. Bendeniz Maarif Vekili Beyin cevap verme
kıymet
verdiği Türk mualliminin mesken edin
diği ve Şahap Bey arkadaşımızın da üzerinde
mesini tlemin edecek bu kanunun yüksek reyleri
durduğu bir noktaya cevap vereceğim.
nize lâyık olduğunu ve reylerinizi kazanacağını
Buyurdular ki; idare meclisinde öğretmenler
ümidediyorum. Bunu esirgememienizi rica ede
var. öğretmenler memurdur. Memurlar, Me
ceğim, arkadaşlar.
murlar Kanununun 8 nci maddesine göre, ticaret
yapamazlar. Bu bakımdan kanunun tanzimi mev
REÎS — Fethi Ülkü.
cut mevzuata uygun değildir.
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, öğret
men arkadaşların bir bankaya kavuşmaları, da
Arkadaşlar, bu husus lâyihada nazarı itibara
ha doğrusu kendi ihtiyaçlarını imkânları nisplealınmıştır. Maddelerinin müzakeresinde görecek
tinde destekliyecek bir müesseseye sahibolmaiarı
siniz, teklifin 18 nci maddesi Memurin Kanu
mucibi memnuniyettir. Bu bankanın teessüsü,
nunun 8 nci maddesine bir istisna koymuştur.
teşekkülü, muattal durumda bulunan millî ser
Bu şekilde bu mahzur bertaraf edilmiş bulunu
vetin nemâl andırması vfe işletilmesini de temin
yor. Sonra, bu kanun öyle alelacele bir haşlama
etmesi bakımından hakikaten bir hizmet ifadesi
şeklinde encümenden çıkmış değildir. Üzerinde
taşımaktadır. Bankanın kurulmasına dair olan
Bütçe, Maliye, Ticaret ve Maarif encümenlerin
ve Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunan tasarı
den seçilmiş dörder arkadaş günlerce münakaşa
elbette bankanın işleyiş tarzını ve en mükemmel
ve müzakere ederek, tesbit veya tadil ettikleri
surettle semere vermesini temin etmek gayesiyle
metinleri huzurunuza getirmiş bulunuyor.
yapılmıştır. Teknik bakımdan belki birçok ak
Bir defa arkadaşlar, hepimiz ve hepinizce
saklıkları görülebilir. Fakat muhterem arkadaşüzerinde durulan mesele şudur : Öğretmenlere
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larımızm kıymetli fikirleriyle heyeti umumiyesi- I dığı için, öğretmen kendisine mahsus şahsi işle
nin veya maddelerinin müzakeresinde, aksaklık
rini organize edecek parayı bulamıyarak, teşeb
ların düzeltilmesi imkân dahilindedir. (Banka te
büslerden ve avantajlardan mahrum kalmakta
şekkül ettikten sonra elbette bir yönetmeliği
dır.
olacaktır, programını tesbit eden bir tüzüğü bu
Tasarının bütün maddeleri arasında bulun
lunacaktır. Bilhassa işleyiş tarzında tesbitte na
masını temenni ettiğim bir husus daha vardır :
zarı itibara alınmasını temenni ettiğim birkaç
Bütün memurlara olduğu gibi, öğretmenlere
husus üzerinde durmak isterim. Tasarının ikin
de, Emekli Sandığı mevzuatına göre, - muayyen
ci maddesinde bankanın kuruluş maksadı izah
bir nispette yardım yapmaktadır. Kurulacak
edilmektedir ve hakikaten şümullüdür. Sarahatle
olan bu bankanın Emekli Sandığı ile teşriki me
ifade edilmemiş olmasına rağmen madde içeri
sai »ederek, bir anlaşma yapmak suretiyle ve bir
sinde düşündüğüm şeylerin kokusunu almak, hisbirlerine bir miktar fayda tanımak suretiyle yek
setm'ek belM mümkündür. Fakat sarahate kavuş
diğerini desteklemesi yerinde olur. Ne şekilde
masını istediğim için tâfsilen arz etmek istiyo
olursa olsun öğretmenler ihtiyaç halinde de bu
rum. Bilhassa arsa temin etmek, mesken yap
bankadan bir miktar para alabilmelidirler, öğ
mak; öğretmeni, hakikaten şahsi teşebbüsü, şah
retmenler, Öğretmen Bankası kurulduktan son
si imkânları ile elde edtemiyleceği meskene kara, doğrudan doğruya bu müesseseden müstefidvpşturmaya, muhterem vekil ve komlisyon aza
olmalarmı daha çok arzu ederler. Yurt ve pansâsının ifade buyurduğu şekilde bu kanun tasarısı
yon işletilmesi gibi hususlar bugüne kadar şahsi
imkân verecektir. B u bankanın meslekî hüviyet
teşebbüs elinde veya vekâlet elindedir. Hepsi nagösteren, ya.mi öğretmenler Bankası olduğunu
ka.fi ve namüsaittirler. Bu gibi müesseselerin işle
ifade eden bir nokta sadece «Ders aletleri endüs
tilmesinin de mezkûr bankaca imkân dâhiline
trisi ve ticareti» dir, ibaresidir. Bu, hakikaten
sokmak ve bu cihetin yönetmeliğe konmuş olma
bugüne kadar diğer bankaların
yapamıyacağı
sını görmek, canu gönülden arzu ettiğim bir hu
şahsi kredi ile dahi 'elde edilmesi mümkün olmısustur. Teknike taallûk eden cihetlerin ıslahiyle
yan hususların bankaca deruhde edilmiş olması,
hakikaten öğretmenlerin sabırsızlıkla bekledik
bu bankanın kuruluşunda en çok takdir edile
leri bu tasarının kanunlaşmasına iltifat e t m e n i
cek cihet olduğunu zannediyorum.
bendeniz de rica ediyorum.
İş buraya gelmişken, yalnız ders aletleri en
BEİS — Şahap Kitapçı.
düstrisi kurmak değil, bunu biraz daha tasrih I
"ŞAHAP
KİTAPÇI (Tokad) — Arkadaşlar;
etmiek suretiyle icabında okul inşaatı yapabile
ben
deminki
mâruzâtımla getirilen kanuna mu
ceğini burada ifade etmek kanaatimce çok ye
halefet
ettiğimi
ifade etmek istemedim. 1943
rinde olacaktır. Birçok yerlerde belki doğrudan
ten
beri
biriken
paranın
istikbalinin tâyin edil
doğruya okul yaptıracaklar vardır. Bunun fi
mesi, bütün öğretmenlerin tek endişesi olarak
nanse edilebilmesi için Maarif Vekâleti bütçetecelli etmektedir. Bütçe müzakereleri sırasın
çiyle beraber bankaca deruhdie
edilebilir ye
da da bu mevzua dokunan tek arkadaşınız ben
(icabında yavaş yavaş gelişecek olan banka hiz
dim.
Muallim arkadaşlara en yakın bir arka
metine tahmil etmek mümkün ölür. Zira mek
daşınız olarak, bunlara yapılacak her iyiliği
tep yapmak aşağı - yukarı bir yatırım işidir. Bu
canla başla desteklemek benim de başta gelen
yatırım işinin zamanla banka tarafından deruh
bir
vazifemdir. Biz yeni bir müessese kuruyo
de edilmesi çok isabetli olur sanırım, öğretmen
ruz.
Bunun, mevcut ana hükümleri arasındaki
arkadaşların şahsi teşebbüslerinde, yetişmelerin
yerini hukuki hususiyetlerini tâyin etmek zo
de ve bilhassa çocuklarının yetiştirilmesinde is
rundayız. «Bundan evvel çıkan bir kanunda
tifade edebilecekleri hiçbir müessese mevcut de
kabul edilmişti, bunda da kabul edilsin» demek
ğildir.
doğru değildir. Birincide yaptığımız hatâyı bun
öyle öğretmen arkadaşlar bilirim ki, yaban
da da yapmıyalım. Misal olarak, Maarif Vekili
cı bir memlekette vazife görmek için memur edil
Beyefendi Vakıflar Bankasında Vakıflar Uıiram
mişlerdir, fakat kendisine harcırahı verilmediği,
Müdürünün, memur olmasına rağmen, idare
para bulamadığı için bundan vaz geçmek zorun
meclisi
âzası olduğunu söylediler. Bu, benim ü da kalmıştır, destekleyici bir müesstese bulunma- |
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har ettiğim endişenin yerinde olmadığını mı
j^sterir^? öyle işe o da hatalıdır. Bir memur ti
cari gayeleri olan bir şirkette vazife alamaz.
Encümen namına konuşan muhterem arka
daşımız da bu endişeyi bertaraf edici 18 nci
maddenin tnercudolduğunu söylediler. Biz her
yeni tesis kurarken, Ticaret Kanunu gibi,
Borçlar Kanunu gibi ana kanunlarımızdan bu
kabîl şirketlerde aramak mecburiyetinde oldu
ğumuz birtakım \ asıflan bertaraf edici hüküm
leri nazarı itibara alamayız. Hiçbir memleket
kanununda bulunmıyaiı bir hükümle karşınıza
çıkılabilir. Şahab'ın endişesi yerinde değildir,
çünkü 18 nci madde vardır. Arkadaşlar benim
iddialarıma bu bir delil teşkil etmez, fikirleri
mi cerhetmez. Bu şekilde beyanlarla, konulan
18 nci madde ile, ifadeye çalıştığım noktalan
cerhetmeye imkan yoktur.
Biz yeni bir müessese kurarken, mevzuat
hükümlerime istisnalar vaz'ederken ana hüküm
lerimizin ruhuna sadık kalmak zorundayız.
Yoksa işte biraz evvel Maarif Vekili arkadaşı
mızın burada ifade ettiği gibi, ana hükümlere
aykın düştüğünü hepinizin kabul ettiğiniz bir
durumu ikinci şekil için delil olarak göstermek
mevkiin© düşülür. Vakıflar Bankasının duru
mu böyledir. Vakıflar Umum Müdürü memur
dur. Vakıflar Bankası ticari gaye takibediyorsa, ana hükümlerimize göre memurlar ticari ga
ye takibeden anonim şirketin idare meclisinde
vazife alamaz. Memurin Kanunu buna muhalif
tir. Ama Vakıflar Bankasının Kuruluş Kanu.nunda böyle bir şey kabul edilmiştir diye bugün
de böyle mi, yapalım?
Ouun için temennimiz kanun maddelerinin
tekrar gözden geçirilerek hepimizin arzu «ettiğimiz ışekle sokulması ve hukuki bakımdan müdafaaları kabil bir duruma getirilmeleridir. Bu
işin olmasını ben de çek istiyorum ve üzülmü
yorum, Benim tek üzüntüm bu işin gecikmesidir, arkadaşlanm.
BEİS — Ömer Erzurumluoğlu.
ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar; geçen devre bu
kanun komisyonlara geldiği vakit; bendeniz 14
senedir büyük bir ıztırap kaynağı olan, bir mu
allimin oğlu olmak sıfatiyle babamın da çok
dertlendiği bu mesele dolayısiyle, bu sandığı
feshedip ıstırabı daha çok artırdıkları ve 3 - 5
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kuruşlannm iadesi anında, işe derhal müdaha
le ederek böyle bir kanun getirmek suretiyle
14 senelik üzüntüyü halletmek gayreti dolayısiy
le o zaman da Maarif Vekili olan Celâl Yardım
cıya teşekkür etmiştim.
Şimdi bendeniz de Şahap Bey arkadaşımı
zın noktayı nazanna iştirak ediyorum, ama
hata kendimizdedir. Geçen devre attığımız
adımla bu defa huzurunuza kadar gelmiş olan
lâyihayı komisyona geri göndermekle Şahap
Bey arkadaşımızın son cümlesi birbiriyle tezat
teşkil etmek demek değil midir? Komisyon ne
yapacak? Esasen komisyon bunu tetkik etmiş,
noktai nazannı huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. Acaba Şahap Bey arkadaşımdan, kendisin
den çok rica ederim, hepimizin başında; komis
yon olarak kaç kişi ile toplanıyoruz? Muhalif,
muvafık. Komisyona gelse de bu noktai nazarla
rını komisyonda serd etmiş olsalardı, orada bu mütalâalannı izah etselerdi, kendisinden elbette ko
misyon faydalanacaktı. Ve bu kıymetli mütalâa
larım orada söyleselerdi iyi olmaz mı idi?
Her mebusun vazifesi ve hakkıdır. Şimdi hu
zurunuzda Şahap Beyin istediği şekilde maddele
rin istediği gibi gelmesinde ne beis vardı?
Vazifemiz çok mudur? Vazifemiz çok olduğu
kadar vazifemiz - ben sadece kendim olarak arz
ediyorum - vazifemi bihakkin yapıyonım. Kanun
encümende müzakere ediliyor. Encümene gidip
müzakerelere iştirak edip kendi fikir ve kanaat
lerimizi söylemiyoruz. Kanun Heyeti Umumiyeye
geldi mi tekrar encümene havalesini istiyoruz.
Heyeti Celileniz bu kanun için bir karar verdi
Geçen devreden kaldığı için - bu kanun 1956 da
Meclise gelmiştir - üç encümenden geçtikten son
ra Bütçe Encümenine gelmişti. Heyeti Celfle
dedi ki; «Encümenlerde müzakeresi devam ede
cek olan bu kanunun hiç olmazsa bu sene muhak
kak çıkabilmesi ve muallimler için bir ıstırap kay
nağı olan bu kanunun bir an evvel çıkarılması
için muvakkat komisyon kurulmak suretiyle Aci
len tekrar Heyeti Umumiyeye gelmesi arzu buyuruldu. Komisyon kuruldu. Komisyon aylarca
çalıştı. Ve bu çalışmasının semeresini de mazbata
sı ile huzurunuza getirdi. Huzurunuza gelmiş
