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Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birinci Döneminde bulunan üyelere 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki 5269 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair olan ka
nun teklifinin gündeme alınması hakkında 
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1. — Hatay Milletvekili Kasim Yurd-

man'ın, Millî Korunma Kanununun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ucu madde
sinin (Y) nci fıkrası (2) numaralı bendi
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2. — Kocaeli Milletvekili Fuad Balkan'
ın, Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 
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lık tezkeresi ve Sayıştay 'Komisyonu rapo
ru (3/361) 595 

içindekiler 
Sayfa 

4. — Askerî öğrencilerden başarı göste-
remiyenler hakkında Kanun tasarısı ve Mil
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5. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun tasa
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Kuruluş ve Görevlerine ve Millî Turizm 
İdaresi Kuruluş görev ve yetkilerine dair 
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ismail Hakkı Çevik'in, Basın ve Yayın Ge
nel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlerine da
ir olan 4475 sayılı Kanunun 20 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu ile Geçici Ko
misyon raporları (1/435, 464, 466 ve 2/54) 610: 

612,613:634 
5. — Sorular ve cevaplar 634 
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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1949 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılmasına dair olan Kanun kabul 
olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu tasarısının maddeleri görüşüldükten sonra, 

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 
R. Karadeniz Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

8. Pek 

Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in, Zon
guldak Maden Teknisiyen Okulu mezunlarının 

Tasanlar 
1. — 1946 yılı rekoltesi tütünümüzden İsviç

re'ye yapılacak ihracata mukabil aynı tutarda 
bâzı emtianın, İsviçre'den memleketimize ithali 
için İsviçre ile yapılan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kanun tasarısı (1/559) (Ticaret Ko
misyonuna) ; 

2. — Siyasal Bilgiler Okulunun (Siyasi ve 
İktisadi İlimler Fakültesi) adı ile Ankara 
Üniversitesine katılması hakkında Kanun tasa
rısı (1/558) Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

önerge 
3. — Kocaeli Milletvekili İsmail Büstü Ak-

sal'ın, Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2124 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/165) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 

28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun tasarısı ve Tarım ve Maliye Komisyon
ları raporları (1/505) (Gündeme); 

5. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmmda-

İkinci Oturum 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu tasarısının maddelerinin görüşülmesine de
vam olundu. 

23.V.1949 Pazartesi günü saat 14,30 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz 8. Pek 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

'Necmeddin Sahir Sılan 

durumuna dair olan sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

ki tercümanlık kadroları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/360) 
(Gündeme); 

6. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu 
ve iki arkadaşının, Bütçe yılının değiştirilmesi 
üzerine Kazanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina 
Vergileri kanunlarında değişiklik yapılmasına 
ve bunlara geçici maddeler eklenmesine dair 
olan 4750 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
Komisyonu raporu (2/154) (Gündeme); 

7. — İhtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısı 
ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Ko
misyonlarının düşünceleri hakkındaki raporlar
la Çalışma Komisyonu raporu (1/540) (Günde
me) ; 

8. — Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/539) (Gündeme); 

9. — Niğde Milletvekilleri Rifat Gürsoy ve 
Hüseyin Ulusoy'un, Muamele Vergisi hakkında
ki 3843 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 4700 
sayılı Kanunla değiştirilen beşinci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/99) 
(Gündeme); 

Soru 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun fikri Düşünsel. 
KÂTİPLER : Naim Atalay (Çorum), Sedad Pek (Kooaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, Meclisimizin bu 

toplantı yılını önümüzdeki 31 Mayıs Salı günü 
kapatmayı heyeti muhtereminize arzetmeyi dü
şünüyoruz. Binaenaleyh, tensip buyurursanız, 
gündemimizdeki mevcut maddelerin müzakere
sini yapabilmek maksadiyle yarınki Salı günün
den itibaren ve Cumartesi günü de dâhil olmak 
suretiyle, sabah ve öğleden vsonra oturum yap
mayı arzedeeeğito. (Muvafık sesleri). Muvafık 
buyuruyorsanız oyunuza sunacağım : Kabul bu
yuranlar... Kabul buyurmıyanlar... Kabul buyu-
rulmuştur. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Komisyonlar nasıl çalışa
cak? 

BAŞKAN — Kabul buyrulmuştur. Komis
yon çalışmaları Kamutay çalışmalarına bağlı
dır. 

Şimdi tensip buyururlarsa yarınki Sah gü
nü saat 10 dan itibaren her gün sabahları saat 10 
dan 13 e kadar, öğleden sonra saat 15 ten iti-
foaren yirmiye kadar müzakereye devamı tasvi
binize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul buyurulmuştur. 

Buyurun Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, Yüksek Heyetiniz bundan evvelki 
oturumların birinde aldığı bir prensip kararı ile 
sözlü soruların müz-ekeresini kanunların görü
şülmesinden sonraya bırakılması hususunu der
piş etmişti. Fakat bugünkü gündeme atfmazar 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Şükrü Siler'in, Si
vas Kongresine seçilen Temsil Heyeti üyele
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet ter-

edersek görürüz ki, gündem maddelerine yeni 
yeni kanun tasarıları ilâve edilmiştir. Şimdi Sa
yın Başkanın da buyurdukları veçhile 31 Ma
yısta Yüksek Meclisçe tatil yapılması temayülü 
hâsıl olmuştur. Halbuki kanunların müzakere
si dolayısiyle sözlü sorulara ve bu sorular hak
kındaki cevaplara katiyyen sıra gelmiyecektir. 

Takdir buyurursunuz ki, her bir arkadaşın 
kendine göre, ehemmiyet atfederek, bilinme
sinde, görüşülmesinde ve ikazında fayda mülâ
haza ettiği bu soruların cevaplandırılması lâ
zımdır. 

Bendeniz Sayın Başkanlıktan soruyorum; bu 
kanunların müzakeresi 31 Mayısa kadar devam 
ettiği ve ancak bitirilelbildiği takdirde, bir pren
sip kararı da Yüksek Meclisçe alındığına göre, 
sözlü sorulara cevap almak imkânı na
sıl hâsıl olacaktır? Sözlü sorulara tatilden evvel 
cevap verilemediği takdirde bu vaziyetin İçtü
züğe ve Meclisin teamülüne uygun olmıyacağı 
aşikârdır. 

Bundan başka ehemmiyetine binaen takad
düm ettirdiğimiz bu müzakerelerde, geçen 
celsede hepimizin bildiği üzere birçok dediko
du mevzuu, Fuad Balkan, Sinan Tekeli oğlu 
söz düellosu ele alınarak Yüksek Meclise bey
hude vakit kaybettirilmiştir. 

Bendeniz sorular için de bir gün tahsisini 
teklif ve Yüksek Meclisin tasvibini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklif ettiği söz
lü sorulara gün ayırma meselesini Riyaset Ma
kamı teemmül edip huzurunuza arzedecektir. 

Gündeme geçiyoruz. 

tihinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayıh 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair olan Kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkında önergesi (4/164) 

— 589 — 



BAŞKAN 
B : 90 23 . 5 

Önergeyi okutuyorum. 

18 .V.1949 
Yüksek Başkanlığa 

5269 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair hazırladığım Kanun tek
lifi 15 . I I . 1949 da Başkanlığa sunulmuş ve 
3 6. I I . 1949 da Bütçe Komisyonuna havale edil
mişken aradan üç ay geçmesine rağmen halen 
görüşülmemiş olmasına mebni içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince doğrudan doğruya Meclis 
gündemine alınmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Şükrü süer 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
arkadaşımızın teklifi kanunisi Komisyonumu
za havale edilmiş, vaktinde inceleme yapıl
dıktan sonra gündemimize almıştık. Fakat ar
kadaşımızın mazeretle buradan ayrılması mev-
zııubahis olduğu için ozaman gündemden çıka
rı] m asını kendileri rica ettiler. Bunun üzerine. 
gündemden çıkardık. Yüksek malûmunuzdur 
ki Yüksek Meclis yakında tatil olacağından 
Makamı Riyaset gündemde bâzı değişiklikler 
yapmakla beraber bütün, işlerin çıkarılmasını 

1949 O : İ 
Komisyondan istemiştir. Biz de gündemdeki 
işlerin bir şahsa ait olanını değil, memleketşü-
mul olanını, birçok şahısları ilgilendiren ka
nun tekliflerini öne aldık bu işte gündemimiz
dedir. Mamafih takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Efendim; hazırla
dığım bu teklifim 15 Şubatta Başkanlığa sunul
du. 16 Şubatta Bütçe Komisyonuna havale edil
di. Bütçe Komisyonu bunu tam iki ay gündeme 
almadı, devamlı ısrarıma rağmen. İki ay son
ra gündeme aldı. Benim o sırada bir haftalık 
bir mânim çıktı, bir hafta sonra tekrar günde
me alınmasını rica ettiğim halde almadılar, 
tam. 3,5 ay oldu. Zaten mesele uzun ve tartış
malı da değildir. Binaenaleyh bunun Heyeti 
Umum iyede müzakeresini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifi 5269 sa-
yılı Kanunun yani Birinci Büyük Millet Meclisi 
üyelerine ait olan Kanunun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan Kanını teklifinin 
gündeme alınmasına dairdir, içtüzüğün 36 ncı 
maddesine tevfikan bunun Heyeti Umumiyede mü
zakeresini istemektedirler. Bu önergelerini oyu
nuza sunuyorum. Dikkata alanlar... Alnııyan-
lar... Kabul edilmemiştir. 

Komisvondan teşriini rica ederiz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. ----- Hatay Milletvekili Reisim Yurdman'ın, 
MiUİ Korunma Kanununun 5020 sayılı Kamınla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin (V) nci fıkram 
(2) numaralı bendinin yorumlanması hakkında 
önere/esi ve geçici Komisyon raporu (4/103) fi] 

BAŞKAN — Yorum fıkrasını okutuyorum: 

Millî Korunma Kanununun 30 ucu (V) bendi
nin (2) nci fıkrasındaki (Gayrimenkulu kendisi 
veya çocukları için konut olarak kullanma ih

tiyacında kalırsa) cümlesinin yorumu 

BAŞKAN — Yorum hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen yok. Yorumu kabul edenler... 
Etm iyeni er... Yorum kabul olunmuştur. 

2. —- Kocaeli Milletvekili 'Fuad Balkan'ın, 
A^ken ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci mad~ 

1] 215 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
$?r. 

desinin son fıkrasının yorumlanmasına dair öner
gesi ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komü-
yonları raporları (4/68) 

BAŞKAN —- Görüşülmesine devam oluna
caktır. 

Beş arkadaş daha söz istemiştir. Yeterlik 
önergesi vardır. Yeterlik önergelerini okuta
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Önergelerin oya konulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

Hüseyin TJlusoy 

BAŞKAN — Konuşmanın yeterliğini oyunu
za sunacağım. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Yeter
liğin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun. 

590 



B : 90 23.5 
Yüksek Başkanlığa j 

Görüşmenin yeterliğinin oya konulmasını 
teklif ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğhı yeterliğin 
aleyhinde konuşacaktır. 

Buyurun. 
SlNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) -^ Arka 

daşlar: mesele karışmıştır. Tavazzuh etmiş de
ğildir. Vaziyet şu şekli almıştır. Vaktiyle bir 
mahkeme kararı vardır. Bu mahkeme kararı 
kesbi katiyet etmiştir. Binaenaleyh tahsis yapı
lamaz. 

ikincisi; Sinan Tekelioğhı Milis kıtaatına 
kumanda etmiştir, Milis kıtaatına kumanda 
edenler bu maaşı alamazlar. 

Bunlardan başka birşey daha var; ozamon 
istiklâl Harbinde muvaffakiyet ve fedakârlık 
göstermiş, cepheler idare etmiş bâzı arkadaş
lardan bahsettiler, bir de bunların vaziyeti 
var. 

Demekki, bu üç mevzu henüz tavazzuh ve 
tebellür etmiş değildir. Evvelemirde kesbi kati
yet etmiş olan hüküm. 

Arkadaşlar; hüküm şudur; hüküm bir ka
rardır, ret kararıdır. Millî Savunma Bakan
lığı benim açmış olduğum dâvaya kendi dosya
sında mevcut olan bilgiye atfen, Millî Savun
ma Bakanlığı namına Askerî Temyiz Mahkeme
sine bu zat cephe kumandanı değildir, demiş. 
Halbuki hepiniz biliyorsunuz ki; 1683 numaralı 
Kanun Bakanlar Kurulunun emrine verilmiştir. 
onun tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde konuşun, 
esasa girmeyin. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Vazi
yet tebellür etmiş değildir. Efendim, rica ede
rim yeterlik aleyhinde konuşuyorum. Siz yeter 
diyorsunuz ben yetmez diyorum. Ben burada 
arzedeceğim, Heyeti Celile ona göre bir karar 
verecektir. Onun için bunlar tebellür etmgden 
eli kolu bağlı bir karar vermeye insanın vicda
nı razı olmaz. 

Tabiî mahkeme esasa girmeden önce, Millî 
Savunmanın vermiş olduğu cevaba atfen • • 
kanunu da tefsir ederek, Sinan Tekelioğhı bu
nu alamaz. Hepimiz biliyoruz ki; bütün dünya j 

.1949 0 : 1 
biliyor ki, Türkiye Devleti kanunlarım ancak 
o kanunları çıkaran, Meclis tefsir eder. Zaten 
1683 sayılı kanunun 25 nci maddesi, B. M. 
Meclisine muhtelif zamanlarda gelmiş, ve fa
kat tefsire muhtaç değildir diye çıkmıştır. Şim
di Millî Savunma Bakanlığı bu karara atfen 
neden Sinan Tekelioğhı'nun bu tahsis muame
lesini reddetmemiş1? 

Arkadaşlar; bu defa asıl işin sahibi Genel
kurmayda bütün kumandanların dosyaları, bü
tün kumandanların habde yaptıkları fedakâr
lıklara ait vesaik mevcuttur. Bu meyanda Ki-
likya cephesine ait işler de mevcuttur. Bir im
ha evrakı tanzim edilmiş Başbakanlığa gönde
rilmiştir. 1683 numaralı Kanunun yürütülme
sine memur, Vekiller Heyetidir. Binaenaleyh 
Başbakanlık Maliye Bakanlığına göndermiş ve 
Bütçe Malî Kontrol Umum Müdürlüğü kana
lından geçmek üzere Millî Savunma Bakanlığı
na yazılmıştır. Evvel emirde bendeniz milis za
bit değilim. Mektebi harbiyeden çıkmış, bin
başı rütbesinden 1340 senesinde arzumla teka
üde sevkedilmiş bir askerim. 408 sayılı Kanu
na girmem. Şimdi arkadaşlar, Maliyenin Millî 
Savunmaya yazdığı tezkere yanımdadır, emre
derseniz okurum. O tezkerede deniyor ki; bu 
kanundan istifade etmek için evvelâ 1683 nu
maralı kanundan evvel tekaüde sevkedilmek 
lâzımdır. 

iki; İstiklâl Harbinde orduya veya kolordu
dan büyük cepheye fiilen kumanda etmek lâ
zımdır. Sinan Tekelioğhı böyle mi, değil mi? 
diye soruyor. Millî Savunma Bakanlığının su
bayların sicili bulunan zatislerinde buna ait 
bir şey bulunmadığı için Millî Savunma Ba
kanlığı Genelkurmaya sormuş o da cevap ver
miştir: Sinan Tekeîioğlu İstiklâl Harbinde 150 
kilometrelik cepheye kumanda etmiştir bütün 
kuvveti de o zaman kolordu yoktu, o zamanki 
kolordular mevcudundan fazladır, demiş ve 
eski kararımda ısrar ediyorum, demişL Ya bu
nu 25 nci maddeden istifade ettirin, eğer müm
kün değilse kanunu tefsire sevkedin tefsirden 
sonra da istifade edemezse yeni kanun yaptırın 
ve istifade ettirin. Bunların hiçbirisine imkân 
yoksa o halde bunun için ayrıca bir kanun 
teklifi göndereceğim. Millî Müdafaa Vekâleti 
bunu tetkik etmiş, kanunun icrasına memur 
Heyeti Vekilenin bir unsuru sıfatiyle bakmış, 
kanuna uygun bulmuş ve demiş ki, Sinan Te-



â : âö 23. 
kelioglu'nun cephe kumandanlığını tasdik ede
rim. 

Sonra iş Maliye Bakanlığına gelmiş, orası 
da; yine bu kanun tefsire muhtaç değildir, 
mutlaktır, gösterilen evsaf Sinan Tekelioğlu'-
da mevcuttur, bu tahsisi yapmakta mahzur 
yoktur, ben de tasdik ederim demiş. Oldu iki 
Vekil.. Maliye Bakanlığı bugün bu madd«nin 
tefsirini istiyen Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü o zaman madde tefsire muhtaç 
değildir diyordu. Nihayet Başbakanlık da tas
dik etmiş ve Millî Müdafaa Vekâletine demiş 
ki, mevcut kanuna göre cephe kumandanı oldu
ğu anlaşılan Sinan Tekelioğlu'na Tekaüt Kanu
nunun yirmi beşinci maddesine göre tahsis 
muamelesini yapın. (Yeterlik aleyhinde konuş
sun sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar itiraz ediyorlar. 
Esasa girmeyin, yeterlik aleyhinde konuşun. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — İti
raz eden bir tane arkadaş var o isterse çıkabi
lir. Ben yeterlik aleyhinde konuşuyorum ve bu
nun için esbabı mucibe serdetmek mecburiye
tindeyim. Esbabı mucibe dinlemeden hüküm 
ver çek ipi, olur mu? Bu arzettiklerim tama-
miyle kıpkırmızı yeterlik aleyhindedir. 

BAŞKAN — Rica ederim.. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Allah 

Allah. Makamı Riyaseti ihraz etmişsiniz, hukuk
çusunuz, bizim gibi değilsiniz. Hepsini bizden 
iyi bilirsiniz. 

BAŞKAN — îstsnai muamele yapamam. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Rica 

ederim, konuşayım mı arkadaşlar? (Yeter ses
leri, devam et sesleri) 

BAŞKAN — Heyeti umumiye, yeterlik aley
hinde konuşmanızı istiyor. Ben böyle anlıyo
rum, 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Yeter
lik aleyhinde konuşuyorum. Bu tahsis yapıldık
tan sonra Millî Savunma demiş ki sen şimdi 
mahkemeye git. Neden? Kespi katiyet etmiş hü
küm var, git oraya. Heyeti Vekile benim yap
tığım vazifeyi tasdik etmiş ve maaş tahsis et
miş. Niçin mahkemeye gideceğim. Eğer Millî 
Savunma Bakanlığı buna iştirak etseydi, Hü
kümet ısrar etseydi vermem diye, ben bu vesa
ikle mahkemeye gilecektim. Halbuki Hükümet 
benim bu hakkımı kabul etmiştir. Bu iki. 

Meselâ cephede bulunmuş olan Kâzım öz-
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alp; bu arkadaşın da bu hükümden istifade et> 
mesi lâzımgelir. Fakat kendisi Millî Müdafaa 
Bakanlığı yaptığı için vekil maaşiyle tekaüt ol* 
muştur, bu itibarla bundan istifade edemez. 

Sonra İstiklâl harbi cephe kumandanların
dan Cemil Cahit Bey; kendisi Orgeneral ola
rak tekaüt olmuştur ve bunun için bundan fay
dalanamaz. Bunları ortaya atarak Sinan Teke-
lioğlu'nun hakkı yoktur demek doğru değildir. 
(Kâfi kâfi sesleri) 

Bir dakikanızı rica edeceğim ve garip bir 
şey söyleyip ineceğim. Bu vaziyet müzakere edi
lirken derhal 1930 dan beri almakta olduğum 
cephe kumandanlık tahsisatımı Divanı Muhase
bat iptal etmiştir. Malûmuâliniz bu kadar sür
atle Mecliste müzakere edilirken iptal cihetine 
gidilmesi çok gariptir. Halbuki, üç ay zarfın
da iptal edlirse edilir, iptal edilmezse müruru 
zaman vardır. Bu vaziyeti heyeti aliyenize ar-
zetmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Dr. AZÎZ KOKSAL (îç.el) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne söyliyeceksiniz ? 
Dr. AZÎZ KOKSAL (îçel) — Bir şeyler söy-

liyeceğim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi.. 
Dr. AZÎZ KOKSAL (îçel) — Usul hakkın

da konuşacağım, vaziyeti aydınlatmak istiyo
rum. 

VASFİ GERGER (Urfa) — İsmim mevzıııı-
bahis oldu geçen oturumda, ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yalnız sual hakkında, hâdise
ye girmiyeceksiniz. 

Dr. AZİZ KOKSAL (îçel) — Efendim; 
Heyeti Muhtereme vaziyet hakkında tenevvür et
mek istiyorsa, bu cephede baştan nihayete kadar 
çalışmış bir insanım, bütün vakayii tarihiyeyi bi
liyorum, tensip ederseniz Tekelioğlu'nun vazi
yeti hakkında arzı malûmat edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade edemem, çünkü böyle 
bir yeterlik önergesi konuşulduktan sonra esasa 
girm^ mahiyetinde, olur ki, bu da yeterlik öner
gesinin mahiyetini yok eder. Müsaade buyu
run, rica ederim, yeterliği oya sunayım. Ka
bul edilmezse o zaman söz veririm. 

Dr. AZİZ KOKSAL (îçel) — Heyeti Muh
tereme her halde tenevvür etmek ister kanaatin
deyim. 
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BAŞKAN — Heyeti Muhtereme takdir eder, 

yeterlik kabul buyurulmazsa o zaman konuşursu
nuz. 

Dr. AZÎZ KOKSAL (İçel) — İstediğiniz za
man söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim; siz usul hakkında 
söz istediniz, size de söz verdim. Fakat usule dair 
bir şey söylemediniz. 

Yeterliği kabul buyuranlar lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler ... Müsaade buyu
run; anlaşılmadı. Yeterliği kabul buyuranlar 
lütfen ayağa kalksınlar... Oturun lütfen. Kabul 
buyurmıyanlar lütfen ayağa kalksınlar... Yeter
lik kabul olunmuştur. 

Gl. FÎKRÎ TİRKEŞ (Sivas) — Efendim, 
bü hususta Millî Savunma Bakanının cevap ver
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul olun
muştur. Bu hususun takdiri Riyaset Makamına 
aittir. 

Efendim, Ali Rıza Artunkal arkadaşımızın 
isimleri mevzuubahis olmuştur. Makamı Riyaset 
kendilerine söz vermek zorundadır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Benim şahsım 
da mevzuubahis olmuştu. Ben de cevap vermek 
isterim. 

BAŞKAN — Şahsınıza dokunmuş bir nokta 
yoktur. 

Artunkal hakkında arkadaşlarımdan aldı
ğım kanaat odur M, Artunkal'ın şahsına bir 
mesuliyet tevcihi mevzuubahis olduğundan dola
yı kendisine söz veriyorum. Yoksa lâalettâyin 
ismi geçmiştir diye herkese söz vermeye Tüzük 
müsait değildir. 

Buyurun Artunkal. 
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Eğer, ismim geçmese idi, benim Bakanlığıma ait 
bir muameledir diye mevzuubahis edilmese idi 
hiç söz almıyacak ve raporlara kanaatime göre 
elimi kaldıracaktım. 

Binaenaleyh, bu hâdisenin geçtiği zaman me
sul bir Bakan olduğumu bir arkadaş söylediğin
den ve Yüksek Meclise karşı geçmiş bir muame
le de olsa hesap vermeye mecbur olduğum için 
huzurunuzda bu maaş tahsisi hakkında yapılan 
muameleyi açıklıyacağım, karar Yüksek Heyeti
nizindir. 

Arkadaşlar, izah edildiği' veçhile Sinan Te-
kelioğlu'nun evrakı Bakanlığa: geldiği zaman ka-
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I nunu okuduk. Kanun İstiklâl savaşında çıkmış

tır. 
Kanunda değil Sinan Tekelioğlu gibi muvaz

zaf subaylıktan tekaüt olmuşlara hattâ sivil oldu
ğu halde aynı vazifeyi yapmış olanlara dahi ayni 
muameleye mazhar edilmiye hak kazanabilir. Bu 
işte dayanak noktası şudur : Kanunda (ordu ve 
kolordudan büyük kuvvet) deniyor. Kolordudan 
büyük kuvvet tâbiri askerlikte yoktur. Kolordu 
ve ordu vardır. (Kolordudan büyük) tâbiri si
villerin de dâhil edileceğine alâmettir. Normal 
kolordu iki tümenlidir. Binaenaleyh üç ve daha 
fazla tümenden mürekkep kolordu demek lâzım 
gelirdi. Böyle olmadığına ve bu kanun da İstik
lâl Savaşında memleketimizin kurtarılmasına ça
lışanları istihdaf ettiğine göre Millî Savunma Ba
kanlığı yapılan bu tahsis işinin kanuna uygun ol
duğuna karar vermiştir. 

Binaenaleyh Bakanlığa gelen evrakta ka
nunun isteğine göre noksan gördüğü kısımların 
Genelkurmay Başkanlığınca tavzih ve tasdikini 
istemiştir. Bunlar tamamlanınca muamelede bi
tirilmiştir. Zabıtların görülmesine lüzum hisse
dilmedi, çünkü bu tarzı telâkkiye aykırı bir fi
kir söyliyen de olmamıştır. Fakat bugün baktım 
o zabıtlar da bizi teyit eder mahiyettedir. İki cep
he kumandanlığı sayılmıştır, üst tarafı için hatı
rımda değil denmiştir, hatırda olmıyacak birşey 
yoktur. O zaman 4 - 5 cephemiz vardı. Binaen
aleyh bu tarzda konuşmaları, bir büyük Devlet 
adamının uzağı görüşü, iyi bir görüştür. 

Evvelce arzettiğim gibi maaş tahsisine ait ev
rakta bu kanuna uymıyan noksanlar vardı, bun
ların tamamlattırılması için Genelkurmay Baş-
kanlığma gönderdik. O zaman kolordu tabiri bu
gün anladığımız mânada ve kuvvette kolordu 
değildi. Harb sonuna doğru Filistin Cephesinde 
üç ordu vardı. 7 - 8 ve 9 ncu ordular. Ama bu 
kolordularımız ve tümenlerimiz çok zayıf idi. 
Bir tümenin mevcudu ancak beş, altı yüz kişiden 
ibaretti. Karşılarındaki Alenbi Ordusunun adeta 
üçte bir kuvveti mesabesinde idi. Biz İstiklâl Sa
vaşına bu gibi zayıf tümen ve kolordu kuvvetle
riyle girdik ve yine bu kuvvetlerle istiklâlimizin 
birçok safhalarını kazandık. Kanundaki tâbirle 
de o zamanki, kuvvetler kastedilmiş olması tabii
dir. Bâzı kolorduda makinalı çok olur, bazısında 
top daha çok olur. Bunlar o kolordunun kolor-
duluktan addedilmesine mâni değildir. Bu bakım-

I lardan Millî Savunmanın bu maaş tahsisi işini 
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kanuna uygunluğunu anlıyarak b i ler i yaptığı
na kanidir. 

Hiç şüphesiz takdir Yüksek Heyetindir; 
İkincisi; bundan istifade edecek bankaları 

çıkarsa hepsine müracaat Ttfapısı açıktır. Millî 
Savunma Bakanlığına müracaat eder, vesikaları 
ibraz eder, verilen kanara inanmazsa Yüksek 
Meclise kadar gelir. (Alkışlar). 

Üçüncüsü; Yargıtaya aksettiği ve aksi ka
rar mevcut olduğu halde bu talısis muamelesi 
yapılmıştır deniyor. Sinan Tekelioğlu'na ait bu 
evrak gelince, cephe komutanlığı mevzuubahis 
olunca, Zat İşleri Dairesince Erkân şubesinde 
bir dosya açmışlar ve piyade şubesindeki dos
yaların sehven buraya konmamış olduğu anlaşı
lıyor. Bir kasti mahsus olamaz, sebep de yok
tur ve olamaz. Eğer bir Yargıtay kararı görül
se idi, bir Bakan sıfatiyle iki türlü muamele 
yapardım. Tekrar Yargıtaya gönderir ve Yar-
gıtiaydan geçirirdim. Netice takriben on' gün 
sonra alınırdı. Neticeye tesir ancak bu olurdu. 

Yalhut idari bir karar olduğu için Yargftay-
daki arkadaşlar ve hııkuçularla görüşür ve alı
nacak karara göre hareket ederdim >ki, o da bu 
idari bir davladır, yeni ve kuvvetli deliller bu
lunmuştur, evvelâ işi Yargıtaya aksettiren Ba
kanlık, bu defa kuvvetli delillerle işi neticeye 
bağlardı. 

Binaenaleyh eğer bir mesuliyetim varsa 
Yüksek Heyetia kararlarına hürmetkarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşım bir sual soracaklar. 
(Şimdi mesul makamda değiller, mebus mebus
tan sual soramaz, sesleri). 

Adının geçmesi münasebetiyle kendisi söz 
söylemek istemiştir, yoksa (kendisine bir sual 
sorulmamıştır ve sorulamaz. 

Önergeleri okutuyorum. 

Yüksök Başkanlığa 
1. — Konuşma yeter. 
2. — Millî Savunma ve Maliye Komisyonla

rının 'aynı mealde olan raporlarının oya konul
masını arz ve teklif ederim. 

Maraş Milletvekili 
Dr. Kâmil İdil 

Yüksek Başkanlığa 
Sinan Tekeliûğiu'nun (hizmeti takdire şayan

dır. Bütcje Komisyonu raporu kamum uygundur. 
Tekelioğlu'na vatani 'hizmet tertibinden al-
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makta olduğu cephe zammı kadar bir aylık bağ
lanması nazara alınmak üzere raporu Bütçe-Ko
misyonuna tevdiini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu raporunun son fıkrasında

ki (Kanun yollariyle) kelimesinden sonra (Ka
nunun umumi hükümlerinde) kelimelerinin ilâ
vesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Ada t o 

Yüksek Başkanlığa 
Kamutayda konuşulmakta olan mesele bir 

kanun tatbikatına taallûk etmektedir. Zati me
sele ne yorum mevzuu teşkil etmez. Yoruma 
mahaL olmadığına karar verilmesini teklif ede
rim. 

Urfa Milletvekili 
Vasfi Gerger 

Başkanlığa 
1683 sayılı Kanunun 25 nci maddesi sarih 

olup ordu ve kolordudan, büyük cepheye fiilen 
kumanda etmiş olan Milis kumandanlara da 
şâmildir. Millî mücadele ruhu bakımından da 
Büyük Meclisin bu kanunla takip ettiği mak
sat başka türlü olamaz. 

Maddenin bu esbabı mucibe ile yorumlan
masına mahal olmadığının oya konulmasını 
teklif eylerim. 

* Afyon Karahisar Milletvekili 
Hasan Dinç er 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tefsire ihtiyaç olmadığından Bütçe 

Komisyonunun tefsir kararının reddini teklif 
ederiz. 

Antalya Denizli 
Mustafa Korkut Hulusi Oral 
Seyhan Diyarbakır Balıkesir 

Kasım Ener F. Kalfağil A. Ağabeyoğlu 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Mustafa 
Korkut ve arkadaşlarının Önergesi, mevcut Büt
çe komisyonu yorum teklifine en aykırı teklif 
olması itibariyle onu tekrar okutacağım. 
(Antalya Milletvekili Mustafa Korkut ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan-

L -m-
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lar lütfen işaret buyursunlar... Karışacak, öner
geyi dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... 
Önergeyi kabul etmiyenler... önerge dikkate 
alınmıştır (Bravo sesleri, alkışlar) 

önerge kabul edildiğine göre, kanunun tef
sirine ihtiyaç olmadığından Bütçe Komisyonu
nun tefsir kararı reddedilmiştir. O itibarla diğer 
önergeleri reyinize sunmıya mahal yoktur. 

Gündeme devam ediyoruz. 
EMÎNÎTTÎN ÇELlKÖZ (Balıkesir) — Gün

deme geçmeden evvel bir şey arzedeceğim. 
Bu mesele bitti, fakat bu mesele mevzuubahis 
olurken tarih yapıldı. Tarihte yanlışlık var. 
Bu yanlışlığı düzeltmek için bana söz veriniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, yanlışlık falan 
bir şey yapılmadı. 

EMİNÎTTÎN ÇELlKÖZ (Balıkesir) — Yan
lış yapıldı tarihten bahsedilirken, Fuad Bal
kan arkadaşımız bâzı şeyler söyledi. Hatalı 
şeyler söyledi. 

BAŞKAN — Böyle bir şey yoktur. Biz bu
rada tarih yapmadık ve yanlış da bir şey ol
muş değü. 

EMÎNlTTlN ÇELlKÖZ (Balıkesir) — Yan
lışlık yapıldı, Meclis zabıtları da bir tarihtir. 
Aksi takdirde bu hususta bir önerge veririm. 

BAŞKAN — Başka bir zaman yaparsınız. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sonra kitap 

yazarsın. 

3. — Millî Piyango İdaresi 1948 bilançosu
nun gönderildiği haklımda Başbakanlık tezkere
si ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/361) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

4. — Askerî öğrencilerden başarı gösteremi-
yenler hakkında Kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu ile Adalet ve Millî Savunma 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporları (1/509) 

BAŞKAN — Efendini; bu tasarının ikinci 
maddesinden maadası müzakere edilmiş, kabul 
olunmuştu. Yalnız ikinci maddesi komisyona 
gitmişti. Bu madde komisyondan gelmiş oldu
ğundan okutuyorum. 

MADDE 2. —• Harb okullarivle ordu hesa-

[ 1 ] 217 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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^ bina diğer yüksek Öğrenim kurumlarında bu

lunan öğrencilerden: 
A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre 

derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesile
rek serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında As
kerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve 
Askerî Memurlar hakkındaki Kanun hükümle
ri uygulanır. 

B) Sağlık durumları dolayısiyle Millî Sa
vunma hesabına öğrenimlerine devamlarına im
kân görülemiyenler serbest bırakılırlar. 

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı 
ve dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıf
larında iken sağlık durumları subay olmak şar
tını kaybeden ve fakat sivil memur olmıya elve
rişli bulunduğu tam teşekküllü bir sağlık kuru
lu raporu ile tesbit edilen öğrencilerden isti-
yenler yedirme, giydirme ve berındırma gider
leri mevcut yurt ve kurumlarda veya diğer su
retle ilgili Bakanlıklar tarafından sağlanmak 
üzere bulundukları yüksek öğrenim dalında bu 
Bakanlıklar hesabına öğrenimlerine devam ede
bilirler. Bu kabîl öğrenciler Millî Savunma he
sabına okudukları müddet de dâhil olmak üzere 
hesabına öğrenim yaptıkları Bakanlığın okut
tuğu diğer öğrenciler kadar mecburi hizmet ya
parlar. 

C) Haklarında Askerî Ceza Kanununun 
3514 sayılı Kanunla değiştirilen 154 ncü mad
desi hükmü uygulanan öğrenciler okuldan çıka
rılırlar ve serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında 
Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve as
kerlik ödevleri er olarak yaptırılır. 

D) a, b, ve c fıkraları dışında diğer sebep
lerden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci 
maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır. 

S ALÎM ALTUĞ (Erzurum) — Efendim. 
madde hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü salonda ha
zır değildir. Kendisine haber yolladım. Gelin-
ciyc kadar başka maddeye geçiyoruz. 

Söz hakkınız mahfuzdur. 
Bir Önerge vardır, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Basın ve Yayın Kanun tasarısının ivedilik

le ve yeğlikle görüşülmesinin oya sunulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Urfa Milletvekili 
Suat K«mal Yetkin 
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• Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Kimse- ) 
siz, terkelilmiş ve anormal çocukların korun
manı hakkındaki tasarı bir buçuk aydan beri 
gündemdedir, Onun da derhal görüşülmesini 
tekli 1! ediyorum. İnsaf yahu. 

TEZEK TAŞKIRAN (Kars) — Kimsesiz 
Çocuklar Kanunu öncedir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Evet, kimsesiz 
Çocuklar sıradadır. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar iş anlaşıldı. 
Kimsesiz çocuklar için evvelce verilmiş önerge 
vardı i'. Öteki hakkındaki önergeyi de okuttum. 
(Kimsesiz çocuklar sırada sesleri.) 

Tensip buyurursanız, Suut Kemal Yetkin ne
rededir : 

(Yok sesleri). Sıra Kimsesiz çocuklara gel
miştir. Onun arkasından Basın ve Yayın. (îenel 
Müdürlüğü Kanunu gelecektir. 

Tensip buyurursanız oyunuza sunmıyayım. 
REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 

Müsaade buyurur musunuz? 
BAŞKAN — Sözü Nihat Erim'e veriyorum. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim, 
her iki tasarı da hakikaten Hükümet için âcil 
bir mahiyet iktisap etmiştir. Kimsesiz çocuk
lar hakkındaki tasarının bir seneden fazla bir 
zamandan beri Komisyonlarda müzakere uza
yıp gitmektedir. Eğer Basın ve Yayın Kanunu 
çıkmazsa kısa bir müddet sonra inşası ikmal 
edilecek olan İstanbul Radyosu işletmeye geçe
ni iyecektir. 

Binaenaleyh evvelâ Kimsesiz Çocuklar Ka
nun tasarısının, bilâhara Basın ve Yayın Ka
nun tasarısının görüşülmesini Yüksek Heyeti
nizin takdirine arzederiz. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Bendenizin de mâruzâtım ivedilik hakkında ola
caktı, Hükümet söyledi, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sıradadır. Vakit kaybetmiye-
lim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — İvedilik 
teklif ettik. 

BAŞKAN — Talebiniz yerine getirilecektir. 
Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Reis Bey, ive

dilik talebi vardır. 
BAŞKAN — Var efendim var. İvedilik ta

lebini Riyaset ihmal etmez. 
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5. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocuk

ların korunması hakkında Kanun tasarısı ve iç
işleri, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet, Bütçe, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonları raporları ile 
Geçici Komisyon raporu (1/137) [1] 

BAŞKAN — Kimsesiz çocuklar tasarısını gö
rüşmeye başlıyoruz. Tasarının tümü hakkında 
söz istiyenler: 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, Dr. Fuad Umay, 
Fuad Umay buyurun. 
Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhte

rem arkadaşlar; Komisyonlarda büyük gayret
ler sarfedilerek hazırlanmış ve huzurunuza gel
miş olan bu tasarı korunmaya muhtaç çocuk
larımızın hayat ve istikballerini tâyin ve temin 
edecektir. Tasarı vakaa yalnız kimsesiz yoksul 
çocuklar hakkında ise de kimseli çocuklardan 
mühim bir kısmının da maddeten ve manen ko
runmaya muhtaç olduklarını düşünerek müta
lâamı buna göre arzedeceğim. 

Çocuk dâvası bir memleketin en önde gelen 
büyük dâvalarından biridir. Nüfus dâvasile 
eşittir. Bunun içindir ki, bütün devletler, 
milletler bu dâvayı çok evvelden ele almışlar, 
çocukların sağlık ve sosyal yardım bakımından 
muhtaç oldukları müesseseleri vücuda getirmiş
ler, çocuk doğumunu çoğaltmışlar, ölümü azalt
mışlardır. Bütün isteklere rağmen Hükümet bu 
dâvayı ele almakta çok gecikmiş bu yüzden 
milyonlarca nüfus kaybedilmiştir. Hiç teşvik 
görmeden çektiği ıstırapların karşılığını bek
lemeden doğum vazifesini yapan Türk kadınının 
bu müstesna muhabbet ve meziyetlerinden isti
fade etmesini bilseydik, doğum esnasında mâ
ruz kalacağı tehlikeleri karşılıyacak doğum 
evlerini geniş mikyasta yapabilseydik, yavrusu
na bakabilecek bilgiyi verebilseydik, hastalık
lardan koruyabilseydik ona yavrusunun ölümü 
acısının ne olduğunu bildirmeye imkân vere
bilseydik, çocukların çeşitli ihtiyaçlarını kar
şılıyacak müesseseleri kurabilseydik, nüfusu
muz bugün en az üç milyon fazla olabilirdi, 
45 yaşma gelmiş kadınlarda yapılan istatistik
ler beher kadına 6, 5 çocuk isabet ettiğini gös
termektedir. Doğum nispeti binde 44 tür. Se
nede 800 bindan fazla çocuk doğmaktadır. Ar-

[1] 177 sayılı ba-smayazı tutanağın sonunda-
dır. 

* 
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tış nispetimiz - son sayımda binde 11 olduğuna 
göre - 220 bin kadardır. Aradaki fark ölüm nis
petinin çok hazin âkibetini göstermektedir. 

ölenlerden ekserisinin çocuk olduğunu ka
bul etmek mantikî ve tabiat kanunlarına uygun
dur. 