olan bu kanunun bâzı maddeleri üzerinde bu ya
pılması mümkün olan tadilât dolayısiyle encü
mene havalesini istemek, doğrasu kanunun 6 ay
veya bir sene daha uzamasını arzu buyurihalşfel»
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başka bir şey olmıyacağı kanaatindeyim. Bu ba
kımdan evvelâ hatayı kendimizde arayalım. Bir,
iki defa bendeniz de bu komisyon çalışmalarına
iştirak ettim, fakat Şahap Bey arkadaşımızı ora
da görmedim. Komisyonlara giderseniz bekliyen
birçok kanunları görürsünüz. Bu bakımdan ar
kadaşlar, Heyeti Umumiye olarak kanunları ko
misyonlara tadil için tekrar, tekrar havale otmiyelim. Komisyona giden kanun maddeleri ufak
tadillerden sonra yine huzurunuza geliyor. Tadi
li istenen bu hususlar Heyeti Umumiyede de ya
pılacağına göre bu kanunu komisyona havale et
mek Şahap Bey arkadaşımızın son cümlesiyle de
âeilen çıkmasını arzu buyurduğuna göre, kabili
telif değildir. Bu kanunun bir an evvel çıkma
sını hepimiz arzu ediyoruz. Meclis belki bir, iki
ay sonra yaz tadiline girecek ve ancak Kasım dev
resinde bu kanunun tetkiki mümkün olacak. Bu
müddet zarfında muallimler yine ıstırap içinde
kıvranacaklar. Bu bakımdan istirham ediyorum,
Şahap Bey de lehinde olduklarını söylediler, ben
deniz de lehindeyim. Heyeti Umumiye de bu ka
nunun lehinde olduğuna göre encümene havale
etmekle kazanacağımız bir şey yoktur. Havale etmiyelim, maddelerin müzakeresinde Şahap Bey
arkadaşımız kıymetli fikirlerini serd etsinler. Bu
rada münakaşa edelim. Muallimlerin lehine olan
şu kanunu bir an evvel çıkaralım.
REÎS -— Maarif Vekili, buyurun.
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Efendim, Muhterem Şahap Bey arka
daşımızın birinci defa kürsüye çıkışları sırasın
da serd buyurdukları hususlar oldukça halledil
dikten sonra nihayet bir noktaya inhisar etti.
Kanuna aykırıdır, diyor. Hangi kanuna, nasıl
aykırıdır? Memurin Kanununa aykırıdır, diyor.
Memurin Kanunu bu işte (A) grupu azalarına
tatbik edilmiyeceğini kabul etmiştir. Bunu ka
bul edecek Meclisi Alidir. Memurin Kanununun
bir maddesi, öğretmenlerin, memur oldukları
için banka idare meclisi âzalığı yapamıyacağını söylüyor. Bu kanuna aykırı olan bu hükmün
tatbiki kabul edilirse mesele biter. Eğer şunu
iddia ediyorlar ve Memurin Kanunundaki hü
kümler tadil edilmez, diyorlarsa onun hukuki
münakaşasını mükemmelen yaparız. Şimdi lüt
fetsinler, haklı ve isabetli noktaları kabul edelim.
Ama varit görmediğimiz tenkidlere de cevap
verirken bundan da üzülmesinler. Gayrı varit de9İDDL
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Sonra, Büyük Millet Meclisi, daima kabul
edeceği bir kanunla bunu tadil edebilir, istis
nai hüküm koyabilir ve mevcut hükümleri refi de
edebilir. Üzüntülerinden bahis buyurdular. Bi
zim de üzüntümüz bu kanunun, bu işin gecikmesindendir, gecikmemesini istiyoruz, 1954 te bu
işi ele aldık 1943 ten 1954 e kadar geçen zama
na bakınız. Sandığın tasfiye edilmesi istendi. Bu
paraların tevzii halinde her öğretmen arkadaşı
mızın eline geçecek meblâğ onların en basit bir
ihtiyacını bile kargılıyamıyacak durumda bulun
duğunu gördük. Buna mukabil, böyle 8 - 9 mil
yon liralık bir parayı birden bire dağıtmak ve
onun kuvvei iştiraiyesi mi yoksa kuvvei iktisadiyesi mi diyelim, onun ziyama gönlümüz razı ol
madı, Bunun üzerine öğretmen arkadaşlarımdan
kongreye gelmelerini riea ettim, teşrif ettiler.
Kongrede bana dediler ki; biz bunun çok lâfını
duyduk, çok güzel rüyalarını gördük, ama hiç
birisi tahakkuk etmedi. Bundan evvel de banka
olacak, şu, bu olacak dendi. Eğer bu seferki, te
şebbüs de sırf bir vaitten ibaret kalacaksa, çok
rica ederiz, bu işi uzatmıyahm, her birimizin
eline 300 - 500, ne geçeeekse dağıtalım ve bu iş
muallâkta kalmasın.
Hükümetinizin, banka kurulması mevzuun
daki hassasiyetini biliyorsunuz. O zaman ben
Hükümetle temas ettim ve durumu arz ettim.
Hükümetle anlaşmaya vardık. Sonra, kongreye
gelerek dedim ki; artık bunun banka halinde
kurulması bir Hükümet kararı haline gelmiştir.
Ben bu işe teşebbüs ettim ve bankanın kurulma
sını arzu ediyorum. Ama bu öyle bir vaziyete
geldi ki, bundan sonraki Maarif Vekilleri dahi
bu kararı tatbik edeceklerdir. Bu suretle öğret
men arkadaşlarımız da kanaat getirdikten son
ra kararı verdiler ve bu kararı derhal icra mev
kiine koydum. îşte arz ettiğim kanun Heyeti
Umumiyeye sevk edilmek üzere iken seçimlere
girildi, Devre değişti. Bugün yine yüksek iti
matlarınızla bu vazifeye geldiğim zaman ilk iş
olarak ele aldığım mesele, öğretmenler Bankası
oldu. Bir muvakkat komisyonunun teşkilini Hey
eti Celilenizden istedim. Bu komisyonda lâyiha,
haftalarca, aylarca müzakere edildi ve bugün
anasırı ve erkâniyle iyi bir şekilde hazırlanmış
olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu
gün yine yeniden tetkiki için komisyona havale
edilmesi, arkadaşımızın, bu, gecikmesi diye ifa
de ettiği hususun bizatihi vukuuna sebebolmuş
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olacaktır. Kanunun iyi hazırlanmış olduğu ka
naatindeyim. Maddelere geçildiği zaman Heyeti
Celileniz tarafından iyi bir şekilde tetkik edile
ceğine şüphe yoktur. Heyeti umumiyesinin ka
bulüne karar verilmesini rica ediyorum.
REİS — Kemal Eren.
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz bu meseleye başka bir cihet
ten temas etmek isterim.
Bu kanun lâyihasının istihdaf ettiği gaye,
öğretmenlere mesken teminidir. Bunu takdirle
karşılarız. Ancak bir banka kurmak kolay bir
şey değildir. Her şeyden evvel banka malî ve ik
tisadi bir müessesedir. Bunların kurucularının
da bu vasıfta olması lâzımdır, öğretmenlerin bir
banka kurup işletmesini bendeniz bu bakımdan
mahzurlu görüyorum. Gaye kendilerine mesken
temin olduğuna göre acaba mevcut bir banka
ile birleşerek bunu temin mümkün değil midir?
Meselâ imar ve iskân Vekâletini kurduk, Em
lâk Kredi Bankası da oraya bağlandı. Mesken
yapmak kayıt ve şartiyle Emlâk Kredi Bankası
ile teşriki mesai etmek ve bu suretle yeni bir
banka kurmak külfetinden azade olmak hukukan mümkün değil midir? Bugün bâzı müesse
seler aynı yola gidiyor. Meselâ işçi Sigortaları
Emlâk Kredi Bankasına para veriyor ve bu pa
ra ile kendi işçilerine mesken yaptırıyor. Bu
mevzuun tetkiki ile daha müspet ve daha kolay
bir neticeye bağlanması mümkün değil midir?
Bendeniz bunu öğrenmek istiyorum.
RElS — Şahap Kitapçı.
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, konuşmalarımız bir noktada birleşi
yordu* Fakat söz alan arkadaşlardan bir kısmı
lâyiha ve tekliflerin komisyonlarda ve Heyeti
Umumiyede müzakere edilirken arkadaşların
devam, ademidevamı ve ilgisi mevzuunu ortaya
attılar. Erzurumluoğlu arkadaşım bilsinler ki,
âzası bulunduğum komisyonla birlikte diğer bü
tün komisyon müzakerelerini en devamlı şekil
de takibeden arkadaşlarınızdan birisiyim. Ama
ben, Erzurumluoğlu'nun takibettiği bir komis
yon müzakeresinde bulunmamış olabilirim. Ama
bu Erzurumluoğlu'nun maksadını bu şekilde
ifade sebebi olmamak icabeder.
Arkadaşlar, hukuki noktaları münakaşa edi
yoruz. Yeni bir hüküm getiriyoruz. Ana kanun
ların bâzı hükümlerinin elbette diğer hususi ka-
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nunlarla tadili mümkündür, bunların münaka
şasını yaparız diyorlar. Ben de Maarif Vekili
Beyefendiye ifade edeyim, o münakaşaların ya
pılması zamanı geldiği vakit, en az kendileri ka
dar, bu kürsüden, bilgimin, vukufumun yettiği
kadar münakaşaya iştirak edecek kudretteyim.
Kaldı ki, ben kanunun esbabı mucib esinden
birçok maddelerine kadar üzerinde durmaya de
ğer noktalar olduğunu ifade ettim ve dedim ki,
bu, her biri memur olan, çok dar gelirli olan
öğretmen arkadaşlarımızdan kesilen ve hükmi
şahsiyeti iktisabetmiş ve 9 milyon liraya yakın
bir sermaye terakümü hâsıl olmuş bir hususi hu
kuk müessesesinin banka haline ifrağı meselesi
dir. Burada hissedar olan hususi şahısların reyi
il*? merkezdedir, öğrenmek icabeder, diyorum.
Esbabı mucibeyi tetkik ediyorum, bir müşahede
kaydından başka bir şey bulamıyorum, içtüzük
sarihtir, kanun lâyiha ve tekliflerinin esbabı mucibelerinde ihtiva etmesi lâzımgelen şeyleri bü
tün teferruatına kadar saymaktadır, ihsai malû
mat, tarihi malûmat ve bu arada kanunlar ara
sındaki münasebetler ve bilhassa Tıissedarlarm
irade izharını ifade eden bu mevzuu ile çok hu
susiyet arz eden hissedarlar heyeti umumiyesi
ne zaman toplandığı, ne kadar âza ile toplandı
ğı, ne kadarının ne yolda karar verdiği ve itiraz
edenlerin bulunup bulunmadığı iyice tahlil edil
mek icabeder. Bunlara dair hiçbir hüküm yok.
Bu yeknazarda hükümet teklifi olarak görülü
yor. Halbuki, kendilerinin bu kadar ehemmi
yetli bulduğu bu mevzuu bir an evvel hallet
mekte istical gösterdiklerini ifade etmiş olma
larına rağmen, bu mevzu ele alındığı zaman
maksat hakikaten hissedar olan öğretmenlerin
gayesini ifade etmekse, niçin esbabı mucibe bu
kadar müphemdir. Orada açıkça, hissedar
olan öğretmenlerin arzusunun hakikaten bu
yolda olduğunu lâyihada bu şekilde ifade ede
bilirlerdi. Maarif Vekili gelip buraya izah et
tiler, zapta geçmiştir. Yeni esbabı mucibeyi
takdirle karşılarız. Hattâ gönül arzu eder ki,
Maarif Vekili beyefendi burada hissedarların
arzusunun bu yolda olduğunu bize karşılıklı ra
kamlar vermek suretiyle ifade etmelidirler. Ne ka
dar hissedar iştirak etmiştir, bunu izah etsinler.
Biz yine Maarif Vekilinin hissedarlar heyeti
umumiyesinin ekseriyetinin kararı olan bu ka
rarı kanun lâyihası haline ifrağ ettiğini ka-
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bul ediyoruz. Ama bir kanun çıkıyor.. Bu ka
nunun diğer malı hükümler yanında mevkiini
iyice tâyin etmemiz, bilhassa çok dar gelirli
olan ve kendilerine mesken temin etmekten
başka bir gaye gütmiyerek kurulmuş olan bu
müesseseye Kemal Eren arkadaşımızın ifade et
tiği gibi yeniden tetkik edilerek yeni bir şekil
vermek ve muvakkat bir komisyona havale et
mek ve bu nöktai nazara uyarak yeni şartlar
la mevcut hükümlerimiz arasına vaz'etmek
icabeder. Baha alındı dediler. Söyledikleri
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hiçbir sözden alınmadım. Burada hukuki bir
münakaşa yapıyoruz, münakaşa bu çerçeve
içinde kaldıkça alınacak hiçbir şey yoktur.
BEÎS — Müzakerelerin kifayeti hakkında
bir takrir gelmiştir. Şu anda karar nisabı mev
cut değildir. Kanunun heyeti umumiyesi de
açık reyinize arz edilecektir. Bu bakımdan
44 Mayıs 1958 Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere İnikadı kapatıyorum.
Kapanma saati : 17,45
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Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 6743 sayılı Kanunla
muaddel 11 nci maddesinin V nci bendinin tadili hakkında
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (1/149)
T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 659/535

17 . II . 1958

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11 nci
maddesinin V nci bendinin tadili hakkında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 16 . I . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı
mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes
ESBABI MUCİBE
Deniz ve Hava Harb Akademileri imtihanlarını kazanarak bu tahsili yapmakta bulunan yar
dımcı sınıf subayların okulu bitirmelerini mütaakıp, 4273 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin V nci
bendindeki hükme göre piyade sınıfına nakilleri mecburi bulunmaktadır.
Bu mecburiyetin Kara Kuvvetlerine mensup yardımcı sınıflarda Kara Harb Akademisinde
tahsil görmeleri itibariyle tatbiki çok yerinde olmakla beraber, Hava ve Deniz kuvvetlerine men
sup yardımcı sınıf subaylar kendi kuvvetlerinin Harb Akademilerinde tahsil gördüklerinden ge
rek taktik ve gerekse diğer ders konuları itibariyle Kara Kuvvetleri ile ilgili bir tahsil yapma
maktadırlar.
Gerek Deniz ve Hava Harb Akademilerine girmeden evvel ve gerekse bu akademilerdeki tahsil
müddetinee yalnız kendi kuvvetlerine ait tabiye ve ders konuları ile ilgilenen yardımcı sınıf su
bayların sonradan, hiçbir ünsiyete sahip bulunmadıkları piyade sınıfına nakledilerek bu sınıf ta
bur kumandanlıklarında liyakat göstermeleri mümkün olamamaktadır.
Bu itibarla Harb Akademisini bitiren yardımcı subaylardan yalnız Kara Kuvvetlerine mensubolanlarm piyade sınıfına nakillerinde ve Deniz ve Hava Kuvvetlerinin yardımcı sınıflarından bu
kuvvetlere ait Harb Akademilerini bitirenlerin de kendi kuvvetleri içinde mensup bulundukları sı
nıf veya branşlarında ipka edilmelerinde, zaruret vardır.
Mâruz sebeplerle 4273 sayılı Kanunun muaddel 11 nci maddesinin V nci bendindeki hükmün
tadiline ihtiyaç görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır.
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. 1/149
Karar No. 28