Ne yazık ki; Hükümet tarafından, çocuk 
için, bilhassa kimsesiz çocukların sağlık ve sos
yal yardım ihtiyaçları içiiı yapılan müesseseler 
yok denecek kadar azdır. Bir sene evvel teessüs 
etmiş olan bir Devletin çocuklar için vücuda ge
tirmiş olduğu müesseseler bizden fazladır 

Bütün milletlerin çocuk dâvası için ayırdık
ları paralar 100 milyonu aşmaktadır. Kimsesiz 
çocuklar için bütçede ayrılmış olan 750 bin lira, 
bu dâvanın azanıetiyle hiç mütenasip değildir. 
Bütün ümit, yeni sene bütçesine ihtiyaçla müte
nasip milyonların konacağı merkezindedir. 
Şimdiye kadar Hükümet konusunda çocukların 
sosyal yardım ihtiyaçlarını tesbit ve tetkik 
edecek bir müracaat yeri yoktur. Bu tasarı ile 
bu merci teşekkül ettikten sonra müracaatların 
çokluğu ve çeşitliliği Hükümet dikkat nazarla
rını üzerine çekecek yeni ve daha şümullü bir 
kanunun huzurunuza getirilmesini tacil edecek
tir. Bu tasarı çocuğun umumi ihtiyaçları için 
bir mihenk taşı vazifesini görecek, çocukların 
sağlık ve sosyal yardım durumlarını meydana 
koyacaktır. Hiç şüphesiz Hükümetimiz ozaman 
çok daha şümullü bir kanunla icabeden bütün 
tedbirleri aldığı zaman çocuk ölümü azalacak 
nüfusumuz bir batında iki misli olacaktır. Türk 
kadınının doğum kudreti bunu bize vait ve teb
şir etmektedir. Bir batında 35 - 40 milyonluk 
bir Türkiye ne büyük kuvvet, kudret ve saa
det kaynağı olacaktır. Bundan daha mühim 
savunma tedbiri, bundan mühim kalkınma ve 
imar plânı olabilir mi? 

Uzun müddet İstanbul'da Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanlığını yapmış olan Sayın Başba
kan Şemsettin Günaltay'dan çocuk dâvasını 
bütün şümuliyle ele almakta gecikmemesini 
rica ederim. 

Dr. KSAD OKTAY (Kars) — Sayın arkadaş
larım; kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar 
meselesi 1944 yılından beri Büyük Meclise mal 
olmuş, maalesef şimdiye kadar intaç edilememiş
tir. Şimdi ele alınmış olmasını şükranla karşılı
yorum. Bu hususta C. H. P. Meclis (-trupu Ko
misyonu raporundan bâzı parçaları okuyacağını. 

Bu rapor bu betbahatlaniı durumunu çok güzel 
tasvir etmektedir. 

«Fena mesken, kötü beslenme, yorgunluk, neşe 
ve oyundan mahrumluk, çocukta bedenî ve ruhi 
bozukluklar yapar. Daha sonraları zührevi ve 
sâri hastalıklara uğramak ve tedavi görmemek, 
ahlâkasızce yakınlık ve temaslar sebebiyle doğabi
lecek sonuçlar ve uyanacak alışkanlıklar ve niha
yet bu çeşit zavallıların üstüne atılmak için kö
şelerde bekliyeıı verem bilhassa kaydedilmeye 
değer. Bu katagoriye ana veya babanın, yahut 
her ikisinin hiç çalışmıyacak halde bulunmaları 
durumunu da katmak icabeder. O zaman maddi 
cefa ve. mânevi düşüklük iki kat artmış buluna
caktır. » 

« Bunlar uzuvlarını olduğu kadar ruhlarını 
da bekliyeıı her çeşit tehlikenin ilk ve zaruri kur
banlarıdır. » Bu çocuk bazan Anadolu'nun fakir 
ve ücra. köşelerinden sele kapılmış bir taş gibi 
şehirlere düşen arayıp soranı kalmamış bir kim
sesiz veya yoksul, bazan mütereddi bir ana baba
nın, kalbsiz bir vasinin sokağa bıraktığı bir dö
küntü, bazan da her çeşit fena görenekleri ken
dine örnek seçen bir bakımsızlık mağduru ve ni
hayet marazi ruh yapısının bozuk düzenli irade
sinin aileden koparı]) kaldırıma fırlattığı bir ka
fa sakatıdır. » 

İşte üstsüz başsız, işsiz güçsüz, yersiz yurtsuz 
dolaşan bu bedbahtlardır, ki bunlar hakkında 
karar verip hem bunları bakımsızlıktan, hem de 
topluluğu bunların zararlarından kurtarmış ola
caksınız. « Bunlar kitap sayfaları arasına yerleş
tirilmiş yapraklar gibi kuru ve cansızdırlar. » 

Dâva çok mühim olmakla beraber başarılmı-
yacak bir iş de değildir. Bundan evvel Bütçe Ko
misyonunda bir kısım arkadaşlarımız bâzı tali
mini raporlar vererek işin azametini bel iri misler. 
Bu arkadaşlara göre : 

Memleketimizde 15 bin kimsesiz, 
» 51 » kör, 
» 40 » sağır, 
» 60 » topal, çolak, kambur 

ve çocuk nüfusunun (/c 10 u nispetinde zekâları 
noksan anormal çocuk bulunduğunu ifade buyur
muşlardır. Bir defa bütün kör, dilsiz, sağır, sakat 
ve zekâları noksan çocukların hepsi kimsesin 
değillerdir, esasen tasarı da bunların heyeti umu-
miyesini şümulü dâhiline almıyor. 

İkincisi, köylerde 7 - 8 yaşındaki çocuk, aşağı 

— 597 — 
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yukarı müstahsil vaziyettedir. Zirai işlerde bâzı 
vazifeler yapacak durumdadırlar. 

Üçüncü mesele bu kimsesiz ve bakımsız çocuk 
adedinin artmasında âmil sayılan harb, kıtlık, 
işsizlik gibi haller hamdolsun memleketimizde 
yoktur. 

Dördüneü mesele, birçok künsesiz addedilen 
çocukların sahipleri zuhur edecektir. Bu itibarla 
mesele mühim olmakla beraber kurkunç ve başa
rılması güç bir iş değildir. Kaldı ki yüksek Mec
lis daha nice böyle işler başarmaya muktedirdir. 
Bu itibarla kimsesiz çocuklar cemiyet hayatı sos
yal şartlarının bozukluklarının bir neticesidir ve 
her memlekette muhtelif miktarda mevcuttur. 

Topluluk hayatı için çok zararlı olan kimsesiz 
çocuk durumunu düzeltmek için bu halin esas 
sebeplerini bertaraf etmek lâzımdır. Bu da hal
kın iktisadi vaziyetinin, içtimai hayat ve kültür 
seviyesinin yükselmesine bağlıdır. 

Korunmaya muhtaç çocukların himayesi için 
birçok tedbirler almak lâzımdır. Bu iş ile muh
telif Bakanlıklar alâkadardırlar: Sağlık, Millî 
Eğitim, Adalet, İçişleri, Ekonomi, Çalışma ve 
Tarım, Belediyeler ve Devlet Teşekküllerinden 
başka bu iş ile alâkalı Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Yardım Sevenler Derneği gibi hayır mües
seseleri de mevcuttur. 

Ancak Devlet bu işe müşfik elini uzatıp bu 
cemiyetlerle de mesaisini koordine etmek zorun
dadır, bu cihetle tasarıda yer almış bulunuyor. 

Tasarıya göre yedi yaşına kadar olan ço
cuklarla, yedi yaşından yukarı olan anormal ço
cukların bakımı Sağlık Bakanlığına, yedi ya
şından yukarı olan normal çocukların bakımı ve 
yetiştirilmesi Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Tasarıdaki hükümlere Sağlık Bakanlığı yedi 
yaşma kadar olan çocukları ya mahallinde bak
tırır, yahut çocuk bakım yurtları kurar ve ora
da bunların bakımını temin eder. Esas güçlük 
yedi yaşından yukarı olan çocukların tasnif ve 
bakımıdır. Sosyal bakımdan tamamen ihmale 
uğramış bu çocuklar arasında alkolizm keyfve-
rici zehirlere düşkünlük ve tenasülî delâletler 
de çoktur. 

Kimsesiz çocuklar arasında en çok görülen 
hastalıklar uyuz ve saçkıran gibi cilt hastalık
ları, trahom ve büyük çocuklarda zührevî has
talıklardır. 

Akciğer ve kemik veremi de kimsesiz çocuk-
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lar arasında aile çocuklarına nispeten daha faz
la görülmektedir. 

Korunmaya muhtaç çocuklar arasında bil
hassa çok mühim olan sosyal tipler mevcuttur.: 

1. — Ruhen normal fakat fena tesirler ve 
bakımsızlık yüzünden ahlaken bozulmuş çocuk
lar: 

2. — Ruhen alil ve muvazenesiz çocuklar. 
Bunlar ekseriya ruhen psikopattırlar. Bu 

gibiler inzibat altına alınmazlarsa cemiyet ha
yatı için çok zararlı ve tahammül edilmez bir 
hal alabilirler. 

3. — Travma, enfeksiyon, epidemik ansefa-
lit, had psikozlar, lüetik psikozlar, ağır epilep-
tikler gibi çocuklar mediko - pedagojik tedbir
lerden istifade edemiyeceklerinden daimî su-
rertte kapalı müesseselerde kalmaya mahkûm
durlar. 

Bu vaziyet gösteriyor ki, bilhassa yedi yaşın
dan sonra korunmaya muhtaç çocuklar bir tas
nife tâbi tutulmalıdırlar. Bu tasnifte ancak 
müşahede ve ayırma müesseselerinde mümkün
dür. Bu meselelerde çocuk hastalıkları müte
hassısı pedagok ve bir ruhiyatçı bulunmalı ve 
çocukları esaslı tetkikten geçirdikten sonra umu
mi mektep, meslek mektepleri, sanat mektep ve 
müesseselerinin ve çalıştırılmak ve iş göstermek 
üzere sınai ve zirai teşekküllere gönderilirler. 
îşte bu tasarıda bu arzettiğim müşahede ve ayır
ma müessesesine ait ahkâm yoktur. Bu yüzden 
de ilerde bu işin tatbikatında müşkülât çekilece
ği kanaatmdayım. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi arzettiğim zaviye
lerden bu tasarıya bakacak olursak : 

1. Birinci madde korumaya muhtaç çocuk
ların heyeti umumiyesini şümulü dâhiline almı
yor. 

a) Anne ve babalariyle irtibatları kesilmiş 
olanlar; 

b) Muvakkat zaman için yardıma muhtaç 
olanlar; 

(Anne ve babaların hastalıkları ve maluliyet
leri, anne ve babaları hastanede veyahut ha-
pisanede olanlar); 

2. Anormal ve asosyal tipler için hüküm 
bulunmayışı; 

3.. Müşahede ve ayırma müessesesinin ku
rulması zarureti. 

Bu hususta 19 ncu maddede bahis var ise de 
sarih ve maksadı temin edecek aydınlıkta olma-
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dığı kanaatindeyim. 

Kimsesiz çocuklar meselesi vaziyetimiz de bir 
yaradır, tedavisi gerektir. 

Burada meselâ ana ve babalariyle irtibatı ke
silmiş olanlar bu birinci maddenin tasnifine gö
re bunlar girmiyorlar. Bunları koymalı. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Giriyor, giriyor. 
Ana, babaları mevcut, hastanede yahut malûl 
olanlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Giriyor, hepsi giriyor. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Hepsi giriyor. 
Dr. ESAT OKTAY (Devamla) — Birinci 

maddeyi bunların girmelerini temin edecek şer 
kilde düzenlemeli. 

« Okuyarak », İkinci mesele anormal çocukla
rın durumlarının tanzimi meselesi : 

Şimdi arkadaşlar, her ne kadar maddelere ait 
ise de, tabiî birbirine bağlamak için 19 ncu mad
deyi, zaten kısa bir maddedir, kısaca arzedeyim. 
19 ncu maddede deniyor ki, « Bu çocuklardan 
durumları özel bir eğitim usulünü icabettirenler 
için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli müesse
seler kurulur ». 

Demekki, bu müşahede ve ayırma yeri haki
katen çok mühimdir. Tasarıda bunu ilk madde
lere alsaydık daha iyi olurdu. Esasen Kanunun 
çalışma mekanizması da bunu âmirdir. Evvelâ 
erkek, kız, büyük, küçük, bir kere bunları top
lamak lâzımdır. Elbise değiştirmek, yıkamak, 
giydirmek, cilt hastalıklarını, göz hastalıklarını, 
sonra ruhi bakımdan bunları tetkik etmek, tas
nif etmek, ondan sonra umumi mekteplere ve
yahut iş yerlerine, çocuğun istidadına göre, bir 
tasnif yapmak lâzımdır. 

Kanaatimce bu kanunun ana maddesi; malî 
madde ve esas kabul edildikten sonra ana mad
delerinden birisi, bu müşahade ve ayırma mer
kezidir. Bu madde biraz müphem geçilmiştir. 
sarahat de fayda vardır. Bu itibarla arkadaş
lar? kimsesiz çocuklar meselesi, uzviyette bir ya
radır. Bunun da tedavisi gerektir. Bu mühim 
içtimai dâvaya da muhakkak himmetinizle, bu 
kanunla, Hükümet ele alıp başaracaktır. Ben bu
na emin bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Çok mühim 

ve sosyal bir dâva, geç de olsa ele alındığı için, 
bu hususta duyduğumuz sevinç büyüktür. 
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Tasan üzerinde ki, diğer kanaatlerim şunlar

dır. 
1. Tasarının korumaya muhtaç çocukların 

nevilerini tesbit ederken koymuş olduğu nizamlar 
serttir. Bu hükümlerin daha geniş olması için ne 
yapmak lâzım gelir, onu Hükümet düşünmelidir. 

İkincisi, bütün nizamın Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yürütülmesi doğru olurdu. 

Üçüncüsü; Hükümetten bilhassa ricam şudur: 
Gerek analı ve gerekse anasız ve babasız dilenci 
çocuklar üzerinde dikkatle durmalıdır. Bu dâ
vayı halletmek için mutlaka bir tedbir düşünül
melidir, icabedersıe sert nizamlar koymalı ve bu 
dert) halledilmelidir. 

4. Bence herşeyin dışında çocuk meselesi, ai
lenin refaha ulaştırılması meselesidir. Devletin 
ve Hükümetin bu hususta daha geniş tedbirler 
almasını bekliyoruz. 

Dr. MUZAFFER CANBOLAT (Gazianteb) — 
Sayın arkadaşlarım, sosyal bir kanun konuşulur
ken bir endişemi ve bir de temennimi Yüksek 
Meclise arzetmek için söz aldım. 

Endişem şudur : Memlekette, bakılmaya muh
taç olan çocukları bu kanunla Hükümet eline al
mıştır. Binaenaleyh vatandaşların ve bunun için 
teşekkül etmiş olan kurumların çalışmasına lü
zum yoktur, diye bir kanaat husule gelmesin. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Gelmez. 
Dr. MUZAFFER CANBOLAT (Devamla) — 

Gelebilir. 
Arkadaşlarım; bu 'kanunla bu işe bu sene 

700 bin lira konmuştur. Maliye Bakanlarından 
muhtelif defalar sorduk gelecek seneler ancak 
iki milyonun para konabileceğini söylemişlerdi. 
Binaenaleyh Türk efkârı umumiyesinin ve bu
nunla meşgul bulunan hamîyetli vatandaşların 
katî ve sarih olarak bilmeleri lâzımdır ki, Hü
kümet istek ve arzusuna rağmen bu sene ancak 
700 bin lira ayırmış ve gelecek senelerde de 
2 - 3 milyon lira para ayırabilecektir. 

Hakikat şudur ki, Türkiye'de bakılmaya 
mulhtaç çocukların adedi Hükümetçe ayrılan 
700 bin liranın ve hattâ iki milyonun tatmin 
edemiyeceği kadar çoktur. Binaenaleyr bunun 
açıklanması ve bunun için bir yandan da hayır 
kurumlarının çalışmalarına devam etmesi ve 
vatandaşların da bununla ilgilenmesi çok yerin
de olur. Hükümetten temennim şudur : Son za
manlarda bu gibi kurumlara yapılan yardımlar 
idare âmirlerimiz ve müesseselerimiz tarafından 
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desteklenmemektedir. idare âmirlerinin, iktisa
di Devlet Teşekküllerinin ve eğitimle görevli 
bulunan müesseselerimizin bu hayır cemiyetle
rini bilhassa çocuk mevzuunda çalışanlarını des
teklemelerini rica ederim. Sayın Başbakan Yar
dımcısı da buradadır, bilhassa kendilerinden 
rica ederim, çünkü bu kanunla tahsis edilen 
700 bin lira ile ancak 700 çocuğa bakabiliyor; 
Halbuki 700 çocuk bir vilâyetin hattâ bir ka
zada çıkabilecek derecede az Ibir miktardır. 
Bundan dolayı gerek Büyük Meclis ve gerek 
Hükümetin ve gerekse matbuattın bu mevzuda 
yakın bir ilgi göstermelerini ve halkın bu ku
rumlara da'ha fazla yardım edebilmesi için teş
vik etmelerini bilhassa rica ederim. 

MlLLÎ EĞtTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, yük
sek huzurunuza gelen kanun tasarısı iki yıldan 
beri Yüksek Meclisin malıdır ve nihayet teşkil 
buyurduğunuz Geçici Komisyon bunu hem bu 
derin içtimai derdimize cevap verecek, hem de 
Devletin taşıyabileceği bir ölçüye ve bir şekle 
ifrağ etmiştir. Esas, bu hizmeti kısmen Devlet 
bütçesine, fakat kısmen de mahallî teşekküllere, 
belediyelere, köy idare heyetlerine yüklemek 
suretiyle dağıtmak ve bu suretle bütün mem
leketi bu işle vazifelendirmek olmuştur. 

Tasarı hakkında daha uzun boylu izahat ver
meye lüzum görmüyorum, elbette tetkik buyur-
muşunuzdur. Sadece söz alan arkadaşlardan 
bâzılarının endişelerine cevap vereceğim. 

Sayın Muzaffer Canbolat arkadaşımız, bu 
işi Devlet ele almıştır, artık bu türlü oçcukları 
koruyacak kurumlara ihtiyaç kalmamıştır fikri 
hâsıl olmasın, buyurdular. 

Bu kânun, bizi asla bu gibi kurumlardan 
vareste kılmaz. Biz Hükümet olarak İm kurum
larla işbirliği halinde çalışacağız, ümidimiz 
odur ki, işbirliği halinde daha - geniş ölçüde 
dertlere çare bulmak imkânını bulacağız. Ge
rek Çocuk Esirgeme Kurumu ve gerekse ço
cuklara yardım eden diğer teşekküller çocuk
lara yardımda çalışmalara daha fazla devam 
edeceklerdir. Buna memleketin ihtiyacı vardır. 

Dr. Esat arkadaşımız ayırma yerlerine temas 
ettiler. 

Bu ayırma yerleri teşkil edilecektir. Anormal 
çocuklar için Millî Eğitim Bakanlığı ayrıca ted
bir alacaktır. Kanundaki hükümler bize bu is-
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leri başarmamız için kâfi derecede sarahat ve 
salahiyet bahşetmektedir. 

Sonra babası tarafından terkedilmiş, yahut 
anaları ve babaları muayyen durumda olan ço
cukları da bu kanunun hitiva etmesi lüzumuna 
işaret ettiler. Kanun onları himaye etmektedir. 
Esasen bunların .durumlarını Türk Medeni Ka
nunu göz önünde bulundurmuştur. O hükümleri 
biz aynen kanunumuza aldık. 

Yüksek tasvibinize mazhar olursa, bu kanun, 
memleketimizin çok elim bir derdine derman 
olacaktır. Memleketmizde nüfus artımı bakımın
dan da faydalı neticeler alacağımızı ümit et
mekteyiz. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

ivedilik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işlerinin 

2 nci maddesindeki (Kimsesiz terkedilmiş ve 
anormal çocukların korunması) hakkındaki 
kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesini tek
lif ve rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Tahsin Banguoğlu 

BAŞKAN — ivediliği kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Korunmıya Muhtaç Çocuklar hakkında Kanun 

MADDE 1. — Beden, ruh, ahlâk gelişmele
ri tehlikede olup ana ve babasız ana ve babası 
belli olmıyan ve Medeni Kanun hükümlerine 
göre haklarında korunma tedbirleri alınmasın
da zaruret görülen çocukların mahkeme kara-
riyle ve reşit oluncaya kadar bu kanunla belli 
edilen şartlar içinde bakılma ve yetiştirilerek 
meslek sahibi edilmeleri köy ihtiyar heyetleri, 
mahallî belediyelere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca sağla
nır. 

BAŞKAN — Buyurun Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞlT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Efendim, Bütçe münakaşaları sırasın
da sağır ve dilsiz çocukların Sağlık Bakanlığı 
kadrosundan Millî Eğitim Bakanlığı kadrosu
na alınması lüzumu üzerinde durmuştum. 

O vakit Millî Eğitim Bakanı bu çocukların, 
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yani bu kimsesiz çocukların kanunu çıkacak, 
o kanuna bunu koyalım buyurmuşlardı. Bu 
kanunda o yoktur. Yani birinci maddeyi oku
yoruz, kör, sağır ve dilsiz çocuklar hakkında 
hiçbir hüküm yçktur. 

Arkadaşlar; Türkiye'de 85 000 kör, sağır 
ve dilsiz olduğunu 1945 yılında yapılmış olan 
sayım göstermiştir. Şimdi İzmir'de bir müesse
se var, o da 150 kişiliktir. Yani 150 talebelik 
bir Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu vardır. Bu 
okula çocuklarını göndermek istiyenlerin sayı
sı pek çoktur. Ve Sağlık Sosyal Yardım Ba
kanlığı çok iyi bilir. Benim öğrendiğim sıra
ya girmiş 5 - 6 yüz çocuk vardır. Bunlar anor
mal çocuklar değildirler, aklı başında sağlam 
insanlardır. Yalnız okutulmaya ve yetiştiril
meye muhtaç insanlardır. Ondan dolayı Millî 
Eğitim Bakanlığının nezareti altına alınıp ye
tiştirilmelerini temin etmek icabediyor. Onun 
için bu kanunun adına yalnız korumaya muh
taç çocuklar hakkında kanun değil; korumaya 
muhtaç çocuklarla kör, sağır, ve dilsizler hak
kında kanun denilmesinin yerinde olacağını sa
nıyorum. Onun için de kanunun adının tadili 
ile birinci maddesine bunun eklenmesini \ek-
lif ediyorum. Yüksek tasvibinize mazhar olur
sa bu talihsiz vatandaşlar kendilerinin yetiş
tirilmeleri için emniyetli bir melce bulmuş 
olurlar. 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI TAHSİN BAN-

GTJOĞLU (Bingöl) — Efendim, yoksul çocuk
lar meselesi ile sakat çocuklar meselesi ayrı ay
rı mevzulardır. Bu kanun yoksul ve kimsesiz 
çocukları derpiş eden bir kanundur. Kör, sağır, 
topal çocukları derpiş eden bir kanun değildir. 

Dr. SAİM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Goy
goycuları da mı koyacağız?. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Çün
kü bu gibi sakatlıklar yoksul olanda da olur, 
olmıyanda-da olur. Babası zengindir ama çocu
ğun gözleri yoktur, yahut topaldır. Bu gibi sa
kat çocuklar için bütün memleket ölçüsünde 
birtakım eğitim müesseseleri açılması zarureti 
vardır. Ancak bu müesseselere kimseli çocuklar 
bahalarının evinde yiyip, için, oturup, gelip 
okuyacaklar, kimsesiz çocuklar ise Devletin 
'kurduğu yurtlarda oturup, gelip orada okuya
caklardır. Kimsesizler için ayrı körler mektebi, 
kimsesiler için ayrı dilsizler mektebi açmaya 
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imkân yoktur. Onun için bizim Bakanlıkça dü
şündüğümüz şudur; bilhassa büyük şehirleri
mizde sakat çocuklar için mektepler açılacak
tır ve kimsesiz yurdundaki sakat çocuklar da 
o mekteplere devam ettirileceklerdir. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIO&LU (Trab
zon) — Sayın Millî Eğitim Bakanı arkadaşımı
zın izahlarını dinledim. Bu kanuna böyle bir 
maddenin konulmasına hiçbir mâni yoktur. 
Arzetmiştdm, Meclis zabıtları ortadadır. Millî 
Eğitim Bakanlığının Bütçesi burada konuşulur
ken kör, sağır ve dilsiz çocukların da Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinde nazara alınmasını arz-
etmiştim, Yüksek Heyetiniz o zaman bunun 
korunmaya muftıtaç çocuklar hakkında hazır
lanmakta olan konunla nazara alınacağını vait 
buyurmuşlardı. Şimdi sakait çocukların bu ka
nıma girmiyeceğini ileri sürüyorlar; 'benim ver
diğim teklifi de buraya koyduk mu mesele ta
mamdır; ama bu sağır ve dilsiz çocukların pa
ralısı olur deniliyor; varsın olsun, bu çocuklar 
da bu gibi müessesede pekâlâ yetiştirilebilir. 
Hiçbir zaman bu bedbaht çocukların bu teşki
lâta alınmaması için bir sebep yoktur; bunla
rın buraya alınmasiyle asıl kimsesiz çocuklar da 
bundan bir zarar görmiyecektir. Bunların de
min, arzettiğim gibi, paralısı da olabilir; bunla
rın hepsini bu kanunla birden mütalâa etmek 
pekâlâ mümkündür; fakat dediğim gibi para 
ile olur. Fakat kimsesiz çocuklar pekâlâ alına
bilir. Yalnız İstanbul'da Kör, Sağır ve Dilsizler 
Cemiyeti tarafından kurulmuş hususi Kör, Sa
ğır ve Dilsizler Mektebi vardır. Devlet müesse
sesi alarak Sağlık Bakanlığının elinde yalnız 
İzmir'de bir müessese vardır. Memleketin bir
çok yerlerindeki insanlar para ile bizim çocu
ğumuzu alın diyorlar. Bu kanuna ilâve edilecek 
olan bir madde ile yetiştirilebilirler. Bir mâni 
değildir. Bu kimsesiz çocuklar da himayeye gir
miş olurlar. Bunlar sakat' ve malûl değildir. Ru-
han malûl değildirler. Sağır, dilsiz olmak ma
lûl olmak demek değildir. Bu kadar sanat eser
leri gösteren bu körleri biz biliriz. Rica ediyo
rum, lütfen bu teklifi kabul edin, teklifim ka
nunun bünyesine asla aykırı değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRİ 
KURTULUŞ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, • 
komisyonumuz, Tarakçıoğlu arkadaşımızın fi
kirlerine iştirak etmemektedir. Biz bu tasarıyı, 
Yüksek Meclisten aldığımız direktife göre ko-
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runmaya muhtaç çocukları himaye ınaksadiyle 
hazırlamışızdır. Dilsiz, sağır ve körler meselesi 
ayrı bir konudur, sırası gelince o da görüşü
lür. Zaten himayeye muhtaç kimseler arasında 
dilsiz sağır ve körler de varsa kimsesiz oldukla
rından bu kanunun şümulüne dâhildir ve Tarak-
çıoğlu arkadaşımızın endişeleri yersizdir. 

IIASENE İLGAZ (Çorum) — Beden, ruh ve 
ahlâk gelişimi tehlikede olan anasız ve babasız 
çocuğu kanun alıyor, fakat bâzıları öyledir ki, 
hakikaten himayeye muhtaçtırlar, fakat anası 
babası vardır. Bunlar ne olacaktır':' 

GEÇÎCİ KOML8YON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRİ 
KURTULUŞ (Rize) — Bunlar hakkında hâkim 
karar verecek, aile durumu iyi olmıyan çocuk
lar da bu kanundan istifade edebilecektir. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Maddede 
(Türk Medenî Kanununa göre Türk) diye ko
nacaktır. Bir de (belediyelere) denmiştir, son
raki (e) kalkacaktır. 

BAŞKAN — Türk kelimesi üçüncü satıra 
ilâve edilmiştir, (belediyelere) kelimesindeki 
(e) de kaldırılmıştır. Önerge var, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin sonuna ilişik olarak sundu

ğum fıkranın eklenmesini teklif ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Mustafa R. Tarakçıoğlu 
«Kör, sağır ve dilsizlerin okur ve yazar hale 

getirilmeleri ve bir sanat ve meslek elde etmeleri 
için yetiştirilmeleri Millî Eğitim Bakanlığına 
aittir. Sağlık Bakanlığı tarafından idare edil
mekte olan İzmir Sağır, Dilsiz, Körler Okulu 
bütün' malzeme, tahsisat ve sairesiyle Millî Eği
tim Bakanlığına devredilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Ai-
mıyanlar... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Her hangi bir yerde, evvelki 
maddede yazılı vasıflarda bir çocuğun bulun
duğu, zabıta, Devlet veya, Belediye memurları 
tarafından öğrenilince, mahallin en büyük Millî 
Eğitim memuruna haber verilir. Millî Eğitim 
memuru çocuğun durumuna göre gerekli tedbir
leri aldırmakla beraber keyfiyeti derhal mah
kemeye bildirir. Mahkeme çocuğun durumunu 
tâyin eder. 
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liULÜSt ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar; ben arkadaşlarımın, çocukları, kimsesizleri 
kendi yaşadığı muhitten ayrılması esasını ka
imi ile tasarıyı hazırlamalarından dolayı kendi
lerine medyunu şükranım. Yalnız mevcut Me
denî Kanunu ile bâzı maddelerin teklifi lâzım. 

İkinci madde biliyorsunuz; Millî Eğitim 
memurları haber alır almaz çocuğun durumu
na göre bir tedbir alacak ve hâkime haber ve
recek. Şimdi iş Medeni Kanuna girdi, o ncü 
madde bunun taammlayıcısı olduğu için 2 nci 
maddenin son fıkarsmı düzeltmek lâzımgeli-
yordu. Mahkeme çocuğun durumunu tâyin 
eder. îî ncü maddede aile nezdine ve saireye 
yerleştirme hususu vardı ve bunu muhtarlar 
yapar deniyordu. Bu da doğru bir şey olamaz
dı. Çünkü Medenî Kanun mucibince velayet 
verme, vasi tâyini gibi haklar mahkemeye ait
ti. Bu sebeple sayın komisyonla konuştum, mu
tabık kaldık; mahkeme çocuğun durumunu tâ
yin eder yerine, mahkemece çocuğun durumu, 
hangi şahıs veya aile veya müesseseye tevdi 
edileceği ve mevcut emvali varsa kim tarafın
dan idare edileceği tâyin edilir denmişti. Ka
nunu Medeninin 385 Vasi, 27o, 274 ve 275 nci 
maddeleriyle velayeti iyi ifa etnıiyen, suiisti
mal eden ana ve babadan birisi velayetten rae-
nedilir der. Çocuğu bir müesseeye tevdi etmek 
ve tâyin etmek salâhiyeti olduğu için son fık
rayı bu şekilde tadilini tasvip buyurmuşlardı. 
Bendeniz de bu fıkranın arzettiğim şekilde ka
bulünü Kamutaya sunduğum bir teklifle rica 
{•derim. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ Dr. FAHRÎ KUR
TULUŞ (Rize) — Tştirak ediyoruz. Tatbikatı 
genişletmiş oluyor. Bu bakımdan kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN --• Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı ikinci 

maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde ta
dilini teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

«Mahkemece, çocuğun durumu, hangi şahıs, 
aile veya müesseseye tevdi edileceği, mevcut 
emvali varsa kimin tarafından idare edileceği 
tâyin edilir.» , 
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BAŞKAN — Bu fıkranın ilâvesini komis

yon da kabul ediyor." ^ 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIÖĞLU (Trab

zon) — Efendim; ikinci maddede deniyor ki ; 
Her hangi bir yerde, evvelki maddede yazılı 
evsafta bir çocuğun bulunduğu «Zabıta, Devlet 
veya belediye memurları tarafından, öğrenilin
ce mahallin en büyük Millî Eğitim memuruna 
haber verilir.» 

Buraya bir de mahalle muhtarlarının ilâve
sini rica edeceğim, çünkü onlar mahallenin her 
şeyine vâkıf olurlar. Münasip görürseniz (Zabıta 
Devlet veya belediye memurları) sözünden 
sonra (Mahalle muhtarı) nm da buraya ko
nulması yerinde olur kanaatindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRÎ 
KURTULUŞ (Rize) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
İlâvesi teklif olunan fıkrayı evvelâ oyunuza 

sunacağım. Esasen komisyonca da kabul edil
mişti. 
.(Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN - - Önergeyi dikkate alanlar.. Al-

mıyanlar... Dikkate alınmıştır. 
Komisyon bunu kabul ediyor, ilâve ediyoruz. 

diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

t 2 nci maddedeki (Zabıta, Devlet veya bele
diye memurları) sözünden sonra (Ve mahalle 
muhtarları) sözünün eklenmesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
M. R. Tarakçıoğlu 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Birinci cümlede; «Her hangi bir yerde, ev
velki maddede yazılı vasıflarda...» deniyor, 
vasıflarda yerine «Durumlarda» desek daha mü
nasip olmaz mı? Çünkü vasıf malûmu âliniz 
basende kullanılır, durumda desek, tatbikat 
bakımından bir mahzur olur mu? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRÎ 
KURTULUŞ (Rize) — (Vasıflarda) şeklinde 
kalması daha yerindedir, aynen kalmasını rica 
ediyoruz. 

Orgl. FAHRETTİN ALT AY (Burdur) — 
Buradaki mahalle muhtarları sözünün içinde i 
köv muhtarları da dâhildir değil mi? (Mııh- I 
tarlar) desek olmaz mı? j 

BAŞKAN — Yalnız (Muhtarlar) dediğimiz | 
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zaman gerek köylerdeki gerek şehirlerdeki muh
tarlara şâmil olur değil mi? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRİ 
KURTULUŞ (Rize) — Burada köy ve şehir 
muhtarları dâhildir. 

BAŞKAN — Şu halde yalnız «Muhtarlar,» 
diyeceğiz. 

Maddeyi bu tadillerle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu suretle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci madde hükmüne giren 
çocuklardan köyde oturanların bakım, korunma 
ve iş güc sahibi edilmesi köy ihtiyar kurulu 
karariyle muhtar tarafından yapılır. Küçük 
çocuklar güvenilir hayır sevenler yanına veya
hut aynı heyetçe tâyin edilecek nakdî veya ayni 
bir bakım bedeliyle uygun görülen ve güveni
lir kimseler yanına yerleştirilirler.. 

Bu ücret köyün ayni ve nakdî gelirlerinden 
ve bu kanunun maksadına uygun bağış ve tesis
lerden verilir. 

M. REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 
Bu üçüncü madde; köyde bu gibi kimsesiz ço
cuklar olursa köy ihtiyar heyetlerinin bu ço
cukları korumalarına ait âmir hükmü ihtiva 
etmektedir. İhtiyar heyeti bu çocukları şunun 
bunun yanma verecek şöyle böyle yapacaktır. 
Bendeniz bunu münasip buluyorum. Yalnız bir 
masraf icabederse parayı nereden alacaktır. 
Bendeniz diyorum ki; üçüncü maddede esasen 
mevcut olan şu hükme (Köy ihtiyar heyeti ka
rarı ile muhtar tarafından yapılır) ibaresine 
(Gerekirse köy . bütçesine bu iş için tahsisat 
konur.) Yani zaruret hâsıl olduğu takdirde köy 
bütçesine tahsisat konmalıdır. Bu bir müeyyide
dir. Bir köyde bu gibi çocuklar fazla olabilir ve 
gelir de bulunmıyabilir. Buna bir vuzuh ve ko
laylık vermek çok yerinde olur. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, ikinci maddede arzettiğim gibi, üçüncü mad
denin ona mütenazır ve o hükmün neticelerine 
bağlanması zaruridir, 

Üçüncü madde, çocukları yetiştirme ve gü
venilir yerlerde baktırma keyfiyetinde muhtar
ları tavzif etmiştir, bu salâhiyet hâkimlerindir.. 
îşte yukarda ikinci maddede bu şekilde vaziyeti 
tavzih ettikten sonra üçüncü maddeyi ele almak 
lâzımgeliyor. 

Şimdi Sayın Tarakçıoğlu arkadaşımın noktai 

- 603 — 



B : 90 23.5 
nazarlarını bendeniz daha açık bir madde halin
de yazdım. Say m Komisyona daha evvel takdim 
ettim, tetkik ettiler, şüphelerini gidermek için 
diğer arkadaşlarla istişarelerde bulundular ve 
bu maddeyi tanı mutabakat halinde kabule te
mayül gösterdiler. Madde şöyle oldu : 

« İkinci madde hükmüne göre - ki gayet 
açıktır - mahkemece bir çocuk köyde bir şahıs, 
bir aile veya bir müesseseye verilirse - hâkimin 
vazifesidir bu - o çocuğun bakımına, korunma
sına iş ve güc sahibi edilmesine köy muh
tar ve ihtiyar heyeti nezaret eder. (Vermek hak
kı hâkimin, nezaret etmek hakkı heyeti ihtiyari-
yenin ve muhtarlarındır). 

Şimdi bakım meselesini söylediler. « Bu ço
cukların bakımına - para ile olacaktır - yardım 
olmak üzere verilecek ücretler, köyün bütçesi 
dairesinde aynî ve nakdî gelirlerinden ve bu 
kanunun maksadına uygun, olarak vâki olacak 
bağış ve tesislerden verilir (Dahası var). Bu su
retle bir yere verilen çocukların malları varsa 
(ki; vesayet dairesi mahkeme ve vasidir) veya 
ana ve babaları olup da yardım edecek kudrette 
iseler (Takdir buyurursunuz ki; Medeni Kanu
nun 274, 275 nci maddeleri velayeti fena 
ifa edenlerin, aciz, suiistimal, çocuğu terketme 
gibi haller vardır, tabiî o gibi ahvalde hâkim 
velayeti nezeder ve bir müesseseye yerleştirir. 
Eğer ana babaları yardım edecek vaziyette ise 
yine Medeni Kanun mucibince ona mahkeme ka
rarı ile para ajnrttırır) Çocukların bakımlarına 
iştirak ve katılmaları, Türk Medenî Kanununun 
hükümleri dairesinde mahkemece tâyin edilir. 

Şu halde böyle bir çocuğun bulunduğuna 
muttali olan köy ihtiyar heyeti ki, ihtiyar heyeti 
ilâve buyruldu; Herhangi bir maarif memuru
na haber verilince derhal tedbirini alıp; hâkime 
gönderir. Hâkim emvalini tahrir eder, ona Ka
nunu Medeninin 385 -nci maddesi mucibince ona 
bir vasi tâyin eder; bu vasi tâyin edildikten son
ra ;o çocuğun emvalinin yekûnunu ona teslim 
eder; Vasi çocuğun emvalinin idaresi hakkında 
hâkime bilgi vermeye mecburdur. Eğer hâkim o 
vasinin iyi idare etmediğine kani olursa daha 
iyi idare edecek başka bir vasi tâyin eder. Bu
na bakan aile köy bütçesinin geliri ile ve bağışla 
yardım eder. Çocuk reşit olunca tam bünyei iç-
timaiyemize uygun hali almış olur. Bu hüküm
ler güzel sıralanmıştır; Sayın Komisyon mutabık 
kalmışlardır; bendeniz aynı şekilde bir önerge 
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ile teklif ediyorum, bu maddenin kabulünü rica 
ederim. 

BAŞK^v — Emin Soysal, Komisyon adına 
mı konuşacaksınız? 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, büt
çe meselesi Köy Kanununun 13 ve 14 ncü mad
deleriyle mecburi işleri ihtiva eden maddelerin
de bütçenin tanzimi vardır, ihtiva ettiği hüküm 
de ona dayanmaktadır. Bütçe bakımından mad
dede endişe edilecek bir taraf yoktur, kanaati-
deyim. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Bendeniz Sayın Oral'ın teklifine iltihak 
ederim. 

BAŞKAN — Dr. Fahri Kurtuluş. 
O E ç i c î K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü Dr. F A H 

RI KURTULUŞ (Rize) — Hulusi Oral arkada
şımızın teklifine Tarakçıoğlu arkadaşımız da il
tihak etmiş bulundular. Zaten üçüncü madde 
ikinci maddenin daha tevsi edilmiş şeklidir. Ya
pılan teklif de ikinci maddeyi tevsi etmek ve tat
bikatta kolaylığı temin etmek maksadını istihdaf 
ettiği için komisyon, Hulusi Oral arkadaşımızın 
teklifini kabul ediyor. 

BAŞKAN — O halde komisyon Hulusi Oral'
ın teklifini üçüncü madde olarak teklif ediyor de
mektir. Binaenaleyh, komisyonun yeni metnini 
okutuyornm. 

MADDE 3. — ikinci madde hükmüne göre, 
mahkemece, bir çocuk köyde bir şahıs, bir aile ve
ya bir müesseseye verilirse, o çocuğun bakımına 
korunmasına, iş ve güc sahibi edilmesine köy 
muhtar ve ihtiyar heyeti nezaret eder. 

Bu çocukların bakımına yardım olmak üzere 
verilecek ücretler köyün bütçesi dairesinde ayni 
veya nakdî gelirlerinden ve bu kanunun maksa
dına uygun olarak vâki olacak bağış ve tesisler
den verilir. Bu suretle bir yere verilen çocukla
rın malları varsa veya ana ve babaları olup da yar-
dım edecek kudrette iseler çocukların bakımları
na iştirak ve katılma miktarları Türk Medeni 
Kanununun hükümleri dairesinde mahkemece tâ
yin edilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu metni üçüncü mad
de olarak teklif ediyor. Yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Belediyesi bulunan yerlerde bu 
gibi çocukların üçüncü maddedeki şekilde bakım 
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ve korunması ve iş güc sahibi edinmeleri beledi
yeler tarafından yapılır. Aynı il içerisinde 
bulunan belediyeler re'sen veya birleşerek çocuk 
bakım ve yetiştirmesini sağlıyacak müesseseler 
kurabilirler. 