12 . IV . 1958

Yüksek Reisliğe
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun
6743 sayılı Kanunla muaddel I I nci maddesinin
V nci bendinin tadili hakkında kanun lâyihası

encümenimizde alâkalı hükümet mümessillerinin
de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu:
Kanun lâyihasının mucip sebepleri encüme-
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nimizce de yerinde mütalâa edilerek aynen ka
bul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Millî Müdafaa En. R.
Kâtip
Nevşehir
Kocaeli
Z. Üner
Ömer Cebeci

Ankara
Elâzığ
İstanbul
Selim Soley
î. H. Talay
N. Ataç
İstanbul
İstanbul
M. Kemalyeri
T. Yazıcı
İmzada bulunamdaı
Konya
Ordu
Yozgad
/. A. Akdağ
Ferda Güley
î. H. Tunaboylu

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11 nci
maddesinin V nci bendinin tadili hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine
mahsus terfi Kanununun 6743 sayılı Kanunla
muaddel 11 nci maddesinin V nci bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
«V - Yardımcı sınıflardan Kara Harb Aka
demisini muvaffakiyetle bitirenler, piyade sını
fına nakledilirler.
Bu nakilden evvel yardımcı sınıf kıtalarında
geçen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. An
cak terfi için piyade sınıfında bir sicil müddeti
bulunup muvafık sicil almaları şarttır.
Yardımcı sınıflardan Deniz ve Hava Harb
akademilerini muvaffakiyetle bitirenler, bulun
dukları kuvvet kumandanlıkları içinde uygun
vazifelerde istihdam olunurlar.»
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.

Devlet Vekili

E. Kalafat
Adliye Vekili
E. Budakoğlu

Başvekil
A. Menderes

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
T. İleri
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Millî Müdafaa Vekili
§. Ergin

Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
N. Gedik

Hariciye Vekili

Maliye Vekili
JET. Polatkan

Maarif Vekili
C Yardımcı

Nafıa Vekili
E. Menderes

Ticaret Vekili
A. Aker

Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. Lûtfi Kırdar
Ziraat Vekili
N. ökmen

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa Vekili memurdur.
16 .1.1958

Devlet Vekili
M. Kurbanoğlu

Çalışma Vekili
H. Erkmen
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili
S. Ytrcalı
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Güm. ve İnh. Vekili
H. Hüsman
Münakalât Vekili
F. Uçaner
Sanayi Vekili
S. Ağaoğhı
İmar Vekili
M. Berk

Devre : Xİ

İÇtima:i

S.
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Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 5 arkadaşının, Gazi
anteb'in Töke mahallesinden Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/96)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine .
Gazianteb'in Töke mahallesinden Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sına dair kanun teklifimi arz ediyorum.
Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerini rica ederim.
20 . I . 1958
Gazianteb Mebusu
Gazianteb Mebusu
Gazianteb Mebusu
Gazianteb Mebusu
8. Kuranel
C. San
B. Dülger
E. Cenanı
Gazianteb Mebusu
A. Şahin

Gazianteb Mebusu
A. Ocak

ESBABI MUCİBE
Nuri Pazarbaşı 1301 doğumlu olup bugün 72 yaşında hayatının son günlerini yaşamaktadır.
Gazianteb'in zenginlerinden biri iken hayatı müddetince daima iyilik yapmış, küçük, büyük her
Gazianteblinin gönlünü kazanmış hürmet edilen birisidir.
Millî Mücadelede Gazianteb Savaşını başından sonuna kadar idare eden Cemiyet-i Islâmiye ve
Müdaîaa-i Hukuk Cemiyeti faal âzalarmdandır. Gazianteb savaşma kendisi 5 000 altın, 232 000 altı
nı da bizzat toplıyarak makbuz mukabilinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine vermiştir. Elan bu
makbuz Millî Müdafaa Vekâletinde kıymetli evraklar meyanmda saklanmaktadır.
İzmir'in Türk ordusu tarafnidan işgaline ait Gazianteb'e gelen telgraf harb malûllerine yardım
için müzayedeye çıkarılmış, o zaman Nuri Pazarbaşı bu telgrafı 3 000 altına satmalmıştır.
Harbden sonra Gazianteb'e teşrif eden merhum Mareşal Fevzi Çakmak'ı ve maiyetini günlerce
misafir etmiştir. Bir müddet Gazianteb Mebusu olarak Büyük Millet Meclisinde vazife almıştır. Ni
tekim milletine ve memleketine yapmış olduğu hizmetler Millî Müdafaa Vekâletinin Kahramanlar
Destanı adlı kitapla, Gazianteb Savaşı adlı kitaplarda sıralanmıştır. Vatanperver ve hamiyetperver
olan Nuri Pazarbaşı ömrünün son günlerinde 72 yaşında çalışamıyacak vaziyette iken bugün perişan ve muhtacı muavenet bir duruma düşmüştür. Vakaa zengin yakınları mevcuttur ama, güngörmüş, servetini daima memleket ve hayır işlerine vakfetmiş bir insan olarak, bunların yardımlarını
kabul etmiyerek milletin hamiyetine sığınmayı daha uygun bulmuştur.
Nuri Pazarbaşı'mn içinde bulunduğu durumu memleketini ve milletini seven her insanı üzmek
tedir. Acıklı durumuna son verilmesi, Nuri Pazarbaşı gibi memleketine ve milletine hizmet etmiş ve
edecek olanlara örnek olması için millet himayesine alınarak kendine hayatta bulunduğu müddetçe,*
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması her bakımdan büyük bir değer taşıyacaktır. O da yaptık
larının boşa gitmediğini görerek göğsündeki İstiklâl Madalyasını gururla taşıyacaktır,
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Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No : 2/96
Karar No : 22

19 . 11 . 1958

Yüksek Reisliğe
Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve 5
arkadaşının Gazianteb'in Töke Mahallesinden
Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi
encümenimizde teklif sahipleriyle ve Hükümet
temsilcilerinin iştiraki ile müzakere edildi,
Teklif sahipleri, Nuri Pazarbaşı'nm millete
ve memlekete olan yardımlarını ve Gazian
teb savaşındaki hizmetlerini izah etmişler be
raberlerinde getirdikleri Nuri Pazarbaşı'ya ait
vesikaları okumuşlar, Nuri Pazarbaşı'nm Ga
zianteb'de yetim çocuklar için bir ilkokul te
sis ettiği bütün masrafların kendisi tara
fından ödendiği, Gazianteb savaşını idare eden
Cemiyeti İslâm ve Müdafaayı Hukuk cemiyet
lerinde bilfiil vazife aldığı, savaş esnasında
sarf edilmek üzere 232 000 altın topladığı
5 000 altın da kendisi ekliyerek makbuz mu
kabilinde Müdafaayı Hukuk Cemiyetine ver
diği, İzmir'in Türk Ordusu tarafından işgaline
ait Gazianteb'e gelen telgraf yetim çocuklara
yardım için müzayedeye çıkarıldığında Nuri
Pazarbaşı'nm bu telgrafı 3 000 altına satın
aldığı, bir müddet Büyük Millet Meclisinde
Gaeianteb mebusu olarak vazife gördüğü an

laşılmış, bugün 72 yaşında hayatının son
günlerini yaşıyan, hamiyetli ve vatanperver
olan bu zat çalışamıyacak durumda olup; pe
rişan ve muhtacı muavenet bir duruma düştü
ğü şahsi yardımları da kabul etmediği anlaşı
lan Nuri Pazarbaşı'ya vatanına ve milletine
hizmet eden ve edecek olanlara örnek olmak
üzere hayatta bulunduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması encümenimizce uygun görülmüş ve teklifin 1 ve 3 ncü
maddeleri aynen 2 nci madde de şeklen değişti
rilmek suretiyle ittifakla kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Maliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Bursa
Diyarbakır
Kenan Yılmaz
M, Hüsrev Ünal
Kâtip
Manisa
Artvin
Sezai Akdağ
H, Çeltikçioğlu
(İmzada bulunamadı)
Çorum
Kars
Kırklareli
ö. Köstekçi
O, Yeltekm
M. Ali Ceylân
Kütahya
Samsun
Zonguldak
K. özer
A, Saraçoğlu
A. Akın

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/96
Karar No. 51

3 , V , 1958

Yüksek Reisliğe
Gazianteb Mebusu* Süleyman Kuranel ve beş
arkadaşının, Gazianteb'in Töke mahallesinden
Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanması hakkındaki kanun teklifi Maliye
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla teklif sahibi ve Maliye Ve
kâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve
müzakere edildi,

Kanun teklifi, gerek esbabı mucibesinde ve
gerek teklifi bidayeten tetkik ve kabul eden Maliye Encümeninin mazbatasında belirtildiği üzere
Millî mücadelede Gazianteb savaşını başından
nihayetine kadar idare eden Cemiyeti Islâmiye
ve Müdafaai Hukuk Cemiyetinde faal âza ola
rak hizmet gören ve bizzat topladığı 232 000 ve
şahsan da 5 000 altın lirayı cemiyet emrine veren
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ve ayrıca İzmir'in istirdadını müjdeliyen telgra
fı 3 000 altm İkaya satmalıp bu paranın Gazi
anteb savaşında öksüz ve yetim kalmış vatan ev
lâtlarının ihtiyaçlarına sarf edilmesini temin
eden ve bugün muhtaç durumda ve 72 yaşında
bulunan Gazianteb'in Töke mahallesinden Nuri
Pazarbaşı'ya hidematı vataniye tertibinden 400
lira maaş tahsisini istihdaf etmektedir.
Encümenimizde cereyan eden müzakerelerde Nu
ri Pazarbaşı 'nın Millî Mücadelede Gazianteb sava
şında gerek fiilen ve gerek maddeten ifa ettiği olağnüstü vatani hizmetleri belirtilmiş ve bugün muh
taç durumda olmakla beraber kimsenin yardımı
nı kabul edecek karakterde olmıyan ve Gazianteb
havalisi ile hizmetini bilenlerin hürmet ve mu
habbetini muhafaza eden bu zatın milletin ken
disine vereceği bir maaşı kabul edeceği ifade edil
miştir.
Teklifin şevkini mucip sebepler encümenimizce de yerinde görülerek Maliye Encümeni
nin hazırladığı metin üzerinden maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve Sivas Kongresine seçilen
temsil heyeti üyeleri ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin birinci devresinde bulunan azalara
vatani hizmet maaşı olarak 5269 sayılı Kanun
la tahsis edilen miktarın 350 lira olduğu göz

önünde bulundurularak aynı miktar tesbit edil
mek suretiyle birinci madde tadilen ve mütaakıp maddeler Maliye Encümeninin tadili veç
hile aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
ReisV.
Bursa
H. Köymen
Ankara
M. Akpvnar
Bolu
8. Bilir
Diyarbakır
H. Turgut
Erzurum
Ş. Erker
, İstanbul
N. N. Yücel
Konya
M. Bağrıaçık
Rize
ff. Agun
Tekirdağ
Z. Erataman
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Mazbata M.
Kâtip
Zonguldak
Balıkesir
8. Atamam, M. H. Tinvurta>§
Ankara
Antalya
O. Alişiroğlu
K. Akmamlar
Çankırı
Çorum
FL Arkan
Y. Gürsel
Elâzığ
Erzincan
H. Müftügil
R, Bayındır
Gazianteb
İstanbul
E. Cenanı
N. Kırşan
İzmir
Kocaeli
B. Bilgin
C. Tüzün
Manisa
Niğde
8. Mihçıoğht
R. Gürsoy
Rize
Siird
1. Akçal
M. D. 8üalp
Yozgad
Zonguldak
T, Alpay
H. Timur

»
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GAZİANTEB MEBUSU SÜ
LEYMAN KURANEL VE BEŞ
ARKADAŞININ TEKLİFİ

MALİYE ENCÜMENİNİN j BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂ
DİLİ
TADİLİ
i

Gazianteb 'in T öke mahallesin
den Nuri Pazarbaşı'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi

Gazianteb'in T öke mahallesin Gazianteb 'in T öke mahallesin
den Nuri Pazarbaşı'ya vatani den Nuri Pazarbaşı'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlan hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanım teklifi
ması hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — Gazianteb mü
cadelesinde büyük hizmetleri
bulunan Mehmedoğlu 1301 do
ğumlu Nuri Pazarbaşı'ya ha
yatta bulunduğu müddetçe va
tani hizmet tertibinden 400 lira
aylık bağlanmıştır.

MADDE 1. — Gazianteb mü
cadelesinde büyük hizmetleri
bulunan Mehmedoğlu 1301 do
ğumlu Nuri Pazarbaşı'ya ha- |
yatta- bulunduğu müddetçe va- j
tani hizmet tertibinden 400 lira !
aylık bağlanmıştır.
i

MADDE 1. — Gazianteb mü
cadelesinde büyük hizmetleri
bulunan Mehmedoğlu 1301 do
ğumlu Nuri Pazarbaşı'ya ha
yatta bulunduğu müddetçe va
tani hizmet tertibinden (350)
lira aylık bağlanmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir.

MADDE 2. — Bu kanun ne§- |
rini takibeden ay başından iti
baren meriyete girer.
|
I
MADDE 3. — Bu kanun nü- j
kümlerini icraya Maliye Vekili 1
memurdur,

MADDE 2. — Maliye Encü
meninin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun.hü
kümlerini icraya Maliye Vekili
memurdur,

i
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MADDE 3. — Maliye Encü
meninin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Devre
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Türkiye öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi kuruluş
kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/109)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 37İ/2297

30 .VI

. 1956

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri Heyetince 30 . V . 1956
tarihinde kararlaştırılan Türkiye öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyihasiyle esbabı mucibesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A.. Menderes

ESBABI •M'UCİiRE
«İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler
için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ite Yapı Sandığına ve öğretmenlerin alacak
larına dair» olan 4357 sayılı Kanun, 12 nci maddesi hükmü ile; ilköğretim teşkilâtında vazife gö
ren öğretmen, yar öğretmen, müfettiş ve memurların kiralama, onarma, inşa ve temlik suretiyle
mesken ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif Vekâletine bağlı ol
mak üzere (ilkokul öğretmenleri Yapı Sandığı) adiyle bir sandık kurulacağını derpiş etmiş ve bu
hükme tevfikan 1943 yılında kurulan İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı, bugüne kadar mevcut
imkânlar dâhilinde faaliyet göstermiş olmasına rağmen ortaklarım tatmin edecek bir netice elde
edememiştir.
Bu durum karşısında kanunun 12 nci maddesinde sayılan muhtelif gelir kaynaklarından elde
edilen 7 913 331,02 liralık sermayenin yapılacak bir tasfiye neticesinde ortaklara iadesi fikri üze
rinde durulmuş ise de bu tasfiyenin uzun yıllar sürebilecek bir muamele !olaeağı ve ortaklara da
her hangi bir fayda temin edemiyeceği göz önüne alınarak bu miktarda toplu bir paranın mevcu
diyetinden; muvaffakıyetsizliği muvaffakiyete tebdil edebilecek yeni bir tesis kurulması suretiyle
faydalaııılmasının daha uygun olacağı müşahede edilmiş ve bu yeni tesisin ancak bir banka şek
linde kurulup işlemesi halinde istenilen gayenin tahakkuk ettirilebileceği anlaşıldığından bu gaye
yi temin için sandığın mevcut sermayesinin «Tü.'kiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi*
adı altında kurulacak bir şirkete bütün hak ve vecibeleriyle devri cihetine gidilmiştir.
Bankanın esas itibariyle ticari, sınai ve zirai bütün teşebbüs ve taahhütlerle iştigali kabul edil
miş, bu arada mütebariz olarak bilcümle bankacılık muameleleri yapabilmesi ve bilhassa faaliyeti
ni inşaat işleri üzerinde temerküz ettirmesi uygun görülmüştür. Bu çeşit faaliyetler içinde esas
gaye, her derece ve çeşitteki okullar öğretmenleriyle Maarif Vekâleti merkez ve taşra teşkilâtın
da vazifeli memurları- birer ev sahibi kılmak olduğuna göre ikinci maddenin (A) ve (B) fıkralariyle bu gayenin kuruluş maksatları arasında tebarüz ettirilmesi cihetine gidilmiştir. Diğer ta
raftan bu sermayenin toplanmasına âmil olan ve sahibi bulunan ilkokul öğretmenlerinin (Sandık
ta mevduatı bulunanların) şirkette (A) grupu hisse senedi sahipleri unvan! ile müessislik vasfını
taşımaları ve binaenaleyh b â ^ imtiyaz ve tercih haklarına sahip bulunmaları da derpiş edilmiştir.

_ 2 —
Bu imtiyazlar, şirket sermayesinin % 55 inin halen Sandıkta mevduatı bulunanlara hasrında,
mesken inşası için açılacak kredide ödenmiş sermayenin % 75 inin yine bu nıüessislerin talepleri
ne tcrcilıan tahsis edilmesinde ve bunun cari faizden, âzami % 2 noksanı ile verilmesinde, ayrıca
kendilerine birer müessis hisse senedi verilmek suretiyle temettüden fazla bir istifade temin edil
mesinde, İdare Meclisinde mutlak surette iki üyeliğe sahibolmalarmda ve diğer üyelerde aranacak
vasıflanıl bunlarda aranmamasında ifadesini bulmaktadır.
Bankanın 30 milyon liralık itibari sermayesinin temini ve bir anonim şirket vasfı ile iktisadi
ve ticari bir varlık olarak işlemesinin ve inkişafının sağlanması bakımlarından sermayenin % 45
inin (A) grııpıı hisse senedi sahipleri dışında kalan bilûmum hakiki ve hükmi şahıslara tahsisi uy
gun olacağı düşünülmüş, ancak 70 bin kişilik büyük bir kütle olan Maarif Vekâleti öğretmen ve
memurlarının (B) grııpıı hisse senedi adiyle vasıflandırılan bu hisse senetlerini tercihan satınalabilmelerini temin bakımından bir Sıira esası vaz'edilmiştir.
Banka, esas itibariyle 4357 sayılı Kanunun ihdas ettiği (İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı)
yerine kaim bir kuruluş olarak tesis edilmekte bulunduğu cihetle kurulmasını temin sadedinde
Maarif Vekâletine bir salâhiyet tanınması zaruri görülmüş ve yine bıı kanunun meriyeti tarihin
den itibaren Yapı Sandığının vazifesi sona ermiş bulunacağından 4357 sayılı Kanunun mezkûr
Sandığın kuruluşuna ait hükümlerinin ilgası cihetine gidilmiştir. Ancak, Bankanın kesin kurulu
şu 17 nci maddede yazılı bâzı formalitelerin, icrasına ve binaenaleyh bir zamanın geçmesine bağlı
bulunduğundan hem bu müddet içinde Yapı Sandığı faaliyetinin tasfiyeye nıütaallik muamelâtını
icraya imkân sağlamak, hem devir bilançosunun hazırlanmasında ele alınacak prensibi belirtimde
ve hem de Yapı Sandığının bütün aktif ve pasifinin hak ve borçlariyle birlikte bankaya devrini
t'emin etmek maksadiyle 1 ve 2 nci muvakkat maddelerin tesisi lüzumlu görülmüş ve ayrıca bir
3 neti muvakkat madde ile de. Bankanın esas mukavelenamesini hazırlamak ve ilk İdare Meclisi
ile ilk murakıpieri seçmek üzere tesis heyeti ıımuuıiyesiniıı toplanması zarureti muvacehesinde bu
tesis heyetini, henüz Bankanın bütün aksij'onerlcri belirmemiş bulunacağından bizzarure Yapı San
dığında mevduatı bulunan (A) grııpıı hissedarlarını temsil eden son genel kurulu üyelerinin teş
kil etmesi muvafık olacağa mütalâa edilmiştir.
Bankanın merkezine, müddetine, tahvil çıkarma yetkisine, ihtiyat akçalarına, idare ve mura
kabesine ait hükümler bir hususiyet taşımadığından ve umumi hükümlere uygun bir durum arz
ettiğinden bu hususlar üzerinde durulmamıştır.
İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı sermayesinin daha rasyonel bir şekilde kullanılması ve faa
liyetinin artırılması, ayrıca bütün Maarif mensuplarının birer ev sahibi olmaları ve inşaat işleri
üzerinde memlekette yeni bir faaliyet unsuru ihdası gayesiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmış
tır.
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Muvakkat Encümen mazbatası
T. B. M. M.
Muvakkat Encümeni
Esas No. 1/109
Karar No. 2