Belediye Bütçelerinin bu maksat iciıı açıla
cak bölümüne bütçe genel yekûnunun yüzde 
biri nispetinde bir ödenek konur. Bu kanunun 
gayesine uygun bağışlar buna eklenir. 

Bütçede bu maksat için ayrılan ödenek yılı 
içinde başka bölüme aktarılamaz. 

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

MADDE f>. — Mahallen bakım ve korunma
sını köylü takatinin karşılıyamadığı çocuklara 
yardım etmek üzere1 her yılı Özel idare bütçe
lerinin yüzde yarımı nispetinde bir ödenek ayrı
lır. 

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

MADDE 6. — Köy, belediye ve özel idarece 
ayrılan ödeneğin çocukların masraflarım karşı
lıyamadığı hallerde öğretim çağına kadar olan 
çocuklar için Sağlık ve Sosyal Vardım Bakan
lığı, daha yukarı yaşlar için de Millî Eğitim 
Bakanlığı İni kanunun tatbiki için konulan 
ödenekten imkân nispetinde köylere ve beledi
yelere para yardımında bulunurlar. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu 
maddede biı nokta vardır. O da. (öğretim ca
ğına kadar) tâbiri. Öğretim çağma kadar olan 
tâbirinden bizde sureti unıumiyede (7) yaş an
laşılıyor. Oönül isterdi ki. Millî Eğitim Ba
kanlığı dört yaşından yukarı olan çocukları esas 
alsın, Çünkü terbiye dört yaşından itibaren 
başlar. Umuyoruz ki, ilerde iki bakanlık bu 
hususla anlaşır ve tatbik eder, bu suretle de 
maksat hâsıl olur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE T. -— Köylerde, kasaba ve şehirlerde 
mahallen bakılması mümkün olamıyaıı çocuklar
dan öğretim çağına kadar olanlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının kuracağı çocuk ba
kım yurtlarına, daha yukarı yaştakiler de Millî 
Eğitim Bakanlığının kuracağı müesseselere alı
nırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı birinci maddede yazılı olan çocuklardan 
öğretim çağma kadar olanların bakım ve ko
runmasını sağlamak üzere (Çocuk bakını yurt
ları) kurar. Burada öğretim çağına gelen ço
cuklar Millî Eğitim Bakanlığı müesseselerine 
devrolunurlar. 

Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim çağma gi
renlerin bakını, korunma ve eğitimi ile uğraşmak 
üzere (Yetiştirme yurtları) kurar. Bu çocuk
ların ilköğretimi yurdun içindeki veya civarın
daki ilkokullarda yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Yetiştirme yurtları ilköğreti
mi bitiren çocukların değişik mesleklere girme 
sini sağlıyacak tedbirleri alırlar. 

İlköğretim çağını aştığı hakle bunu görme
miş olarak teslim edilen çocukların eğitimi, öğ
retimi vo meslek sahibi olmaları için gerekli 
tedbirler Millî Eğitim Bakanlığınca alınır. 

Bunun için Millî Eiğitim Bakanlığınca ihti
yaç görülen yerlerde döner sermayeli iş yerleri 
ve atelyeler kurabilir. Oerekli döner sermaye
ler her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine 
konur. 

(îEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. EAHRÎ 
KURTULUŞ (Rize) — Maddenin üçüncü fıkra
sının birinci satırındaki «Millî Eğitim Bakanlı
ğınca» daki «ca» kalkacak «Millî Eğitim Ba
kanlığı» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Yetiştirme yurtları mümkün 
olduğu kadar, çocukların ilerde iş bulabilecek
leri bölgelerde kurulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Yetiştirme yurtlarında ilk
öğretimini bitiren çocuklardan kabiliyet göste
renler. daha ileri tahsil yapmak üzere imtihan 
ile- parasız yatılı okullara alınabilirler. Diğer-
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leri bilhassa ilerde bağımsız olarak çalışmaları
nı sağlıyacak meslekleri Öğrenebilecekleri özel 
iş ve meslek sahipleri yanma, Devlet fabrika 
ve tarım kurumlarına, özel fabrika ve iş yerle
rine çırak olarak verilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devlet kurumları hizmetle
rine aldıkları çocukları beslemek, giydirmek ve 
barındırmakla mükelleftirler. Özel iş sahiple
rinden bu hususları temin edenler tercih olunur.' 

BAŞKAN--Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE J:.i. — Çırak olarak alınan çocuk
ların is verenler tarafından barındırılması, bes
lenmesi. giydirilmesi mümkün olmadığı hallerde 
İni hususlar çocukların kendi yetiştirme yurt
la rmca sağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Çırak olarak iş yerlerine ve
rilen ve yetiştirme yurdunda bakılan çocuklar
dan ücret mukabili çalıştırılanların yurt mas
rafları Millî Eğitim Bakanlığınca tensip edile-
cak nispetlerde kazançlarından çıkarılır. Çocu
ğun harçlığı da ayrıldıktan sonra artarsa geri 
kalan kısım Millî bankalardan birisine bir ay 
zarfında yatırılır. 

Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve mik-
ları yurt idaresiyle iş veren arasında mahallî 
örf ve rayice göre tesbit olunur. Çocuğun harç
lığı da yurt idaresi tarafından belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Köylerde veya çiftçiler ya
nında ayni ücretler mukabili çalıştırılan çocuk 
Jara verilen mallardan paraya tahvil edilebilen
ler bankaya yatırılır. Satılamayanlar köy ih
tiyar heyetleri tarafından kıymetlendirilerek 
çocuk adına saklanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında . söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — Çocuklar adına biriken para 
ve inallar reşit olduğu zaman çocuğa aynen ve
rilir. 

Türk Medeni Kanununun 398 nci maddesi 
hükmü bu çocuklar hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.' 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Kendilerine güvenilebilen 
aile veya özel kişiler Bakanlıklarca açılan mü
esseselerdeki çocukları Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre evlât edinme veya bakmak 
üzere isterlerse verilebilirler. İcabında bu ço
cuklar ücret mukabili bakılmak üzere kendile
rine güvenilebilen kimseler yanma da verilebi
lirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bakılmak üzere aile ve öze' 
kişilere verilen, çalıştırılan çocukların reşit 
oluncaya kadar durumları, bu kanunun kendi
lerine yüklettiği görev hudutları içinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eiğitim Bakan
lıklarınca takip ve murakabe edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Ktıniyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Bu çocuklardan durumları 
özel bil- eğitim usulünü icap ettirenler için Millî 
Eğitim Bakanlığınca gerekli müesseseler kuru
lur. Buraya gönderilen çocuklar müessesece ka
bul edilmeden evvel bir müşahede devresi geçi
rirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — 1598 sayılı Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanununun 158, 159 ve 1.60 ncı maddele
ri çevresine giren bütün müesseseler Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından da denetlenir. Eğitim 
bakımından görülecek kusurlar eğitim memur
larının yazılı ihtariyle bir ay zarfında düzeltilir. 
Bu düzeltmeyi yapmıyanlarm yanlarında çocuk
ların bulundurulmasına müsaade edilmez ve mü
esseseleri kapatılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Yetiştirme yurdunda bulu
nan çocuklar yurttan kaçacak olurlarsa, zabıta 
vasıtasiyle bulunarak geri getirilirler. 

İş yerleriyle özel kişiler yanında barındırı
lan, çalıştırılan çocuklar da bağlı oldukları ye
tiştirme yurdunun müsaadesi olmadıkça yerle
rini terkedemezler. 

Yurtlar veya iş sahipleri yanında korunmak
ta ve yetiştirilmekte olan çocuklara karşı. Türk 
Ceza Kanununun 182 nci maddesinde yazılı 
filleri işliyenler hakkında bu maddede yazılı 
cezalar verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler..'. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Her iki Bakanlıkça çocukla
rın korunma ve yetiştirilmesi için gerekli öde
neklerin kaynakları şunlardır : 

A) Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıkları Bütçesinden her yıl ayrılacak 
ödenek; 

B) özel ve tüzel kişiler tarafından mües 
seselere yapılacak ayni veya nakdî bağışlar ve 
tesisler; 

C) Yurtlar tarafından veya bunlar yararı
na verilecek müsamere gelirleri. 

Bu müsamere gelirleri ve her türlü bağışlar 
vergi ve resimlerden muaftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2:-î. — İş yerlerinde çalıştırılan ço
cuğun ücretinden bankaya yatırılması gereken 
miktarı zamanında Millî bankalardan birine 
yatırmıyanlardan bü paralar tahsil edilir ve 
ayrıca elli liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezasına çarptırılırlar. 

Ücret olarak aynen verilen malları koru mı -
yanlar veya. bunların intifa hakkından çocuğu 
mahrum edenlerle birikmiş para veya malını re
şit olduğu zaman çocuğa teslim etmiyenlere ay
nı ceza tatbik olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Ücretle çalıştırılan çocukla-
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rm ölümü halinde kanuni mirasçıları yoksa bi
rikmiş olan paraları bağlı oldukları yetiştirme 

.yurduna intikal eder. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul vdil-
miştir. 

MADDE 25. — Bu kanunun yürütülmesi hu
susunda Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıkları iş birliği yaparlar. 

Belediyelerce kurulacak müesseselerde bu 
kanun hükümlerine ve Millî Eğitim ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tanzim edi
len yönetmelik hükümlerine göre çalışırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Hayır dernekleri; köy ihti
yar heyetleri ve belediyeler ile. Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Millî Eğitini Hakanlıkları ile iş 
birliği ederler. 

Kâfi miktarda parası bulunmıyaıı hayır der
nekleri müesseselerine yerleştirilen çocukların 
bakım ücretleri; köy ihtiyar heyetleri belediye
ler veya bakanlıklarca ihtiyaç görüldüğü nis
pette ödenir. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Maddenin ikin
ci satırında «Heyetleri ve belediyeler ile» di
yor, buradaki belediyeler kelimesinden sonra
ki «ile* kalkacaktır. 

BAŞKAN — Bu «ile» kalkıyor. Maddeyi bu 
tashih ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 27. — Bakanlıklar, bu kanunla 
kendilerine verilen görevlere ihtiyacın en çok 
duyulduğu yerlerden başlıyaeaklardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

MADDE 28. - - Bakanlıklar ve belediyeler 
tarafından kurulacak ana okullarına, istekli 
ana ve babalı çocuklar da ücret karşılığında 
alınabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen .' 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

MADDE 29. —• Bu kanun ve yönetmeliğinin 
tatbikatım, incelemek ve daha iyi olmasını sağ-
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lıyacak. tedbirleri, tesbit. etmek üzere Millî Eği
tim Hakanlığında yılda bir defa toplanmak ve 
en. çok bir hafta, sürmek ü /e re bir (Çocuk Ko
ruma (îeııel Danışma Kurulu) teşkil olunur. 

İm. kurul üyeleri şun la rd ı r : 
, 1 . Millî Talim, ve Terbiye Dairesinden! bir 

üye, 
'1. İlköğretim genel. müdürü, 
'•). Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı Da

nışma Kurulundan, bir üye, 
4. Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, 

Adalet. İrişleri ve Çalışına, Bakanl ıklar ı temsil
ci 1 eri, 

."). Millî. Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği 
dört vali, 

(>. Millî Eğitim Bakanlığının, tesbit edeceği 
dört. belediye başkanı, 

7. Millî Eğitim Bakanlığının teshil edeceği 
dört köy muhtar ı , 

5. Esas amacı çocuğa yardım olan hayı r 
dernekler inin ve Kızı lay ' ın temsilcileri, 

i! Açılmış yur t l a rdan bir müdür, bir öğ
retmen ve bir hekim., 

10. İki il millî eğitim müdürü, 
11. Üniversite veya yüksek tahsil müesse

selerinden. bir pedagog, bir çocuk hastal ıkları 
mütehassısı ve bir ruh hastalıkları mütehassısı, 

İli. Büyük iş müesseseleri sahiplerinden 
iki kişi. 

|:î. Bir hayır kurumuna, bağlı olmadan 
önemli bir bağışta bulunan veya. tesis kuran 
iki vatandaş , 

Bu kurul. Millî Eğitim Bakanının başkan 
lığında, toplanır . 

BASAN - Madde hakkında söz istiyen .' 
'Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

MADDE :!(!. - - 2İ) ucu maddedeki kurula 
Ankara, dış ından gelen üyelerin kanuni harcı
rahları. Millî. Eğitim Bakanl ığ ı Bütçesinden öde
nil1. uhde le r inde resmî hir vazife bulunmıyan-
ların harc ı rahlar ın ın hesabında beşinci, derece 
aylık, aslı esastır. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yok. Maddeyi nabııl 
edenler.. Etmiyeuler.. Kabul, edilmiştir. 

MADDE :J1. 2i) neu maddedeki amaçları 
sağlamak üzere il merkezlerinde ve ilçelerde 
yılda üe defa toplanacak bir (İl. veya. ilce Ço

cuk Koruma Kuru lu ) teşkil olunur. Bu kurulun 
üyeleri şun la rd ı r : 

1. Vali veya kaymakam; 
2. Belediye başkanı; 
:•>. Bir belediye meclisi üyesi: 
4. Bir umumi meclis üyesi; 
r>. Millî Eğitim, ve Sağlık ve Sosyal. Yar

dım müdürleri veya m e m u r a n ve Hükümet ta
bipleri ; 

6. t kî öğretmen; 
7. İki is sahibi; 
5. İki muh ta r ; 
9. Esas amacı çocuk koruması olan hayır 

dernekleri temsilcileri; 
10. Bir hayır kurumuna bağlı olmadan 

önemli bağışta bulunan veya tesis kuran iki va
tandaş ; 

Bu. kurul vali veya, kaymakamın başkanlığın
da toplanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyeuler. . . Kabul edilmiştir. 

<! EDİCİ MADDE — 1949 yılı Bütçesinin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 
701 nci (kimsesiz ve metruk çocuklar genel gi
derleri) bölümündeki ödenekten Sağlık ve Sosyal 
Yard ım ve Millî Eğitim. Bakanl ık la r ın ın teklifi 
üzerine gereken miktarını Millî Eği t im Bakanlığı 
bütçesinde (Korunmaya muhtaç çocuklar genel 
giderleri) adiyle yeniden açılacak bir bölüme 
ak ta rmaya Maliye Bakanı yetkil idir . 

BAŞKAN - • Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyeuler. . Kabul edilmiştir. 

MADDE o2. - - Bu kanun yayımı tar ihinde 
yürür lüğe girer. 

BAŞKAN --• Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler. . Kabul edilmiştir . 

MADDE oih - - Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Millî Eğitim, içişleri ve Maliye Bakan
ları yü rü tü r . 

SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Muhterem 
a rkadaş l a r ; şimdi kabul buyurduğunuz kanun, 
Yüksek Meclisin ve efkârı umumiyenin hassa
siyetle üzerinde d u r d u ğ u ve biran evvel tasarı
nın kanunlaşa rak ta tbik mevkiine girmesini is
tediği 'kanundur . Ye böylece muhtaç çocukların 
korunması meselesi de art ık bir Aazife olarak 
Hükümete tevdi edilmiş bulunmaktadı r . 
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Kanunun geçirdiği safhalar yüksek malûmu

nuzdur Sayın Şemsettin Günaltay Hükümeti 
yeni kurulduğu günlerde bu tasarıyı geri iste
miştik. Geri istenmesindeki maksat tatbik edi
lir bir kanun tasarısını yenibaştan bir çalışma 
yaparak, yeniden hazırlıyarak huzurunuza ge
tirmekti. O' zaman Meclise mal olmuş olan bu 
tasarı Hükümete geri verilmedi. Teşkil buyur
duğunuz Geçici Komisyon 'bu mesele üzerinde 
günlerce çok titiz çalışarak yeni Hükümet an
layışı ile tam bir mutabakat halinde, bu tasarı
yı huzurunuza getirdi. Bu vesile ile Geçici Ko
misyonda çalışan arkadaşlarıma teşekkürü bir 
vazife bilirim. Yüksek Meclisin bu tasarıyı ka
nunlaştırmak yolundaki alâkasına tasvip ve ka
bulüne de teşekkürlerimi tekrarlarım. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRÎ 

KURTULUŞ (Rize) — Efendim, yüksek irşat 
ve direktiflerinizle çalışan Geçici Komisyon siz
den aldığı ilhama göre hazırladığı kanunu Yük
sek Huzurunuza takdim etmiştir, kabulünüzle 
bizi bahtiyar ettiniz. Biz de bu yolda bir hizmet 
ettiğimize kaniiz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

Demin görüşülmesini geri (bırakmış olduğu
muz askerî öğrenciler hakkındaki tasarının 
sözcüsü Sait Azmi Feyzioğlu buradadır. 

Buyurun Salim Altuğ. 
SALÎM ALTUĞ (Erzurum) — Efendim, 

ikinci maddenin A bendinde derste başarı gös-
teremiyenlerin ilgileri kesilerek serbest bırakı
lır, bunlar hakkında 1076 sayılı Kanun uygu
lanır denmektedir. 

Yani bunlar hakkında yedek subaylık hakkı 
tanınıyor. Artık bir mecburi hizmeti kalmamış 
olan bu öğrenciler için Bakanlıkça ihtiyar edi
len masraf evvelce kabul buyuruLan üçüncü 
madde ile bunlar tarafından ödenecektir. Kanu
nun ikinci maddesinin B bendinde sağlık duru
mundan dolayı serbest bırakılanlar hakkında 
bâzı imkânlar verilmiştir, derste başarı göste-
remiyen 'bu kabil öğrencilerin Devlete olan 
borçlarının ödenmesinde dahi bir kolaylık gös
terilmesi her halde adalete uygun olacaktır. 
Derste başarı gösteremiyen öğrenciler için, ye-
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dek subay hakkı tanınmış olduğuna göre Dev
let (alacağının bu vazifenin ifasından sonraya 
taliki her halde büyük suhulet temin edecektir. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

KOMİSYON ADİNA SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Devlet hesabına okuyanla
rın mekteple alâkalan kesilmesi veya vazife
den ayrılmaları halinde tahsil masrafını ne su
retle ödiyecekleri hakkında bir kanun mevcut
tur. Bu kanunun şümulü ile arkadaşımızın tek
lifi arasında bir münasebet yoktur. O kanu
nun bünyesine girmesi iktiza eden bir hüküm
dür. 

Bunun böyle kalmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) - -

I» fıkrasının sonundaki (edebilirler) kelime
sinin (ettirilebilirler) olarak düzeltilmesini ri
ca ediyoruz. 

BAŞKAN — Buradaki edebilirler, kelimesi 
etirilebilirler, oluyor. O suretle düzeltiyoruz. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efen
dim ; ufak bir noktayı tavzih için söz almış bu
lunuyorum ; 

Bu kanun evvelâ Millî Savunma Komisyo
nunda görüşülmüş ve yüksek huzurunuza su
nulmuştur. Bu kanunun müzakeresi sırasında 
sağlık durumları yüksek tahsile elverişli olını-
yan askerî tabip, veteriner, ve saire gibi öğ
rencilerin askerlikle ilgileri kesilerek, serbest 
bırakıldıktan sonra bunlar isterlerse, diğer Ba
kanlıklar hesabına yüksek tahsile devam ede
bilecekleri ve bu tahsili ikmal ettikten sonra 
yedek subaylıklariyle beraber yaptıkları ba
kanlık hesabına 15 senelik bir mecburi hizmet 
kabul edilmek isteniliyordu. Bu 15 senelik mec
buri hizmetin doğru olmadığı hakkında bir ar
kadaşımızın verdiği takrir üzerine sırf bu mad
denin Adalet, Millî Savunma Komisyonları ta
rafından müştereken görüşülmesi tensip edil
mişti. Bu görüşmede 15 senelik müddet o Ba
kanlık hesabına tahsil yapan diğer talebeler 
için mecburi hizmet ne ise, bunlar için de o ka
dar kabul edilmesi kabul edildi. Yalnız Salim 
Altuğ arkadaşımızın istedikleri daha evvel ka
bul edilen maddeler meyanında sağlık durum
larından gayri sebeplerden dolayı serbest bıra
kılmış olanların Hükümetin yaptığı- masraf 
faiziyle birlikte ödemeleri hususunda kolaylık 
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gösterilmesidir. Bu madde esasen Yüksek Ka- j 
mutayca kabul buyurulmuştur. Yalnız Salim 
Al tuğ arkadaşımız bu ödeme meselesinde ödi-
yeceklere mümkün olan teshilâtm gösterilme
sini istiyorlar, istenilen, bu ödetme meselesinin 
öğrenciler için daha kolay bir şekle sokulma
sıdır. Binaenaleyh bunun da Yüksek Takdiri
nize menut bulunduğunu arzederim. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
it Azmi Beyin teklifini teklif edecektim, bir ke
lime tashihini istiyecektim sözcü bu tashihi 
yapmışlar. 

BAŞKAN —- Bu önerge kabul edilen madde
ye aykırr bir hüküm ilâvesi mahiyetinde midir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZMİ FEY-
ZlOĞLF (Kayseri) — O m fidede tazmin hük
mü var. Bilinin yedek subaylıktan sonraya ta
liki mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen (A) ben

dinin sonuna [Devlete olan borçlara yedek su
baylık vazifelerinin ikmaline kadar tehir olu
nur] fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Salim Al tuğ 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Anlaşılmadı, önergeyi na
zarı itibara alanlar lütfen ayağa kalksınlar, 
(Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim;, önergenin malhiyeiti şu : Askerlik
le ilişikleri kesilenlerin Devlete olan borçlarının 
ödenmesi prensipi kabul edilmişti. 

Şimdi arkadaşımızın verdiği önerge, bunun 
yedek subaylık vazifelerinin nihayetine kadar 
uzatılmasına dairdir. 

RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Yedek su
baylığa alınmak bazan uzun sürüyor, îî - 5 sene 
sonra sıra geliyor. O zaman mı ödiyeeektir? 

BAŞKAN — önerge sahibi yanınızdadır. So
rabilirsiniz. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sın, etmiyenler... önerge nazarı dikkate alın
mıştır. 

Bu ilâve ile maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 0. — Bu kanun yayımı. tarihinde 
yürürlüğe girer. I 
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BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Demin oya sunulan korunmaya muhtaç ço

cuklar tasarısına oy vermiyen arkadaş var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri ve memurları hakkındaki 
4475 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına, Ba
sın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revlerine ve Milli Turizm İdaresi Kuruluş gö
rev ve yetkilerine eletir kanun tasarılariyle Eski
şehir Milletvekili İsmail Hakla Çevik'in, Basın 
ve Yayın Genci Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
li rine dair edem 4475 saydı Kanunun 20 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında Kanun tek
lifi ve t çişi eri Komisyonu ile Geçiei Komisyon 
raporları (1/435, 464, 466 ve 2/54) [1] 

OSMAN NURİ KONİ (istanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Partiniz adına mı ? 
OSMAN NURİ KÖNI (İstanbul) — Hayır, 

şahsım namına. 
BAŞKAN — Söz Kemal Özçoban'indir. (Da

ha evvel söz istemiştik sesleri). 
Efendim, malûmu âliniz içtüzük mucibince 

parli adına söz istiyenlerin, şa'hısları adına söz 
söyliyeeeklerden evvel söz söylemek hakları 
vardır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; Basın ve Yayın Genel Mü
dürlüğü Kanun tasarısı, Genel Müdürlüğün un
vanına ilâve edilen turizm kelimesi ile, yüksek 
huzurunuza çıkmış bulunuyor. Öyle tahmin edi
yoruz ki; bu turizm kelimesi. Geçici Komisyonun 
zeki bir müdahalesi ile, hareketsiz bir manzara 
arzeden Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne bel
ki bir canlılık verebilmek üzere icat edilmiştir-. 
Halbuki Genel Müdürlük daha kısa bir unvan 
sahibi olduğu zamanlar bile radyo ve ajans teş
kilâtını kendi camiasında barındırıyordu. Bize 

|'l] 186 sayılı basmetyazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 610 — 



.1949 0 : 1 B : 90 23. 
kalırsa, Genel Müdürlük, «turizm» den ziyade 
bu çifte teşkilâtı faaliyete geçirmek ve bunların 
faaliyetine istinat etmek tecrübesinde bulunsa 
idi daha isabetli hareket etmiş olurdu. 

Besni ve Yayın Genel Müdürlüğünün şimdiye 
kadar nasıl hizmet gördüğünü tetkik edersek 
Basın, Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünden 
ne gibi hizmetler bekleneceğini tahmin etmek 
kolaylaşır. Baslri ve yayın işlerinde muvaffakiyet 
gösterip göstermediği her zaman münakaşa mev
zuu olan bir dairenin üzerine turizm hizmetini 
tahmil etmek sureti ile onun mesaisinden müs
pet bir netice almak imkânını bir kat daha güç
leştirmiş olduğumuza kaniiz. Son yıllar içinde 
verimsiz bir şekilde çalıştığını görmekle üzüldü
ğümüz bu daireye turizm kelimesinin ifade ettiği 
kudret ve hareketten feyiz geleceğini Ümit etmek 
geniş bir hayale delâlet eder. Kelimeler gibi ka
nun maddelerinin büyük mânaları ancak hayat 
ve hâdiselerle tefsir edildiği zamandır ki, hakiki 
değerlerini izhar etmiş olurlar. Bu itibarla keli
melerin muhtevalarının hakkmı vermek ve o yol
da ciddiyetle vazife görmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Cumhuriyet devrinin .ilk yıllarında muhtasar 

bir kadro ile memleketin haberler ihtiyacını kar-
şılamıya çalışan bir matbuat idaresi vardı. Bu 
İdare, günlük hâdiseleri bütün kasabalara yetiş
tirmek hevesi ile, posta ve telgraf merkezlerini 
meşgul etmekten bir dakika geri kalamazdı. Rad
yonun yapılmasından sonra bu hayırlı hizmetten 
affedilen matbuat idaresi, kendine yeni hizmetler 
arayıp bulacağı yerde, bütün gayretini kadrosu
nu genişletmiye hasretmiştir diyebiliriz. Onun 
bu geniş teşkilât ile göstermiş olduğu faaliyeti 
en dar kadrolu bir gazetenin muvaffakiyeti ile 
ölçmemiz kabildir. Basın ve Yayın gibi umumi 
hayatta mutlaka faal olması icabeden ve hususi 
teşebbüslerde daima faal olduğunu gördüğümüz 
bir müessesenin resmî hayatta hareketsiz kalma
sına gönül razı olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kanun tasarısına bağlı cetvelde, yalnız mer

kez teşkilâtında vazife alan memurların sayısı 
120 yi bulmaktadır. Bu miktara Radyo ve Turizm 
şubelerinde çalışanlar dâhil değildir. Bunların 
mühim bir kısmını ücretli ve daimi mütehassıslar 
teşkil ettiği halde ayrıca danışma heyetleri kur
mak, radyo ve turizm işlerinde bunların fikrine 
müracaat maksadı ile toplantılar yapmak hep- | 

sine harcırah ve hakkı huzur vermek, düşünül
mesi lâzımgelen mevzulardandır. Yılın her günü 
bu işlerle meşgul olması icabeden daire mütehas
sıslarının böyle yılda bir iki defa toplanacak olan 
danışma heyetlerinden neler öğrenebileceklerini 
tahmin etmek kolay değildir. Bu hususun kabu
lü, âdeta, teşkilâtın kifayetsizliğine delâlet et-
emtedir. Hepimiz basın ve yayın idaresinden va
zife alan münevverlerin şahsi değerlerinde tered
düt etmediğimiz cihetle onlara akıl hocaları tâyin 
etmenin lüzumsuz olduğu kanaatini belirtmekte 
ittifak edersek, hem ihtisasa hürmet, hem bütçe
den tasarruf etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğünün basın ve yayın âlemimize ne ka
dar faydalı olduğunu bizzat basın ve yayın âle
minden tahkik etmek kabildir. Basın ve Yayın 
âlemi, ne neşriyatının, ne de mensuplarının ge
nel müdürlük tarafından gösterilmesi icabeden 
alâka ve müzaherete şahit olmadıklarını itiraf 
etmekte birleşeceklerdir kanaatindeyiz. 

Hattâ, bu itirafların arasına, acı hâtıraların 
şikâyetleri de karışması ihtimali vardır. Mat
buat Kanununda bile bulunmıyan sert hüküm
lerin ve fuzulî müdahalelerin yakın bir geçmi
şe kadar, basın ve yayın genel müdürlüğü ta
rafından vesayeti altında bulunan matbuat ve 
neşriyatımıza tatbik edildiğini biliyoruz. Halen 
vazife gören basın ve yayın umum müdürlü
ğünden matlûp neticeyi alamamış bulunuyoruz. 
Maalesef matbuatımız müştekidir. Basın men
suplarına verilen sarı kartlar o kadar kötüye 
kullanılmıştır ki (Sözde kazancını, meşgalesini 
bu işe hasretmiş olanlara verilmesi lâzımgelen 
ve nakil vasıtalarından tenzilâtı ve diğer bâzı 
muafiyetleri sağlıyan) bu kartları memuriyet 
yapanlara kadar verdikleri görülmüştür. C. 
H. P. ye mensup bâzı gazetelerin sahipleri 
başka kaaznç vasıtalarına malik oldukları ve 
hattâ içlerinde mütaahhitlik yapanlar bulun
duğu halde onlara kadar verilmiş ve suiistima
le uğramıştır. 

Diğer taraftan muhalefete mensup birçok 
gazetelerin sahip ve müdürlerine bir seneye ya
kın zamandanberi muntazam neşriyatına rağ
men vermemişlerdir. Bu hal kasti olmazsa bile 
(C. H. P. ruhunu ifade etmesi bakımından) bi
taraflık esaslarına sadakat gösterilmediği şüp
hesini haklı olarak tevlit eder. 
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içerdeki ataleti aşikâr olan müdürlüğün di

nardaki faaliyetim hâlâ yabancı ülkelere bizi 
ve memleketimizi bugünkü vaziyetimizle tanı-
mıyanlarının büyük bir yekûn teşkil etmesin
den anlıyabiliriz. Bizim dış propagandamızı ba
şarmak şöyle dursun, bijzi Olimpiyatta bütün 
cihana tanıtmış olan kahraman güreş şampi
yonlarımızın üç beş yüz metrelik filmini bile, 
bile elde etmek, onların büyük zaferlerini ken
di memleketimizde bir daha yaşatabilmek dira
yet ve gayretini dahi gösterememiştir. Bu dört 
milyon civarında dolaşan bütçe ile devamlı bir 
rehavetin doğurduğu bir aciz içinde yaşıyan 
genel müdürlük yüzünden bizi tanıyabilmek 
için bâzı yabancıların memleketimize kadar 
seyahat etmeleri lâzımgelmektedir. Bugüne 
kadar memleketimizi tanıtmak hususunda ge
niş basın ve yayın imkânlarından istifade ede-
miyen bir dairenin bundan sonra turizm yolu 
ile muazzam seyyah kafilelerini eelbederek bu 
noksanını telâfi etmesi talihe ve tesadüfe bağ
lı bir muvaffakiyettir. Resimli, resimsiz propa
ganda eserleri ile kendilerine kadar gidemedi
ğimiz yabancıların bizim hatamızı tamir etmek 
gayreti ile uzun ve masraflı bir seyahati göze 
alıp bize kadar gelmelerini beklemek fazla 
iyimserlik olur fikrindeyiz. Zira bütün mevcut 
mevzuatımıza da seyyahlara kolaylık verecek 
şekilde tadil ve tanzimi lâzımdır. Turizm husu
sundaki hükümler kifayetsizdir. Bu teşkilâtın 
matlûp neticeyi vereceğine kani değiliz. 

Sayın arkadaşlar; Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği radyo neşriyatının 
intizamsızlığından milletimiz müştekidir. (Ha
len teknik bir arıza dolayısiyle) gibi mazeret
le inkıtalara şahit olunduğu gibi yayınların 
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Türk milletinin zevk ve selimine uygun bir çe
kil alamadığına da işaret etmek isteriz. 

Radyodan siyasi partilerin istifade etmele
ri hususundaki hükümler hiç yok denecek ka
dar az ve kayıtlıdır. Siyasi partilere istifadeyi 
hiç olmazsa ayda bir ve seçimlerde ise arasız 
iki hafta olarak yapılması yerinde olur. Bu hu
susta ayrıca maddelerde konuşacağız. 

Radyo neşriyatının tarafsız olması lâzım
dır. Çünkü bütün partilere sahip Türk Milleti
nin malı olduğu halde mütemadiyen açık veya 
gizli C. II. P. nin propagandasını yapmasını ye
rinde görmüyoruz. Meselâ C. H. P. ileri gelen
lerinin seyahatlerini tafsilâtı ile vermesi ve me
selâ : Meclis konuşmalarını C. H. P. lehine taf
silâtlı, muhalefetin sözlerini özet veya söz al
mıştır diye geciktirmesi gibi.. 

Muhterem arkadaşlar; kadrosu genişledik
çe hamlesi azalan basın ve yayın idaresi tec
rübe mahiyetinde olmak üzere, faaliyetini bir 
hafta tatil etse, umumi hayatta bir tereddüt 
olacağını zannetmiyoruz. Bu müddet zarfında 
ne memleket basınından bir haberin eksilişi, 
radyoda bir arızanın artışı ve ne de büyük şe
hirlerimizden birine bir turist kafilesinin nok
san gelişi olmıyaeağına hayretle şahit olacağız. 

Bir müesseseyi böyle vücudu ile ademi, mü
savi bir şekilden çıkartmak ve en hayırlı bir * 
neticeye varmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Korunmaya, muhtaç çocuklar 
hakkındaki kanuna (246) kabul oyu verilmiştir, 
Nisap vardır, muamele tamamdır, tasarının ka
nuniliği; CM6) oyla kabul edilmiştir. 

15 dakika istirahat edilmek üzere Oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,07 



Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 17,80 

BAŞKAN — Bagkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl). 
KÂTİPLER : Naim Atalay (Çorum), Sedad Pek (Kocaeli). 

mum 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Grup 

adına konuşacağım, demin arzetmiştim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, Basın ve Yayın Kanunu ta
sarısı üzerinde hakikaten biraz durmak yerinde 
olur. itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki; 25 se
nedir tanzim edemediğimiz hizmetler arasında 
Basın ve Yayın işleri, hakikaten müspet çalışan 
bir teşkilât haline getirilememiştir. Tarihçesine 
kısaca rücu edersek Matbuat Müdürlüğü vazife
si kâh İçişleri Bakanlığının bir dahilî inzibat 
müessesesi, telâkki edilmiş, kâh Dışişleri Bakan
lığına bağlanmış ve nihayet İkinci Dünya Har
binin seyri içerisinde Basın - Yayın, Yani Millî 
propagandanın memleket içi ve dışı ehemmiyeti 
nazarı itibara alınarak Başbakanlığa bağlı bir 
Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 
Umum Müdürlüğün geniş bir kadroya malik ol
duğu halde maddî imkânlar bakımından kâfi 
derecede teçhiz edilmiş olmasına rağmen kâfi 
derecede müspet bir netice vermediği görülmüş
tür. Bu seneki bütçe müzakerelerinde Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğünün raportörlük vazi
fesini yapan Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir arkadaşımız hakikaten bu müessesenin 
gerek kadro bakımından, gerek hizmetleri bakı
mından tanzime muhtaç, yeniden gözden geçiril
meye ihtiyaç gösterecek bir vaziyette olduğu 
açıkça izah etmiştir. Bunun üzerine Bütçe Ko
misyonu Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Büt
çesini tehir etmiş ve o zamanki Hükümetten bu 
teşkilâta ait yeni bir teklifle gelmesi istenmiş
tir. Bildiğiniz gîbi bu mümkün olmamış, elde
ki Hükümet tasarısı Meclise gelmiştir. 

Arkadaşlar, Basın, Yayın Umum Müdürlüğü 
hizmetlerinin, Radyo ve Turizm müesseseleriyle 
beraber mütalâa edersek hakikaten kadroları 
iyi tanzim edilmiş, elemanlar yetiştirmiş ve hiz

mete nereden başlayıp nereye gidileceğini bilir, 
memleket için faydalı hizmetler görecek Millî 
propaganda vazifesini yani içerde Basın ve Ya
yın Umum Müdürlüğü, matbuat hizmetlerini 
görmesi, o müesseseyi koruması bakımından ge
rekse dışarda Millî menfaatlerimizi en geniş mâ
nada propaganda etmek bakımınclaın vazife gö
recek mahiyette değildir. 

Turizm işlerimiz ise tâ bidayetten beri tanzim 
edilememiştir. Çünkü turizm işleri merkezde 
bir teşkilât yapmakla tanzim edilemez. Bu, ha
mallık hizmetlerinin, tanziminden mihmandarlık 
hizmetinin tanzimine kadar gayet geniş feoordi-
ne zihniyetle çalışmayı icabettiren bir iştir. 
Halbuki bugün memleketimize gelen seyyahların 
tercümanlık işleri bile halledilememiştir Kâh 
Vagonlinin angaje ettiği birkaç tercüman, kâh 
İstanbul Belediyesinin sureta seyyahlar için 
tesbit ettiği tercümanlar tarafından görülen bu 
hizmetten hiçbir zaman memleketimize gelecek 
memleket içinde iyice ve rahatça gezebilmesi 
ve memleketi iyice tanıyabilmesi mevzuunda 
esasen hiçbir hareket yapılmamaktadır. Nazarı 
dikkati eelbeden diğer bir husus da, masraflar 
bakımından Basın Yayın Umum Müdürlüğünün 
hizmetinde 1934 - 1935 senelerine nazaran hiç
bir imkân azalmadığı halde hiçbir zaman Ba
sın Yayın sahasında gerekse Turizm sahasında 
müspet hiçbir iş görmeye muvaffak olamadığı, 
bu itibarla eldeki tasarı üzerinde, hiz
metleri gayet iyi tanzim bakımından, durmak 
yerinde olur. Benim kanaatim şudur ki: Biz 
millî meselelerimiz üzerinde sarih fikirlere sa
hip olmadıkça, Basın ve Yayın Umum Müdür
lüğünün merkez teşkilâtı bütün ataşeleriyle faal 
bir irtibat tesis etmedikçe, her ataşe memleket 
namına ne yolda propaganda edeceğini bilme
dikçe, yani millî politikamız sarahat kespetme-
dikçe, hiçbir zaman - ne derece geniş ataşelik 
teşkilâtı yaparsak yapalım - bilhassa dış propa-
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gandada müspet netice almamıza imkân yok
tur. Çünkü bir ataşe o memleketin hâdiseleri 
içerisinde, o memleketin siyasi ve içtimai şart
ları içerisinde kendi memleketine ait meseleleri 
nasıl poze edeceğini, nasıl bir mebdeden başlı-
yarak hangi hâdiselerle takviye edeceğini sara
haten bilmezse, her gün merkezden emir bek-
liyecek bir halde olursa, kifayet bakımından 
da böyle bir hizmeti tanzim edecek vaziyette 
olmazsa hiçbir zaman müspet netice alınamaz. 
Bu itibarla biz ehemmiyetli ve kifayetli ataşe
ler alırken bunların dış memleketlerde hakika
ten millî propoganda vazifelerini yapabilmeleri
ni ve o memleketin matbuatı üzerinde türlü 
neşriyatı temin etmek kendilerince birtakım 
hâdiseleri zamanında ortaya koymak suretiyle 
memleket namına müspet netice alabilmesi Ba
sın, Yayın Umum Müdürlüğü merkez teşkilâtı 
politikasının sarahat kespetmesine bağlıdır. 

Sonra Bütçe Komisyonunun bu yılki temen
nileri meyanmda açıkça ifade edildiği gibi biz 
bu ataşelikleri elçiliklerimizle tamamen organi
zasyon halinde onların sevkü idaresi ve daimî 
mesuliyetleri altında çalışmalarını da temin et
mek mecburiyetindeyiz. Demek ki, basın yayın 
mevzuunda dış propaganda hizmetlerinin tan
zimi kolay bir iş değildir. Yalnız teşkilât ka
nunu yapmak, yalnız para vermek, bu iş için 
kâfi değildir. 

Turizm hizmetleri ise, şimdiki lâyihada da 
ve esbabı mucibede, nihayet bütün turizm hiz
metlerinin en iyi bir şekilde tanzimi derpiş edil
diği söyleniyorsa da arzettiğim gibi belediyele
rin seyrüsefer talimatnamelerinde, seyyahların 
memleketteki döviz ve saire ihtiyaçlarını, tercü
man ihtiyaçlarının, mihmandar ihtiyaçlarının, 
broşür ihtiyaçlarının temini yoluna gidilmedikçe 
turizm hizmetleri de ne memleketimiz için müs
pet propaganda sağlamak, ne de geniş bir turist 
memleketi olan Türkiye'ye döviz sağlamak ba
kımından hiçbir müspet netice vermez. Onun 
için biz, elde müzakere mevzuu olan tasarının 
arzettiğim gibi, Başbakanlığa bağlı olmasına 
rağmen millî politikanın iyice sarahat kesbet-
memesi ve hâdiseler hakkında daima her ateşe, 
merkezden ne gelecek, bu hâdise hakkında nasıl 
bir görüş ortaya atmak lâzım diye daima pasif 
vaziyette kaldıkça hiçbir zaman ne içerde ve 
ne de dışarda basın yayın işlerinin bugün-
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den daha iyi cereyan edeceğini ümit etmek im
kânsızdır. 

Eldeki tasarı bütün Devlet teşkilâtımızı tu
rizm mevzuunda şuurlu ve müşterek bir mesai 
hazırlıyan teşkilâta doğrudan doğruya bağlan
madıkça bundan da müspet bir netice alınaca
ğına kaani değiliz. Onun için gerek teşkilât 
bakımından ve gerek müessesenin çalışma tarzı 
bakımından esaslı bir değişiklik yapılmamış ba
sın ve yayın eski işlemez vaziyetinde kalmıştır 
denilebilir. Bundan dolayıdır ki, tasarının ta
mamen aleyhinde bulunuyoruz. 

AHMET REMZÎ YÜREGlR (Seyhan) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; bendeniz bu tasa
rıyı hazırlıyan Geçici ve Su Komisyonlarında 
üye olarak çalıştım ve her iki komisyonda da 
bu tasarının hazırlanmasında muhalif kaldım. 
Bu itibarla aleyhinde konuşacağım ve sebebini 
de arzedeceğim. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım birçok 
noktaları tebarüz ettirdiler. Hakikaten ihtiyaç 
ve zaruret olan bu müessesenin ehemmiyeti üze
rinde durdular. Bilhassa millî mücadele ile be
raber propaganda, istihbarat ve yayının öne
mini bildikleri içindir ki, Sivas Kongresinden 
itibaren iradei milliye, hakimiyeti milliye, şim
diki Ulus Gazetesi, Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
yayın vasıtalarını kullanarak propagandaya 
ehemmiyet vermiş ve hakikaten isabetli bir ha
reketin artık önemini, ehemmiyetini burada 
tekrar uzun uzadıya arzederek sizleri yormak 
zait olur. 

Yine yüksek malûmunuzdur ki, propaganda, 
istihbaratın hakikaten sivil müdafaasını gören 
bir hizmettir. Buranın bu şekilde çalışması, 
propaganda memurlarının istihbaratı muntaza
man işletip memlekete faydalı olmasını temin 
etmek lâzımdır. Bu bakımdan; vakit vakit, mat
buat istihbarat müdürlüğü, Anadolu Ajansı 
içinden alınmış 1925 yılma kadar bu şekilde ça
lışmıştır. Bundan sonra ayrılarak Başbakanlığa 
bağlanmış ve nihayet 1943 yılma kadar bu idare 
bu şekilde yürümüştür. 1943 yılında, îkinci Ci
han Harbinin en şiddetli zamanında daha geniş 
ölçüde propaganda müessesesi bu şekilde, 4475 
sayılı Kanunla geniş kadrolu, hakikaten bakan
sız bakanlık denilen bir daire kurulmuştur. Bu 

I kadroya nazaran alâkalılara 550 ye yakın me
mur ve müstahdem kullanma salâhiyeti veril-

I miş bulunmaktadır ve bu idare bu şekilde 6 se-
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neden beri çalışmaktadır. Fakat son yıllar zar
fında, gerek hariçten, gerek Meclis içerisinde 
buranın iyi çalışmadığı, randıman vermediği 
konusu üzerinde ehemmiyetle durulmuş ve bu
raya bir veçhi vermek temennisi zaman, zaman 
izhar edilmiştir. Bilhassa bütçe müzakereleri sı
rasında, iki seneden beri, gerek Bütçe Komis
yonunun sayın üyeleri, gerek diğer milletvekil
leri arkadaşlarımız 'bu konu üzerinde ehemmi
yetle durmuşlar ve muhakkak burasını rasyo
nel şekilde çalışacak bir şekil verilmesi, haki
katen kemiyet ve keyfiyet üzerinde durulması 
lâzı'mgeldiği hususu tebarüz ettirilmiştir. Buna 
nazaran her hangi bir hâdise veyahut ihmal di
yelim bu işi bir türlü verimli şekle sokamamış-
tır. Nihayet İkinci Saka Kabinesi zamanında 
'bir kanun tasarısı hazırlanması bahsedildi. Ve 
o şarta muallâk olarak diyelim bu seneki büt
çe de Bütçe Komisyonunca kabul «dildi. Bende
niz raportör olarak mâruzâtta bulunmuştum 
ve o nokta üzerinde Hükümet bendenizle hem
fikir olarak bu tasarı üzerinde durdu; az bir 
memur ve müstahdemle çok iş görmek, daha 
ziyade kadroya değil, hizmete para ayırmak 
şıkkı üzerinde duruldu. Zaten temennimiz de 
buydu. Çünkü propaganda, yayın, istihbarat 
işleri hakikaten ucuz bir iş değildir, pahalı bir 
iştir. Fakat bu parayı böyle geniş bir kadroya 
tahsis etmek, müstahdem ve memurlara vermek
ten ziyade gerek dâhilde, gerek hariçte bu pa
ranın hizmete ayrılması temennisi izüıar edil
miştir. Bunda hiç kimse tamahkâr değiliz. 
Bütün endişeler kifayetsiz memurlarla, geniş bir 
kadro ile bakansız bir bakanlık şeklinde azamet 
arzeden bu müessesenin muhakkak mütevazin 
bir bütçe ile verimli bir şekilde çalışması temen
nisidir. Yani hizmet için verilen paraya değil, 
kadroya sarfedilen paraya muhalifim, şahsan 
ve Meclisteki birçok arkadaşlar da aynı fikir
dedirler. Tabiî Bütçe Komisyonunda da aynı 
temenni ve arzu izhar edilmiştir. 

1943 de kabul edilen kanunla beş yüz kü
sur memur ve müstahdemi sinesine alan bu mü
essese maalesef ne dâhilde ne hariçte tam arzu 
edilen bir faaliyet ve enerji gösterememiştir. 
Bu itibarla her yıl 2 milyon, 3 milyon, nihayet 
altı sene zarfında 32 844 000 küsur lira sarf eden 
bu müessesenin yaptığı işler, faaliyetler nedir?. 
Bilmem. Yani bu para altı »ene zarfında veril
miştir, tabiî bu para içinde radyo evleri inşaatı 
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falan da vardır ki; 15,5 milyon liradır. Gerisi 
kadro masrafıdır. 

Şurasını, da arzedeyim ki; 2 - 3 milyon liraya 
varan inşaat hariç verilen paradan yalnız hizme
te 405 000 lira ayrılmaktadır. Yani hizmet; pro
paganda, kitap almak, yayın yapmak ve saire, 
gerisini kamilen kadro yemektedir. Yani kadro 
besliyoruz, hizmete verilen para 405 bin lira için
dedir. Bu itibarladır ki; biz kadronun aleyhinde 
bulunduk. Yine yüksek malumunuzdur ki; mem
leket kadro ıstırabı ile nıuztariptiı. 

Yine Yüksek Heyetin, malûmuduı ki;, mem
leket, kadre ıstırabiyle muzdariptiı. Bütün, oda
lar memur ve müstahdemlerle, doludur.. 

Nihayet Sayın Günaltay Kabinesi programın
da da vâdettiği gibi rasyonel bir çalışma sistemi 
ile yani kadrolarda bir indirme şeklini düşünü
yordu. Bu yapılan vaitlerin bu kanun tasarısı 
ile bir tezat teşkil ettiği anlaşılmaktadır; 

Bu meyanda Profesör Noymark yazdığı bir 
raporla, tamamen kadroların genişliği üzerinde 
durmuş ve bu kadroların bir an evvel, bilhassa 
1950 Bütçesinden evvel yapılmasını tavsiye et
miştir. Buna rağmen bu tasarı bu hedefe doğru 
gitmemektedir. Ben, bu bakımdan bu tasarının 
aley hindeyim; 

Meselâ İkinci Hasan Saka Kabinesinin getir
diği bu tasarıyı yeni Hükümet takabbül etmiş ve 
o Hükümetin yaptığı teklifi kanuni ile 480 me
mur ve müstahdemini 305 e indirmişti. Bu iti
barla 480 bin lira bir tasarruf temin ettiği gösh 
terilmişti. Halbuki Sayın Komisyon, muhalif ola
rak çalıştığım komisyon, bu tasarıyı pek nazarı 
dikkate almadı. Yani mesuliyet alan Hükümet, 
Meclis namına icra salâhiyetini haiz olan Hükü
met, ben bu işi sununla yaparun dediği halde 
bizim komisyon bunu artırdı ve 165 bin lira fazla
ya çıkardı. Yine Hükümet memur adedini 305 
teklif ettiği halde bizim komisyon 550 ye çıkardı. 
Hükümetin teklifinde İstanbul Radyosu açılaca
ğına nazaran oraya alınacak memur ve müstah
demler de dâhildir. O tasarıda sarahaten zikre
dilmektedir. İstanbul Radyosu dâhil olduğu hal
de, 305 teklif edildiği halde bizim komisyon 550 
ye çıkarmıştır. 

Sonra muhterem arkadaşlar; biz mütevazı 
bir müdürlük kurulmasını temenni ettiğimiz 
halde burada eski şekil yine aynen bırakılmak
tadır ve 4475 syaılı Kanunun 48 maddesi 32 
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maddeye indirilmekle bir iş yapılmış .sayıl
maktadır ve bu kanuna nazaran müdürlükler 
daire reisliklerine inkılâp ettirilmektedir. Es
kiden Basın Yayın; îç, Dış Yayın ve Levazım 
Müdürlüğü varken şimdi îdare işleri Reisliği, 
Yayın Haber Alma Verme Daire Reisliği, Tanıt
ma Dairesi Reisliği, Levazım Dairesi Reisliği, 
reisliği, reisliği... Yani bir reislikler silsilesi baş
lamıştır. Binaenaleyh bu bakımdan dairelerin 
çoğalması, kadrolardan katiyen fedakârlık edil
memesi rasyonel çalışma denilen maslahatı da 
yerine getiremiyeeeği anlaşılmaktadır. 

Yine bu kanundaki eksik taraflardan biri de, 
geniş ölçüde ihtisas yerlerinin ihdas edilmiş ol
masıdır. Malûmuâliniz ihtisas yerleri ne şekil
lerde kullanılmakta ve ne şekiller almaktadır. 

Yine bu kanunda Sayın Umum Müdüre ge
niş salâhiyetler verilmektedir. Memurların va
zifeleri, yerleri tâyin edilmiş değildir. Açık bo
no verilmiş, bunların tâyinlerini Umum Müdür 
istediği şekilde, istediği yerlere taksim suretiy
le yapacaktır. Bunun nerelere varacağını tak
dir edersiniz. 

Bir de Umum Müdürlük bürosu kurulmakta
dır. Bu, bakanlıklarda bile görülmüş şey değil
dir. Bakanlıkların kalemi mahsusları yerine 
burada 8 memur, baştereüman, baştaktilo, mü
tercimler filân var. Bu güya mahrem işlerle 
uğraşacakmış, bu itibarlada buna lüzum var
mış. Esas itibariyle her dairenin işi mahrem
dir. Basın ve Yayın Dairesi vardır. Bu, niha
yet ataşelerle görüşebilir, konuşabilir. Tanıt
ma Dairesi vardır, Turizm Dairesi vardır. Bir 
de ayrıca hususi büro namiyle, eskiden özel 
büro dediğimiz büro vardır. Aynı kadrolar, 
ayın mevzuat yerinde tutulmuştur. 

Meselâ mütercimler bahsinde 33 . mütercim 
vardır, Hükümet bunu 20 ye indirmişti, şimdi 
37 ye çıkarılmıştır. Yine raporumda da bildir
diğim gibi, mütercim kelimesi suiistimale gidil
miştir. ingilizce ve Fransızca mütercime daha 
fazla ihtiyaç olduğu halde beşinci derecede dil
ler olan Romence ve Çince için de 7 - 8 kişinin 
kullanıldığı ve bu işin âdeta bir iltimas depo
su haline geldiği görülmüştü. Şimdi yine aynı 
hal devam edecektir. 

Komisyona rica etmiştim; 3 tane ingilizce, 
5 tane Fransızca ve bir tane de Bulgarca müter
cim diyelim dedim. Fakat kanunda zikredilmi-
yerek gene açık kapı bırakılmıştır. Hükümet 
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20 mütercim istediği hajde 30 a çıkarılmıştır. 

Turizm Dairesi, memleket için hakikaten 
önemli ve büyük ehemmiyeti haiz bir dairedir. 
Hükümet teklifinde ayrıca bir daire olarak is
temiş ve bunun memlekete temin edeceği fayda
ları zikrederek Tanıtma Dairesi demiştir. Hal
buki asıl Tanıtma Dairesi Turizm Dairesidir. 
Memlekete gelecek seyyahlara tanıtma vazife
sini Turizm Dairesi görür. Bunun ikisini temin 
etmek ve beraber yürütmek lâzımdır. Nihayet 
bin müşkülâtla bunu temin ettim. O tasarıda 
eski halile kaldı. 

Geçen sene bir Amerikalı gelmişti. Zanne
diyorum ki, bizim Devlet erkânından birisine, 
siz altın madeni üzerinde oturuyorsunuz, fakat 
kıymetini bilmiyorsunuz demiş ve tabiî hayretle 
sorunca turizm işleri cevabını almıştır. Türkiye 
hakikaten tarihi anıtları, eski eserleri, güzel 
manzaralariyle dünyanın en güzel bölgelerinden 
biridir. Binaenaleyh buraya turist eelbedebilir-
sek geniş mikyasta döviz temin edeceğiz ve mem
leketimizi de tanıtacağız. Buna karşı bâzı ar
kadaşlar efendim, otel yok, bunları sığındıra
cak yer mevcut değil; binaenaleyh turisti geti-
remeyiz. Şuhalde yine eski şekilde Basın, Ya
yının bir tarafında turizm şubesi kurulur ve 
ismine de Basın Yayın Turizm dairesi dersek 
iyi olur dediler. Bu şekilde vaziyeti kurtarma 
yoluna gidildi. 

Yine bir Amerika'lı bizim memleketimizi zi
yaretten döndükten sonra gazetelere bir beya
nat vermiş ve bu beyanatı arasında bir de misal 
vermiştir. 

Diyor ki, adamcağız, biz Amerikalılar sene
de 450 milyon dolar Fransa'ya, 125 milyon do
lar italya'ya, 75 milyon dolar isviçre'ye turizm 
yüzünden para veriyoruz, demiş. Türkiyenin 
bundan istifadesi sorulmuş, maalesef sıfır oldu
ğu görülmüştür. Yine turizm işlerindeki mev-
kiimiz beynelmilel çıkan gazete, mecmua ve 
kitaplarda daima böyle sıfırla işaret edilmek 
bahtsızlığına uğramışızdır. Şu halde turizm işi 
ile uğraşmak behemehal lâzımdır. Böyle otel 
yok, barındıracak yer yok bahanesi bendenizce 
asla varit görülmemektedir. Ve 25 seneden beri 
turizm işini bu şekilde idare etmişiz ve hiçbir 
şey yapmamışızdır. 

Binaenaleyh hiç olmazsa küçük de olsa bu 
işe müstakil bir hüviyet vererek bunun kendi 
başına çalışacak bir hale sokarark muhakkak 
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bu iş üzerinde ehemmiyetle durmak ve fırsattan 
istifade ederek memlekete döviz temin etmek ve 
memleketi tanıtmak lâzımdır. Komisyon bunu 
bu şekilde kabul etmediği için bu bakımdan 
bendeniz aleyhindeyim. 

Sonra radyo daireleri; sıkı bir merkeze 
bağlıdır. Ve idaresinden de öyle zannediyorum 
ki, pek ve tamamen memnun olan yoktur. Orda 
bir süpürge almak için Basın Yayın Umum 
Müdürünün tasvibinin alınması mecburiyeti 
vardır. 

Radyo daireleri artık kâr eden bir daire ha
line gelmiştir. Geçen seneki varidatı 2 milyon 
800 bin liradır, masrafı ise 900 bin liradır. 
Şu halde Devlete oldukça bir kâr .sağlamaktadır. 

Ben öyle zannediyorum ki, Radyo dairesi 
daha kendine müstakil bir hüvij^et verir, ta-
biatiyle Devlet murakabesi, haberleri, yayını. 
istihbaratı bakımından Basın ve Yayının enirin
de, bilhassa malî bakımdan hiçbir salâhiyet ve 
iradesi yoktur ve daima formalite içinde boğul
maktadır. işini günü gününe görememektedir. 
Orada vazife alan sanatkârlar, teknisiyenler 
paralarını günü gününe alamamaktadırlar. 
Bunlar âdeta veresiye çalışırlar, bir ay sonra, 
bordro imzaya gider, mucipten çıkar, parasını 
öyle alırlar. 

Bendeniz de bunun muhakkak döner serma
yeli şekilde idare edilmesi taraftarıyım. Burada 
çalışan insanlar, sanatkârlar, çalanlar, söyli-
yenler , teknisiyenler az para almalarına muka
bil çok fedakârane çalışırlar. 

Binaenaleyh, bu kanun tasarısı hangi bir 
değişiklik veyahut verimli bir hale getirilmesi 
işini sağlıyamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını: Anadolu Ajansı 
mevzuu Millî bir müessesedir ve hakikaten ve
rimli bir hale. sokulması lâzımdır. 

Bu müesseseye her yıl Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğü Bütçesinden 600 bin küsur lira ver
mekteyiz. Burası hakikaten birtakım safhalar 
geçirmiş, çalışamamış, veya çalışmış, fakat mu
hakkak vazifesini yapmıştır. Ama, birtakım 
ecnebi rekabetler karşısında burasını daha ras
yonel, daha matlûba muvafık şekilde çalışır, ve
rimli bir hale sokmak lâzımdır. Bu müessesenin 
başında çalışan arkadaş hakikaten çalışkan, 
enerjik bir arkadaştır. Fakat bunu teçhiz etme
miz lâzımdır. 
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I Bu tasanda Anadolu Ajansı üzerinde lâyık 

olduğu ehemmiyetle durulmamıştır. Eski metin 
aynen kabul edilmiştir. 

Anadolu ajansı ile Basın ve Yayındaki bâzı 
vazifelerin mükerrer olduğunu Komisyonda ar-
zettim. Gerek iktisat bakımından, gerek işin 
verimi bakımından bu nokta üzerinde ehemmi
yetle durmak gerekmektedir. Mademki, bir 
alâkamız vardır, kontrol altında diyoruz ica
bını yapmak da lâzımdır. Meselâ orada alıcı var, 
ötede alıcı var, orada verici var, ötede verici var. 
Bunun olamıyacağını orada çalışan arkadaşlar 
mütalâa buyurdular. Binaenaleyh orası ayrı bir 

I şey öyle gider, bu böyle gider deniyor, ama Hü
kümetin Devletin parası havaya gider. Çünkü 
eski muhasebeyi karıştırmak doğru değildir. 
zannediyorum. Burası hakikaten pek israfa git-

i m iş gece evinde radyo dinliy enlere para veril
miş, radyo dinleyicisi diye. Bunlar bu şekilde, 
dinledi diye para almış, onlara para vermişler. 
Binaenaleyh, aşağı yukarı bu işte radyo dinli-
yenler servisi diye para veriliyor ve bunu rad
yo da yayınlıyor, bir taraftan Anadolu Aajnsı 
birçok ajanslara abonedir, onlardan da alıyor. 

Bunları birleştirmek imkânı yok mudur de-
I dik. Olamaz dediler. Zaten bizde böyle bir 

zihniyet var; bendeniz öyle anladım: Bir Vekil, 
bir Umum Müdür istiyor ki, her şey benim em
rimin altında olsun. Ama, o iş verimli mi olur, 

I verimsiz mi olur, düşünmüyor, Bütçeye zararı 
var mı yok mu? O tarafını hiç düşünmüyor. 

Meselâ bir izahat istedik komisyonda; dedik 
ki,, her şube ve daire reislerini çağıralım, dinli-
yelim, düşünelim dedik; ilk defa Umum Müdür 
Muavini herşeyi ben yaparım, ben kâfiyim de
di. Sonra Yakııp Kalkay'la ısrar ettik; Radyo Mü
dürünü ve Dış Yayın Daireleri Reisini çağırdık. 
îç yayınla falan görüşülmedi. Her şeyi bilirim, 

I her şeyi biz yaparız, her şey bizim elimizdedir, 
I bizim elimizde olsun fikri bizi maalesef verimli 
ı halde yürütememektedir. Bu itibarladır bende

niz özel büro teşkilâtı aleyhindeyim, tanıtma da
iresi, turizm dairesi varken lüzumsuzdur, bu fi
kirdeyim. 

Sonra bu daire reislerinin yazılmasının da 
i aleyhindeyim. Efendim, daire reisleri işi konu

şulurken şöyle bir mütalâa ile karşılaştık; bu
nu şube müdürü yapsak, şef desek, 90 liralık 
daire reisine lüzum ıbırakmasak da, yani işi kü-

! çük ve mütevazi bir şekilde yapsak, verimi ar-
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tırsak, hizmete çok para ayırsak da propagan
damızı, neşriyatımızı daha muvaffakiyetle yü-
rütsek, dedik. Olamaz, dediler. Çünkü efendim 
bütçe formülü böyle imiş, 80 lira maaşlı bir da
ire reisi olmak lazımmış. Yani verdikleri ölçü 
de budur. Şu'be müdürü dersek, onun maaşı 60 
lira. 70, 80, 90 liralık arkadaşları, istihdam et
mek için mutlaka daire reisi demek lazımmış. 
Bunu atarsak olamazmış. Bu, hal arkadaşlar eş, 
dostluk meselesi gibi bir şey oluyor. Yani hiç
bir şeyde fedakârlık yapmak cihetine gidilme
miştir. Bu kanun bendenizoe eski kanuna çürük 
foir yama gibi bir şeydir. Yeni bir veçhe vere
cek, mütevazi şekilde çalışabilecek, kifayetli in
sanlarla iş gördürecek bir vaziyette olmadığını 
arzetmek isterim. 

Yine arzedeyim ki; memleket kadro genişli
ğinden muztariptir. Bu kadronun mütehassıslar 
azaltılmasını daima tavsiye etmektedirler. Ve 
yine malûmunuzdur ki, bütçenin % kırkı meanur 
ve hizmetlilere maaş ve ücret olarak verilmek
tedir. Yani tbir milyar 300 küsur milyonluk bir 
'bütçenin 550 milyon lirası memur ve hizmetli
lere verilmektedir. Geriye kalan parayı Develt 
hizmetleri için hesap etmek zannediyorum ki, 
miraz ehemmiyetli bulunmaktadır. 550 milyon lira 
memur ve müstahdeme veren bu memlekette hayat 
ucuzlıyamaz, hayat pahalılığı giderilemez. İd
diası yine mütehassısların ifadesidir, işte bu 
kanun 'böyle rasyonel çalışma vadeden progra
mında mütehassısların düşüncesi, Hükümetin 
düşüncesine aykırı bulunmaktadır. Hizmetleri 
falan çalışmadığını kısaoa arzettik. Hakikaten. 
basın, yaym işlerinde memleket gazetecileri tat
min edilememiştir. 730 sayılı bir kararnameye 
dayanarak adetâ s&ıısör vaz'eder şekilde şi
kâyetler olmuştur. Bir eser alınmış, altı ay bek
letilmiş, isterse basmış isterse basmamıştır. Ya
ni vakit vakit bu Mecliste de mevzuubahis ol
muştur. Hulâsa, 'bu müessese sarı kart işinde 
de, bir arkadaşımın söylediği gibi pek mahal
line mahsur hareket etmediği şikâyeti umumi
dir. Basın, yayın, propaganda işlerinde de iste
nildiği gibi çalışmadığı muhakkaktır. 

Şunu ilâve edeyim ki, yeni umum müdür ha
kikaten değerli muhterem 'bir arkadaşımızdır, 
gazetecidir, muharrirdir ve işte muhakkak mu
vaffak olacağını sanıyoruz. Ama kanunlar, fa
ni olan şahıslara emniyet üzerine yapılmamalı
dır. Bendeniz bu kanaatteyim, kanunu herkes 
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yürütmelidir ve berke» onu iyi bir şekilde mem
leket lehine kullanmalıdır. Halbuki bu kanun 
konuşulurken daima muhterem arkadaşımın sa
lâhiyetinin genişletilmesinin bu işi daha iyi gö
receği kanaati hâkim olmuştur. Ben de buna 
iştirak ederim ama fani olan insanlar değişir, 
terfi eder, naklederse oraya emsalini gördüğü
müz gibi vekiller gelir, ve çorbaya çevirir, işler 
yürümez hale gelir, bugünkü manzarayı arze-
der. 

Eski kanunda bir 31 nci madde vardı, bu 
maddeye göre etüd bürosunda çalışan arkadaşın 
ambar memurluğuna filân işteki bir memurun 
da filân yere nakledildiği görülmüştür, tama
men hisler hâkim olmuştur. 

Bn itibarla, böyle geniş salâhiyet vermek, 
kadroyu eline verip istediğini istediğin yere 
koy çalıştır demek bendenizce doğru değillir, 
bu hakikata aykırıdır, bu şekilde bir kanun da 
çıkarılamaz. Bu itibarla da bu kanuna muhali
fim, Hulâsa arkadaşlar, eski muhasebeyi orta
ya koymıyâlım. 

İstanbul'daki Radyo evi senelerden beri fe
ci haldedir, yapılamamaktadır. Sayın Başbakan 
muavini arkadaşımız İstanbul'daki radyo evi
nin yakında tamamlanacağını, binaenaleyh bu 
kanunun bir an evvel çıkarılarak tatbik mev
kiine konmasının icabettiğini beyan ettiler. Bu 
olmam ıştır, Şubatta denildi, Nisan geçti Mayıs 
da geçiyor. 1947, 1948 de yapılamıyan bu radyo 
evinin bu yıl da yapılamıyacağmı söylemek bil
mem yerinde olur mu? Milyonlarca liralık iş 
verilmiş 70 odalı bir bina ortaya gelmiş bu da 
işe muvafık mı değil mi, o da başka? 

Sonra bu bina İstanbul'da Bayazıt'ta Sultan
ahmet'te yapılamaz mı idi? Diyorlar ki Avru
pa'da Amerika'da radyo evleri en şerefli yer
lere yapılır. Evet ama bu binalar şerefli yerle
re mi yapılmaktadır, yoksa bu binalar yapıl
dıktan sonra mı orası şeref bulmaktadır? 

Bunu söylüyoruz, efendim hayır bu bizi alâ
kadar etmez. Bayındırlık Bakanlığının işidir, 
geç kalmışsa o yapmıştır bizimle ilgisi yok de
niyor. 

iyi 
ama efendim malın sahibi sizsiniz, 

parayı siz veriyorsunuz'. Sizi neden alâkadar et
miyor? 

Sonra Elektrik istasyonu işi var; istasyon 
Ümraniye'de, Üsküdar'a yedi km. mesafede. 
70 odalık, radyo evi Harbiye'de yapılmıştır, 
emisyonlar oradan alınıp verilecektir. Neye bu — «18 — 
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tarafa yapmadınız dedim, ciheti askeriye mü
saade etmedi dediler. Ama bizim Etime&ııt'ta da 
var dedim. Cevap vermediler. Buraya iki mil
yon lira verilmiştir. Bu dairenin çalışamamış 
olduğuna bir işarettir. Boğazdan kablo geçiri
liyor, Harbiye'de radyo evi açılıyor, niçin Ak
saray'da, Topkapı'da yapmayız ve fazla para 
veririz'? Bunu bilmem. 

Hulâsa arkadaşlar, bendeniz bu kanunun 
aleyhindeyim. Bu kanun tatmin edici değildir, 
rasyonel çalışmayı sağlıyamaz. Hükümetin al
dığı kararlara da pek uygun değildir. İkinci 
Saka kabinesinin teklif ettiği kanun tasarısın
da 400 küsur bin lira tenzilâtlı kadro teklif et
tiği halde bizim komisyon bunu 550 ye çıkar
mıştır. Bu aynı zamanda malî formüllere aykı
rıdır. Onun üzerinde duruyorum. 1949 yılı büt
çesinden 165 bin lira indirme değil, karşılıksız 
bir ilâve yapılmıştır. Bunun karşılığını nereden 
bulacaktır? 

REFİK AHMET SEVENGlL (Tokad) — Öy
le bir şey yok. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Ben hesap yaptım, siz de çıkın müdafaanızı ya
pın, cevabını veririm. 

Binaenaleyh bendeniz bu kanunun aleyhin
deyim. 7 seneden beri 33 milyon lira yemiş olan 
bu müessesenin daha süzgeçten geçecek bir ka
nunla yürüyebilmesini sağlamak lâzımdır. Bil
hassa malî formüllere ve bütçe formüllerine uy- -
ması için bu tasarının, evvelemirde, bütçe ko
misyonunda incelenmesini arzediyorum. Aksi 
takdirde Meclisin bütçe ve malî formül ve tek
niğine aykırı bir kanun doğacağı kanaatinde 
bulunduğumu arzederim. Bunun için de bir 
önerge veriyorum. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar; Hükümet gerekçesinde bu kanunun 
sevk sebebi, (İkinci Dünya Harbinin sona er
mesiyle içerde ve dışarda husule gelen gelişme 
ve tatbikattan alman tecrübelere bağlanmış; 
Geçici Komisyon ise, Hükümetin daha ziyade 
kadrolarda bir tasarruf yapmak maksadiyle bu 
kanunun ele alındığını) ifade etmiştir. Şu vazi
yete göre, sureti şevkinde fikir beraberliği ol-
mıyan bu tasarının, gönül çok istedi ki hazır
lanmasında daha ziyade tasarruf fikri hâkim 
olsun, bütçeye faydasız yük teşkil eden safra
lar temizlensin. Halbuki gerek kanun ve ge-
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rek kanuna ekli kadro cetvellerini tetkik ede-
eek olursak, tasarruf zihniyetinin izlerini bile 
bulamadığımızı ifade etmek,**ümit ederim ki 
fazla kötümserlik telâkki edilmez. 

Bu hususta sayın arkadaşımız Yüregir uzun 
ye etraflı tafsilât verdikleri için aynı şeyleri 
tekrar etmek suretiyle sizleri rahatsız etmek 
istemem. 

Arkadaşlar, hakikaten kuruluş gayesine uy
gun başarılı bir çalışma içinde Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü gibi bir müessesenin lüzum 
ve faydasını kabul etmemek mümkün değildir. 
Fakat bizim Genel Müdürlüğün geride bırak
tığı, uzun yılların başarısızlığı ile, bütçeden 
sarfettiği hattâ heder ettiği milyonların azame
ti, karşılaştırılacak olursa üzüntü duymamak, 
kadrosunu fazla bulmamak mümkün değildir. 

Arkadaşlarım çok iyi bilirler ki, yürürlük
te bulunan kanunu Umum Müdürlüğe; (yurdun 
kültür ve medeniyet varlığını, sanat ve tabiat 
güzelliklerini hariçte doğru olarak tanıtmak) 
gibi mühim ve millî bir vazife tahmil etmiştir. 
Bu sahada Umum Müdürlük nasıl bir başarı 
elde etmiştir? Umarım ki bunun cevabı hepi
mize hüzün verecek, teessür verecek mahiyet 
ve durumdadır. 

Arkadaşlar; yurt dışında seyahate çıkıp 
da Türkiye'yi tamtamamış olmamızın acısını, 
ıstırabını tatmamış olan bir vatandaşa hiç te
sadüf etmedim. Pek yakın tarihte yurt dışına 
seyahate çıkan arkadaşlarımızın; Türkiyenin 
ne şekilde hariçte tanındığını veyahut da hiç 
tanınmadığı yolundaki şikâyetlerini ve Türk
lerin ne suretle tahayyül edildiğinin millî his
lerimizi reneide eder mahiyetteki misallerini 
dinledim. Bunları burada tekrarından üzüntü 
duyarım. Bu itibarla, bir defa, Türkiye'yi ta
nıtma mevzuunda asla bir başarı elde edeme
miştir. Bunu sarahatle ifade etmek bir müddet 
içerisinde katî bir netice almanın güçlüğünü 
takdir etmekle beraber; bu mevzuda Umum 
Müdürlüğün aczi ve beceriksizliği muhakkak
tır. 

özçoban arkadaşımız çok yakın tarihten 
bir misal verdiler. Türk gücünü yeniden tanı
tan ve dünya güreş şampiyonluğunu kazanan 
kahraman güreşçilerimizin bir filmini bile ala
mamak, başiıbaşma beceriksizliğin, aczin ifa
desidir. 

Turizm mevzuundaki başarısızlığı üzerinde 
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durmayı dahi zait telâkki ediyorum. 

Çünkü turizm kelimesi kanunun metninde bir 
hâtıra olarak muhafaza edilmekten ileri gideme
miştir. 

Arkadaşlar, fikir hayatının başında mevki 
almış olan Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün 
en mühim vazifelerinden biri de memleket mat
buatının yardımcısı ve mutlak mânada hâmisi ol
mak gerekir. 

Bu sahada neler yapmıştır?. Her halde bu hu
susta da alacağı not müspet değildir. Kuruluş 
maksat ve gayesinin anlayışsızlığı içinde uzun 
yıllar Türk matbuatına vesayete muhtaç bir mah
cur gözü ile bakmış - ve gayrimesul bir vasi gu
ruru ve haleti ruhiyesi içinde göstermiştir. 

Matbuat Kanununda olmıyan kanuni yetkile
ri de üzerine alan Umum Müdürlük memleket fik
rinin istenildiği şekilde tasarruf edilebileceği yo
lunda totaliter bir görüş ve anlayışla Türk mat
buatının fikir hüriyetini avucu içerisine alarak 
bir zaptiye rejimi kurmuş ve tatbik etmiştir. 
«Kapatırım» tehdiyle, fotoğrafından başlığına, 

kâğıdından tevziine kadar müdahelelerde bulun
muş, birçok fuzili akıl hocalığı etmiştir. 

Bu tasarının ikinci maddesinde basın, yayın 
mesleğinin icrasında kolaylıklar sağlamak hük
münün yer almış olduğunu memnuniyetle- müşa-
hade ediyoruz. Türk Matbuatı üzerinde bir 
murakabe vazifesi de verilmemiş olduğundan 
memnuniyet duymamak mümkün değildir. Fakat 
herşeyden evvel zihniyetin değişmesi icabeder. 
yalnız maddeler içerisinde bulunan iyi hükümler 
ancak tatbikatla değerlenir, 

Tasarıya muhalif olmakla beraber1 Yüksek 
Meclisin tasvibine mazhar olursa, temenni edelim 
ki; kanun millete hayırlı olsun. 

BAŞKAN' — Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Sayın 

arkadaşlar., benden evvel görüşen, konuşan arka
daşlar bâzı mühim noktalara temas ettiler, Ben 
yalnız; bir noktaya teması edeceğim., 

Yeni kanun tasarısı yeni bir mevzuu ihtiva 
etmekte ve bununla karşımıza gelmektedir. 

Bu da lütfen, atıfeten ve tenezzülen seçim za
manları partilere radyoda hakkı kelâm veriyor. 
Yeni mevzu budur. 

Bir saat müddet kabul ediyorlar. Dört konuş
maya ayırıyorlar. Her defasında bir çeyrek ko
nuşacaklar. Nihayet bir saatle i§ bitecek. 
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Bütün partilere teşmil edilir gibi görünür, 

hattâ madde öyle yazılmış ki ; iktidar partisi de 
buna dâhil zannolunabilir, o intibaı vermekte
dir lâfzan. Fakat hakikat öyle değildir, Çünkü 
ekseriyet, yahut ihtidar partisinin diğer or
ganları vardır, her zaman radyoda konuşurlar 
ve her konu zımnında propaganda yaparlar, leh
lerinde. Bunu lütuf mu telâkki edeceğiz, yok
sa bir hak mı telâkki edeceğiz? Lütuf ve âtifet 
dersek daha iyi olur kanaatindeyim. İşin ciddî 
kısmına geçersek böyle değildir, bu şekil hak, 
adalet ve eşitlik prensiplerine uyan bir mevzu 
değildir, aykırı olarak tasarıya girmiştir. Par
tilerin hakkı kelâmı tahdit edilmiştir, kayıtlar 
ve şartlar altında ve ancak büyük seçim zama
nında bir saatlik bir hakkı kelâm verilmiştir, 
radyoda. 

Ben bir hesap yaptım size söyliyeyim, baka
lım iktidar partisi ne kadar konuşuyor dört se
ne içinde, diğer partiler bâzı kayıtlar ve bâzı 
şartlar altında birer çeyrekten, dört defada bir 
saat konuşacaklar ve hali tabiî de malûmu âli
niz dört senede bir seçim olur. Bendeniz bu ba
kımdan radyonun mesai zamanlarını nazarı 
dikkate aldım, ve mümkün mtrtebe insaflı dav
randım. Diğer saatleri hazfettim; mesai zaman
larını nazarı dikkate almak şartiyle, iktidar 
partisi dört senede 11680 saat konuşuyor. (Gü
lüşmeler, Hükümet başka, parti başka sesleri) 
Müsaade buyurun arzedeyim; çünkü bu Rad
yoya Devlet radyosu diyoruz. İktidar partisinin 
emrine amadedir. Ve her zaman iktidar parti
sinin emrinde çalışmakta ve her zaman konuş
mayı onlar yapmaktadır, her zaman tasarruf 
edilmektedir. İstenildiği an ve zamanda şahsan 
konuşulmakta, plâkla konuşulmakta, okunmak
ta, keyfimayeşa hükümran olunmaktadır. Bi
naenaleyh bu bir tertiptir, iktidar Hükümeti 
elemanları ve organları 11680 saat konuşabili
yor eğer 24 saati nazarı dikkate alırsak 35040 
<saat konuşmak fırsatına maliktir. Kim? iktidar 
partisi. Buna mukabil ötekiler dört senede 
bir saat konuşacaklar, ne büyük adalet, siz tak
dir buyurun! Bir hâtıradan bahsedeceğim; ikin
ci Hamid'in bâzı istipdat usulleri vardı. Bâzı 
erkânı askeriyeyi, ricali devleti hanesinde ikamete 
memur ederdi. Bunlar evinden çıkamazlardı, 
kimse ile temas edemezdi. Yalnız bir müsaadeye 
mazhar olabiliyordu o da, eğer sayfiyede oturu-
yorsa her sene sayfiyesine gitme hakkı idi. Say-
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fiyesine gidip gelinceye kadar hiç olmazsa üç 
saat beşeriyetle, insanlık âlemi ile temas ediyor
du ama. Yine kimse ile maddeten teması yoktu, 
yer yüzünü kâinatı görüyordu. Bunlardan bâzı
ları Erenköy'de, bâzıları Boğaziçin'de oturur
lardı, eskiler bilir, sayfiye zamanında kalkıp gi
derlerken iki üç saat nefes alırlardı fakat yine 
kimse ile temas etmezlerdi. Bunlar bir nevi kü
rek mahkûmu gibi idi. 

Buna rağmen arkadaşlar, hesap ettim, onlar 
da ikamete memur oldukları halde 4 senede 12 
saat nefes alıyorlardı. Zehi adalet, zehi eşitlik. 
Ne oluyor arkadaşlar ? iktidar partisi istediği 
gibi konuşeak, veya muhtelif maskeler altında, 
birtakım mevzular altında radyoda konuşmak 
imkânını bulacaktır. Seçim propagandasını yapa
cak, bunu muhtelif mevzular içinde gizliyecektir. 
Diğer partiler bir saat, o da dört senede konuşa
bilecek. 

Benim Hükümetten bâzı suallerim vardır : 
1. — Dört senede bir, büyük seçim zamanı 

diyelim buna, parti mümessilleri sabıkı gibi ko
nuştuktan sonra Devlet Reisi radyodan propa
ganda yapacak mıdır, yapmıyacak mıdır ? 

2. — Yine seçim zamanları Hükümetin Baş
bakanı kemafissabık seçim propogandası yapa
cak mı? (Soldan, yapacak sesleri) Diğer Bakan
lar da seçim zamanı seçim propagandası yapa
caklar mı, yapmıyacaklar mı ? (Soldan, yapacak
lar sesleri) 

Lütfen bunları cevaplandırsınlar. Netice ne 
oluyor ? Hükümet her an ve zamanda emrine 
müheyya olan radyodan istifade etmek salâhiye 
tini haizdir. Şu halde her dakika ve saatte rad
yodan düdük öttürecek Hükümettir vesselam. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
daşlarım; ben ehemmiyet verdiğim üç nokta 
üzerinde Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün 
bilhassa nazarı dikkatini celbetmeyi çok faydalı 
buluyorum. Bu dakikaya kadar hiçbir arkada
şım temas etmek istediğim bu noktalar üzerinde 
durmadılar. Bunun için mevzularımı faydalı 
görerek konuşuyorum. Bunlardan birincisi son 
yıllar içerisinde kendi kendine az çok tasfiye 
edilmiş bir hale gelmiş olan muhbir ve muha
birler işidir. Çok seneler evvel istanbul'da ele 
aldığımız bir etüd neticesinde ozamanki Mat
buat Umum Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz 
temasta; muhbir olarak gazeteye girebilmek için 
aranacak evsafı sormuştuk. Bunun okuyup ya-
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zar ve biraz da gösterişli olmaktan ibaret oldu
ğunu öğrendiğim zaman hayret etmiştim. Bu su
retle gazetelere girmiş olan birçok gençlerin 
bâzı gazetelere yapmış oldukları yanlış hava
dislerle memleket efkârı umumiyesi arasında 
birçok tezatlar yarattıklarını bilmekteyiz. Bu
gün ne şekilde bir muhabir alındığını veya eski 
hükümlerin yine yaşayıp yaşamadığını öğren-

. mek istiyorum. Bu mevzu çok geniş konuşul-
mıya müsait olduğundan ben kısa kesiyorum. 