8 .V . 1958

Yüksek Reisliğe
Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek
Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaş
tırılıp, Başvekâletin 30 Haziran 1956 tarihli
71 - 371/2297 sayılı tezkeresiyle gönderilen, Tür
kiye öğretmenler Bankası Türk Anonim Şir
keti kuruluş kanunu, lâyihası Umumi Heyetin
22.1.1958 tarih ve 28 nci inikadında; Maarif,
Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenlerinden dör
der âza almak suretiyle teşkil olunan Muvak
kat Encümene havalesi kararlaştırılmış oldu
ğundan, ilgili Hükümet temsilcilerinin de hazır
bulundukları halde keyfiyet encümenimizce tet
kik ve müzakere edildi.
İlkokul öğretmenlerinin mesken ihtiyaçları
nı karşılamak maksadiyle 1943 yılında kurul
muş olan; «ilkokul öğretmenleri Yapı Sandığı»
teşekkül maksadı olan öğretmenlere mesken te
mini meselesini bir türlü hâl yoluna giremedi
ği ve bilhassa son yıllarda ortakların geniş aksülamelleritte mâruz kalarak işlemez bir hale
geldiği ve öğretmenler muhitinde dedikodu,
şikâyet, huzursuzluk mevzuu teşkil ettiği anla
şılarak bu müessesenin bir banka şekline ge
tirilerek mevcut sermayenin daha işler bir hale
getirilmesi suretiyle maksadın temin edileceği
kanaatine varılmış, böylece; «Türkiye öğret
menler Bankası Türk Anonim Şirketi» kanunu
lâyihası meydana getirilmiş olduğu anlaşılmış
tır.
Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde yapı
lan müzakereler neticesinde: Böyle bir müesse
senin faydalı olacağı kararına varılmış ve mad
delerin müzakeresine geçilmiştir.
1 nci maddedeki; «Kurulması» kelimesi ye
rine; «Kurmak» kelimesi konularak madde ay
nen ve 2 nci maddenin (D) fıkrasındaki; «Yapı
malzemesi» kelimesinden sonra; «ve ders alet
leri endüstrisi» cümlesi ilâvesiyle aynen kabul
edilmişlerdir.
3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddeler üzerinde
yapılan müzakereler sonunda işbu maddeler ay
nen kabul edilmiştir.

6 nci maddedeki; «Mevduat» kelimesi ye
rine; «Aidat» kelimesi konularak bu madde ta
dilen kabul edilmiştir.
7 nci madde rynen, 8 nci maddenin 2 nci
fıkrasındaki; «Mevduat» kelimesi yerine; «Ai
dat» kelimesi konulmak suretiyle tadilen kabul
edilmiştir.
9 ncu madde üzerinde yapılan müzakere ne
ticesinde bu maddenin (D) fıkrasının; «% 5 i
Umumi Heyet tarafından tâyin edilecek nispet
ve esaslar dairesinde İdare Meclisi azaları ile
banka personeline ayrıldıktan sonra bakiyesi
hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden
hissedarlarla, (E) bendinde yazılı müessis his
se senetleri sahiplerine tevzi olunur.» şeklin
de tadilen kabulü kararlaştırılmıştır. Bu mad
denin diğer fıkraları aynen kabul »edilmiştir.
10 ve 11 nci maddeler aynen kabul edilmiş,
12 nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
tir.
Madde 12 : Umumi Heyet banka hisse se
nedi sahiplerinden teşekkül eder. Şu kadar ki,
nama muharrer her 10 hisseye sahibolanm ve
ya bu kadar hisseyi temsil edenin ve hâmiline
muharrer her 20 hisseye sahibolanm veya bu
kadar hisseyi temsil edenin umumi heyette bir
reyi vardır. Bu suretle hisse senetleri sahiple
rine umumi heyette aynı hakka sahibolmaları
cihetine gidilmiştir.
13 ncü madde üzerinde yapılan müzakere
lerden sonra bu madde tadilen kabul edilmiştir.
Madde 13 : Banka, umumi heyet tarafın
dan ikisi (A) grupu hissedarlarından ve birisi
(B) grupu hissedarlarından seçilen üç mura
kıp tarafından murakabe • edilir. Murakıpler
iki yıl için seçilirler, tekrar seçilmeleri caizdir.
14 ncü maddenin son satırındaki «iki âza»
kelimeleri yerine «ikisi» kelimesinin konulması
suretiyle madde tadilen kabul edilmiştir.
15 nci madde üzerindeki görüşmeler sonun
da maddedeki «umum müdür» kelimesinden son-
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ra «veya vekilinden» kelimesi ilâve edilerek
madde tadilen kabul edilmiştir.
16 neı maddenin 2 nci fıkrasındaki «idare
Meclisi lüzumu halinde» kelimelerinden sonra
«umum müdürün inhası üzerine» ilâvesi sure
tiyle madde tadilen kabul edilmiştir.
17 nci maddenin serlevhası olan «Çeşitli
hükümler» kelimeleri altına IV işareti ile «Ku
ruluş hususiyetleri» başlığının ilâvesi ile mad
de aynen kabul edilmiştir.
18 ve 19 ncu maddeler aynen kabul edilmiş
tir. Muvakkat 1, 2 ve 3 ncü maddeler üzerin
de yapılan münakaşalardan sonra aynen kabul
edilmiş ve 4 ncü muvakkat madde olarak aşa
ğıda yazılı maddenin ilâvesi kararlaştırılmıştır.
Muvakkat 4 ncü madde : İlkokul öğretmen
leri Yapı Sandığı adına tescil edilmiş olan ayni
hakların Türkiye öğretmenler Bankası Anonim
Ortaklığı adına devir ve tescili muamelelerinden
dolayı bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir ver
gi, resim ve hare alınmaz.
20 ve 21 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Takdimen ve müstaeelen Heyeti Umumiyede
görüşülmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Muvakkat Encümen Reisi
M. M.
Trabzon
İstanbul
M. R. Tarakçîoğlu
Y. Sahnem

Kâtip
Bursa
//. Ülman

Afyon
O. Kökten

Antalya
/. Subaşı

Ağrı
Ş. Saraçoğlu

Çorum
Y: Gürsel
Muhalefet şerhi aşağıdadır

Diyarbakır
H. Turgut
İmzada bulunamadı

Sakarya
//. Bamk

İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığında ai
datı bulunanlara diğer hissedarlardan ayrı ola
rak muhtelif hak ve imtiyazlar tanınması ve
bankanın ticaretle de iştigali doğru değildir.
Hisse senetlerinin Türk Ticaret Kanunu
nun 399 ncu maddesi mucibince 500 lira yerine
yüz lira olarak tesbiti de banka iş ve masraf
cihetinden büyük bir külfet tahmil edecektir.
Sandıkta aidatı bulunanlara devir ve tas
fiye dolayısiyle verilecek hisse senetleri hak
kında da ahkâm mevcut değildir.
Bu sebeple kanunun bâzı maddelerine mu
halifim.
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Çorum Mebusu
Y. Gürsel

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türkiye

Öğretmenler Bankası
Şirketi kuruluş kanunu

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI

*

Türk
Anonim
lâyihası

Türkiye

Öğretmenler
Bankası Türk Anonim
Şirketi kuruluş kanunu lâyihası

1. — Kuruluş

I • Kuruluş

MADDE 1. — Türkiye öğretmenler Bankası
Türk Anonim Şirketi adı ile hususi hukuk hü
kümlerine tâbi olmak üzere bir banka kurulma
sı için Maarif Vekâletine salâhiyet verilmiştir.

MADDE 1. —'Türkiye 'öğretmenler Ban
kası Türk Anonim Şirketi adı ile hususi hu
kuk hükümlerine tâbi olmak üzere bh' banka
kurmak için Maarif Vekâletine salâhiyet veril
miştir.

Bankanm

Kuruluş

Bankanın kuruluş

Maksadı

MADDE 2. — Banka aşağıda yazılı işlerle
iştigal eder :
A.) A grupu hisse senedi sahipleri bulunan
öğretmenlerle Maarif Vekâleti merkez ve taşra
teşkilâtında vazifeli olan memurlara mesken
inşaatı için gayrimenkul ipoteği karşılığında
20 seneye kadar vadeli krediler açmak.
B) Bankaya veya A grupu hisse senedi sa
hibi bulunan öğretmenlerle Maarif Vekâleti
merkez ve taşra teşkilâtında vazifeli olan me
murlara ait arsalar üzerinde meskenler inşa
etmek ve bunları peşin veya ipotek karşılığın
da 20 seneye kadar vâde ve taksitle yine bu öğ
retmen ve memurlara satmak veya bu maksat
la arsalar ve meskenler mubayaa etmek.
C) Bankaya ait gayrimenkulleri
kiraya
vermek, yapı, onarma, taahhüt ve proje işleriy
le iştigal etmek.
D) Yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti
yapmak ve bu maksatla ortaklıklar kurmak ve
kurulmuş olanlara ortak olmak.
E) Ticari, sınai, zirai her çeşit teşebbüs
ve taahhütlerde bulunmak.
F) Ticari mümessillik, ticari vekâlet, sigor
ta acentelikleri, komüsyon ve nakliye işleri
yapmak.
G) Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurul
muş olanlara ortak olmak.
H) Diğer bilcümle banka muameleleriyle
uğraşmak.

maksadı

MADDE 2. — Banka aşağıda yazılı işlerle
iştigal eder :
A) (A) Grupu hisse senedi sahipleri bu
lunan öğretmenlerle Maarif Vekâleti merkez
ve taşra teşkilâtında vazifeli olan memurlara
mesken inşaatı için gayrimenkul ipoteği kar
şılığında yirmi seneye kadar vadeli krediler
*açmak.
B) Bankaya veya (A) Grupu hisse sene
di sahibi bulunan öğretmenlerle Maarif Ve
kâleti merkez ve taşra teşkilâtında vazifeli
olan memurlara ait arsalar üzerinde mesken
ler inşaa etmek ve bunları peşin veya ipotek
karşılığında yirmi seneye kadar vâde ve tak
sitle yine bu öğretmen ve memurlara satmak
veya bu maksatla arsalar ve meskenler muba
yaa etmek.
C) Bankaya ait gayrimenkulleri kiraya
vermek, yapı, onarma, taahhüt ve proje işle
riyle iştigal etmek.
D) Yapı malzemesi ve ders aletleri en
düstrisi ve ticareti yapmak ve bu maksatla or
taklıklar kurmak ve kurulmuş olanlara ortak
olmak.
E) Tieari, sınai, zirai her çeşit teşebbüs
ve taahhütlerde bulunmak.
F) Ticari mümessillik, tieari vekâlet, si
gorta acentalıklan, komüsyon ve nakliye işleri
yapmak;
G) Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurul
muş olanlara ortak olmak;
H) Diğer bilcümle banka muameleleriyle
uğraşmak.

\
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I

Merkez

Merkez

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
MADDE 3. — Bankanın merkezi Ankara'- j
dadır. Banka lüzum gördüğü yerlerde, Ban- } nen kabul edilmiştir.
kalar Kanunu hükümlerine göre şube veya
ajans açabilir.
Müddet

Müddet

MADDE 4. — Bankanın müddeti kati kuru
luş tarihinden başlamak üzere 99 yıldır. Bu
müddet Umumi Heyet kararı ile bir misline ka
dar daha uzatılabilir

MADDE 4, — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

II - Malî hükümler

II - Malî hükümler

Sermaye

Sermaye

MADDE o. — Bankanın itibari sermayesi
her biri (100) yüz Türk lirası kıymetinde
(300 000) üç yüz bin hisseye ayrılmış olarak
(30 000 000) otuz milyon Türk lirasıdır.

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

.Hisse senetleri

Hisse senetleri

MADDE 6. - - Hisse senetleri (A) ve (B)
gruplarına, ayrılmış olup bunlardan :
(A) Grupu sermayenin % 55 ini,
(B) Grupu sermayenin % 45 ini teşkil eder.

MADDE 6. — Hisse senetleri (A) ve (B)
gruplarına ayrılmış olup bunlardan :
(A) grupu sermayenin % 55 ini;
(B) Grupu sermayenin % 45 ini teşkil eder.
(A) grupu hisse senetleri İlkokul öğretmen
(A) Grupu hisse senetleri, İlkokul öğret
leri Yapı Sandığında aidatı bnlıınanlara tahsis
menleri Yapı Sandığından mevduatı bulunan
edilmiştir.
lara tahsis edilmiştir.
Ancak, Yapı Sandığında aidatı bulunanlar ta
Ancak, Yapı Sandığında mevduatı bulunan
rafından satmalmmıyan veya satınalmması taah
lar tarafından satmalmmıyan veya satmalın hüdedilmiyen (A) grupu hisse senetleri evvel
ması taahhüdedilmiyen (A) Grupu hisse senetleri
emirde öğretmenlerle Maarif Vekâleti merkez ve
evvelemirde öğretmenlerle Maarif Vekâleti mer
taşra teşkilatındaki memurlar, artanı diğer haki
kez ve taşra teşkilatındaki memurlar, artanı di
kî ve hükmi şahıslar tarafından satmalmabilir.
ğer hakiki ve hükmi şahıslar tarafından satmİlkokul Öğretmenlerinin Yapı Sandığının
almabilir.
mevcudu bankaya intikal ettirilerek Sandıkta
ilkokul Öğretmenleri Yapı Sandığından mev
aidatı bulunanlara, iştirak etmiş oldukları ser
cudu Bankaya intikal ettirilerek Sandıkta mev
maye
hissesine tekabül edecek (A) grup hisse
duatı bulunanlara, iştirak etmiş oldukları ser
senedi
verilir.
maye hissesine tekabül edecek (A) Grup hisse se
(B) grup hisse senetleri evvelemirde öğret
nedi verilir.
/
menlerle Maarif Vekâleti merkez ve taşra teş
(B) Grup hisse senetleri evvelemirde öğret
kilatındaki memurlara, artarı diğer hakiki ve
menlerle Maarif Vekâleti merkez ve taşra teş
kilatındaki memurlara, artanı diğer hakikî ve j hükmi şahıslara tahsis edilmiştir.
(A) grup hisse senetleri nama, (B) grup
hükmi şahıslara tahsis edilmiştir.
hisse .senetleri hâmiline muharrerdir.
(A) Grup hisse senetleri nama, (B) Grup
hisse senetleri hâmiline muharrerdir.
j
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Tahvil çıkarma

Tahvil çıkarma salâhiyeti
MADDE 7. — Banka, en az % 50 si münha
sıran ipotekli ikrazlarda kullanılmak üzere umu
mi heyetin kararı ile ödenmiş sermayesinin iki
misline kadar tahviİli, takdisiz uzun vadeli is
tikraz akdedilebilir. Ancak, bu salâhiyetin kul
lanılabilmesi, Amortisman ve Kredi Sandığının
muvafık mütalaasına ve Maliye Vekâletinin ten
sibine bağlıdır.
Çıkarılacak tahvillerin şekil ve şaftları hak
kında da aynı veçhile muamele olunur.
Bankanın ipotekle teinin edilmiş alacakları
tahvillerin resiUmal ve faizlerinin ödenmesi için
rüchan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil eder.

MADDE 7. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Kaynakların

Kay naldan n tahsisi
MADDE 8. — Öğretmenler ile Maarif Ve
kâleti merkez ve taşra teşkilatındaki memurla
rın mesken ihtiyacını karşılamak üzere, banka
nın ödenmiş sermayesi ile ihtiyat akçeleri .ye
kûnunun âzami % 75 i ve 7 ııei maddenin tat
bikinden elde edilecek mebaliğ, gayrimenkul ikrazatma tahsis edilebilir.
Ancak, Yapı Sandığında mevduatı bulunan
(A) grupu hisse senedi sahiplerinin mesken ihti
yacını karşılamak üzere yapılacak kredi talep
leri tercihan is'af edileceği gibi bu hisse senedi
sahiplerine yapılacak ikrazatın faizi, İdare Mec
lisi kararı ile cari faiz badelinin âzami % 2 nok
sanı ile tesbit edilebilir.
Bankanın toplıyacağı mevduat, her ne şekil
de olursa olsun, gayrimenkul alını ve satımına.
mesken inşaatına veya gayrimenkul ipoteği mu
kabili ikrazata hiçbir suretle tahsis edilemez. Bu
hükme riayet edilmemesi halinde. Bankalar Kâ
nununun buna mütaallik cezai hükümleri tatbik
olunur.
Kârın

tahsisi

MADDE 8. — öğretmenler ile Maarif Vekâ
leti merkez ve'taşra'teşkilatındaki memurların
mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere, banka
nın ödenmiş sermayesi ile ihtiyat akçeleri yekû
nun âzami % 75 i ve 7 nei maddenin tatbikin
den elde edilecek mebaliğ, gayrimenkul ikrazatına tahsis edilebilir.
Ancak, Yapı Sandığında aidatı bulunan (A)
grupu hisse senedi sahiplerinin mesken ihtiyacını
karşılamak üzere yapılacak kredi talepleri tercihan
is'af edileceği gibi bu hisse senedi sahiplerine
yapılacak ikrazatın faizi, İdare Meclisi kararı
ile cari faiz haddinin âzami % 2 noksanı ile tes
bit edilebilir.
•
Bankanın toplıyacağı mevzuat, her ne şe
kilde olursa olsun, gayrimenkul alım ve satı
mına, mesken inşaatına veya gayrimenkul ipo
teği mukabili ikrazata hiçbir suretle tahsis edi
lemez. Bu hükme riayet edilmemesi halinde,
Bankalar Kanununun buna mütaallik cezai hü
kümleri tatbik olunur.
Kârın

dağıtımı

MADDE i). —• Bankanın yıllık safi kârın
dan :
A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va
rıncaya kadar âdi ihtiyat akçesine,
B) % 5 i ilerde vukuu muhtemel zarar kar
şılığına,
Ç) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine,

salâhiyeti

dağıtımı

MADDE 9. — Bankanın yıllık safi kârm r
dan :
A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va
rıncaya kadar âdi ihtiyat akçesine,
B) % 5 i ilerde vukuu muhtemel zarar kar
şılığına,
C) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine,
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D) % 5 i umumi heyet tarafından tâyin
edilecek nispet ve esaslar dairesinde idare Mec
lisi azaları ile banka personeline ayrıldıktan
sonra, bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıy
metleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.
E) Yapı Sandığında en az 500 liralık mev
duatı bulunan veya mevduatını esas mukavele
name ile tesbit edilecek müddet zarfında bu
miktara çıkartan (A) grupu hisse senedi sahiple
rine ayrıca bedelsiz olarak müeesis hisse senedi
verilir. Bu hisse senedinin miktar ve temettü nis
peti esas mukavelenamede tasrih edilir.