Bir ikincisi de müvezzi, yani gazete satıcıları 
mevzuudur. Tasavvur ediniz ki, köşedeki ma
nav, çürük elmasını satabilmek için onların 
üstünü lâalettâyin bezlerle siler, parlatır bulun
duğundan daha iyi göstermeye çalışarak malı
nın sürümünü temine çalışır, bir fikir ışığı ola
rak bütün vatandaşlara vermek istediğimiz 
kültür ışığını ve çeşitli fikirleri halka sunan 
gazetecilerin Basın ve Yayın mevzuu içinde 
çalışan memleketin en yüksek kültür sahipleri 
olan arkadaşlarca hâlâ neden nazarı dikkate 
alınmaz bilmem. Salatalığını havuzda veya te
nekelerde temizliyerek ve onları satılacak bir 
hale getirmesini bilen bir manav, bunları sata
bilmenin imkânlarını ararken; bütün gece sa
bah boyuna kadar masasının başında gelecek ha
vadisleri ve her hangi bir fikri, karilerine yay
mak imkânını ariyan bu Basın ve Yayın men
supları bilmem ki, neden satış işini bu kadar lâ-
kayıt karşılarlar? Onların içinde bilhassa 10 ya
şından küçük çocukların, kolları arasına kıs
tırdıkları iki akşam gazetesi veya diğer gaze
telerle nasıl vaziyette dilencilik ettiklerini 
görmekte ve - Teyze, gazete alır mısınız - diye 
geç vakit bacaklarımıza sarılanları görmekteyiz. 
Bunların içinde günlerce elleri yıkanmamış, hat
tâ uyuz olanları kollarından tutup da polise tes
lim ettiğimizi yakin arkadaşlarımız bilirler. 

Bunun için çok rica ediyorum, bu işe bir ni
zam versinler. Gazeteyi satacak olanlar. Umumi 
bayi işi ise, bunu toplasmlar. Eski bir dâva
dır. Hattâ çok yıl evvel işlenmiştir. Vakit ye 
Tasvir gazetesi de bu işle meşgul oldu. Vakit 
gazetesi gömlekler diktirildi müvezzilere giydi
rildi. Bu hususta Tasvirdeki Ebuzziya Velit ba
na çok yardım etmiştir fakat bu teşkilât yürü
tülmedi. Hattâ istanbul'daki Ayakkabıcılar Ce
miyetinden zannederim 1941 - 1942 senesinde 
200 ayakkabı temin etmiştir bu teberru alınıp-
ta bu çocuklara dağıtılmadı. Bu dert hâlâ sü-
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rüncemede kaldı ve efkârı umumiyede de fena 
akisler yaptı bu hal insanın yüreğini sızlatmak
tadır. 

Bir üçüncü dileğim: 
Yine konuşulmamış bir dilektir. Arkadaşlar; 

memlekete bir filim geliyor, bu filim acaba 
vatandaşlar arasına sokmaya değer mahiyette 
midir? Acaba terbiyevî kıymeti var mı, yok mu 
diye hususi ekiplerimiz çalışırlar. Bütün bun
lara dikkat ettiğimiz, titiz davrandığımız halde 
gazete romanları için hiçbir alâka göstermemi-
şizdir. 

Bir vatandaş yazmış olduğu romanını bir 
gazeteye götürdüğü zaman, onu tetkik ederek 
bu romanın vatandaşlar arasında tutulmıyacak 
vaziyette olduğunu, alâka celp edecek mahiyette 
bâzı şeyleri ihtiva etmediği basmasına imkân 
bulamadıklarından bahsederek bu eserler geri 
verilmektedir. Ben size böyle yazılmış yüzlerce 
roman gösterebilirim. 

Şimdi tasavvur ediniz ki, arkadaşlar, bir si
nemaya bir genç bir çocuk nihayet cebinde 30 
kuruşu, nihayet 50 kuruşu olduğu zaman gi
der ve filmi gösterebilir. Fakat bugün, şayanı 
şükrandır ki, elimize 5 - 10 kuruş değerinde ge
len gazeteler genç kızlar, küçük çocuklar tara
fından bizden daha fazla hahişkârlıkla oku
maktadırlar. Bu romanlar ve onların tasvir 
ettikleri manzaralar, okumakta gösterdikleri 
arzuyu burada anlatmaktan utanç duyarım. 

Dün beni ziyarete gelen memleketin tanın
mış hanımefendilerinden birisi 9 yaşındaki ço
cuğunun, memleketin tanınmış romancısından 
birinin romanını nasıl okuduğunu, okurken nasıl 
yakaladığını ve günlerce okuldan gelir gelmez 
arkasındaki çantayı bir kenara fırlatıp bu ro
mana nasıl sarıldığını görerek alâkalandığını, 
bunları keserek sakladığını kendisi anlattı. Bu, 
başka milletlerde ve devletlerde olsa halk top
luğu ana, babalar bu nevi romanlara karşı bir 
reaksiyonda bulunurdu. Muhakkak ki, o günkü 
veya ozamanki, gazeteleri almazlar. Fakat bizde 
öyle bir zihniyet mevcuttur ki, o da adam sen
de ciliktir hiçbirimiz buna aldırış etmeyiz yine 
bu gazeteleri alırız okuruz, okuturuz. 

Benim Sayın Şükrü Esmer'den ricalarım; bil
hassa gazetelerin tefrika romanları üzerinde 
hassasiyetle durmalarını ricadır, bunun karak
ter sahibi olan gazeteci vatandaşlardan ve ba-
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şmda bulunan gazete ve sahiplerinden başyazar 
yahut alâkalı arkadaşlardan tekrar rica eder 
bu gazetelerin şahsiyetlerini beş on kuruş için 
düşürmemelerini sureti hususiyede rica ederim. 

BAŞKAN — ibrahim Refik Soyer. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen

dim; Basm Yayın Kanunu Encümeninde 
bendeniz de bulunuyordum. Arzu edilmeksizin 
bu kanun dört beş ay uzadı. Nasıl uzadığını 
Komisyonun sözcüsü izah buyurursa daha açık
ça öğrenmiş oluruz. 

En son gelen tasarıyı tabiî mütalâa buyur
dunuz. 

Arkadaşlar, tasarı üzerinde uzun izahat 
verdikleri için bendeniz çok durmayacağım. 
Fakat şunu arzedeyim ki; hakikaten tasarı tam 
ve kâmil ve bu dairenin önemi ile mütenasip 
değildir. Olgun ve kâmil bir tasarı olmaktan 
uzaktır. Bu, maddelere geçildiği zaman, bir
çok maddeler üzerinde düzeltmeler yapmak 
zarureti karşısında daha iyi anlaşılacaktır, o 
vakit daha iyi ıttıla buyurursunuz. 

Yalnız bendenizin ehemmiyetle üzerinde 
durmak istediğim nokta, kadro meselesidir. 
Kadroda indirmeler yapılmış, fakat, in
dirmeden mütevellit tasarruf, mevcuda 
zammedilmiş, netice itibariyle bütçeye 
külfet yükletecek bir durum hâsıl olduğunu 
anlıyoruz. Sayın arkadaşımız Yüregir'in de izah 
buyurdukları gibi evvelki Hasan Saka Hükü
meti zamanında gelen tasarı görüşülürken; 
bizzat komisyonda Faik Ahmet Barutçu tara
fından temsil ediliyordu, onun tarafından ta
kip ediliyordu. Kendisi de bu kanunun iyi ve 
arzuya uygun bir kanun olmasını ifade etmiş
lerdi. Fakat sonra dediler ki bu kanun, örnek 
bir kanun halinde yapılsın denildi. Ondan 
sonra bir hafta müddetle arkadaşlarımız ma
lûmat toplamak üzere ayrıldılar. Fakat bu bir 
haftalık müddet 3 - 4 ay devam etti. Şimdi; o 
zamanki Hükümetin getirdiği tasarıya göre 
175 kadro indiriliyordu. Yeni tasarıda ise bu 
85 veya 90 na indirilmiştir. Fakat indirilen 
kadronun tahsisatı diğer memurların tahsisatına 
zammedilmiştir. Ben buna taraftarım. Çok pa
ra, fakat yüksek kaliteli memura işi tevdi ede
rek ondan iyi randıman almak her halde daha 
tercih edilir bir keyfiyet olsa gerektir. Bunun 
için bu kısma bir itirazım yok. Fakat bu zam 
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öyle yapılmış ki hem kadro eskisinden 175 den 
90 a indirilmiş hem de öyle zam edilmiş ki 
Bütçeye 165 bin liralık kadar külfet yüklenme
si lâzımgeliyor. Biz bir zamandan beri bu 
işler üzerinde ,Hükümet olsun, Yüksek Meclis 
olsun,-tabiî Hükümet Yüksek Meclisten aldığı 
ilhamla çalışıyor,-tasarruf üzerine durulmuştu. 
Acaba niçin böyle oldu? Biz eski teşkilâtın pa
rasını tamamen bu işe tahsis etmiş olmakla kal
mıyor, Bütçe üzerinde 165 bin lira daha külfet 
yükletecek bir tarzı takip ediyoruz. Bendeni
zin asıl itiraz ettiğim nokta burasıdır. 

Bu kanunda belki daha evvel bilinmiyordu, 
artırma var, aktarma var eksiltme var, kadro 
var. Bu tasarıyı incelemeye en salahiyetli ko
misyon Bütçe Komisyonu idi. Teşkilât kanun
ları, alelûmum kadrolar, şimdiye kadar mûtat 
olduğu üzere Bütçe Komisyonundan çıkardı. 
Zaten İçtüzüğümüzün 126 ncı maddesi de bunu 
âmirdir; eksiltmeler, artırmalar ve aktarmalar 
ve saire tahsisen Bütçe Komisyonuna bırakılı
yor. Çünkü yetkili komisyon odur. 

Bendenizin arzettiğim 165 bin liralık kül
fete sebep olarak kadrolar arasında nazarı dik
katimi celbeden memuriyetleri arzedeyim: On 
üç tane şube müdürü var, bu daire Dört daire
ye ayrılıyor, 4 dairede 13 şube her birisinde 3 
den fazla bîr fazlasiyle 26 ilâve var. "56 müter
cim, 26 daktilo, 56 odacı var. 

Benim öğrendiğime göre 13 - 16 lisan ara
sında konuşuluyormuş, ortalama değil de âzami
sini alsak, 16 farzedelim, her bir lisan için iki 
mütercim lâzım olsa 32 eder, bu da kısaltılabi-
lir. 56 mütercim her halde çoktur. Bunu Heyeti 
Celileniz de fazla bulacaktır, 56 mütercim ne 
yapacak? Bulgarcayı alalım, 4 mütercim var
mış, halbuki Bulgaristan'dan 6 gazete geliyor
muş, bu 4 mütercimden 2 si bunlarla meşgul 
oluyor, yani kâfi geliyor, diğerleri diğer işlerle 
meşgul oluyormuş. Yani idari işlerde çalışıyor
muş. Macar masasında iki mütercim varmış, 
bunlar da idari işlerde çalışıyormuş. Yugoslav
ya masasında 4 - 5 mütercim varmış, oradan da 
5 - 6 gazete geliyormuş, 4 - 5 mütercim bun
larla meşgul olmak için fazla geldiği için baş
ka işlerle tavzif ediliyorlarmış. Arap masasında 
5 - 6 mütercim varmış, bunlar da başka işlerle 
uğraşıyorlarmış. 

Arzettiğim bu şekle göre bu mütercimler 
kadrosu her halde Devlete fazüa yük tahmil 
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eden çok geniş tutulmuş bir kadro olsa gerek
tir. 

60 - 70 arasında ihtisas mevkii vardır. Bu 
da çoktur. Bendeniz bu bakımdan bilhassa bu 
'kadro, aktarma, indirme - bindirme işini bura
da düzeltmeye imkân göremiyorum. Diğer iş
ler belki maddelerin müzakeresi sırasında dü
zeltilebilir ama, kadro meseelsi, teşkilât meselesi 
burada düzeltilecek şey otoıasa gerektir. Hassa
ten aktarma, kadro ve artırma, eksiltme mese
lelerinin yeniden gözden geçirilmesi için ilgili 
komisyona iadesini ve orada bir daha gözden 
geçirilmesini teklif edeceğim. Fakat daha evvel 
bir kere komisyon sözcüsünün vereceği izahati 
dinlemek istiyorum. 

BAŞKAN — Üç arkadaş daha söz almıştır. 
Bir de yeterlik önergesi vardır. Komisyon adı
na söz söylenecekse söz verip ondan sonra ye
terlik önergesini oyunuza sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar; 
özçdban, Tahtakılıç, Yüregir, Nuri Özsan, Os
man Nuri Koni, Hasene İlgaz ve İbrahim Refik 
Soyer arkadaşlarımız tasarı hakkında söz aldı
lar ve* bâzı noktalar üzerinde durdular. Müsa
ade ederseniz bunların hepsine birden, toptan 
olarak, bâzı mühim esaslara taallûk etmek üze
re mâruzâtta bulunayım. 

Bu kanun tasarısı Geçici Komisyona geldiği 
zaman üzerinde bir hayli görüşmeler oldu ve 
bâzı dokümanların tetkikına lüzum görüldü. 
Bu dokümanlar verildi. Bunlar üzerinde görü
şülürken Hükümet değişti. Yeni kurulan Hü
kümet bu tasarıyı takabbül etti ve Geçici Ko
misyon bu tasarı üzerinde ilkin Su Komisyonu 
vasi t asiyle çalışmalarda bulundu. Bu çalışma
larda Hükümet mümessili Başbakan Yardım
cısı da hazır bulundular. Binaenaleyh, arkada
şımızın dediği gibi, Hükümetin haberi yok, Ko
misyon. birtakım tasarruflarda bulunmuştur, va
ziyeti yoktur. Bilâkis birçok meseleler üzerinde 
Hükümetle iş birliği yapıbnış, noktai nazarlar 
tebellür etmiş, neticede Hükümetle de mutabık 
kalınarak bu tasarı vücuda gelmiştir. 

Komisyonda incelenen Hükümet tasarısı da
ha çok tasarruf bakımından ele alınmış bulun
makta idi. Komisyonumuz herşeyden önce hiz
metleri dikkate aldı ve hizmetler üzerinde uzun 
uzadıya durarak, kadroları hizmetlere göre ayar
ladı. 
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Komisyonca kabul edilen, bu tasarıda yürür

lükteki tasarıya nazaran maaşlı ve ücretli me
mur kadrosundan 90 kişi tasarruf edilmiştir, ev
velâ bir tasarruf vardır. 

Hükümetin tasarısında ise, yürürlükteki ka
nuna nazaran maaşlı ve ücretli kadrolardan 
109 kişi azalıyordu. 

Bir arkadaşımız da Turizm dairesini kifayet
siz bulmaktadır. Hükümetin sevkettiği tasarı
da Basm ve Yayın Kanunu ayrı, Turizm Umum 
Müdürlüğü Kanun tasarısı ayrı mütalâa edil
mişti. 

Komisyon, Turizm Umum Müdürlüğünün, ge
niş bir kadroyu istilzam ettireceğini ve Turizm 
bahsinde henüz hazırlık devresinde bulunduğu
muzu dikkate alarak bu teşkilâtı Basın ve Ya
yın teşkilâtı içinde mütalâayı zaruri görmüş ve 
turizme ehemmiyet verilmesini belirtmek için; 
Basın ve Yayın kelimesinden sonra turizm keli
mesini ilâve ederek teşkilâta Basın Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü adını vermiştir. 

Turizm, niçin umum müdürlük olarak Ko
misyonca mütalâa edilmedi. 

Arkadaşlar; büyük ölçüde turist celbedecek 
durumda değiliz, ilk şartları hazırlamadan yur
da turist celbetmeye kalkışmak, lehimize değil, 
aleyhimize çıkar. 

Binaenaleyh her şeyden evvel turizm bah
sinde bir hazırlık devresi zaruridir. Fakat ha
zırlık devresinin geniş bir teşkilâtla ele alın
masını biz faydalı görmedik. Çünkü ihzari ma
hiyette yapılacak birçok şeyler vardır. Daha 
otellerimiz yoktur, turislik hartamız yoktur, 
yollarımız dilediğimiz gibi muntazam değildi", 
benzin istasyonlarımız yoktur, turistlerin is
tirahat ve gezilerini sağhyacak kolaylıklar yok
tur. Bütün bunların yapılması lâzımdır. Sonra 
dünyanın bugünkü durumu turizmi teşvik et
mekten çok uzaktır. Gerçi harb bitmiştir. Ama 
soğuk harb devam etmektedir. Nitekim Ba
sın ve Yayın Genel Müdürlüğünün Amerikan 
Expres Company Seyahat dairesinden aldığı 
cevaplar sevindirici değildir. Seyyahlar umumi
yetle gezilerini muhtelif yerleri ziyaret edecek 
şekilde kombina ederler. Yani Amerika'dan 
doğrudan doğruya İstanbul'a veya İzmir'e, ki 
buralar en büyük turistlik mıntakaiarımızdır, 
gelmezler. Buralara gelirken Yunanistan'a da 
uğramak isterler. Halbuki Yunanistan'ın bu
gün içinde bulunduğu durum turistlerin oraya 
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gitmesini temin edecek bir durum değildir. 
Amerikan Ekspres Kompaniyden gelen cevabın 
birkaç satırını müsaadenizle okuyorum : 

«Zevk mülâhazası ile Türkiye'ye seyahat et
mek imkânlarını incelemek neticesinde vardı
ğımız hüküm; bu gibi seyahatlara başlıca engel 
teşkil eden unsurun Türkiye'ye komşu memle
ketlerde hüküm süren siyasi karışıklıklar olduğu 
merkezindedir.» 

İşte bütün bu sebeplerden ve hazırlık devre
sinde bulunduğumuzdan Komisyonunuz turizmi 
geniş bir umum müdürlük halinde bulunmasına 
lüzum görmedi onu Basın ve Yayın teşkilâtı için
de mütalâa etti. 

özçoban arkadaşımız «turizm ve radyo danış
ma kııriıllar]» na takılarak diyor ki ; Basm ve 
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünde çalı
şanlar mütehassıslardır, ayrıca danışma kurulu 
gibi bir heyete ne lüzum var? 

Arkadaşlar; Basm ve Yayın Umum Müdür
lüğü teşkilâtında çalışan arkadaşlar şüphesiz 
mütehassıstırlar. Fakat yalnız radyoyu, yalnız 
turizmi alsak, bunlar birbirinden okadar farklı 
ve ayrı yetkileri gerektiren mevzulardır ki, 
eğer senede bir veya iki defa teşkil edilecek bir 
danışma kurulundan istifade edilmezse arzu 
edilen verim de elde edilmez. Nitekim daha ge
çenlerde radyo programını tesbit etmek üzere 
üç dört gün devam eden bir komisyon, bir danış
ma kurulu toplandı, birçok müspet ve hayır
lı kararlar aldı. Rasyonel çalışma bakımından 
bunu zaruri gördük. 

Turizm hakkındaki hükümler kifayetsizdi", 
teşkil Attan bir fayda ummuyoruz dedi yine Öz«;o-
ban. 

Kanaatımızca, tasarıdaki turizm dairesi, ha
zırlık mahiyetindeki turizm faaliyetini başara
cak durumdadır. 

Radyodan siyasi partilerin faydalanmala
rını sağlıyan hükümler yok gibidir dediler Bunu 
hem Osman Nuri Koni arkadaşımız, hem de öz
çoban arkadaşımız söylediler. 

Arkadaşlar; siyasi partilerin radyodan fay
dalanma tarzları hakkında muhtelif memle
ketlerin mevzuatım inceledik. Yabancı memle
ketlerin radyolarında işaret edildiği gibi, öyle 
herkesin istediği gibi saatlerce konuşması mev-
zuubahis değildir. Meselâ İngiltere'de, ancak 
muayyen vesilelerle ve muayyen miktarları geç-
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menıek üzere muhalif partilerin sözcülerine rad
yoda konuşma imkânı verilmektedir. Muhalif 
partilere mensup sözcüler, milletvekili adayları 
tesbit ve ilân edildiği günden itibaren radyoda 
konuşabilmektedir. Bu suretle seçim propagan
dası için ayrılan zaman da ancak bir seanshk 
bir konuşma zamanından ibaret kalmaktadır. 

Kanada'da siyasi partiler tarafından radyoda 
usulü dairesinde yapılabilen iç, politika ile ilgili 
yayınlara, seçimlere 15 gün evvel başlamak ve 
seçimlere iki gün kala nihayet verilmektedi'-. 

Efendim ; Sayın Osman Nuri Könı'nin hesa
bına göre iktidar partisi dört yılda 1! 000 saat 
radyoda konuşurmuş. 

OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — Evet me
sai zamanlarına matuftur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SU UT KE
MAL YETKİN (Devamla) — Dünyada hiçbir 
iktidar partisinin, millet için hazırlanan pro
gramları, siyasi faaliyeti ile altüst ettiği gö
rülmemiştir. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) - Edebilir
ler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Devamla) — Kendileri konu
lurken biz dinledik. Biraz da bizi dinlesinler. 
Şimdi İktidar Partisi her gün altı defa 15 şer 
seans yani 90 dakika konuşacak olsa, senede 540 
saat, dört senede 2 160 saat eder. Tabiî bütün 
bu söylediklerim mümkün olmıyan ştyler. Ama 
kendileri 11 000 saat diyerek muhalin muhalin
den bahsettikleri için. bu hesabı yapmak zo
runda kaldım. Sayın üsdat bübalâğayı seviyor. 

OSMAN NURİ KÖNf (İstanbul) — Alatur
kayı kapatıp plâk dinletiyorsunuz, propaganda 
yapıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Devamla) — Ahmet Renizi Yü-
regir arkadaşımızın mütalâalarına geçiyorum. 
Arkadaşımızla Komisyonda birlikte çalıştık, fi
kirlerinden çok istifade ettik. Yalnız arkada
şımız mütemadiyen tasfiyeden ve kadro kaba
rıklığından bahsettiler. Bu noktada aramızda bir 
muhalefet vardır. Bir kere, başlangıçta arzettiğim 
gibi, esas olan hizmettir, tasfiye değil. Eğer biz 
tasfiyeye gidersek, birçok memuru çıkartır az 
memurla iş görelim dersek ve az memur işleri 
aksatırsa ozaman bu teşkilâttan beklediğimiz 
verimi göremeyiz. Ama yürürlükte olan tasa-
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riya nazaran (90) kişilik bir hafifleme de elde 
edilmiştir. Yüregir arkadaşımız fazla ihtisas 
kadrosundan da sözettiler. İhtisası gerektiren 
işler varsa elbette ihtisas kadrosu olacaktır. 
Yaptığımız incelemeler bizi ihtisas kadrosunun 
lüzumuna götürdü. 

Umum Müdüre çok salâkiyet verilmiştir, 
buyurdular. Umum Müdürün kanunen tesbit 
edilmiş salâhiyetleri vardır. 

Yalnız arkadaşımızın işaret ettikleri 14 ncü 
madde mucibince umum müdür bir dairede ça
lışan bir memuru alıp diğer bir dairede çalıştı
rabileceğini âmirdir. Meselâ, icabında umum 
müdürlük tanıtma işlerine büyük eJhemmiyet 
vermek isterse haberler servisinden birçok me
murları alıp tanıtma dairesine nakledebilecek
tir. Zaruretlere ve ihtiyaçlara göre, umum mü
dürlük teşkilâtını iyi çalıştırmak üzere böyle 
bir seyyaliyet derpiş edilmiştir. 

Ahmet Remzi Yüregir ve diğer bâzı arka
daşlar mütercimler üzerinde de durdular, sayı
larının çokluğundan bahsettiler. İbrahim Refik 
Soyer arkadaşımız da sayı «bana çok görünü
yor» dedi. Çok görünüyor derken niçin böyle 
olduğunu söylemek de lâzımdır. Mütercimler 
kadrosu azaltılıp çoğaltılırken birtakım esasla
ra göre azaltılır veya çoğaltılır. Kendilerine bu 
hususta birkaç bilgi verirsem zannederim me
sele aydınlanır. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 170 ga
zeteye ve iki kupür servisine aıbonedir. Bunla
rın bir kısmı hulâsa edilir, 'bir kısmı aynen ter
cüme edilir. 15 muhtelif dil üzerinden 36 istas
yondan yapılan 118 istasyon dinlenir. Yabancı 
memleketler için 13 dil üzerinden bültenler 
hazırlanır. Bunlar muhtelif dillerden yapılır. 

Hali hazırda 27 mütercim bulunmaktadır. 
Faıkat İngilizce servisinde mütercim az olduğu 
ve bu servis faaliyetinin çok olduğu müşahede 
edilerek 9 adet mütercimlik da'ha ilâve edil
miştir. 1947 de tetkik edilen gazete, dergi ve 
Mlten adedi 34 000 dir, bunun 7 000 i İngiliz-
cedir. Tetkik edilen kupür adedi 32 000 olup 
'bunun 29 000 i İngilizcedir. Tercüme edilen 
kitap sayfası 9 000 dir. Bunun da 3 000 i İn
gilizcedir. Ayrıca bâzı vekâletlerden gönderilen 
kitaplardan da tercümeler yapılmıştır. Radyo
nun kısa dalgasında yabancı dillerle yapılan 
emisyonlar, Avrupa matbuatından tercüme edi
len ve radyo gazetesine, pazar gazetesine veri-
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len haiberleri hepsi, bu mütercimlerin elinden 
geçmektedir. Bu kadar kesif işleri yapmak için 
36 mütercim adedini fazla görmek, zannederim, 
'biraz insafsızlık olur. 

Bir arkadaşım, sanatkârlara kâfi derecede 
zam yapılmamıştır dediler. Arkadaşlar, sanat
kârların durumu dikkate alınarak imkân, nispe
tinde vasati 30 lira kadar, bir zam yapılmıştır. 
Sipikerlere de zam yapılmıştır. 

Diğer bir arkadaşım, yanlış anlamamış isem, 
Turizm Dairesi varken Tanıtma Dairesine lüzum 
yoktur, dedi. Nasıl böyle bir şey iddia edilir, 
bilmiyorum. Turizm, propagandanın bir par
çasıdır. Memleketi maddi ve mânevi taraf la-
riyle tanıtmaktan uzaktır. Turizm olsa olsa pro
paganda faaliyetinin onda birini teşkil eder, 
tanıtmaya da lüzum vardır, bu tasarıdaki vazi
yete göre turizme de lüzum vardır. 

Yüregir arkadaşımız Genel Müdürlük Büro
su lüzumsuzdur dedi. Arkadaşlar buna çok lü
zum vardır. Çünkü Amerika'da ve İngiltere'
de basın ateşeleri bulunmaktadır. Kanun tasa
rısı üçüncü bir basın ataşesini de derpiş etmiş
tir, bu basın ateşelerimiz yabancı memleketler
de siyaset adamları ve basınla hali temastadır
lar. Gönderecekleri bilgilerin geleceği yer, top
lanacağı merci bu bürodur. Doğrudan doğruya 
Umum Müdürlüğe foağlı ve onun, mesuliyeti al
tında çalışan bir dairedir, lüzum vardır, 

İstanbul'daki radyo işi gecikmiştir, 8 Hazi
randa tesellüm edilecektir. Yine Yüregir arka
daşımız Umraniyedeki verici istasyonun Tak
sim'deki Radyoevinden 22 kilometre uzaklıkta 
olduğunu söylediler. 

Bu hususta mütehassıs arkadaşların söyle
dikleri bu durum zaruridir. Dünyanın her ye-
yerinde de böyledir. Onun, için bu meselelerin 
münakaşasını teknisiyenlere bırakmak daha doğ
ru olur. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Ben, verici istasyonunun niçin karşı sahilde ya
pıldığını "söylemiştim. Boğaz'dan geçirilmesi
ni doğru bulmamıştım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT 
KEMAL YETKİN (Devamla) — Sayın Nuri 
özsan arkadaşımıza teşekkür ederim. Tasarı 
hakkında, bilhassa tasarının ikinci maddesi hak
kında çok güzel şeyler söylediler. Kendilerine 
huzurunuzda teeşekkür ederim. 

Hasene İlgaz arkadaşımız; muhabir ve mü-
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vezziler konusu üzerinde durdular. Hakikaten 
bu mevzu dikkati celbedecek, önemli bir mev
zudur. Fakat ne yapalım ki, bu mevzuun bu ta
sarı ile bir alâkası yoktur. Konu Matbuat 
Kanununun 21 ve 22 nci maddeleri ile ilgilidir. 

Kendilerinin hislerine iştirak ederim, fakat 
bu kanun tasarısında bir şey yapilamıyacağmı 
ifade ederim. (Kâfi sesleri). 

Maruzatım bu kadardır, arkadaşların sorula
rı olursa cevap vermeye amadeyim. 

Korgll. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bu kanun tasarısı Hükümetten 305 memımı ih
tiva ederek gelmiştir, sonra 550 ye çıkarılmış, 
deniliyor. Bu, doğru mudur1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Devamla) — Efendim, Hükü
metten gelen tasarıya göre bir kabarıklık var
dır. Fakat yürürlükteki kanuna göre mühim 
derecede azalma vardır. 

Orgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bunun izahı...? 

SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) — Bu
nun izahı, bilhassa bâzı servislere çok ehemmi
yet verdik. Tanıtma Dairesi Umum Müdürlüğü
ne. Tanıtma dairesi dünyanın bugünkü duru
munda yalnız birtakım yanlış siyasi haberleri 
düzeltmekle ve bâzı haberleri yaymakla iktifa 
etmemelidir. Dana ziyade kültür ve sanat bakı
mından tanıtmanın icabeittiği kanaatindeyiz. 
Bir memleket mânevi bünyesi ile, kültür ile an
cak dışarıya kendisini tanıtır. Sonra İstanbul 
Radyosu vardır, ayrıca Ankara Radyosunda da 
kısa dalga ihdas edilmiştir. Bütün bu sdbep'ler-
den dolayı zaruri olarak Hükümet tasarısına 
nazaran'bir kabarma, yürürlüktekine nazaran 
da hafif bir inme olmuştur. Bu kadro işinde her 
baikımdan işleri nazarı dikkate aldığımızdan sa
yın arkadaşlarım emin olabilirler. 

Orgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Çünkü 305 ile 550 arasında çok Ibüyük bir fark 
gördüğüm için 'tenevvür etmek istedim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Suut 
Bey, eskiden Ayın Tarihi diye bir kitap çıkardı. 
(Çıkıyor sesleri). 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Dâhiliye çı
karır. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Kim çı
kartırsa çıkartsın. Efendim, şu kadar gazete 
okunuyor, bunun şu kadarı İngilizce, Fransızca 
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falan diye söylediniz. Şimdi böyle biraz resimli 
filân hir şey yapın da herkes okusun, dalha iyi 
almaz mı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Devamla) — Ayın Tarihi çıkı
yor efendim. Arzu ederseniz gönderirler. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — nere
de? 

BAŞKAN — Meclise geliyor, istiyen de alı
yor. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bizim 
gördüğümüz yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Devamla) — Efendim, Ali Rı
za Bey zatı âlinize rakam vereyim. Komisyon 
tasarısında maaşlı ve ücretli memur sayısı 470 
dir, Hükümetinkinde ise 446 dır; arada 24 ka
dar fark var. 

Orgl. ALİ RİZA ARTUNKAL (Manisa) — 
305, 550 ye çıkmış dediler de. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, İkin
ci maddede diyorsunuz ki, Türkiye'yi dışarda 
tanıtmak, içerde Cumhuriyet esaslarını ve Türk 
demokrasisinin gelişmelerini... Bu biraz müphem 
gibi geliyor. Türk demokrasisinin esaslarını ta
nıtmak; bundan kastınız nedir ve sebep nedir? 
(Maddede maddede sesleri). 

SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) — Bu 
gayet vazı'htır. Müsaade ederlerse maddede arz-
edeyim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim... 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi sahibi oldu

ğunuzu da unutmayınız. (Gülüşmeler). 
HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Efendim, 

açıkta olan memurlar hakkında nasıl muamele 
yapılacaktır? Bu tasarıda ona dair bir hüküm 
yoktur. 

İkincisi; memurları açığa çıkarma şahsi te
lâkkilere yol vermeyici bir sistemle yapılması 
için bir nokta ileri sürülmüş müdür1? 

Aydınlatılmasını rica ediyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE

MAL YETKİN (Urıa) — Hükümet tasarısında 
açıkta kalacak memurların durumu hakkında 
bir madde vardı. Bu madde komisyonumuzda 
uzun boylu münakaşa mevzuu oldu. Bu, mevcut 
olan ve Mecliste görüşülmekte olan Emekli Ka
nunu tasarısının hükümlerine aykırıdır. Çün
kü açıkta kalanlara % 70 e kadar açıktan maaş 
veriliyor. Sonra o hüküm mevcut olan Menıu-

j . 1949 O : 2 
rin Kanununa aykırı bulunuyordu. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Efen
dir, üç sualim cevapsız kaldı. 

BAŞKAN — Birer birer sorunuz. 
OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — 1 — Dev

let Başkanı, umumi seçim zamanında kemat'is-
sabık parti mümessilinden başka olarak, ondan 
maada radyoda konuşacak, seçim propagandası 
yapabilecek mi? Bu bir, 

BAŞKAN — Bu sorularınıza Hükümet cevap 
verecektir. Müsaade buyurursanız sözcüyü il
gilendiren sualinizi sorunuz. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Diğer 
bir sualim; Hükümet keyfemayeşa saati mesaiye 
mütesarrıftır, istediği zaman kapatır, müste
şarını, müdürü umumisini gönderir, her zaman 
konuşma salâhiyetini haizdir. Şimdi bunu so
ruyorum, meselâ alafıranga veyahut da alaturka 
mesai saatinde veya başka bir mevzu zamanında 
Başbakan konuşacak diye bilecek mi? 

BAŞKAN — Bu suale de Hükümet cevap ve
recektir. Sözcüden başka bir sualiniz varsa 
sorunuz. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Soru 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 

Efendim, belki duymadım, af buyursunlar, 165 
bin liralık külfet yeni bütçeye tahmil ediliyor 
imiş. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE 
MAL YETKİN (Devamla) — Böyle bir yükleme 
yoktur. Ancak senenin bütçesinde küçük bir 
kabarıklık olacaktır. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
İkincisi, bu sene tasarruf var, bir kısım memur
lar (L) cetveline alınmıştır, aktarma yapılmış
tır. 

GKÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT 
KKMAL YKTKÎN (Devamla) — Evvelâ bunun 
ne miktarda olacağını şimdiden kestirmek müm
kün değildir. Sonra, demin arzettiğim gibi komis
yonunuz, hizmetleri dikkate aldı; her ne pahasın;; 
olursa olsun kadroları azaltmak cihetine gitme
di. Çünkü komisyonun görüşü, esas hizmetlerin 
lâyıkı şeklinde görülmesidir. Ama ille tasarruf 
ya-pacağım denince iş aksar. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ta 
sarraftan vaz geçdik ama mevcuda nazaran 165 
bin lira yüksektir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT 

KEMAL YETKİN (Devamla) — O şimdiden 
kestirilemez. 

İBRAHİM REFİK SOYER CTiğde) — Bi
rincisi bu, âdeta itiraf buyuruyorlar. 

BAŞKAN — İtiraf! mevzuunahistir. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — İkin

cisi, ben saydım, tekrar tekrar saydım 56 müter
cim var, bunun (9) u (L) cetvelinde, (45) kalı
yor, kendileri birşey mi düşünüyorlar da bu mü 
tercim adedini indiriyorlar ! Ben hassa t an say
dım, iki defa saydım, üç defa saydım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT 
KEMAL YETKİN (Urfa) —Mütercim kadrosu 
36 dır. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — O 
halde bir daha sayayım... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun Kemal Varınca... 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane; 

— Ben Hükümetten soracağım.... 
BAŞKAN — Söz Başbakan Yardımcısı Niha 

Erim'indir. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Efendim, Sayın Osman Nuri Köni'-
nin suallerine birer birer cevap arzedeeeğim. 

Evvelâ biz aşiret değiliz, biz, bir Devletiz ve 
bu Devletin bir Anayasası vardır. O Anayasa 
ile herkesin hakkı, vazifesi, salâhiyeti tâyin ve 
tesbit edilmiştir. O Anayasa ile Devlet de vaziiV 
alanların başında, Devlet Reisinin de hak, vazife 
ve salâhiyetleri de tesbit edilmiştir. 

Şimdi ben kendilerine Hükümet adına cevap 
vereyim : 

Türkiye Cumhuriyetinin Başkam dilediği za
man, dilediği saatte Türkiye radyosundan vatan
daşlara serbestçe hitap edecek ve Hükümetiniz 
bunu temin eyliyecektir. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

İkinci suallerine cevap arzediyorum : Devlet 
radyosundan Hükümet Başkanı ve bütün vazifeli 
Bakanlar memlekete, vatandaşlara, Hükümet 
işlerine ait bildirecekleri bir husus olduğu zaman. 
istifade edeceklerdir. Elbetteki bunu gelişi güzei 
yapınıyacaklardır. Mevcut programlara göre ko
nuşma saatlerinde ve konuşma zamanında yapa
caklardır. 

Dr. NECDET OTAMAN (Manisa) — Bun
dan daha tabiî birşey olur mu '? 

NİHAT ERİM (Devamla) — Bu vesile ile 
bir şeye işaret etmek isterim : Sayın Osman Nuri 

Koni Hükümeti parti ile karıştırıyorlar. Bugün 
Hükümet bir partiye istinat ediyor. Yarın öyle 
vaziyetler olabilir ki Hükümet iki, üc parti üye
lerinden mürekkep bulunabilir. Hükümet radyo
dan en başta istifade edecek olan organdır. Çün
kü Hükümet Yüksek Meclis ekseriyetinin itimadı 
ile iş başında duran ve icra adı verilen memleket 
işlerini gören bir organdır. Bunu yaparken, dev
letin emrinde olan bütün vasıtalardan istifade 
ederek, vatandaşlarla kendi arasındaki haber al
ma ve haber verme işlerini en kesif şekle sokmak
la vazifelidir. Hükümet bunu yaptığı için değil 
yapmadığı zaman tenkit edilmelidir. 

Partilerin radyodan istifadesi. Biz bu sisteme 
yeni girdiğimiz için kendimiz birşey icat et
mek hevesine kapılmadık. Bizden çok evvel bu 
yola girmiş ve Devlet radyolarını tesis etmiş 
olan memleketlerin bu işleri nasıl gördüğünü 
ariz ve amik tetkik ettik ve şimdi Komisyonun, 
Hükümetin de mutabakatiyle, tesbit etmiş ol
duğu formül ki İngiliz radyosu Devlet rad-
yosudur, İngiliz radyosuna en yakın olan for
müldür; onu tercih etmiştir. Hükümet de bu
nu memnuniyetle karşılamıştır. Bizde de, her 
demokrat medeni memlekette olduğu gibi, par
tiler seçim zamanlarında müsavi saatlerle rad
yodan istifade edecektir. Fakat Hükümet her 
zaman, dilediği anda vatandaşları tenvir et
mek için radyodan istifade edecektir. Her 
hangi bir tereddüde mahal bırakmamak için ga
yet sarih ve vazıh olarak bu noktayı arzetmi.ş 
bulunuyorum. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Sual. 
NAZIM POROY (Tokad) — Anlamadı ga

liba. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Baka

lım siz mi anlamadınız, ben mi anlamadım? Şim
di anlaşılacak. 

Efendim, sualim karanlık kaldı, yahut umu
mi sözlerle cevaplandırıldı güya. Bendeniz de
dim ki, seçim zamanında parti mümessilinden 
maada, başkaca, Devlet Başkanı da kemafis-
sabık, yani diğer seçimlerde olduğu gibi seçim 
propagandası yapacak mı, yapınıyacak mı'? Bir 

İkincisi, Başbakan seçim propagandası yapa
cak mı, yapınıyacak mı? İki. 

Sonra diğer ricali Devlet yapacak mı, yap
ınıyacak mı? sualim bundan ibaret. Sorularımın 
cevaplanmasını istiyorum tabii parti mümessil
lerinden maada. 
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BAŞKAN — Güya diye bir söz sarf ettiniz de 
OSMAN NURİ KÖNÎ (istanbul) — Ben de 

lâtife ettim. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NtHAT ERİM (Kocaeli) — Demin 
söylediğim sözleri tekrar etmekten başka yapa
cağım birşey yoktur. Her vazifelinin sıfat ve 
yetkisi Anayasada ve diğer kanunlarla çizilmiş
tir. Herkes resmî sıfatı ile muamelede bulu
nurken o sıfatın kendisine verdiği yetki, vazi
fe ve hak dâhilinde harekette bulunur. Devlet 
radyosunda, resmî sıfatları sayarak bu makam 
sahipleri istifade edecek dediğim zaman, hep 
resmî sıfatları ve resmî sıfatların verdiği hak 
ve vazifeleri kastediyorum. Bizim Anayasamız
da Devlet Başkanının herhangi bir parti başka
nı olmasını menedecek bir hüküm yoktur. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Vardır. 
Bu mevzuu açarsanız, bu mesele hakkında ko
nuşuruz. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANİ NİHAT ERİM (Devamla) — Size ve
rebileceğim cevap; müzakere usulünü öğrenme
nizi tavsiye etmektir. Bunu öğrenirseniz daha 
iyi olur. 

OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — Buyur
dular ki. Anayasaya istinaden kendilerine va
zife verilmiş resmî şahsiyetler ve organlar. 

Ohalde ben diyorum ki; o organlar, o şahsi
yetler; ve Anayasaya istinat eden zatların bita
raf olması, âdil olması hukuki bir Devlet mü
messili vasfım haiz olmaları lâzımdır. Binaen
aleyh kendi partileri adına propaganda yapacak
lar mı, çünkü bu bitaraflığı ihlâl eder.. Halbu
ki adalete ve bitaraflığa riayet etmek lâzımdır. 
âdil ve bitaraf olmak lâzımdır, Devlet Reisinin 
de bitaraf olması lâzımdır. (Soldan, cevabı ve
rildi, anlaşıldı sesleri, gürültüler). 

Hayır, resmî buyurdular, cevap vermediler, 
kapalı cümlelerle konuşuyorlar. (Soldan gürül
tüler). 

Ben hatiple konuşuyorum. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 

BAKANI NİHAT ERİM (Devamla) — Ben Bü
yük Meclise hitap ederim; siz Makamı Riya
sete. Hiç biı- zaman kapalı konuşmuş değilim. 
Gayet vazih arzettim, Sayın Osman Nuri Ko
ni'nin ne yapmak istediğini, ne kasdettiğini 
çok iyi anladım. Fakat ben Büyük Meclisin mü-
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zakerelerini onun istediği seviyeye indirmek is
temiyorum. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Ce
vap veremiyorsunuz, izharı aciz ediyorsunuz, ben 
iyi ve samimî bir cevap isterdim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 

Remzi Yüregir'in takriri münasebetiyle komisyon 
adına söz söyliyeeeğim. 

YUSUF ZİYA ORTAÇ (Ordu) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde mi?. 
YUSUF ZİYA ORTAÇ (Ordu) — Evet, aley

hinde. 
BAŞKAN — Yeterlik takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddelere geçilmesini arz ve 

teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Yusuf Ziya Ortaç söz sizindir. 
YUSUF ZİYA ORTAÇ (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar; yeterlik aleyhinde bulunacağım. Çün
kü bâzı küçük şeyler var ki, aydınlatmamız lâ
zımdır. Meselâ Sayın Osman Nuri Koni buradan 
C. H. P. sinin dört senede on bir bin saat radyo
dan istifade ettiğini söylediler. Küçük bir hesap 
ameliyesi yaptım, dört sene 360 ar günden 1440 
gün eder; radyo günde 8 saat neşriyat yaptığına 
göre bu da 11 520 saat tutar. Demek ki,-dört se
nede 11 küsur bin saatlik radyo neşriyatın bütün 
dakikalarına C. H. Partisi hâkimmiş. Utlar, ney
ler, tamburlar, kanunlar hey Halk Partisinin 
türküsünü çağırmış. (Gülüşmeler). 

OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — Cevap 
vereceğim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade edin. Yeterlikten son
ra, yeterlik kabul edildikten sonra fikrinizin ters 
anlaşıldığı iddiası.... 

OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — Birşey 
söyliyeeeğim. 

BAŞKAN — Takdir Başkanlığa aittir. 
OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — Şahsını-

bahsediliyor. Arzedeyim. Yanlış anlaşıldı Muhte
rem Başkan. 

BAŞKAN — Söz vereceğim. Fikrinizin ters 
anlaşıldığını takdir ederim. Vaziyetinizi kabul 
ederim. Size söz vereceğim. Başka nasıl anlata
yım Türkçe.. 
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AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Ben yeterliğin aleyhinde bulunacağım. j 
BAŞKAN — Bir defa söz verilir. j 
(Hüseyin Ulusoy'un önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. 
Buyurun, fikrinizin ters anlaşıldığını riya

set takdir ederek size söz veriyor, buyurun 
efendim, yalnız o noktayı izah etmenizi rica 
edeceğim. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Arka
daşlar, bendeniz şu ciheti arzetmek istiyorum; 
otuz günü 8 saatle darbediyorum, hâsılı darbı 
da yine dörtle darbediyorum; buyurdukları gi'bi 
11 bin küsur saat çıkıyor. Ben 'bu kadar saat 

konuşuluyor, demiyorum, yalnız konuşmaya kaa-
dirdir, imkân vardır diyorum. (Gülüşmeler) 
Emsal i vardır, diyorum. Meselâ 2 - 3 saat bir 
pilâğı koyuyorlar, mütemadiyen çalıyor. Yani 
konuşmak imkânı- vardır, bu bir yetkidir, bir 
kudrettir. Muhakkak ki, bilfiil konuşuyor veya 
konuşturuyor. İstediği zaman bunu yapmaya 
kudreti vardır demek istedim. Evet konuşuyor 
ve konuşturuyor. Hattâ Sayın Başbakan Yar
dımcısı şimdi itiraf ettiler, istenildiği zaman 
Devlet Başkanı veya Başbakan konuşabilir, de
diler. Demek konuşuyor veya konuşturuyor. 
Radyo'da tasarruf ediyorlar, buna bayır deme
diler. 'Bunu tebarüz ettirmek istedim. (Konuşur 
sesleri, gürültüler) Hükümet bu imkândan is
tifade ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurun, şimdi öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı ihti

yaca uygun olmıyan tasarının reddini teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen 'arzettiğim sebeplerden dolayı Basın, 

Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Vazife ve 
Kuruluş Kanun tasarısının bilhassa vazife ih
das, vazife bölümü, esas hizmetlere ayrılacak 
ödenek tes'bitleri ile Devlet gelir, giderlerine 
taallûk eden kadro cetvellerinin esaslı surette 
tetkik ve tesbiti ve bütçe tekniğine uygulanma
sına sağlanması bakımından 'bu tasarının bir 
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kere de Bütçe Komisyonuna lı av ali e buyurulma-
sını arze ve teklif ederim. 

Seyhan 
Remzi Yüregir 

BAŞKAN — Buyurun. Önergesini izalı ede
cekler. Siz de cevap vereceksiniz. Yalnız buna 
maksur olmak üzere. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Yalnız buna maksur olmak üzere. 

AHMET RKMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
K fendim, (Yeterlik kabul edildi sesleri). 

BAŞKAN — Takririni izah hakkı vardır. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, uzun boylu sizi yoracak 
değilim. Mühim bir nokta üzerinde maruzatta 
bulunacağım. Sözüme son verirken arzettiın; 
bu yama ne 'bütçe tekniğine ve ne de malî for
müle uygun değildir. Sayın sözcü arkadaşımız 
izah etti ama 90 kişi diye izah ettiler. Tasarı 
meydanda. Eski kadro 480, bugünkü kadro 500 
küsurdur. Yine itiraf ettiler, 160 bin liralık bir 
fazlalık vardır. Bu itibarla bunun karşılığı ne
reden bulunacaktır1? Maliye Bakanlığı bu para
yı bulmuş mudur? Gelecek sene, bu sene için. 
Bendeniz bu bakımdan bu tasarının teknik ba
kımdan tetkiki için Bütçe Komisyonunun süz
gecinden geçmesini arzediyorum. Emsali de 
çoktur meselâ Memurin Kanununa Ek Maaş 
Kanunu burada saatlerce görüşüldü, nihayet 
Bütçe Komisyonuna verildi; bir öğretmen ar
kadaşın maaşına on lira zam yapılsın mı yapıl
masın mı meselesi Bütçe Komisyonuna gitti ve 
nihayet o komisyonun noktai nazarı kabul 
edildi. Daha birkaç gün evvel iki mütercim 
meselesi Heyeti Umumiyede görüşüldü ve ni
hayet Bütçe Komisyonuna verildi. Bunun da 
bir kere muhakkak surette teknik komisyon
dan geçmesi, Yüksek Meclisin bütçe tekniğine 
ve malî formüllere aykırı neticeye varmaması 
için lâzımdır. Ben teklif ediyorum kabul edip 
etmemek size aittir. 

BAŞKAN - Buyurun Refik Ahmet Seveıı-
gil. 

(Yeterlik önergesi kabul edilmişti, no oldu 
sesleri) 

BAŞKAN — Takrir sahiplerinin takrirleri
ni izaha hakları vardır. Riyaset makamı tüzük 
hükümlerine uyarak bu sözü vermektedir. Bu
nun aksini istemiye kimsenin hakkı yoktur, 
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EKREM ORAN (izmir) — Yeterlik Öner

gesinin kabulünden evvel söyliyeydiler. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesinden evvel 

heyeti umumiyesi hakkında konuşulmuştur. 
Şimdi takrir sahibinin takririni izaha hakkı 
vardır. Komisyon Başkanı takrire maksur ol
mak üzere izahta bulunacaktır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANİ REFÎK 
AHMET SEVENGlL (Tokad) — Takrire 
maksur olmak üzere Komisyon adına Ahmet 
Remzi Yüregir arkadaşımıza arzı cevap ediyo
rum. 

Efendim, müzakere edilmekte olan tasarı 
Yüksek Meclisin çeşitli komisyonlarına verilir
se uzun zaman alacağı yolundaki mâruzâtımız 
Muhterem Meclisçe kabul edildiğinden bir 
geçici komisyona verilmişti. Bu geçici komis
yona Bütçe Komisyonundan da mümessil gön
derilmiştir. Bu Geçici Komisyonda Bütçe Ko
misyonu da temsil edilmiştir. Bütçe Komisyo
nu Ahmet Remzi Yüregir, bendeniz ve Vedat 
Dicleli arkadaşımız tarafından temsil edilmiş
tir. 

AHMET REMZİ YÜREGtR (Seyhan) — 
Ben muhalifim. 

REFİK AHMET SEVENGtL (Devamla) — 
Bu müzakereler sırasında muhterem arkadaşı
mız Remzi Yüregir azlıkta kalmıştır. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Söz istiyorum. Adım geçti. 

REFİK AHMET SEVENGlL (Devamla) — 
Benim «de adım geçti, bir daha mı söz alaca-
ğ ı m t 

Kendilerinin azlıkta kalması her vakit vâki 
olan hâdiselerdendir. Şimdi muhterem arkada
şımız kendisinin Geçici Komisyonda azlıkta 
kalması itibariyle bunun bir de temyizen veya 
istinafen tetkiki mahiyetini ifade edebilecek bir 
önerge sunmuş bulunuyorlar. Takdir tabiî Yük
sek Heyetin olmakla beraber 'bendenizin Komis
yon adına arzetmek istediğim şudur ki, yapılan 
iş bütçe formüllerine aykırı olmadığı gibi malî 
mevzuata da aykırı değildir. Kendileri de bu 
komisyonda bulunmuşlardır içtüzüğümüzün de 
iktizası şudur ki; bütün emsaliyle de sabittir, 
temsil edilen komisyonlar namına geçici komis
yonlara gönderilen azalar o komisyonun yap
ması gereken vazifeyi orada ifa etmiş sayılır
lar. Bu bakımdan muhterem arkadaşımız ve 
bâzı arkadaşlar Komisyonun kararma muhalif 
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kalabilirler ama bunu tekrar tetkik ettirelim 
tarzındaki ifadelerini biz usule uygun bulmadı
ğımız gibi müzakerelerin revişi ve iktizasına da 
uygun görmüyoruz. 

Kendilerinin mütalâalarına karşı Komisyo
numuzun arzetmek istediğim n,oktai nazarı su
du* : Bütçe formülüne aykırı bir muamele ya
pılmış değildir. 165 bin liralık karşılıksız tah
sisat verildiği mânasını taşıyan bir ifadede bu
lundular Bu vâki değildir. Bütçe Komisyonu 
evvelce Basın Yayın Bütçesini kabul etmiştir. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan)— 
Şarta muallâk. 

REFlK AHMET SEVENGlL (Devamla) — 
Şarta muallâk bütçe olmaz. Bu, Büyük Millet 
Meclisinden geçmiştir. 

BAŞKAN — önerge hakkında konuşunuz; 
mevzuu çok genişlettiniz. 

REFÎK AHMET SEVENGtL (Devamla) — 
Usulsüz dedikleri noktanın usulsüz olmadığını 
izah etmiyeyim mi? 

BAŞKAN — Şimdi önerge mevzuubahistir, 
onun hakkında konuşursunuz. 

REFİK AHMET SEVENGlL (Devamla). — 
Usulsüz olduğunu buyurdukları noktaya cevap 
vermeye lüzum, yok mu? Bütçe Komisyonuna 
gitmesini istemelerinin sebebi nedir? Yanlış ve 
usulsüz muamele yapıldı, diyorlar; sözlerim 
yanlışlık ve usulsüzlük olmadığının izahı sade-
diridedir. Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinin ra-

jr kamı ve hududu içinde muamele ifa edilmiştir 
ve zaten bunun üstüne çıkılamaz idi. Binaena
leyh, karşılıksız ve yeni bir ödenek verilmiş de
ğildir. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Sataştı. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur. Yanyana otu
ruyorsunuz. Şimdi önergeleri okutuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Kemal öz-
çpban'ın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Tasarının reddini istiyen Ke
mal özçoban'ın önergesini oyun,uza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmiy enler ... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi Ahmet Remzi Yüregir arkadaşımızın, 
tasarının Bütçe Komisyonuna verilmesi, hakkın
daki önergesini reyinize sunacağım. 

Tasarının Bütçe Komisyonuna verilmesini 
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kabul edenler ... Etmiyenler ••• Kabul edilmemiş
tir. 

Başka söz istiyen yoktur. Maddeleı-e gedil
mesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasannuı ivedilikle konuşulması hakkında j 
bir önerge vardır, okutulacaktır: 

Yüksek Başkanlığa 
Basın Yayın ve Turizm Kanunu tasarısının 

ivedilikle ve yeğlikle görüşülmesinin oya konul
masını arz ve teklif ederim. 

Uıi'a Milletvekili 
Suut Kemal Yetkin 

BAŞKAN -•• Tasarının ivedilikle görüşülme
sini kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedilikle gö
rüşülmesi kabul, edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Ka
nunu 

Kuruluş ve gaye 
BİRİNCİ MADDE - - Başbakanlığa bağlı 

«Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü» 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!' 
[>••. ADNAN ADİ VAR (İstanbul) — Ben 

ikinci madde hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Beyefendi; ben birinci madde 

hakkında soruyorum. 
Madde hakkında söz istiyen .' 
KEMAL TURAN" (İsparta) - - Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN • Birinci madde hakkında söz is

tiyen bulundu. 
KEMAL TURAN (İsparta) --• Efendim: 

maddede son bir fıkra olarak Genel Müdürlü
ğün vazifeleri sayılırken basın ve yayın mesle
kinin. icrasında kolaylıklar.. 

BAŞKAN •-- Buyurduğunuz ikinci madde 
hakkındadır. Beyefendi rica. ederim. 

Madde hakkında başka söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul, edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE Basın -Yayın ve Tu
rizm Genel. Müdürlüğünün gayesi, Türkiye'yi 
dışarda tanıtmak, içerde Cumhuriyet esaslarım 
ve Türk Demokrasisinin gelişmelerini yaymak 
ic ve dıs turizmi geliştirecek tedbirleri almak 

. 1949 O : 2 
basın ve yayın meslekinin icrasında kolaylık
lar sağlamaktır. 

Dr. ADNAN ADI VAR (istanbul) — Efen
dim, bu maddenin ifade tarzının biraz değiş
tirilmesi hususunu arzetmek isterim. 

Evvelâ maddenin başında «Basm-Yaym ve 
Turizm Genel Müdürlüğünün gayesi.» denili
yor. Burada müdürlüklerin gayesi yoktur, va
zifesi vardır, kanun onlara vazife veriyor, bi
naenaleyh «vazifesi» demek lazımdır. 

Sonra «Türkiye'yi dışarda tanıtmak, içer
de Cumhuriyet esaslarını ve Türk Demokrasi
sinin gelişmelerini yaymak,» deniliyor. Halbu
ki yaptığımız dairenin asıl işi basın ve yayın
dır, basın ve yayın kelimesi aşağıda geçiyor... 

«Basın ve yayın meslekinin icrasında ko
laylıklar sağlamak» bu ibare çok müphemdir. 
Böyle müphem ifadeler kanıma girmez. Onun 
için bendeniz ikinci maddenin şu şekilde tadi
lini teklif edeceğim: Komisyon arkadaşlarım;! 
da gösterdim kabul ediyorlar. Okuyayım : 

(Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünün vazifesi, basın ve yayın ve diğer vasıta
larla Türkiyeyi dışarda tanıtmak) basın ve ya
yını dışarıya koydum. Basın ve yayınla tanıt
ma şekli asıldır. (Ve içerde Cumhuriyet esas
larını ve Türk demokrasisinin gelişmelerini 
yaymak, basın ve yayın meslekinin ifasiyle ilgi
li işlere bakmak) onun vazifesidir, ona bakacak. 
(İç ve dış turizmi geliştirecek tedbirleri al
maktı ) 

Bendeniz ikinci maddeyi bu suretle teklif 
ediyorum, daha mâkuldür zannediyorum. (Mu
vafık sesleri) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, üs
tat haklı buyurdular. Bendeniz de bu «gayesi» 
kelimesinin yerine «ödevi» teklif edecektim. 

Sonra burada «içeride Cumhuriyet esasları
na-* dedikten sonra «Türk demokrasisinin geliş
melerini yazmak» deniyor. Bendeniz bu nokta
yı müphem buluyorum. Demokrasi tasnifi gibi 
bir şey oluyor. Bu noktada tenevvür etmek lâ
zımdır. 

Diğer taraftan bu kanun heyeti umıuniye-
siyle bir kadro kanunu mahiyetini alıyor. Fakat 
ikinci maddede izah edilen vazifenin ne şekilde, 
ne yolda ve nasıl yapacakları biraz açıklansa 
lesbit edilseydi, daha iyi olurdu kanaatindeyim. 
Bu noktalarda aydınlanmak istiyorum. Yani bu 
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teşekkül ne işler yapacaksa o işler sıralanmalı 
idi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Efendim, komisyon 
Sayın Adnan Adıvar'ın tekliflerine iltihak eder 
ve kabulünü rica eder. 

Emin Soysal arkadaşımız burada müphem
dir dediler. Basın, Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün gayesi Türkiye'yi dışarda tanıtmak 
ve içerde Cumhuriyet ve Demokrasi esaslarını 
yaymaktır. Bu gayet vazıhtır. Memleketimiz 
demokratik bir gelişme halindedir. Görüyo
ruz. hayatın her safhasında görüyoruz, düşün
celerimizde görüyoruz. Bunu dışarıya tanıtmak 
tabiî bir şeydir. Yani ne ise, ne hal içinde ise, 
no terakki kaydediyorsak o vaziyet içinde ken
dimizi tanıtmak. Zannediyorum ki, açık su
rette burada ifade edilmiştir, ilâve edecek 
başka bir şey bulamıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Kemal Turan. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, ben

deniz metin tadili istiyecek değilim, yalnız mad
dede basın mesleğinden den bahsedilmiştir. Ye 
bunun kolaylaştırılması mevzuubahistir. Halbu
ki basın mensuplarının vaktiyle Basın Birliği 
Kanunu ile tanınmış, temin edilmiş birçok hak
ları vardı. Basın Birliği Kanunu kalkınca bu 
temin edilmiş haklar da muallâkta bulunmakta
dır. Binaenaleyh yeni Genel Müdür arkadaşı
mızdan temennim; bu mevzuu ele o alarak ka
nunla tesis edilmiş ve fakat kanun kalkınca ci
heti tahsisi tâyin edilmemiş olan bu hakların 
en münasip bir şekilde basın mensuplarının hay
rına yarar bir hale getirilmesidir. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci madde yerine. 
yeni bir madde teklif ediliyor. Bunu yani Ad
nan Adıvar'ın teklifini komisyon da kabul et
mektedir. 

Komisyon, Adnan Adıvar'ın teklifini kendi 
teklifi olarak sunuyor. 

İKİNCİ MADDE — Basın-Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünün vazifesi; Basın ve 
Yayın ve diğer vasıtalarla Türkiye'yi dışarda 
tanıtmak ve içerde Cumhuriyet esaslarını ve 
Türk demokrasisinin gelişmelerini yaymak, ba
sın ve yayın meslekinin ifasiyle ilgili işlere 
bakmak, iç ve dış turizmi geliştirecek tedbirleri 
almaktır. 

BAŞKAN — Tamam mı? 
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SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Tamam

dır. 
Maddeyi bu suretle kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmişti)-. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Birinci mad

denin başlığındaki; gaye kelimesi de kuruluş 
ve vazife şeklinde düzeltilmelidir. 

BAŞKAN — Evet o da (kuruluş ve vazife) 
şeklinde düzeltilecektir. 

II 
Teşkilât 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel Müdürlük teş
kilâtı 'bir Genel Müdürle yardımcısından ve aşa
ğıda yazılı daireler ve müdürlüklerden kurulur: 

1. Genel Müdürlük Bürosu. 
2. Yayınlar ve Haberler Dairesi, 
:>. Tanıtma Dairesi, 
4. Turizm Dairesi, 
">. Radyo Dairesi, 
(i. İdari İşler Müdürlüğü. 
BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Efendim, umumu üzerinde maruzatta bulunur
ken tanıtma dairesinin fazla olduğunu, turizm 
dairesinin pekâlâ 'bu işi görebileceğini, bunun 
kadroya bir yük olacağım arzetmiştim. Binaen
aleyh bu tanıtma dairesinin kaldırılmasını arz 
ve teklif ediyorum. Bu hususta bir önerge ve
riyorum, kabulünü rica ederim. 

ikincisi, bir de umum müdür muavinine ih
tiyaç olmadığı kanaatindeyim. 90 lira maaşlı 
herhangi bir müdür umum müdüre vekâlet ede
bilir. Bunun için mütevazi bir şekle sokalım. 

BAŞKAN — Bu maddede müdür muavini işi 
var mı? 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
var. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Biz hir taraf
tan bütçe darlığı içindeyiz, bataklık sahalarım 
kurutmak şunlar ve bunlar için para bulmak 
zorundayız, bir taraftan da bölük bölük kadro 
teşkil ederek memur adedini çoğaltmaktayız. 
Namütenahi iş var şu da faydalıdır, bu da fay
dalıdır, şu da olsun, bu da olsun. Ben evimi beş 
milyon liralık teçhizatla teçhiz etmek isterim 
ama getir o beş milyonu da teçhiz edeyim. Şim
di, tanıtma dairesi var, turizm dairesi var sayın 
sözcü bunların vazifelerini izah etti ama tu
rizm nedir, tanıtına nedir bu turizm içinde ta-
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nıtma da yok mudur veya tanıtma içinde tu
rizm? Ayrı ayrı dairelere ne lüzum var. Tanıt
ma dairesinin ayrı işi varmış (tanıtına) ayrı iş
miş eklersiniz birbirine olur bir iş. Bu ne?.. Mü
temadiyen me'mur artırıyoruz. 160 bin lira da 
iza!h edilmemiştir. Bir sürü memur, sonu ne ola
cak?.... Fakat ne yapalım ki, yeterlik önergesi 
kabul edildi. 

Tanıtma dairesi de turizm dairesi de aynı 
şeyi yapacaklar. Allah için söyliyelinı, hadi Ah
met Remzi diğerlerinde haksızdı diyelim anı a 
bunda da mı haksızdır?... Bunun ikisinin vazife
si de aynıdır, ikisinde de tanıtma vardır. Müte
madiyen memur artırıyoruz. 350 bin oldu, yine 
de artırıyoruz... Bu yükü kim kaktıracak'?.... 

BAŞKAN — Arkadaşlar saat geUmiştir. Ya
rın saat 10 da toplanacağız. Fakat gündemimiz 
doludur, tiler Kanunu hariç olmak üzere ki, 
onu Emekli Kanununun arkasından müzakere
ye koymak daha muvafıktır, bu kanuna devam 
ederek, gündemin diğer maddelerini de çıkara
lım. 

Bu kanun ve onu takibeden bâzı ufak tasa
rılar vardır ki bunlar günlerden beri gündem
de beklemektedir. Bunların fazla münakaşaya 
mahal bırakmayacağı da tahmin edilmektedir. 

AIIMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Ya sorular? 

BAŞKAN — Soruları ayrıca Riyaset teem
mül edecektir. 

Şimdi, eğer tensip buyurursanız, yarın Ba
sın ve Yayın tasarısının görüşülmesine devam 

I I * İ ' 

5. — SORULAR 

1. — Çanakkale Milet vekili Ali Hıza Kırsc-
ver'in Üsküdar ile Beykoz arasındaki yola dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Emin ErişirgiVin ya
zılı cevabı (6/330) 

Yüksek Başkanlığa 
Bir sanayi merkezi olan Beykoz muhitinde 

çeşitli fabrikaların bulunmasına rağmen Üskü
dar ile Beykoz arasındaki yol vesaitin serbest 
çalışmasına mâni olacak kadar bozuktur. Bu 
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! etmek ve o bitince - tiler Kanunu tasarısı lıa-
! riç - diğer maddelerden çıkarabileceğimiz mad-
i deleri müzakere etmek tarzı muvafık mı? (Mu-
| vafık sesleri) 
I FAHRÎ BÜK (Bursa) — Bu hususta söz is-
! tiyorum. Pazartesi gündemini bu gibi kanunla-
! rın müzakeresine ayırmıştık. Diğer günlerde ise 
i malî kanunlardan sonra Emekli Kanununu sıra-
| ya koymutşuk. Emekli Kanunu daha 12 nci 
I maddededir. 8 - 4 gün evvel bir prensip kabul 
j edilmiştir. Şimdi ikinci bir prensip kararı aia-
! rak bunu tehir etmek doğru değildir. Yarın 
[ Emekli Kanununa devam etmek faydalı olur. 
j BAŞKAN — Arkadaşımızın yarın ve daha 
i sonrası için verdiğimiz kararlardan haberdar 
j olmamış olduğu anlaşılıyor. Çarşamba, perşem-
| be. cuma günleri buyurduğunuz kanunlara ay-
! rılmıştı. Halbuki, şimdi salı ve cumartesi günle-
j ri dahi teinin edilmiştir. Emekli Kanununa ya-
i rın öğleden sonra devam mümkündür. Burada 
! birik m i?; ve günlerden beri karar istiyen tasa

rılar mevcuttur. Binaenaleyh ortada hiçbir zi
yan yoktur. Emekli Kanunu için de kâfi imkân 
teinin edilmiştir. O halde tensip buyursanız ya
rın saat 10 dan itibaren gündemin, tiler Kanu
nu tasarısı hariç, diğer maddelerini ikmal ede
lim. Görüşmelerin yarın bu suretle yapılmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yarın sabah saat 10 da toplanılmak ve gün
deme devam edilmek üzere birleşime son veri-

I yorum. 
I Kapanma saati : 20 

• • 

VE CEVAPLAR 

yolun biran evvel tamiri halinde harcanacak 
paranın azlığı ile beraber her bakımdan faydalı 
olacağına şüphe yoktur. Müsamahaya taham
mülü olmıyan bu yolun tamiri için Hükümet ne 
düşünüyor? 

Sayın İçişleri Bakanının yazılı olarak açık
lamasını dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Ali Rıza Kırsever 
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İçişleri Bakanlığı 
Mahallî î. G. M. 

1. D. B. Hesap S. M. 
Sayı : 612/210,7665 

21. V. 1949 
Özü - Üsküdar • Beykoz yolu 
hakkındaki yazılı soru öner
gesine dair. 

B. M. Meclisi Yüce Başkanlığına 
3. V. 1949 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

5067 - 6/330/2941 sayılı yazıları karşılığıdır : 
Üsküdar ile Beykoz arasındaki yol hakkın

da Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever 
tarafından verilen yazılı soru önergesi incelendi: 

Üsküdar - Beykoz yolu 20 kilometre uzunlu
ğunda olup 1934 senesinde şehir meclisi kara-
riyle il yolları arasına alınmıştır. Bu tarihten 
itibaren Vilâyetçe bu yol üzerinde çalışılmış bil
hassa son 10 sene zarfında Anadoluhisarından 
itibaren Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe - Beykoz 
arasındaki kısım yeniden açılmak suretiyle 
Üsküdar ile Beykoz birbirine bağlanmıştır. 

Geçen senelerde bu yol üzerinde yapılan iş
ler aşağıda arzedilmiştir : 

1. Bu yolun mebdei olan Üsküdar İskele 
meydanı tevsi ve mozayık parke ferşi ve bir 
kısım rıhtım inşası suretiyle tanzim edilmiş ve 
Paşalimanına kadar yol parke kaldırım olarak 
yapılmıştır. 

2. Üsküdar - Kuzguncuk arasında Fethipa-
şa korusu önü, tevsi edilerek istinat duvarı ile 
tahkim edilmiştir. 

3. Beylerbeyinden itibaren Çengelköyü -
Kandilli ve Anadoluhisarı arasındaki makadem 
şose kısımları tamir edilerek asfaltla kaplan
mıştır. 

4. Beylerbeyi tünelinin giriş ve çıkış tünel 
mihveri istikametine getilmiş ve bunun için Bey
lerbeyi sarayının bir kısım duvarları geri çekil
miş ve güzergâhı değiştirilerek büyük ölçüde 
toprak tesviyesi yapılmış ve istinat duvarı ile 
tahkim edilmiş ve yol asfaltla kaplanmıştır. 

5. Aniköyle Kandilli arasındaki bozuk kal
dırım sökülerek yol mümkün mertebe tanzim 
\e tesviye edilmiş ve yeniden yapılarak bu kı
şını da geçide müsait bir şekle getirilmiştir. 

(>. Anadoluhisarı - Kanlıca - Çubuklu ara
sının asgari genişliği 10 metre olmak üzere lü
zumlu istimlâklar yapılarak tevsi edilmiş ve 
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makadem şosesi inşa edilerek asfaltla kaplan 
mıştır. 

7. Çubuklu ile Paşabahçe arasında güzer
gâh tebdili yapılarak yeniden bir yol yapılmış 
ve asfaltlanmıştır. 

8. Paşabahçe ile Beykoz arasındaki kısım
da keza toprak tesviyesi yapılarak yol tevsi edil

miş ve yeniden şose ve asfalt kaplama yapılmıştır. 
9. Bu defa bozuk bir âdi kaldırımdan iba

ret olan Paşabahçe ile Incirköyü arasındaki kı
sım tevsi edilerek yeniden yapılmış ve asfaltla 
kaplanmıştır. 

10. Beykoz çayırından geçerek Akbaba'ya 
giden yol tevsi edilmek suretiyle yeniden yapıl
mış ve asfaltlanmıştır. 

11. Üsküdarla Beykoz arasındaki asfalt 
kaplamalar zaman zaman bozuldukça yeniden 
yapılmış ve yapılmasına devam edilmiştir. 

Boru konusunu teşkil eden bozuk kısımla
rın tamirine gelince : 

Bu sene Çubuklu Vapur iskelesi civarındaki 
bozuk kısımda rıhtım duvarı yapmak ve yolun 
profilini ıslah etmek suretiyle yeniden yapılmak 
ve Paşabahçe ile Beykoz arasındaki kısım da 
dâhil olduğu halde 86 000 lira keşif bedeli as
falt kaplama işi mütaahhidine ihale edilmiştir. 
Yolun diğer kısımlardaki mevzii bozuklukların 
tamiratı takım postalariyle ikmal edilmek üze
redir. Bu suretle Üsküdar - Beykoz - Akbaba 
yolunda seyrüseferin serbestçe yapılmasını te
min edecek her türlü tedbirler alınmış bulun
maktadır. 

Üsküdar - Beykoz yolunun imar plânı muci
bince baştan başa yapılabilmesi için güzer
gâhtaki birçok bina ve arsaların istimlâkine, is
tinat ve rıhtım duvarları inşasına ihtiyaç var
dır. Bunlar için de bugünkü şartlara göre beş 
milyon lira kadar bir paraya ihtiyaç görülmek
tedir. Bu Ödeneğin derhal teminine imkân gö-
rülememesi imar plânının defaten uygulanma
sına fırsat vermemektedir. 

Bununla beraber Üsküdar - Beykoz ve Ak
baba arasında gidiş ve gelişin serbestçe yapıl
masını ihlâl eedcek hiçbir engel bulunmadığım 
ve bugün Üsküdar'la Beykoz arasında otobüs 
servisi dahi mevcut olduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgii 
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Korunmaya Muhtaç Çoouklw hakkındaki Kanuna verilen oyların fomıoa "" 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Kemal Özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekatâ 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 

(Kanın kabul edüaifttr.) 
Üye sayısı 

Oy yerenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
. Çekinıerler 

Oya kotılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

405 
: 246 
• 246 

0 
9 

• 206 
13 

[Kabul $d$nl$r] 
Bminittin Çeliküz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLtJ 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüf 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen' 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
RIfat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıo glu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alps&r 
Naim Atalay 
Haeene ilga* 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Ora! 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfakil 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Agralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

GAZtANTlB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşır Atlı 
Gemdi Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Terfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüaatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmeneüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varaea 

HATAY 
Gl. Ejup Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Kasım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
ŞevM Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri K8ni 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalen 
Benal Nevzat Anman 
Münir Bersel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
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Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğaa 
Dr. Eıad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdmrrahman Sorman 
T«MT TtfbfMI 

KASTAMONU 
Muaaffer Akalın 
81. Abdullah Alptoğen 
Haindi Çalan 
Dr. Fahri Baarit 
Fethi Mağara 
Bak! Tfimttrk 

KATSBBİ 
61. Salih Argın 
Baaid Omoy 
Ömer Tatçıoğlu 

KTBKT.ABBTİ 
Korgl. Kamal Doğan 
Dr. Fnad Umay 

KIRŞBHİB 
lamafl H. Bahaaıoğhı 

KOOASZİ 
Ahmet Faik Abaaıyanık 
Oanap Akra 
Dr. Fani 9. Btrga 
Nihat Brlm 
Sadad Pak 
İbrahim Streyya Yiğit 

KOFTA 
Dr. Hntoei Alataf 
Mİtat Şakir Altan 
Muhlin Adil Binal 
Sedad Çnmralı 
Dr. Muhsin F. Dindar 
Baaim Bral 
fevki Ergun 
Naim Haaim Onat 

Tarflk Flkrat Sü*y 
AHRııa Türel 
Halk Ulnaan 

KÜTAHYA 
Hain Benli 
Ahmat Boabay 
Orgl. Asım Gündü* 
Mamdnh Ispartalı^ 

MALATYA 
Baat Doğan* 
Atıf Bssnbal 
Mahmtt Sad* Bti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. KaraMJyln 
Mahmud Nadim Zabaı 

Korgl. Ali RıseArtuakal 
ismail Brtam 
Faik Knrdoğkı 
Dr. Mamdnh N. Otaman 
Fajnullah Uslu 

Dr. Kemali Başiatt 
Bıaa Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Haaan Resid Tanknt 
Abdullah Yayeıoğta 

MAKDÖf 
irfan Farid Alpaya 
Mehmet Kâmil Bana 
Bu» Brtan 

MUOIVA 
AMdin Çakır 
Nuri öman 
Dr. Mitat Sakaragln 

MUf 
Haüd Onaran 

KÎÖDB 
Farit Baar 

Vehbi Sandal 
ibrahim Baflk Sayar 
ğmkrfl Sflar 
Hlasfln Ulusay 

OBDÜ 
Dr. Tahbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral H. Oğkdmlmy 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Semt* 
Bern* tatla» 
Hamda Yalman 

Dr. tamı Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fnad Slrmen " 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Bark 
OamMBUaat 
Hüsnü Çakır 
Naalt Fırat 
Yakup Kalfa? 
Dr. Sadi Kanmİ 
Muin Köprülü 
Mahmad Ali Yortmar 

Ahmat Ramai Ytrafir 
SttBD 

Sabri Çaliktuğ 
Lutfl Yama 

StMOB 
LÜtfl Akaoy 
Ynauf K. Tanajirfank 

İÎYAf 
Naalf Ergin 
Şemsettin Oünaltmy 
Kâmil Kİtapaı 
Muttalip Okar 
Nasat mssıaaMln onar 

0L Fikri Yhfeai 
Abidin Ynrdaknt 

TBKtBDAd 
Bmin Atat 
Fay* Oıtrak 
Bkram Pekel 

TOKAD 
Fey» »Hn 
Oemal Korali 
Mustafa Lttftfeflu 
Namm Forey 
Baflk Ahmat SsTem# 

TBABIOB 
Danlf Byiboğlm 
Mustafa R. Tarakaıeğİu 
Muammer Yarımbıyık 

TUHOBLÎ 
Naomaddin Sahir Sılam 
Mahmut Tan 

ÜBFA 
Oaman Ağam f" 
Atalar Akam 
Vaafİ Gargar 
Bant TekeliI 
»mit Kamal Yetkim 

Muaaffer Koaak 
Rüftt Oktar 

YOIOAD 
Fahri Akfbl 
Ziya Arkant 
Kâmil Brbak 
Sim taüa 

ZONGULDAK 
$maet Devrin 
ismail Ergene? 
Ahmat GttreL' 
Sabri Kofar 
Naim Kromar 
Orhan Bay* Otmam 

(Oya haMmtyanlar] 
AFYON KAJLAHÜAR 
Haaim Boaaa 
Haaan Dinaar 
Canin Lâçin 
Dr. Cemal Tnnaa 

AĞBI 
Ahmet Alpaslan. 

Halid Bayrak (I.Ü.)(I • 
AKASYA 

Zeki Tarhan 
ANKARA 

Naki Cerad Akkarman 
Falih Rıfkı Atay 
Emin Halim Ergnn 

ihsan Baftt 
lamet inönü (Curnkur-
başkanı) 
Dr. Ahmat Hâmit Salgil 

ANTALYA 
Niyaai Akra 

Nurum** Baat Snmar 
(D. Bakamı) 

AYDIN 
Nasat Akkor 
Dr. Sabri Akın (I.) 
01. Befat Alpman 
Mİtat Aydım 
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fimin Büfen 1 
Dr. Maahar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Bsat Altaa 
Süreyya örf «evren 
Hilmi Şevemeili 

BÎLB0İK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Bseadal | 

BİTLİS 
Muhtar Brtan 

BOtU 
Hatan Şükrü Adal 
Haaan Cemil Çambel 
LÛtfi Gören 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BÜB8A 
Zehra Budun? 
Mustafa Fehmi G«r§«ker 
(t) 
Muhittin Baha Pare 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Birigtil 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırâever 

ÇANKIRI I 
Mustafa A. Renda (t.) I 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (î.) 

DENİZLİ 
Resad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fani Ahmed Ay kaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
:a> .1 

Fethi Erimçağ I 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ . 
Fahri Karakaya 

ERZÜfOAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (t.) 
Nafiz Dumlu (t.) • 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (t.) 
Şakir İbrahimkafckıoğîu 
Gl. Vehbi Kocagttney 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu j 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTBB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsev«n 
Eşref Dizdar •! 
Ahmed Ulus 

OÜMÜŞANE 
Edip Tür 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (î.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen J 

Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Rtfet Bele 
Marefal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbtl 
Dr. Ntkok Fakaeelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüfeyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaaı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Şaft Odyak 
Dr. Kftmran Örs 
Şikrü Saraeellu (Baş
kan) 
Hasan İl i Yüeel 

KARS 
Şerafettin Karaean 
Hüsamettin Tûgaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Âdil Toközrü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioglu 
Kâmil Gündeş 
Faik Sefer 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Fuad Balkan 

Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONTA 
Gl. Ali Fuad Cebeeey 
(D 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Güney 
Adnan Menderes 
Ömer öadek 
İhsan ijje*if özgen (1.) 
Ahmet Tahtafalıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydatfı 
Dr. Cafer öaeieî 
Osman Taner 
Abdtilkadir Tasangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus- M. Alakant (1.) 
Kâmil Oo«kuneğlu 
Şevket Rasit Hatlpoğlu 
Yaşar özey (1.) 
Hilmi öztarhan 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gtirsu 

NÎĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi (î.) 

ÖRDÜ 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belul (1.) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Ömer karataş (1.) 

SEYRAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Bner 
Kasım GÜlek 



öavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan T>efcelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Eteni izzet Benioe 
Ali Riza Esen (I.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 

• 
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SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (t.) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
ismail Mehmet" Uğur 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli ( t Ü.) (1.) 