D) % 5 i umumi heyet tarafından tâyin
edilecek nispet ve esaslar dairesinde İdare Mec
lisi azaları ile Banka personeline ayrıldıktan
sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıy
metleri üzerinden hissedarlarla «E» bendinde
yazılı nıüessis hisse senetleri sahiplerine tevzi
olunur.
E) Yapı Sandığında en az 500 liralık mev
duatı bulunan veya mevduatını esas mukavele
name ile tesbit edilecek müddet zarfında bu
miktara çıkartan (A) grupu hisse senedi sahip
lerine ayrıca bedelsiz olarak nıüessis hisse sene
di verilir. Bu hisse senedinin miktar ve temettü
nispeti esas mukavelenamede tasrih edilir.

İhtiyat

akçeleri

İhtiyat

akçeleri

MADDE 10. — Âdi ihtiyat akçesi Banka
nın ilerde vukuu muhtemel zararlarını karşıla
mak üzere tefrik olunur. Fevkalâde ihtiyat ak
çesinin kullanış tarzı esas mukavelenamede gös
terilir.

MADDE 10. — Hükümetin 10 ucu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

III - İdari hükümler

III - İdari hükümler

Bankanın

Bankanın

idaresi

MADDE 11. — Bankanın salahiyetli uzuv
ları şunlardır :
A) Umumi Heyet
B) Murakıpler
C) İdare Meclisi
D) İdare Komitesi
E) Umum Müdürlük
Umumi

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Umumi

Heyet

MADDE 12. — Umumi Heyet Banka hisse
senedi sahiplerinden teşekkül eder, her 10 hisse
ye sahibolanm veya bu kadar hisseyi temsil ede
nin umumi Heyette bir reyi vardır.

idaresi

Heyet

MADDE 12. — Umumi Heyet banka hisse
senedi sahiplerinden teşekkül eder. Şu kadar ki,
ııama muharrer her on hisseye sahibolanm veya
bu kadar hisseyi temsil edenin ve hâmiline mu
harrer her yirmi hisseye sahibolanm veya bu ka
dar hisseyi temsil edenin Umumi Heyette bir re
yi vardır.

Murakıpler

Murakıpler

MADDE 13. — Banka, Umumi Heyet tara
fından ikisi (A) grupu hissedarlarından ve birisi

MADDE 13. — Banka, Umumi Heyet tara
fından ikisi (A) grupu hisedarlarmdan ve biri-
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(B) grupu hissedarlarından seçilen üç murakıp
tarafından murakabe edilir.
Murakıpler iki yıl için seçilirler. Tekrar se
çilmeleri caizdir, murakıpler Umumi Heyete ve
recekleri senelik fâaliyet raporundan ayrı ola
rak Banka İdare Meclisine de aylık raporlar
vermekle vazifelidirler.

si (B) grupu hissedarlarından seçilen üç mura
kıp tarafından murakabe edilir.
»Murakıpler iki yıl için seçilirler. Tekrar se
çilmeleri caizdir.

İdare Meclisi

İdare Meclisi

MADDE 14. — Bankanın idare Meclisi Umu
mi Heyet tarafından üçü (A) grupu hissedarla
rından olmak üzere seçilecek beş azadan terekkübeder. Azalar üç senelik bir devre için seçi
lirler, tekrar seçilmeleri caizdir.
Azaların, gerekli meslekî, hukuki, malî, ik
tisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi olmaları
ve bu sahalarda yüksek tahsil yapmış bulunma
ları şarttır.
Yapı Sandığında mevduatı bulunan (A) gru
pu hissedarlarından seçilecek iki âza için bu
şartlar aranmaz.

MADDE 14. — Bankanın idare Meclisi Umu
mi Heyet tarafından üçü (A) grupu hissedarla
rından olmak üzere seçilecek 5 azadan terekkübeder. Azalar 3 senelik bir devre için seçilir
ler, tekrar seçilmeleri caizdir.
Azaların, gerekli meslekî, hukuki, malî, ik
tisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi olmaları
ve bu sahalarda yüksek tahsil yapmış bulunma
ları şarttır.
Yapı Sandığında mevduatı bulunan (A) gru
pu hissedarlarından seçilecek ikisi için bu şart
lar aranmaz.
İdare

İdare komitesi
MADDE 15. — İdare komitesi, Bankalar Ka
nununda yazılı vazifeleri ifa etmek üzere idare
Meclisi tarafından idare Meclisine dâhil olanlar
arasından seçilen 2 âza ile Umum Müdürden terekkübeder.
Umum

Çeşitli

MADDE 15. — idare Komitesi, Bankalar
Kanununda yazılı vazifeleri ifa etmek üzere
İdare Meclisi tarafından idare Meclisine dâhil
olanlar arasından seçilen iki âza ile Umum Mü
dür veya vekilinden terekkübeder.

Müdürlük

Umum

MADDE 16. — Bankanın işleri Umum Mü
dür tarafından tedvir olunur. Bankayı* üçüncü
şahıslara, idarî ve kazai mercilere karsı Umum
Müdür temsil eder.
Unııım Müdür idare Meclisi tarafından tâyin
edilir. İdare Meclisi lüzumu halinde kâfi miktar
da Umum Müdür muavini de tâyin eder.

Müdürlük

MADDE 16. — Bankanın işleri Umum Mü
dür tarafından tedvir olunur. Bankayı üçüncü
şahıslara, idari ve kazai mercilere karşı Umum
Müdür temsil eder.
Umum Müdür İdare Meclisi tarafından tâyin
edilir. İdare Meclisi lüzumu halinde Umum Mü
dürün inhası üzerine kâfi miktarda Umum Mü
düre muavin de tâyin eder.
~\
IV - Kuruluş hususiyetleri
Çeşitli

hükümler

MADDE 17. — Bankanın esas mukavelena
mesi, Ticaret Kanununda yazılı kuruluş muame
lelerine ait şartlar aranmaksızın bu kanun hü
kümleri dairesinde tasdik olunduktan sonra baş-

Komitesi

hükümler

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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kaça merasime hacet kalmaksızın doğrudan doğ
ruya ticaret siciline kayıt ve ilân olunur. Katî
kuruluş bu ilân tarihinden başlar.
MADDE 18. — Banka ve kuracağı ortaklık
ların îdare Meclisine ve murakıplıklarına seçilen
azalardan öğretmen ve memur olanlar hakkında,
bu vazifeleri dolayısiyle, Memurin Kanununum 8
nci maddesi ile 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı
Kanunla değişik 18 nci maddesinin 1 nci fıkrası
tatbik olunmaz. Bu kimselere Bankadaki mun
zam vazifeleri dolayısiyle verilecek aylık ücret,
mezkûr vazifelere muhassas aylık ücretin üçte iki
sini tecavüz etmemek şartiyle Umumi Heyet ta
rafından tesbit edilir.
Banka ve kuracağı ortaklıkların memurları ile
İdare Meclisi Reis ve azaları 3659 ve 5434 sayı
lı Kanun hükümlerine tâbi değildir.

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 19. — 4357 sayılı Kanunun 12 nci
ve 13 ncü maddeleri ile 14 ncü maddenin Yapı
Sandığı ile ilgili hükümleri meriyetten kaldırıl
mıştır.

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 1. — İlkokul öğret
menleri Yapı Sandığının bütün aktif ve pasifi,
hak ve borçları ile birlikte kesin kuruluşu gü
nünden itibaren Bankaya intikal eder.
Bu intikal muvakkat 2 nci maddede yazılı tas
fiye heyeti tarafından Sandığın aktif ve pasifi
Bankanın kesin kuruluş tarihindeki durum ve ra
yiçlerine göre kıymetlendirilmek suretiyle hazır
lanacak bir devir bilançosu üzerinden yapılır.

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 2. — Muvakkat 1 nci
madde gereğince yapılacak intikal muamelesi
tekemmül edinceye kadar İlkokul öğretmenleri
Yapı Sandığı «Hali tasfiyede İlkokul öğretmen
leri Yapı Sandığı» adı altında mevcudiyetini
muhafaza ve Sandık İdare Heyeti de «Tasfiye
Heyeti» sıfatiyle tasfiye muamelâtını icra eder.

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 3. — Yapı Sandığı
nın son Umumi Heyeti ilk tesis heyeti umumiyesi
olarak banka esas mukavelenamesini ihzar ve ilk
İdare Meclisi ile ilk Murakıpleri seçer.
İlk İdare Meclisi ve ilk Murakıplerin vazife
leri bir yıl müddetle devam eder.

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MUVAKKAT MADDE 4. — İlkokul Öğret
menleri Yapı Sandığı adına tescil edilmiş olan
ayni hakların Türkiye öğretmenler Bankası
Türk Anonim Ortaklığı adına devir ve tescili
muamelelerinden dolayı bir defaya mahsus ol
mak üzere hiçbir vergi, resim ve hare alınmaz.

MADDE 20.
meriyete girer.

Bu kamın neşri tarihinde

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
30 , V . 1956

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddem
aynen kabul edilmiştir.
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