.1949 0 : â 
Reşit önder (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sim Day 
Temel Göksel (t.) 
Ali Rıza Ifil 
Raif Karadenie -
(Başkan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğlu 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Bitlis 1 
Bursa 1 

. Erzincan 1 
tcel 1 
İstanbul 2 
Kars 1 
Kastamonu 1 
Manisa 1 
Mardim 2 
Mu* 1 
T«k*4 

tfcfA 
Razi Soyer 

VAN 
İbrahim Arraa 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berssey 
(D 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakaa), 
Ali R. îneealemdaro&lu 
Nuri Tarhan (î.) 
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S. Sayısı: |77 
Kimsesiz, terkedilmiş, ve anormal çocukların korunması baklan
da Kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet, 
Bütçe, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları raporlariyle Ge

çici Komisyon raporu (1/137) 

T, C 
3ü§bakanl%k # 6 . II . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 7.1-746, 6/348 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kimsesiz terkedilmiş ve anormal çocukların korunması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23 . I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Recep Peker 

Gerekç* 

Çocukluk meselesini, gerek ferdin, gerek cemiyetin faydası bakımından ele alan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, bu güne kadar gerek Devlet eliyle gerekse özel kurumlar tarafından 
kurulmuş türlü organların yapmakta olduğu işleri küçümsememekle beraber, bir yandan mem
leketin otuz bu kadar yıldanberi geçirdiği inkılâpların, sınır değişikliklerinin muharebelerin 
ve İstiklâl Savaşının sonunda bir medeniyet dairesinden başka bir medeniyet dairesine geçme
mizin ve nihayet içine girmemiş olmakla beraber, tesirlerinden büsbütün uzak kalmamız mümkün 
olamıyan son dünya harbinin yarattığı yeni hayat, cemiyet ve ekonomi şartlarının tabiî neticesi 
olarak memlekette çocuk dâvası bakımından meydana gelmiş bulunan yeni durumu, öte yan
dan Garp medeniyet âleminin bu alanda yaptığı ilerlemeleri inceledikten sonra, C. H. P. Meclis 
Gurupunun aldığı karar gereğince bugünkü teşkil ve organlarını artırmak ve genişletmek 
için çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların mahsulü olarak hazırlanan kanun tasarısında çocuk
ları iki ayrı yönden, yani: 

a) Fert olarak beden sağlıkları; 
b) Cemiyetin gelecekte bir hizmet alacak bir üyesi olarak ruh ve ahlâk sağlıkları bakımın

dan mütalâa edilmiştir. r 

Medeni bir cemiyetin nüfus bakımından kuvvetli olması, elbetteki yalnız belli bir toprak sı
nırı içinde kalabalık bir insan yığınının bulunması demek değildir. Sayının bir kuvvet haline ge
lebilmesi için, ferdin beden, ruh ve ahlâk bakımından sağlam olması, ve bağrında yaşadığı cemi
yet için faydalı olabilmesi şarttır. Türkiye topraklarının yüz ölçüsü 700 000 küsur kilometre 
karedir; bu topraklar üstünde doğan çocukların küçümsenemiyecek bir kısmı aileden veya ce
miyetten lâyık olduğu kadar yardım görmediği için birinci ve ikinci çocukluk yaşlarında ölüp 
gidiyorlar. Sağ kalanların yine küçümsenemiyecek bir kısmı ise beden ve ruh bakımından çe
şitli ıstıraplarla ömür sürüyor. Buna karşı meselâ Belçika'da 40 000 Kilometre kare toprağın 
üstünde sağlam, bakımlı ve sefaletten uzak 8-10 milyon insan yaşamaktadır. 



Şu. halde ele alınacak meselelerin başında ilk önce: 
a) Nüfusun artırılması; 
b) Bu nüfusun cemiyet için her bakımdan faydalı bir unsur olarak yetiştirilmesi ve mümkün 

olduğu kadar ıstıraptan uzak yaşatılması işleri gelir. 
A) Memleketimizde her yıl doğan çocuklarla ölenlerin miktarları hakkında kesin bir raka

mımız yoktur. Ancak genel olarak büyük şehirler dışındaki Türk kadınının, doğurganlık niteliği
ni bugün dahi muhafaza etmekte olduğu kabul edilebilir. Böyle olunca da çocuklardaki ölüm nis
petinin azaltılması dâvası ortaya çıkmaktadır. 

B) Doğan çocuğu ölümden kurtardıktan sonra beden, ruh ve ahlâkça temiz ve sağlam bir 
cemiyet unsuru olarak yetiştirmek işi kendini gösteriyor. 

İşte bu bakımlardandır ki, tasarının ilk hareket noktaları bu iki mühim dâva oldu. Ancak; 
şurasını belirtmeyi lüzumlu görürüz ki, elimize aldığımız bu yepyeni dâvada, meşgul olacağımız 
zümrelerden ne miktar çocukla karşılaşacağımızı tahmin yolu ile olsun bilecek durumda değiliz. 
İşte bu bakımdan bu yolda ilk adımlar atılırken dar bir çerçeve içinde işe başlamak ve uygula
malarda alınacak sonuçlarla çalışma alanını ve hacmini genişletmek daha uygun yorulmuştur. 

Çocuğun bir defa sağlam olarak dünyaya gelebilmesi için ananın korunması lâzımdır: Bu iş, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 155 nci maddesi ve îş kazalariyle Meslek hastalıkları ve Analık 
Sigortaları Kanununun 29 ucu maddesiyle hiç olmazsa çalışan kadın için sağlanmış bulunmakta
dır. Gebe olan ana, doğumdan önce ve sonra üçer hafta çalışmıyabilir. Bu nokta böylece cemiyetin 
bir kısım kadınları için çözüldükten sonra çocuğun ve ananın hayatları bakımından arızasız bir 
doğum işi düşünülmüş, uzun yıllardan beri memleketin bâzı yerlerinde faydalı hizmetler görmekte 
olan doğum evleri açılmış bulunmaktadır. 

Bundan sonra doğan çocuğun hastalıklarının sağlatıiması ve ölümden kurtarılması işi gelir ki, 
bunu da hastanelerimizdeki çocuk klinikleriyle, çocuk bakım evleri ve çocuk dispanserleri yapmak
tadır. 

C. H. P. Meclis Örupunun bize verdiği vazifeyi yerine getirilmek için, bu şekillere daha yeni
lerini katmak lüzumlu görülmüşür. 

Çocuğu ve anasını doğum arızalarından kurtarmak için doğum evleri esasen Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı teşkilâtında mevcut olduğu gibi hazırladığımız sağlık plânında da yeniden bir
çok doğum evleri ve ayrıca anasının hiç sütü olmıyau veyahut sütü yetişmiyen veya her hangi bir 
sebeple emzirilmiyen meme çocukları için süt damlaları ile bir işte çalışan ananın i§ saatlerin
de çocuğa yaşma göre pastörize süt veren kreşler, çocuk dispanseri ve çocuk hastaneleri açılması 
düşünülmekte olduğundan bunlar tasarıya alınmamıştır. 

1. — Kapalı akciğer veremine tutulan veyahut bu hastalığa istidatlı çocukları parasız, yahut 
para ile tedavi eden çocuk prevantoryumları, 

2. — Sıfır yaşından yedi yaşına kadar çocuklar çocuk yuvalarına alınır. Burada tıpkı bir aile 
ocağında olduğu gibi şefkatle ve itina ile bakılır, büyütülür ve terbiye edilir. Ruhunda kötü tema
yüllerin uyanmamasına dikkat edilir. Beden, ruh ve ahlâkça sağlam ve temiz olarak yetişmesine 
çalışılır. Çoeuk burada una okulu öğrenimi de görür. 

3. — Yuvada yetiştiren çoeuk öğrenim çağma girince ilk okula verilir. İlk öğrenimini ora-
da yapar. Ancak yemeklerini Sağlık Bakanlığının açacağı Çocuk Pansiyonunda yediği gibi, 
pansiyonda yatar, giydirilir ve çocuğun mahrum kaldığı aile terbiyesinin burada verilmesine ça
lışılır. Bu pansiyona yuvevüinn yetiştirdiği çocuklar alınacağı gibi dışardaki ilköğrenim ça
ğında bulunan kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocuklar da alınacaklardır. 

4. - Yedi yaşından yukarda bulunan kimsesiz yoksul ve yersiz yurtsuz çocuklar doğruca 
müşahade yerlerine getirilirler. Burada beden, ruh ve ahlâk bakımından bir sûre müşahade 
altına alındıktan sonra bunlardan anormal ve on iki yaşından aşağı yaşta bulunanlar, 
ilköğrenimlerini yapmak üzere Çocuk Pansiyonuna verilir. 

Sakat olanlardan on iki yaşından aşağı ve öğrenim görecek durumda bulunanlar aynı pan-

( S. Sayısı : ITT ) 



friyöna yerleştirilir. Körler, sağırlar, dikteler ve öğrenim göramiyecek olan sakat çocuklar özel 
yurda gönderilir. 

Bedence bir sakatlığı olmayıp da akıl ve ruh melekeleri Öğrenim yapamıyacak kadar geri bu* 
limanlar ise Eğitim Yurduna konulur. 

5. — Çocuk pansiyonunda ilk öğrenimi bitiren çocuklar zekâ ve kabiliyetlerine göre ya Mil
lî Eğitim Bakanlığının yatılı öğrenim ve sanat kurumlarına, yahut da devlet endüstri ve tarım 
kurumlariyle devlet çiftliklerine verilir. Bunlardan öğrenim ve sanat kurumlamia verilip de öğ
renimde başarı gösteremiyenler veyahut Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının korunmasına on 
iki yaşını bitirdikten sonra girenler de yine devlet endüstri veya tarım kurumu veya işletmele
rine verilir. 

Burada tembellik, serkeşlik, baltalama vesaire gibi hareketleri yüzünden kalamıyacaklan 
anlaşılan çocuklar Eğitim Yurduna konularak 18 yaşma kadar yurtta bulundurulur. Bu süre 
içinde kendilerine kaabiliyet ve temayüllerine göre bir sajıat öğretileceği gibi kısa bir-zamana 
sığdırılmış bir ilk öğrenim de verilecektir. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Belediye Kanununun çeşitli daire ve kurumlarla özel idare ve 
belediyelere çocukluğun korunması bakımından vermiş olduğu görevlerin daha canlı olarak görü-
lebilmesini sağlamak için tasarıya ayrı bir hüküm konulmuştur. (Madde 6). 

Kanun tasarısında yazılı kurul ve organlar dışında kişiler, aileler veya kurumlarda bulunan 
gocukların beden ruh ve ahlâk bakımlarından sürekli surette gözetilebilmesi için Sağlık Bakan
lığına yetki veren bir hüküm . tasarıya konulmuştur. (Madde 8). 

Korunacak çocukların sağlam bedenli, ruhlu ve müstahsil hale gelmiş bir fert olarak yetiştiril
mesi amaç edinildiğinc göre bunlardan çeşitli yerlere yerleştirilen çocukların reşit oluncaya ka
dar bulundukları yerde kalmalarını ve çalışmalarım sağlıyacak bir hüküm konulması uygun 
görülmüştür. (Madde 11). Ancak doğdukları günden on sekiz yaşma kadar olan çocuklarm ko
runması görevi alınmış olmasına rağmen Medeni Kanunun evlenme yaşında bir süre evvel yaptığı 
değişiklik ve Medeni Kanunca evlenmenin kişiyi reşit kılması hükmü göz önüne alınarak madde 
metnine, on sekiz yaş tâbiri yerine reşit tâbiri nin kullanılmasına mecbur kılınmıştır. Bundan 
başka korunan çocukları, şehvet hissi veya evlenmek niyeti olmaksızın dahi kaçıran veya haksız 
olarak yanında tutanlar hakkında da bir ceza müeyyidesi bulunması lüzumlu görüldüğü için on 
birinci maddenin metnine bu hususta bir hüküm konmuştur. 

( S. Sayısı : l t f ) , 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 16 .Y . 194& 

Esas No. 1/137 
Karar No. 34 

Yüksek Başkanlığa 

Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal gocukların 
korunması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise, sunulan kanun, tasarısı Komis
yon*.muza havale olunmakla Sağlık ve Sosyal. 
Vardım Bakanı huzuriyle incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakerede; 
kanunun, memleketin çocuk dâvasını gerek fer
din gerek cemiyetin faidesi bakımından ele al
dığı ve Hükümet gerekçesinde de belirtildiği ci
hetle bugüne kadar tahakkuku üzerinde ısrarla 
durulan nüfusun artırılması ve bu nüfusun ce
miyetimiz için faideli bir unsur olarak yetiştiril
mesi ve imkân nispetinde ıstıraptan uzak yaşa
tıl :tbilmesi bakımlarından tasarı ile derpiş olunan 
maksadın yerinde olacağı ve dâvanın tahakku
kuna kâfi gelebileceği neticesine varılarak mad
delerin müzakeresine geçildi. 

Kanunun mevzuunu teşkil eden ve çocuk 
zümrelerini tâyin ve tarif eden birinci madde 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunmuş
tur. 

îkinci maddenin metninde mevcut düzenleme 
ve denetleme yetkisinin özel idare ve beledi
yelerin kanuni salâhiyetlerini takyit eder mahi
yette ve bu idarelerin muhtariyetlerine aykırı 
görülmekle Bakanlığın tasarı ile derpiş olunan 
maksadı sağlamak için özel idare, belediye ve 
özel ' kurumlarla işbirliği yapabileceği ve bu 
hizmetlerin ifası zımnında kurulacak tesislerin 
her safhasında kendisine denetleme yetkisi ve
rileceği mütalâa kılınmış ve Bakanın da muva
fakatiyle madde bu esaslar dairesinde yeniden 
tedvin edilmiştir. 

Tasarının 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen 
kabul edilmiş ve 7 nci maddede ihbar mercii 
olarak gösterilen sağlık teşkilâtı arasına bele
diye tabiplerinin alınması uygun görülmüş ve 
Bakanlığın bilâhara kurabileceği teşekküller de 
nazarı itibara alınarak parentez içindeki fıkra 
sonuna (ve saire) kelimesi ilâve olunmuştur. 
Madde metnindeki Bakanlığın oradaki temsilcisi 

ibaresindeki temsilcisi üzerinde durulmuş, taşra 
teşkilâtının Vilâyet İdaresi Kanunu ve Teşkilât 
kanunları muvacehesinde temsilci oiamıyacakla-
rı düşünülerek parantezden evvel gelen temsil
ci kelimesi memur olarak değiştirilmiş ve bu tâ
diller Bakanlıkça da kabul olunmuştur. 

8 ve 0 ncu maddeler aynen kabul olunduk
tan sonra onuncu maddenin son fıkrasında ço
cukların yerleştirildiği muhtelif kurumlara tev
cih olunan mükellefiyetlerin ademi ifası halin
de cezai bir müeyyide mevcut olması komisyo
nun tereddüdünü mucip olmuş bilhassa gün
deliklerden yarısının Millî bankalardan birine 
yatırılması mecburiyetinin yerine getirilmemesi 
halinde henüz reşit olmıyan bu çocukların şahsi 
alacaklarının istifasında kanuni dâva ehliye
tine sahip bulunmamaları ve Bakanlığın vesa
yet müessesesi olmaması itibariyle çalışan çocuk
lara ait hakların takipsizlik neticesi tehlikeye 
düşmesi nazarı itibara alınarak maddenin hu 
mahzurları Önliyecek şekilde kııvvei teyidiye 
altına alınması hususunun Adalet Komisyonun
ca düşünülmesinin raporumuza derci kabul 
olunarak diğer maddelere geçilmiş ve 11, 12, 13 
ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Yukarıki tadillerle tasarının heyeti ıımumi-
yesi ittifakla tasvip olunmakla havalesi gereğin
ce Millî Eğitim Komisyonuna verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Baş. Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

C. Uybad\n A. Tüzün 
Kâtip 
İsparta Balıkesir Bolu 

S. Koksal F. Tiritoğlu H. Ş. Adat, 
Bolu Çanakkale Giresun 

/. Yalçın Dr. N. Çıtakoğhı E. Dizdar 
Gümüşane Kocaeli Konya 

A. K. Varınca O. Aksu $. Ergun 
Muş Siird Yozgad 

/ / . Onaran L. Ymnm t. Otym 
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MÜH Eğitim Komisyonu Raporu 

V. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 18 . VI . 1947 

EMS NO. İ/137 
Karar No- 13 

Yüksek Başkanlığa 

Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukla
rın korunması hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı komisyonumuza havale olunmakla Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıkla
rı temsilcileri huzuriyle incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakere
de, İçişleri Komisyonunun da raporunda be
lirtildiği üzere, kanunun, memleketin çocuk 
dâvasının çok önemli bir cephesini ele aldığı ve 
kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların 
korunması bakımından tasarıda yer almış bu
lunan hükümlerin esas itibariyle yerinde ol
duğu sonucuna varılmış ve ancak maksadın 
gerektiği gibi tahakkuku için aşağıda yazılan 
hususların göz önünde tutulması lüzumunun 
gerekçemizde yer alması komisyonumuzca uy
gun görülmüştür. 

1. — Tasarıda yer alan kurumların iyi iş-
liyebilmesi için doktor, mürebbi ve yargıçlar 
arasında tam bir işbirliği temini, 

2. — Bu kurumlarda çalışacak kimselerin 
bir taraftan beden, ruh ve ahlâk bakımından 
tehlikede bulunan çocukların terbiyesinde, 
diğer taraftan anormal, sakat çocukların ha
yatta kendi kabiliyetlerine göre tutunabilme-
lerini sağlıyacak tedbirler alınması hususunda 
kendi alanlarında uzman olmaları gerektir. 
Bundan dolayı henüz memleketimizde bulün-
mıyan bu uzmanların biran evvel yetiştirilme
si için bu alanda başarılı olan memleketlere 
Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca gençler gönderilmesi, 

3. — Dâvanın inemli bir kısmı çocuk huku
ku ile ilgili bulunduğu için Garp memleketleri
nin hepsinde kurulmuş bulunan ve yalnız suçlu 
çocuk konuları ile değil, her hususta bakım 
ve korunmaya muhtaç olan çocuklarla da meş
gul olan çocuk mahkemelerinin de memleke
timizde biran evvel kurulması, 

4. — KuroİAMk kurumlarda çeşitli sebep

lerle korunacak ve yetiştirilecek olan çocuk
ların veli veya vasisinin maddi durumu müsa
it olanlarından maddi durumlarına uygun bir 
ücret alınması ve bu suretle bir taraftan mas
rafa katılmalarının temini diğer taraftan bu 
çeşit sosyal yardım işlerinde ilgililerin de iş
tiraklerinin tabiî bir vazife olduğu zihniyeti
nin yerleştirilmesi, 

5. — Sosyal yardım işlerinin yalnız Devlet
çe ayrılan para ile yürütülmesine imkân olma
dığından ve dünyanın birçok zengin ve ileri 
memleketlerinde vatandaşların şahsi teşebbüs
leri Devletten daha geniş ölçüde yer aldığın
dan tasarıda yazıldığı üzere özel kurumlarla 
esaslı bir işbirliği temin edilmesi ve ayrıca bı
rakmış olduğu vakıflarla yardım duygusunun 
büyüklüğünü ve yüksekliğini göstermiş bulu
nman milletimizi bu konuda teberrüa çağıracak 
tedbirlerin alınması, 

6. — Dâvanın önem ve şümulü dolayısiyle 
sırf bu işlerle meşgul olacak hükmi şahsiyeti 
haiz bir umum müdürlük kurulması, 

7. — Tasarıya göre kendileriyle meşgul olu
nacak çocuk zümreleri geniş ve çeşitli olduğun
dan ve hepsini birden ele almaya imkân bu
lunmadığından en evvel ele alınacak zümrenin 
avare çocuklar olması, 

8. — Tasarının şümulü içine giren çocukların 
18 yaşına kadar korunması esas olduğuna göre 
kör, sağır, malûl olanların 18 yaşını bitirdikten 
sonra Çalışma Bakanlığınca münasip bir işe 
yerleştirilmeleri ve bunlar içni koruyucu tedbir
ler almması; 

9. — Tasarının tümü üzerinde yapılan görüş 
mede yukardaki hususların gerekçemizde yer-
almasını lüzumlu gören Komisyonumuz Hükü
met gerekçesinde yazıldığı üzere «îlk adımlar 
atılırken dar bir çerçeve içinde işe başlamak 
ve uygulamalarda alınacak sonuçlara göre ça
lışma alanını ve hacmim genişletmek» fikri
ne esasta taraftar olmuş ve bu düşünüşü mem
leketimizde yepyeni olan bu işte şümullendir-
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Melerden evvel daima dar sahalarda yapılacak 
tecrübelerden alınacak sonuçlara göre harekcl 
edileceği ve ilk adımların tecrübe mahiyetinde 
olacağı mânasında anlamış ve bu hususun ge
rekçemizde belirtilmesini uygun görmüştür. 

Maddelerin müzakeresi sırasında aşağıda 
gösterilen ilâve ve değişikliklere lüzum görül
müştür : 

A) Tasarının birinci maddesi doğuştan 
anormal bulunan çocukları içine almadığı 
için maddenin buna göre değiştirilmesi uygun 
görülmüştür. 

B) İkinci madde İçişderi Komisyonunca tek
lif edilen şekilde kabul edilmiştir. 

C) Üçüncü maddede (e) fıkrasında (Eğil i m 
yurtlar) yerine eğitim kelimesinin şümulü göz 
önünde tutularak ve bu yurtlarda esaslı hede
fin yetiştirme olduğu düşünülerek (Yetiştirme 
yurtları) denilmesi uygun görülmüş re 2İhnî ge
rilik ile eğitim zorlukları gösteren çocukların ay
ın müesseselerde birieştirilmemelerini temin için 
aynı fıkranın yanma, parantez içinde (Zihnen 
geri olanlarla, Devlet endüstri, tarım kurumlan, 
Devlet çiftlikleri ve benzerlerinde eğitim sebep
leri ile kalaraıyanîar için a3rrı ayrı olmak ikere) 
cümlesinin eklenmesi kabul edilmiştir. 

D) Üçüncü maddede yazılı olan bütün ku
rumların program ve yönetmeliklerinin hazırlan
masında Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği ge
rekli olduğundan dördüncü maddede (Çocuk yu
vaları ile yetiştirme yurt lan) yerine (Kurum
ları) kelimesinin konulması uj'gun görülmüştür. 

' h)) Beşinci maddede eğitim yurtlan yet iş
li rme yurtlan olarak değiştirilmiştir. 

F1) Altıncı maddede Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununun bahsedilen maddeleri arasında yer alan 
İfil nci maddenin son fıkrasında «Altı yaşından 
sonra metruk çocukların himayesi ve tahsil etti
rilmesi Mâarif Vekâletince derııhde olunur» de
nildiğinden ve elimizdeki kanun tasarısı metruk 
çocukların koruma vazifesini Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verdiğinden tasarıya 13 neü 
madde olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
J()l nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmış, 
olduğunun yazılması uygun görülmüştür. 

(i) Yedinci maddede İçişleri Komisyonunun 
teklifi esas tutularak zikredilen kurumlar ara
sında okul idarelerinin de konulmasının lüzum 

ve faydası düşünülerek belediye dairelerinden 
sonra okul idarelerinin yer alması uygun gö
rülmüş, metin içinde (öğrendiği halde) kelime
lerinin yerine (öğrenince) ve (temsilciler) yeri 
ne (bu memurlar) denilmesi yerinde görülmüş ve 
mesuliyet bakımından haberlerin yazılı olarak 
verilmesinin zarureti düşünülerek metne (Sulh 
yargıcına) kelimelerinden sonra (yazı ile) keli
meleri ilâve olunmuştur. 

II) Sekizinci madde Hükümet teklifi ay
nen kabul olunmuştur. 

.1) Dokuzuncu madde bir yanlışlığa meydan 
vermemek üzere (yatılı öğrenim ve sanat ku
rumlarına) kelimelerinden 'sonra (kanunları 
uyarınca imtihanları başarmak şartiyle) kelime
lerinin ilâvesi uygun görülmüştür. 

K) Onuncu maddenin son fıkrası hakkında 
İçişleri Komisyonunun gerekçesindeki düşün
celer haklı görülmüştür, 

M) Onbirinei maddenin son fıkrasının ku
lumdan çıkarılmayı yalnız muayyen maksatlar* 
la, tahdit ettiği ve başka sebeplerle de kaçırıl
ma mümkün olacağı için çıkarılması ve mevzu
atımıza göre kaçırılmalara karşı ne gibi cezai 
tedbirler alınması gerektiğinin Adalet Komis
yonunca düşünülmesinin raporumuza derci ka
bul edilmiştir. 

N) Onikinci madde olarak anormal, kör, 
sağır çocuklar için uzmanlar yetiştirilmesini sağ
lamak amaciyle tasarıya yeni bir hüküm ilâve 
edilmiştir. 

O) Onüçüncü madde olarak Umumi Hıf
zıssıhha Kanununun 161 nci maddesinin son fık
rasının kalktığını bildiren bir hüküm konul
muştun . 

R) Bu suretle tasarının 12 neİ maddesi 14 
ncü olmuş ve Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

S) Tasarının 13 ncü maddesi de 15 nci 
madde olmuş ve bu maddede kanun hükümle
rinin birkaç bakanlığı birden ilgilendirmem 
dolayısiyle (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
yerine (Bakanlar Kurulu) denilmesi kabul 
edi 1 misti v. 

Yukardaki değişiklikler ve ilâvelerle tasarı
nın tümü oy birliğiyle kabul edilerek havalesi 
gereğince Çalışma Komisyonuna verilmek üzere 

( S. Sayısı : 177 ). 



Yükaek Başkanlığa Konulur. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Bu R. Sözcüaü 

Manisa Kars 
H. N. Edgihr T. Taşhrmı 

Kâtip 
Urfa Ankara Balıkesir 

S. K. Yetkin A.R.&ekmm E.d 

Çahşm* Koz 

Çalışma, Komisyonu 
Esas No. î/137 
Karar No. 10 

Yüksek 

Kimsesiz ve terkedilmiş çocukların korunması 
lıakkmda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise sunulup MiUî Eğitim Komisyonundan sonra 
Komisyonumuza havale buyurulan kanun tasa
lısı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaniyle Millî 
Eğitim temsilcisi huzurunda incelendi.' 

Tasan; memlekette kimsesiz ve terkedilmiş 
(.•ocukların korunması ve bu çocukları ferden kur
tarmakla beraber bedenen, ruhan, ve ahlâkan 
yetiştirmek suretiyle de cemiyete faydalı kılmak 
maksatlarını da ele almış bulunması itibariyle 
tamamiyle yerinde görülmüş ve tümü üzerinde 
mutabakat hâsıl olduktan sonra maddelere geçil
mişti*. 

Komisyonumu/; J 
1. — Tasarının kastı kimsesiz ve metruk ço

cukları korumak olduğundan bu çocukların; nor
mal, anormal ve geri vasıflariyle tarif ve tefri-
kında bir fayda görmemiş ve başlığı tadil ederek 
(anormal) kaydını kaldırmayı tensip etmiştir. 

2. — Tasarının, başlığından (anormal) keli
mesi kaldırılmakla beraber birinci maddeyi de 
kabul ederken bu ciheti nazara almıştır. 

Filhakika tasarının ruh, maksat ve gayesine 
göre-, sıfır yaşından 12 yaşma kadar kimsesiz 
çocukları toplamak ve 18 yaşma kadar yetiştir
in ok esasıdır. O halde bu esasa göre normal, 
anormal ve geri gibi tasniflere lüzum görülme
miştir. 

Hükümetin tasarısında maddenin yazılışı da
ha şümullü sürülmüş vp alelıtlak kimsesi*; ve 

7 — 
Bingöl Şotam Bteurum 

T. Bunguoğlu ff. Jlgaz O. Dursunoğlu 

İzmir Kocaeli Mara§ 
E. Çıruır A. Dikmen lh\ K. îdü 

Maraş Tekirdağ Trabzon 
E. Soysal E. Ataç M. H. Tarokçıvğhı 

raporu 

Başkanlığa 

metruk çocukların korunmasını istihdaf etmiş 
bulunması itibariyle Millî Eğitim Komisyonunun 
kabulü gibi doğuşundan evvel veya sonra gibi 
birtakım kayıtlarla anormallik tarifelerine de 
gidilmesi ciheti yerinde bulunmamıştır. 

3. — 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeler Millî Eğitim 
Komisyonunun kabul ettiği şekilde tensip edil
miştir. 

4. — 8 nci madde Hükümetin teklifi muva
fık görülerek aynen kabul edilmiştir. 

5. — 9 ucu madde Hükümetçe tanzim edilir
ken; bu kanun gereğince korunmakta olan ço
cukların ilk öğretimlerini hitirmeleriyle Millî 
Eğitim Bakanlığı yatılı okullarına parasız kabul 
edilmelerini âmir bir hüküm olarak nazara al
mıştır, 

Millî Eğitim Komisyonu ise (Kanunları uya
rınca imtihanları başarmak suretiyle) kaydını 
koyarak maddeyi tadil etmişir, 

Komisyonumuz; bütün memleket çocuklarına 
şâmil olan ve eşit haklar bahşeden okullara paralı 
veya parasız girme ve sınav usullerinin değişti
rilmesini mucip bir sebep görmemiş ve bu ço
cukların tercihi gibi üstün bir hakkı yerinde 
görmiyerek ve maddeyi tamamiyle tadil ederek; 
bu yurtlarda bulunan çocukların kabiliyetlerine 
göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ten
sip ve tefrik edilen okullara nehari olarak kabu
lünü yerinde bulmuştur. Diğer yatılı meccani 
girecek çocuklar için mahsus kanunlarına göre 
imtihanı verip girmek her çocuğun hakkı oldu
ğundan bu usule dokunulmamıştır. 
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yalnız komisyonumuzun burada yurttaki 
çocukların nehari olarak kabulünün mecburi
yetini kabulü sebebi şudur : Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının birçok masraflarla açaca.-
ğı yurtlardan bâzılarında fazlaca çoacuğun bu-
lunmsı ve o şehir ve kasabada okulun gayri-
kâfi bulunmasiyle bu kimsesizlerin açıkta kal
mamasını ve okutacağım diyerek Bakanlığın 
on, onbeş yirmi çocuk için okul olan yerlerde 
yurt açmak zaruretlerine sokulmaması veya ço
cukların tahsilden mahrum bırakılmamasıdır. 

6. — 10 ncu madde; Hükümetin teklifi veç
hile kabul edilmiş, ancak muvaffak olamıyan 
çocuklardan yalnız (Yatılı) olanlar değil mut
lak olarak okullarda muvaffak olamıyan ço
cukların lüzumu olan yerlerde yerleştirilmesi 
şeklinde tadili cihetine gidilmiştir. Bu suretle 
maddeden (Yatılı öğrenim) cümlesinden yal
nız (Yatılı) kelimesinin kaldırılması tensip 
edilmiştir. 

7. — Bu madde Millî Eğitim Komisyonunun 
kabulü şeklinde tesbit edilmiştir. Ancak cezai 
ahkâmın konulması hususunda ayrıca bir mad
deye lüzum yoktur. Zira küçükleri kaçıranlar 
şehvet hissi olsun olmasın evlerinde alıkoyan
lar veya her hangi bir suretle küçükler üzerin
de fena muamele yapanlar hakkında Ceza ka
nunumuzda ahkâm mevcuttur. Onun için cezai 
ahkâmı ihtiva eden ve Millî Eğitim Komisyonu 
tarafından kaldırılan fıkraların ilgası Komis
yonumuzca da muvafık görülmüştür. 

8. — Millî Eğitim Komisyonu; anormal, 
kör, dilsiz ve sağır çocuklar için Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakan
lığının birleşerek, uzman yetiştirmelerini bir 
madde haline koymuş ise de, esasen bu gibi ço
cukları koruma ve yetiştirme ödevini kanunen 
üzerine alan ilgili Bakanlar öğretmen, organ ye
tiştirmek salâhiyet, link ve vecibelerini üzer
lerine almış demektir. 

Onun için bu hususun ayrıca bir madde ile 
hüküm altına alınması yerinde görülmemiştir. 

9. — Bu tasarının, sıfır yaşından itibaren 
kimsesiz ve metruk çocukların himayesini Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına vermesi hase
biyle hakikaten Hıfzıssıhha Kanununun 161 nci 
maddesinin son fıkrasına lüzum kalmamıştır. 

Bu cihetle, bu fıkranın kaldmlm&sma dair 1$ 
nci maddenin kabulü yerinde görülmüştür. 

10. — 14 ncü madde Hükümetin teklifi veç
hile kabul ve kanunun esas tatbiki Bakanlığa 
ait olması itibariyle Bakanlar Kuruluna verme 
nin matlûp sürati temin etmiyeceği göz önüne 
alınarak tatbik salâhiyeti Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına verilmesi muvafık olacağı dü
şünülmüş ve kabul edilmiştir. 

11. — Bu tasarının hedefi kimsesiz ve yoksul 
ve metruk çocukları sefaletten çekmek ve on
lara cemiyet içinde ferdî ve içtimai bir kıymet 
ve kudret vermektir. Bu da; Sosyal Yardımla 
kabildir ve nitekim bu cümleden hareket edil
miş iken tasarıda bu kurullara teberru ciheti ele 
alınmamıştır. Bunun sebebi, mevcut mevzuatı
mızın teberini hususundaki hassas hükümleridir. 
Binaenaleyh, bu tasarı dahilindeki kurulları 
doğrudan doğruya teberru kabulü formülünün 
kısa yoldan hazırlanması ve bu hususta talimat
ta yol iraesiyle tatbikin ve haricî yardım unsu
runun ana işe maledilmesi yerinde olur, müta
lâası Komisyonumuzda yer almıştır. 

Tasarı yukarda arzedilen mütalâa ve tadil* 
leriyle ekseriyetle kaleme alınarak Adalet Ko
misyonuna sunulmak üzere Meclis Yüksek Baş
kanlığına sunulur. 

Çalışma Ko. Bas. Sözcü Kâtip 
Zonguldak Denizli Zonguldak 

E. Erişir fiil Muhalifim A.Rİncealemdaroğht 
Aşağıda yazılıdır. 

H.Oral 
A i yon K. Bursa İstanbul 

A. Vezirogtu C. öz F.N.Çamlıbd 
İzmir Çoruh Mardin 

8. Odyak A. Çoruh A. Kalav 
Seyhan Zonguldak Zonguldak 

A. K. Yüreğir 1. Ergener Ş. Koçer 

Sözcü 
Denizli Milletvekili 

Kör, dilsiz ve sağırların okulları mesele
siyle çocukların toplanma ve yetiştirilenlerin 
birleştirilmesi hususlarındaki hükümlere muha

lifim. 
Hulusi Oral 
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T, B. M. M. 
Addet Komisyonu > ( 3 , IX . 1M7 
Esas No. 1/137 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması 
hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise sunulan Kanun tasarısı dğer komisyonların 
tadilleriyle Komisyonumuza havale Duyurulmak
la Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve temsil
cileri huzuriyle incelendi. 

Tasan kimsesiz, terkedilmiş, ailesi tarafın
dan ihmal edilmiş çocukların ahlâk, sıhhat, eği
tim ve öğretim bakımlarından esaslı bir dâvasını 
ele aldığı memnuniyetle müşahede edilmiş ancak 
dâvanın ehemmiyet ve vüsati itibariyle Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından ihdas edilecek bir 
müdürlükle ve Devlet Bütçesinden ayrılacak 
tahsisatla maksadın elde edilemiyeeeği anlaşıl
mış tüzel kişiliği haiz hir genel müdürlük ku
rularak hayırseverlerin yardımları da temin 
•edilmek suretiyle geniş bir teşkilât yapılması 
muvafık olacağı mütalâa kılınmış ise de teşki
lât ve denet bakımlarından bütçeyi alâkadar 
eden bu konunun Bütçe Komisyonunda incelen
mesi temennisiyle tasarının tümü yerinde görü
lerek maddelere geçilmiştir. 

Çalışma Komisyonunun hazırladığı birinci 
maddede koruma ve yetiştirmenin (1.8 yaşını 
bitirinceye kadar) devam edeceği yakılmış ve 
diğer maddelerde reşit oldukları zaman tâbi 
oldukları muameleye ait hükümler tedvin edil
miş olduğu görülmüştür, 

Medeni Kanun mucibince 18 yaşını bitiren
ler reşit olacakları gibi evlenme halinde 18 ya
şını bitirmemiş çocuklar da reşit sayılırlar. 
Evlenmiş ve bir aile yuvası kurmuş olan,medeni 
haklarını kullanmaya ehil bulunan evli kız veya 
erkek bir çocuğu kurumlarda tutmak doğru 
ve caiz olamayacağından «18 yaşını bitirinceye 
kadar» cümlesi yerine «Medeni Kanunun 11 
nci maddesi gereğince .reşit oluncaya kadar» 
cümlesi yazılmak suretiyle madde kabul edil-
mistir. 

.İçişleri Kcuaokyomımın ikinci, Milli Eğitim 
Komisyonunun 3, 4, 5, nci ve Hükümetin 6 neı 

maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Hükümetin 7 nci maddesi aynen kabul edil

miş fakat vesayet dairelerinin bu kanun mu
vacehesindeki durumlarını aydınlatmak zaruri 
görülmüştür. 

Kimsesiz, terkedilmiş, ana ve babası tarafın
dan velayet hakkı suiistimal veya fahiş su
rette ihmal olunmuş çocuklar için vesayet, da-
rieleri vasi tâyin etmek, çocuğu bir aile veya 
müesseseye yerleştirmek, çocuğun geliri varsa 
bu gelirden masrafı ödettirmek, masrafı ana ve 
babaya yüklemek gibi salâhiyetleri mevcut 
olduğundan vesayet dairelerinin halin icabına, 
şartlara ve imkânlara göre gereken tedbirleri 
alacağına dair maddeye fıkralar ilâve olun
muştur. 

Hükümetin 8 nci Çalışma Komisyonunun 9 
ve 10 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 11 nci maddesi
ni aynen kabul eden Komisyonumuz Kurumlar
da bulunan çocukları kaçıranlar, yanlarında 
alıkoyanlar hakkında cezai bir müeyyideye lü
zum olduğunu müşahede ederek Türk Ceza Ka
nununun 182 nci maddesinde yazılı hallerin vu
kuunda aynı maddede yazılı cezaların verilme
sini kabul etmiştir. Mezkûr madde, 15 ve 12 
yaşlarını bitirmemiş çocuklara karşı islenen 
suçlar hakkında ceza tertip etmiştir. 

Kurumlarda bulunacak çoeuklar ise reşit 
oluncaya kadar Kurumlarda kalacaklardır. Bu 
da 18 yaşını bitirinciye kadar veya evlenme su
retiyle reşit olacakları zamana kadar devam 
edeceğinden Kurumu terk veya Kurumdan çı
karma hak ve salâhiyeti gelmemiş olan çocuk
lara karşı işlenen suçun da cezalandırılması ta
biî olduğundan fıkra ona göre kaleme alınmıştır. 

Çalışma Komisyonunun 12 nci maddeyi ay
nen ve Hükümetin 12 nci maddesi 13 ncü mad
de olarak kezalik aynen kabul «4ümistir. 

.Tasan yalnız Sağlık m Sosyal Tardını ve 
Milli Eğitim Bakanlıklarını alakadar etmeyip 
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Adalet, içişleri ve Maliye Bakanlıklarını da ilgi
lendirdiğinden 14 ncü madde de kanunun Bakan
lar Kurulunun yürüteceği şeklinde tadil edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Baş. Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Trabzon Kayseri 
R. Karadeniz S. A. Feyzioğlu 
Antalya Balıkesir Bursa 
İV, Aksoy O. N. Burcu A, Konuk 

Denteli 
.V. Küçüka 
İsparta 
B. Güllü 

Bize 
Dr. S. A, Dilemi 

Diyarbakır Erzincan 
F. Kalfagü A. Fırat 

Kastamonu Manisa 
Dr. F. Ecevit F. Uslu 

Konya 
-e Müessese vesayeti sistemi* 

nin kabul edilmemesine ve 
müesseseye tüzel kişilik 
hakkının verilmemesine mu

halifim 
fft Karagülle 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe komisyonu 
Esas No. 1/137 
Karar No. 58 

M .11 . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların 
korunması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6.II.1947 
tarih ve 6/348 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim, İçişleri, 
Çalışma ve Adalet komisyonları raporlariyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Maliye Ba
kanı Halid Nazmi Keşmir ve Millî Eğitim Baka
nı Reşat Şemsettin Sirer ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Behçet Uz hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

On yedinci asırdan beri Garp memleketlerin
de ele alman ve üzerinde yüz yıllarca çalışılan 
kimsesiz ve terkedilmiş çocuklar meselesi, yur
dumuzda ve bilhassa büyük şehirlerimizde Türk 
cemiyetini rahatsız eden, içtimai ahlâk ve dü
zenini bozan büyük bir dâva haline gelmiştir. 

Bu bakımdan Komisyonumuz, yalnız Devlet 
olarak değil milletçe bu dâvayı benimsiyerek 
işin yürütülmesini ve işin ehemmiyetine uygun 
teşkilâtın vücuda getirilmesini fikir birliği ha
linde mütalâa etmiştir. Noksan tedbirlerin ve 
yarım teşkilâtın doğuracağı tepkileri önceden 
hesaba katarak dâvanın muvaffak olması için 
ısrarla üzerinde durulmasını temnniye de#er 
mahiyette bulmuştur. 

Hükümet tarafından hazırlanan ve diğer 

komisyonlar tarafmdan tetkik buyurulan tasa
rıyı inceliyen Komisyonumuz, hazırlanan tasa
rının mevcut kanunlarmıızla olan münasebetini 
esas olarak almıştır. Herşeyden önce, bu ka
nunla korunması ve yetiştirilmesi düşünülen 
çocukların kimler olduğu üzerinde duran Ko
misyonumuz, bu cihetin vuzuh ve sarahatle, tat* 
bikatta Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Türk 
Ceza Kanunu ile sair kanunlarla tearuz teşkil 
etmesi ve konulacak hükümlerin işler halde bu
lunmasına bilhassa itina göstermiştir. 

Tasarı, içerisinde kimsesiz ve terkedilmiş ço
cukların korunmasını ve yetiştirilmesini istih
daf ettiğine göre tasan başlığındaki «anormal» 
kaydına lüzum görülmemiştir. Devletçe ele alın
ması icabeden çocuğun birinci maddede yazıldı
ğı üzere; gözetme, koruma, bakım eksikliğinden 
dolayı beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede 
ve cemiyet için zararlı hale gelmesi melhuz bu
lunan, ana ve babadan ve cemiyet içerisinde her 
türlühimayeden mahrum olan kimsesiz çocuk
larla ana ve babası belli olmıyan ve Türk Me
deni Kanuna göre ana ve baba tarafından 
velayet hakkımın lâyikiyle kullanılmaması yü
zünden cemiyet içinde aylak geçinen metruk 
çocukların Medeni Kanunun 11 nci maddesine 
göre reşit oluncaya kadar bakdoım ywtiştu?ü-
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mesı-ve cemiyete yarar hale getirilmesi hedef 
olarak alınmıştır. 

Tasarının ikinci maddesiyle, arzolunan mak
sat için kurulacak kurumlar tesbit olunmuş, 
üçüncü madde ile de çocukların hangi makam 
vo memuriyetler vasıtasiyle korunacağı esası 
belirtilmiştir. 

Durumu, birinci maddede yazılı bir çocuğun 
mevcudiyetine muttali olan üçüncü maddede 
yazılı resmî merciler, işi hemen Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının o yerdeki memurları
na haber vermeye mecbur tutulmuş ve bu su-
rele ele geçen çocuğun sağlığı hakkında gerekli 
tedbirler alındıktan sonra velayet hakkının ge
reği gibi kullanılıp kullanılmadığını ve velaye
tin nez'ini gerekli kılan sebeplerin mevcudiye
tini tetkik ve tahkik için Medeni Kanun hüküm
lerine göre işin incelenmesinin Vesayet dairele
rine tevdii zaruri görülmüştür. 

ikinci maddeyo göre kurulan kurumların 
Devlet bütçesiyle yaratılması zaruri olup bir ce
miyet meselesi olan kimsesiz çocukların korun
ması ve yetiştirilmesi işine esasen bu işle vazife
leri icabı ilgili bulunan diğer Devlet daire ve mü
esseseleriyle özel ve tüzel kişilerin katılması der
piş edilmiş ve yetiştirme yurtlarının kazançla 
riyle müsamere ve pul hasılatı da gelir kaynak
ları arasına alınmıştır. 

Beşinci madde ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının bu işlerle ilgili Devlet daireleriyle, 
özel, tüzel kişiliği haiz kurumlarla da iş birliği 
yapabileceği ve denetleme hakkı tesbit olunmuş
tur. 

Eğitim ve öğretim görevini de ifa edecek olan 
kurumların Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
bu işleri yürütmesi esası altıncı madde ile kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun gereğince korunmakta olan ço
cuklardan normal olarak tahsillerini yapacak 
kabiliyet ve istidatta olanların Millî Eğitim 
Bakanlığının bu hususlarla ilgili kanun nizam 
ve talimatları dairesinde tahsillerini ikmal etme
si tabiî görülmüştür. Asıl cemiyet için zararlı 
olması melhuz olan ve normal şekilde tahsilleri
ni ikmal edemiyenlerle hiç öğrenim görmeden 
on iki yaşım bitirmiş olan çocukların iş ve güç 
sahibi edilmesi işinin prensipleri yedinci mad
dede tesbit olunmuştur. 

Yetiştirme yurtlarında ve Devlet fabrika ve 

çiftlikleri, Devlet Ziraat İşletmeleri ve benzeri 
Devlet Kurumlariyle özel fabrika ve iş sahipleri 
yanında çalışacak çocukların ücretle çalıştırıl
ması esası kabul edilmiş ve çocuğa yapılacak 
masraflar indirildikten sonra geri kalan kısmı
nın tasarıda yazılı şekiller dairesinde Millî ban
kalardan birisinde çocuk namına biriktirilmesi 
ve reşit olduktan sonra bu paranın çocuğa veril
mek suretiyle onun cemiyet içerisinde tutun
masını sağlıyacak hükümler konmuştur. 

Türk Medeni Kanununun 398 nci maddesine 
göre vesayet altındaki kimse vasisinin izni ile 
çalışarak kazandığı malları bizzat idare etmek 
hakkını haiz bulunduğundan çalışan çocuğun 
emeği karşılığı elde ettiği ücreti sarfetmemesini 
teminen bu maddenin uygulanmaması muvafık 
görülerek sekizinci maddeye hüküm konulmuş
tur. 

Kurumlarca ve iş sahipleri yanında korun
makta ve yetiştirilmekte olan çocuklara karşı 
Türk Ceza Kanununun 182 nci maddesinde ya
zılı fiilleri işliyenler hakkında bu maddede ya
zılı cezaların verileceği ilâve olunmuştur. 

Sanat atelyelerinin ve iş yerlerinin döner ser
maye ile işletilmesi işin icabına uygun görül
müş ve tasarının 12 nci maddesiyle çocuk namı
na bankaya para yatırılması halini düşünerek 
cezai müeyyide konulmuştur. 

Tasarının on üçüncü maddesiyle kurum ve 
yetiştirme yurtlarının kazanç muamele, bağış, 
müsamere ve pul gelirlerinin vergiden muafiyeti 
ve on dördüncü madde ile de çalıştırılan çocuk
ların ölümü halinde kanuni mirasçıları bulun
madığı takdirde birine paralarının Hazine yeri
ne Yetiştirme yurtlarına intikali esasını temin 
edecek hükümler konmuştur: 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan 
tasan havalesi veçhile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Diyarbakır Konya Ankara 

/ . H. Tigrel #. Çumrah F. öymm 
Ankara Amasya Aydın 

N. C. Akkerman A. Eymir Ol. R. Alpman 
Bursa Diyarbakır Eskişehir 

Dr, M. T. Simtr Ş. Uluğ Muhalifim 
A. Potuoğlu 

X&8ıpHttfTj 
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İzmir 

A. İnan 
Samsun 

M, A. Yörüker 

Elde edilen bilgilere göre, Türkiye'de 
on beş bin kadar kimsesiz, 51 bin kör, 40 
bine yakın sağır, dilsiz, 60 bin kadar da.to
pal, çolak, kambur çocuk vardır. Çocuk nüfu
sunun % 10 u nispetinde zekâları noksan 
anormal çocuk bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Kimsesiz ve terkedilmiş çocuklar dâvası 

memleketimizde küçümseuenıiyecek dereoede 
önemlidir. Yarını iş kötü iştir. Ele alman 
dâvanın muvaffak olması için işin ehemmiye-
tiyle mütenasip teşkilât yapılması ve bu işin 
bir Genel Müdürlük tarafından yönetilmesi 
mülâhazasmdayız. 

Amasya Balıkesir 
A. K. Yiğitoğlu E. Altan 

Konya 

Kocaeli 
Dr. F. §. Bürge 

Tokad 
S, Çumrutl B. A* Sevengü 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
8. ve 8. Y. Komisyonu 

Esas No. : 1/137 
Karar No. : 7 

M , V , 1048 

Yüksek Başkanlığa 

Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların 
korunması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6 . II . 
1947 tarih ve 6/348 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan Kanun tasarısı Millî Eği
tim, İçişleri, Çalışma, Adalet ve Bütçe Komis
yonları raporlariyle birlikte komisyonumuza 
verilmekle Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Millî 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Behçet Uz 
olduğu halde incelenip görüşüldü: 

Hükümetin ve komisyonların gerekçesiyle 
de açıklanan ve tebarüz ettirilen kimsesiz ço
cuklar dâvasının eğitim ve sosyal yardım ba
kımından önemini lâyık olduğu dikkatle göz 
Önünde tutan komisyonumuz hem cemiyeti her 
gün gördüğü acıklı sahnelerin mânevi ıstıra
bından kurtarmak ve hem de kimsesiz çocuk* 
lan cemiyet için huzursuzluk kaynağı olmaktan 
çıkararak cemiyete faydalı birer vatandaş ol
mak imkânını sağhyacak olan bu Kanun tasa
rısının tatbikatta daha verimli olmasını ve bu 
yardımın şümulünü genişletmek gayesiyle esas
lı incelemeleri yapmak üzere teşkil ettiği Su 
Komisyonunun raporunun müzakeresinden son
ra prensipte bâzı tadilâtı lüzumlu görmüştür. 

Gerek Hükümet ve gerekse Komisyonlardan 
çıkan Kanun tasarısı kimsesiz, terkedilmiş ve 
anormal çocukların korunmasını ve yetiştiril

mesini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
vazife olarak vermektedir. 

Komisyonumuz uzun tartışma ve tetkik so
nunda yedi yaşma kadar normal ve anormal 
çocuklarla yedi yaşından büyük anormal ço
cukların Sağlık Bakanlığı tarafından ve yedi 
yaşından yukarı normal çocuklarla kör, sağır 
ve dilsizlerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan korunma ve yetiştirilmesini daha uygun 
görmüştür. 

Komisyonumuzu bu nokta i nazara taraftar 
kılan sebepler şunlar olmuştur. 

1. Normal çocukların gerek eğitim ve ge
rekse öğretimde Millî Eğitim Bakanlığı daha 
salahiyetlidir. 

2. Bu vazifenin Sağlık Bakanlığında kal* 
ması ajTiea muhtelif mektep ve müesseselere 
muvazi pansiyon açmak ihtiyacını gösterecek 
ve böylece bütçeye yükletilen masraf tabiatiyl» 
çok olacaktır. 

3. Bu suretle normal ve anormal çocukların 
bir arada kalmaması kesin olarak temin edil
miş olacaktır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı, Darüleytam mü 
esseselerinin çocuklar üzerinde tecrübe ile 
sabit olan menfi ve kötü tesirlerini ileri sürerek 
bu gibi müesseselerin açılmamasını tavsiye et
mektedir. Eğer yedi yaşından yukarı normal 
.çocukların bakılması Sağlık ve Sosyal Yardım 
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Bakanlığına bırakılacak olursa bütçe imkânları 
dolayısiyle Bakanlık ister istemez toplu pan-
nsiyonlar açmak zaruretinde kalacaktır ki, bu 
da Millî Eğitim Bakanlığının tavsiyesine uy
gun olmıyacaktır. Halbuki Millî Eğitim Ba
kanlığı bu vazifeyi üzerine alacak olursa ken
di idaresinde olan ilkokul sanat okulu ve 
enstitülerin pansiyonları veya yeniden aça
cağı vo tevsi edeceği pansiyonlarla bu ihtiyaca ce
vap vermiş olacak ve bu suretle hem tasarruf 
imkânları elde edilecek hem de bu çocuklar cemi
yet içinde kimsesizliklerini duymadan yetişebile
ceklerdir. 

Tasarı, hükümleriyle kimsesiz ve terkedilmiş 
(•ocukların korunmasını ve yetiştirilmesini istih
daf ettiğine göre tasan başlığındaki «Anormal» 
kaydına komisyonumuz da, Bütçe Komisyonu 
gibi lüzum görmemiş ancak bu kanuna teşkilat 
kadrolarını eklemiş olduğumuzdan baslık o şe
kilde değiştirilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi; yukarda arzettiği-
miz sebepler dolayısiyle, sıfır yaşından yedi ya-
sına kadar olanlar ile yedi yaşından yukarı anor
mal ve fena itiyatlar kazanmış bulunanların re
şit. oluncaya kadar korunması, gözetilmesi, bakımı 
ve tedavisi Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlığı
mı, yedi yaşından yukarı normal çocuklar ile sa
sır, dilsisî ve körlerin reşit oluncaya kadar gö
zetilmesi, korunması, bakımı, yetiştirilmesi, iş ve 
«üç sahibi olacak hale getirilmesi ve okutulması 
Millî Eğitim Bakanlığına aittir seklinde değişti-
rilmişth. 

Madde 2 Birinci maddeye göre alınacak 
çocukların ilk tetkik ve tefriki -için kurulacak 
müşahede vo ayırma yurtlarını Sağlık ve sosyal 
Yardım Bakanlığının kurması ve idare etmesi 
komisyonumuzca uygun görülmüş vo bu hüküm 
ikinci madde olarak yeniden tedvin edilmiştir. 

Madde 3 : Bu madde esas tasanda ikinci 
madde olarak yalnız Sağlık Bakanlığına verilen 
işleri gönnek için bâzı müesseseler açmaya âmir* 
di. Prensipteki değişiklik dolayısiyle yeni mad
de Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim 
Bakanlıklarına verilen işleri görmek için mües
seseler açtırmaktadır. 

Madde 4 : Bu madde birinci madde hükmü
ne giren çocuklann hangi makamlar tarafın
dan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının o 
yerdeki memurlarına haber vermeleri mecbur 
kılan hükümler vesayet daireleri karariyle ku

mullara yerleştirilen çocukların veli veya vasi
leri tarafından iaşe ve ibateleri için alınması
na karar verilen paraların Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı 
emrine yatırılmasını âmirdir. 

Madde 5 : Bu madde Bütçe Komisyonunun 
dördüncü maddesidir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bi
rinci madde hükmüne göre yapacağı işleri sağ
lamak için bütçesine her sene konacak ödenek 
tâbiri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konacak öde
nek diye değiştirilmiştir. 

Madde 6 : Bütçe Komisyonunun beşinci 
maddesidir ve Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı birinci madde
de yazılı kendi bakanlıklarına ait işleri sağla
mak için Devlet daire ve kurumlariyle beledi
ye özel idare ve özel dernekler ile işbirliği ya
par ve bu hizmetleri her safhasında denetler. 
I er şeklinde değiştirilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun altıncı maddesine, 
prensipte ve yukarıki maddelerde yapılan ta
dil dolayısiyle lüzum kalmadığından tasandan 
çıkarılmıştır. 

Madde 7 : Bu maddenin (A) fıkrası Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı yerine Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafmdan diye tashih edilmiştir ve 
(B) fıkrasındaki «üoğru ve ahlâklı oldukları 
yetiştirme yurtlarmca tesbit olunanlar» cümle
sinin kaldırılması Komisyonumuzca daha uygun 
görülmüştür. 

Madde 8 : Bütçe Komisyonunun H nei mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9 : Bütçe Komisyonunun dokuzuncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10 : Bütçe Komisyonunun bu mad
desi, ikinci maddede yazılı kurumlarla yerine 
ikinci ve üçüncü maddede yazılı kurumlar diye 
değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11 : Bütçe Komisyonunun 11 nei 
maddesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca açılacak sanat atelyeleri yerine «Millî Eğitim 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafm
dan açılacak sanat atelyeleri ve iş yerlerine iş
letme sermayesi olarak her yıl bütçelerinden 
döner sermaye ayrılır» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 12 : Bütçe Komisyonunun 12 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 13 : Bütçe Komisyonunun bu mad
desi «İkinci maddede yerine» ikinci ve üçüncü 
maddede de şeklinde değiştirilerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 14 : Bütçe Komisyonunun on dör
düncü maddesindeki ikinci ve dokuzuncu mad
deye göre tâbiri «ikinci, üçüncü, sekizinci ve 
dokuzuncu maddeye göre» diye değiştirilerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15 : Bu kanunu yürütmek için Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Millî Eğitim 
Bakanlığının müşterek bir yönetmelik hasırla
maları uygun görülmüş ve bu madde Komisyo
numuzca tedvin edilmişitr, 

Madde 16 : On altıncı ve on yedinci madde
lerle geçici birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
maddeler bu kanun hükümlerini yerine getir
mek için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta» 
rafından yapılacak teşkilât ve kadro cetvelleri
ni ihtiva etmekte olup tasarıya yeniden konmuş 
ve bir sayılı kadro cetvellerinin müşahede ve 
ayrıca yurtları ile çocuk yuvaları kısmında 
bâzı değişiklikler yapılmıştır. Yurdun muhte
lif yerlerinde müşahede ve ayırma yurtları ile 
çocuk yuvalan açılmasını derpiş eden Komis
yonumuz kadroları iki yerde açılacak şekilde 
tanzim etmiş ancak bütçeden bu sene tahsis edi
len para ile buna imkân olmadığı anlaşılarak 
bir kısım kadroları beş sayılı (L^ cetveline al
mıştır. Müşahede ve ayırma yurtlarında 3 öğ
retmen kadrosu yerine bir pedagok öğretmen 
bir akliye ve asabiye mütehassısı ve bir de ço
cuk mütehassısı koymuş ve çocuk yuvalarmdaki 
eczacı kadrosunu yersiz bularak kaldırmış ve 
hemşire kadrosuna bir kadro eklemiştir, 

Madde 18 : Bütçe Komisyonunun on beşinci 
ttfeddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19 : Bütçe Komisyonunun İ6 nci 
maddesi - bu kanunu Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı müştereken 
yürütür - şeklinde, tadilen kabul olunmuştur. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan tasarı Yük
sek Başkanlığa saygılarımızla sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkam Sözcü 
Maraş Gazianteb 

Dr. K. Bayitit Dr. M. CanboM 
Kâtip 

Seyhan Amasya 
Dr. M. Dıblun Z. Tarlıan 

îmzada bulunamadı 
Antalya Bilecik 

Dr. G. Kahraman Dr. M. Suner 
Balıkesir Çoruh 

.¥. Akptnar Dr. C. Kazanaoğlu 
Denizli Edirne 

Dr. H. Berkmmi Dr. B. öğütmen 
Giresun İçel 

Dr. K. Zaimoğln Dr. A. Koksal 
imzada bulunamadı îmzada. bulunamadı 

İçel Kars 
Dr. C. Ramazanoğltı Dr. E. Oktant 
îmzada bulunamadı 

Kars Konya 
A. Sürmen Dr, M. F. Dündar 

îmzada bulunamadı 
Konya Kütahya 

Dr. A. Perkim t. Ş. özgen 
Malatya Malatya 

Muhalifim Dr. C. özelçî 
Dr. H. Fırat 

Ordu Rize 
Dr. Z. M. Stmr Dr. F. Kurtuluş 

imaada bulunamadı 
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•HÖKÜMBTİK TEK
LİFİ 

Kimsesiz, terkedilmiş 
re anormal çocukların 
korunması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yok
sulluk ve ibakımsızlık-
tan, veli veya vasile
rinin aciz ve kusurla
rından veya her han
gi bir sebeple gözetme, 
'korunma eksikliğin
den dolayı beden, ruh 
ve ahlâk gelinmeleri 
tehlikede hulunan 
kimsesiz, terkedilmiş 
ve anormal çocukların 
on sekiz yaşını bitirin
ceye kadar korunması, 
bakımı, yetiştirilmesi 
ve i§ sahibi edilmesi 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına ait
tir. 

İÇİŞLERİ KOMÎS. 
YOKUNUN DEĞÎŞ-

TÎRİŞİ 

Kimsesiz, terkedilmiş 
ve anormal çocukların 
korunması hakkında 

Kamın tasarısı 

MADDE 1. — Hü
kümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

1 6 -
MİLLÎ EĞİTİM KO
MİSYONUNUN DE-

ÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Kimsesiz, terkedilmiş 
ve anormal çocukların 

korunması hakkında 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Do
ğuştan ruh veya be
den itibariyle anormal 
olan ve hastalık, kaza 
veya her hangi sosyal 
ve eğitimle ilgili bir se
bep dıolayısiyle beden, 
ruh ve ahlâk gelişme
leri tehlikede bulunan 
kimsesiz, terkedilmiş 
normal ve anormal ço
cukların 18 yaşını bi
tirinceye kadar korun
ması, bakımı, yetişti
rilmesi ve iş sahibi 
edilmesi Sağlık ve Sos
yal Yardnn Bakanlı
ğına aittir. 

ÇALİŞMA KOMÎ& 
YONUNUN DEĞİŞ* 

TÎRİŞÎ 

Kimsesiz ve terkedü 
mi§ çocukların korun
ması hakkında Kanun 

tasarm 

MADDE 1. — Yok
sulluk ve bakımsızlık
tan, veli veya vasileri
nin aciz ve kusurların
dan veya her hangi bir 
sebeple gözetme, koru
ma eksikliğinden dola
yı beden, ruh ve ahlâk 
gelişmeleri tehlikede 
bulunan kimsesiz, ter
kedilmiş çocukların 
on sekiz yaşını bitirin
ceye kadar korunma
sı, bakımı, yetiştiril
mesi ve iş sahibi ola
cak hale getirilmesi 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına ak
tif. 
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ADALET KOMİSYO- | 

NUNUN DEĞÎŞTÎ- i 
RÎŞI I 

Kimsesiz ve terkedilmiş 
çocukların korunması 
hakkında Kanun tasa

rısı 

MADDE 1. — Yok
sulluk ve bakımsızlık
tan, veli veya vasileri
nin aciz ve kusurların
dan veya herhangi bir 
sebeple gözetme, koru
ma eksikliğinden dolayı 
beden ruh ve ahlâk ge
lişmeleri tehlikede bu
lunan kimsesiz, terke
dilmiş çocukların Me
deni Kanunun 11 nci 
maddesi gereğince reşit 
oluncaya kadar korun
ması, bakımı, yetiştiril
mesi ve iş sahibi ola
cak hale getirilmesi 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına aittir. 

BÜTÇE KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎRÎ-

Kimsesiz terkedilmiş, 
çocukların korunması 
ve yetiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gö
zetme, koruma, bakım 
eksikliğinden dolayı 
beden, ruh, ahlâk ge
lişmeleri tehlikede bu
lunan ; 

a) Ana ve babasız; 
b) Ana ve babası 

belli olmıyan; 
c) Türk Medeni 

Kanununun 272, 273, 
274 ncü maddeleri ge
reğince mahkemelerce 
korunma tedbirleri a-
lmmasma karar veri
len çocukların; 

Medeni Kanunun 11 
nci maddesi uyarınca 
reşit oluncaya kadar 
gözetilmesi^ korunma
sı, bakımı, yetiştiril
mesi iş ve güç sahibi 
olacak hale getirilme
si işlerinin düzenlen
mesi, yürütülmesi, 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına ait
tir. 

( S . 

SAĞLIK VE SOS
YAL YARDIM KO
MİSYONUNUN DE-

ĞÎŞTlRÎŞÎ 

Kimsesiz terkedilmiş 
çocukların korunması 
ve yetiştirilmesi ve 
4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde, deği
şiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gö
zetme, koruma, bakım 
eksikliğinden dolayı 
beden, ruh, ahlâk ge
lişmeleri tehlikede bu
lunan; 

A) Ana ve baba
sız; 
B) Ana ve babası 

belli olmıyan; 
C) Türk Medenî 

Kanununun 272, 273, 
274 ncü maddeleri ge
reğince mahkemelerce 
korunma tedbirleri a-
lmmasma karar veri
len çocuklardan sıfır 
yaşından yedi yaşma 
kadar olanlarla anor
mal ve fena itiyatlar 
kazanmış bulunanların 
reşit oluncaya kadar 
korunması, gözetilme
si, bakım ve tedavisi 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına, ye
di yaşından yukarı 
normal çocuklarla sa
ğrı, dilsiz ve körlerin 
reşit oluncaya kadar 
gözetilmesi, korunma
sı, bakımı, yetiştiril
mesi, iş ve güç sahibi 
olacak hale getirilmesi 
ve okutulması Millî 
Eğitim Bakanlığma 
aittir. 
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MADDE 2. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı birinci mad
dede yazılı işleri sağ
lamak için kanunlarda 
yazılı hükümler çerçe
vesi içinde Devlet dai
re ve kurumlariyie. 
özel idarelere ve 'bele
diyelere verilmiş olan 
her türlü görevlerin ve 
özel derneklerin tâbi 
oldukları hükümlerin 
yerine getirilmesi işini 
düzenlemeye ve denet
lemeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Bi
rinci madde konusuna 
giren hizmetler için 
kurulacak kurumla r 
şunlardır : 

a) Çocuk yuvala
r ı ; 

b) Çocuk pansi
yonları ; 

c) Çocuk prevan
toryumları ; 

d) Müşahede yer
leri; 

İçişleri K. 

MADDE 2. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı birinci mad
dede yazılı işleri Bağlaş
mak için kanunlarda 
yazılı hükümler çerçe
vesi içinde Devlet daire 
ve kurumları ile özel 
idare, belediye ve özel 
derneklerle iş birliği 
yapar. Bu hizmetler 
her safhasında bakan
lıkça denetlenir. 

MADDE 3. — Hü
kümetin teklifi aynen. 

M. E. K. 

MADDE 2. — İçiş
leri Komisyonunun 
teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE .3. — Bi
rinci madde konusuna 
giren hizmetler için 
kurulacak' kurumlar 
şunlardır : 

A) Çocuk yuvala
rı; 

B) Çocuk pansi
yonları; 

C) Çocuk prevan
toryumları; 

D) Müşahede yer
leri; 

Ça. K. 

MADDE 2. — İç
işleri Komisyonunun 
kalbul. ve teklifinin ay
nı kanul edilmiştir. 

MADDE 3. — Miliî 
Eğitim Komisyonunun 
kabul ve teklifinin ay
nı kabul edilmiştir. 
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Ad. K. 

MADDE 2. — İçiş
leri Komisyonunun 2 
nci maddesi aynen. 

B. K. 

MADDE 3. — Millî 
Eğitim Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen. 

MADDE 2. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı birinci mad
denin konusuna giren 
işleri görmek için : 

a) Çocuk kreşleri 
ve yuvaları; 

b) Çocuk pansi
yonları ; 

c) Çocuk prevan
toryumları ; 

d) Müşahede yer
leri; 

e) Yetiştirme yurt
ları; 

f) Kör, sağır,, dil
siz ve sakatlara mah
sus okul ve evleri ku
rar. 

S. S. Y. K. 
MADDE 2. — Bi

rinci maddeye göre 
alınacak çocukların ilk 
tetkik ve tefriki için 
kurulacak müşahede 
ve ayırma yurtlarını 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kurar 
ve idare eder. 

MADDE 3. — 1. 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı birin
ci ve ikinci madde
de kendisine verilen iş
leri görmek için; 

A) Müşahede ve 
ayırma yurtları; 

B) Çocuk yuva
ları; 

C) Çocuk prevan
toryumları; 

D) Yetiştirme yurt
ları; 

Kurar. 
I I - Millî Eğitim Ba

kanlığı birinci madde
de yazılı işleri görmek 
için; 

A) Yetiştirme yurt
ları; 

B) Çocuk pansi
yonları; 

C) Kör, sağır ve 
dilsizlere mahsus okul 
ve evleri; 

Kurar. 
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e) Eğitim yurtla
rı ; 

f) Kor, sağır, dil
siz ve sakatlar okul ve 
evleri. 

MADDE 4. — Ü-
çüııcü maddede yazıJı 
çocuk yııvalariyle eği
tim yurtlarının prog
ram ve yönetmelikleri 
Millî Eğitim Bakanlı
ğı ile birlikte hazırla
nır. Buralarda ders ve
recek öğretmen ve öğ
reticilerden aranacak 
nitelikler de Millî Eği
tim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlık
larınca birlikte belir
tileceği gibi bu ku
rumların teftiş, ve de
netlemeleri de bu iki 
Bakanlık tarafından 
yapılır, 

MADDE 5. — Ü-
çüncü maddede yazılı 
eğitim yurtlarında ço
cuklar ücretle çalıştı
rılır. Ancak bu ücret
ten yiyecek, giyecek 
ve benzeri giderler çı
karıldıktan sonra geri 
kalan kısmı yurttan 
ayrılacağı zaman ken
disine teslim edilir. 

MADDE 6. — U-
. muini Hıfzıssıhha Ka
nununun 158, 161 ve 
162 nci maddeleriyle 

içişleri K. 

MADDE 4. — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 5. — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDEE 6. — Hü
kümetin teklifi avnen. 

M. E. K. 

E) Yetiştirme yurt
ları; (zihnen geri olan
larla, Devlet endüstri, 
tarım kurumları, Dev
let, çiftlikleri ve ben
zerlerinde eğitim se
bepleriyle. kalamıyan-
lar için ayrı ayrı ol
mak üzere); 

F) Kör, sağır, dil
siz ve sakatlar okul ve 
evleri. 

MADDE 4. — ü-
çüncü maddede yazılı 
kurumların program ve 
yönetmelikleri Millî E-
ğitim Bakanlığı ile bir
likte hazırlanır. Bura
larda ders verecek öğ
retmen ve öğrenciler
den aranacak nitelik
ler de Millî Eğitim ve 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarınca 
birlikte belirtileceği gi
bi bu kurumların tef
tiş ve denetlenmeleri 
de bu iki bakanlık ta
rafından yapılır. 

MADDE 5. — Ü-
çüncü maddede yazılı 
yetiştirme yurtlarında 
çocuklar ücretle çalış
tırılır. Ancak bu ücr 
retten yiyecek, giyecek 
ve benzeri giderler çı
karıldıktan sonra geri 
kalan kısmı yurttan 
ayrılacağı zaman ken
disine teslim edilir. 

MADDE 6. — Hü
kümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ça. K. 

MADDE 4. — Millî 
Eğitim Komisyonunun 
kabul ve teklifinin ay
nı ka'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Milli 
Eğitim Komisyonunun 
kabul ve teklifinin ay
nı kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millî 
Eğitim Komisyonunun 
kabul ve teklifinin ay
nı kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Millî 
Eğitim Komisyonunun 
4 neti maddesi ayen . 

MADDE 5. — Millî 
Eğitim Komisyonunun 
5 nci maddesi aynen. 

MADDE 6. — Hü
kümetin 6 ncı maddeii 
aynen. 
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Belediye Kanununun 
15 nci maddesinin 18, 
45 ve 48 nci bentlerin
de yazılı hükümlerin 
uygulanması için ilgili 
daireler, resmî ve Özel 
kurumlar, özel idare 
ve belediyelerle yapı
lacak işbirliğinin şekil 
ve mahiyetini ve şü
mul derecesini Sağlık 
ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tâyin eder. 

MADDE 7. — Muh
tarlar, zabıta ve bele
diye daireleri her han
gi bir çocuğun birinci 
maddede yazılı du
rumda olduğunu ge
rek doğrudan doğru
ya, gerekse başkasının 
halber vermesi yoliyle 
öğrendiği halde işi he
men Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 
oradaki temsilcilerine 
(Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürü Hükümet 
tabibi, hastane dispan
ser baştabipleri, savaş 
tabipleri, sağlık me-
mürlariyle savaş sağ
lık memurları, ebeler), 
bunların bulunmadığı 
yerlerde ise sulh yar
gıcına haber vermeye 
mecburdur. Temsilci
ler çocuğu korumak 
için gerekli tedbirleri 
almakla beraber key
fiyeti vesayet dairele
rin* bildirirler. 

MADDE 7.— Muh
tarlar, zabıta ve bele
diye daireleri her han
gi bir çocuğun birinci 
maddede yazılı durum
da olduğunu gerek 
doğrudan doğruya, ge
rekse başkasının haber 
vermesi yoliyle öğren
diği halde işi hemen 
sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının o-
radaki memurlarına 
(Sağlık ve Sosyal Yar
dım müdürü, Hükümet 
ve belediye tabibi, has
tane, dispanser başta
bipleri, savaş tabipleri, 
sağlık memurları ile 
savaş sağlık memurla
rı, ebeler ve saire), 
bunların bulunmadığı 
yerlerde ise sulh yar-
yıcına haber vermeye 
mecburdur. Temsilci
ler çocuğu korumak 
için gerekli tedbirleri 
almakla beraber keyfi
yeti vesayet daireleri
ne bildirirler. 

MADDE 7, — Muh
tarlar, zabıta ve bele
diye daireleri ve okul 
idareleri her hangi bir 
çocuğun birinci madde
de yazılı durumda ol
duğunu gerek doğru
dan doğruya, gerekse 
başkasının haber ver
mesi yoliyle öğrenince 
işi hemen sağlık ve 

, Sosyal Yardım Bakan
lığının oradaki memur
larına (Sağlık ve Sos
yal Yardım Müdürü, 
Hükümet veya beledi
ye tabibi, hastane, dis
panser baştabipleri, sa
vaş tabipleri, sağlık 
memurlariyle savaş 
sağlık memurlar, ebe
ler ve saire), bunların 
bulunmadığı yerlerde 
ise sulh yargıcına ya
zı ile haber vermeye 
mecburdurlar. Bu me
murlar çocuğu koru
mak için gerekli tedbir
leri almakla beraber 
keyfiyeti vesayet dai
relerine bildirirler. 

MADDE 7. — Millî 
Eğitim Komisyonunun 
kabul ve teklifinin ay
nı kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Muh
tarlar, zabıta ve bele
diye daireleri ve okul 
idareleri her hangi bir 
çocuğun 1 nci maddede 
yazılı durumda oldu
ğunu gerek doğrudan 
doğruya, gerekse baş
kasının heber vermesi 
voliyle öğrenince işi 
hemen Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 
oradaki memurlarına 
(Sağlık ve Sosyal Yar
dım. Müdürü, Hükümet 
veya belediye tabibi, 
hastane, dispanser baş
tabipleri, savaş tabip
leri, Sağlık memurla-
riyle savaş Sağlık me
murları, ebeler ve sai
re) , bunların bulunma
dığı yerlerde ise sulh 
yargıcına yazı ile haber 
vermeye mecburdurlar. 
Bu memurlar çocuğu 
korumak içn gerekli 
tedbirleri almakla be
raber keyfiyeti vesayet 
dairelerine bildirirler. 

Vesayet daireleri 
Medeni Kanun hüküm
leri dairesinde gereken 
tedbirleri alır. Çocu
ğun bu kanunda yazılı 

B. K. 

MADDE 3. — Muh
tarlar, zabıta ve bele
diye daireleri, nüfus, 
adliye ve idare me
murları ve okul idare
leri birinci maddede 
durumu yazılı bir ço
cuğu gerek doğrudan 
doğruya gerekse baş
kasının haner vermesi 
üzerine muttali olur
larsa; işi hemen Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının o yerde
ki memurlarına haber 
vermeye mecburdur
lar. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı me
mur ve müesseseleri 
çocuğu korumak için 
gerekli tedbirleri al
makla beraher keyfi
yeti derhal vesayet 
dairelerine bildirirler. 

Vesayet daireleri, 
Medeni Kanun hü
kümleri dairesinde ge
reken tedbirleri alır. 
Çocuğun bu kanunda 
yazılı kurumlara yer
leştirilmesine karar 
verildiği ve çocuğun 
iaşe ve idaresi için 
muayyen miktar para 

( 9. Sa; 

23 -
i S. S. Y. K. 

MADDE 4. — Muh
tarlar. zabıta, bele
diye daireleri, nü
fus, adliye ve idare 
memurları ve okul i-
dareleri birinci mad
dede durumu yazılı 
bir çocuğun bulundu
ğuna gerek doğrudan 
doğruya gerekse baş
kasının haber vemesi 
üzerine muttali olur
larsa; işi hemen Sağ
lık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının o 
yerdeki memurlarına 
haber vermeye mec
burdurlar. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 
memur ve müessese
leri çocuğu korumak 
için gerekli tedbirleri 
almakla beraber key
fiyeti derhal vesayet 
dairelerine bildirir
ler. 

Vesayet daireleri, 
JMedeni Kanun hüküm
leri dairesinde gere-
(ken tedbirleri alır. 
Çocuğun bu kanunda 
yazılı kurumlara yer
leştirilmelerine karar 

(verdiği ve çocuğun 
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iaşe ve idaresi için ; 
muayyen miktar para j 
verilmesini de karar ' 
altına aldığı takdirde ; 

bu paranın veli veya j 
vasi tarafından bu j 
kurumlara sarfedil- J 
mek üzere Sağlık ve j 
Sosyal Yardım Ba- j 
kanlığı ve Millî Eği
tim Bakanlığı adına j 
yatırılmasına da ka- \ 
rar verir. 

MADDE 5. — Mülî I 
Eğitim Bakanlığı ile | 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tara
fından korunması ge
reken ve ikinci ile 
üçüncü maddede yazı
lı kurumların genel | 
giderleri bu Bakanlık- i 
ların bütçelerine her 
sene konacak ödenek 
ile bunlardan döner 
sermaye ile işletilmesi 
gereken kurumların 
gelirleri özel îdare 
ve Belediyeler, özel 
ve tüzel kişiler tara- i 
fmdan yapılacak ba- j 
ğışlar ve her türlü mü- i 
samere ve pul hasıla- j 
tidir. ' ' ! 

Ad. Ki 
kurumlara yerleştiril
mesine karar verdiği ve 
Çocukların iaşe ve idare
si için muayyen miktar 
para verilmesini de ka
rar altına aldığı haller
de bu paranın veli veya 
vasi tarafından Sağlık 
ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca bu müesse
selere sarfedilmek üze
re Hazineye yatırılma
sına da karar verir. 

B. K. 
verilmesini de karar 
altına aldığı takdirde 
bu paranın veli veya 
vasi tarafından bu ku
rumlara sarfedilmek 
üzere Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı 
adına yatırılmasına da 
karar verir. 

MADDE 4. — İkin
ci madde uyarınca ku
rulacak kurumların 
gelirleri; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesinden her 
yıl ayrılacak ödenek 
ile kuracağı atelyeler 
çalışmalarından elde 
edilecek kazanç ve Ö-
zel idareler, belediye
ler, özel ve tüzel kişi
ler tarafından yapıla
cak bağışlar ve her 
türlü müsamere ve pul 
hasılatıdır. 

MADDE 5. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, birinci mad
dede yazılı işleri sağ
lamak için Devlet dai
re ve kurumları ile, 
belediye, özel idare ve 
özel derneklerle işbir
liği yapar. Bu hizmet
ler her safhasında Bn-
kanlıkça denetlenir. 

MADDE "6. — Mil
lî Eğitim Bakanlığı 
ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bi
rinci maddede yazılı 
kendi Bakanlıklarına 
ait işleri sağlamak için 
Devlet daire ve ku-
rumlariyle Belediye 
özel îdare ve özel 
derneklerle iş birliği 
yapar ve bu hizmetle
ri her safhasında de
netler. I 
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MADDE 8. - Ço
cukları -kortuna ama-
dyle kurulmuş olup bu 
kanunda yazılı olun 
kurumlar dışında kişi
ler aileler veya kurum
larda bulunan çocuk
ların beden, ahlâk ve 
ruh yönlerinden stU 
rekli surette gözetilip 
denetlenmesi işi Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca uygun 
görülecek makam ve 
dairelere verilir. 

MADDE 9. —- Bu 
kanun gereğince ko
runmakta olan çocuk
lardan ilk öğrenimle
rini yapmı§ olanlar 
Millî Eğitim Bakanlı
ğının yatılı öğrenim 
ve îianat kurumlarına 
parasız olarak kabul 
olunur. 

MADDE S. — ü ö 
kümetin teklifi a yiter*. 

MADDE 9. Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 8. — Hü~ 
kametin teklifi aynen 
kabul edilmiştir-, 

MADDE 9. -~ Bu 
kanun gereğince ko
runmakta olan çocuk
lardan ilköğrenimle-
rini yapmış olanlar 
Millî Eğitim Bakanlı
ğının yatılı öğrenim 
ve sanat kurumlarına 
kanunları uyarınca im
tihanları başarmak par
tiyle parasız olarak ka
bul olunurlar 

MADDE 8. ~ Hü
kümetin 8 aei madde
si aynen kabul edü-
misîiî-. 

MADDE 9.~~ Yurt
larda bulunan çocuk
ların, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığıne*» 
tensip edilen okullara, 
Millî Eğitim kanun v? 
talimatları dairesinde 
nehari olarak kabulle
ri mecburidir. 

( S. Sayısı : İT?) 
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MADDE a. — Hü
kümetin 8 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 9. — Ça
tışma Komisyonunun 9 
ncu maddesi aynen 

B. K. 

MADDE 6. — İkin-
ei maddede yazılı ku
rumların program ve 
yönetmeliklerini Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Millî Eği* 
tim Bakanlığı ile bir
likte hazırlar. Bura
larda ders verecek öğ
retmen ve öğreticiler
den aranacak nitelik
leri de her iki Bakan
lık birlikte belirteceği 
gibi bu kurumlan n 
teftiş ve denetlenme
leri de bu iki Bakan 
hk tarafında** yapılır. 

S. S 
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MADDE 10. — Bu 
kanun gereğince ko
runmakta olan çocuk
lardan öğrenimlerini 
yaptıktan sonra Millî 
Eğitim Bakanlığıma 
yatılı öğrenim ve sa
nat kurumlarına veri
lip de okullarında mu
vaffak olamıyanlar ile 
hiç öğrenim görmeden 
12 yaşını bitirmiş olan
lar Devlet fabrikaları
na, çiftliklerine, Dev
let Ziraat işletmeleri
ne ve benzeri Devlet 
kurumlarına çırak ola
rak kabul olunur. 

özel fabrika ve sai
re sahiplerinden arzu 
edenler de bu çocuk
ları çırak olarak hiz
metlerine alabilirler. 

Ancak gerek Dev
let kurumları, gerek 
özel kurum sahipleri 
bunları yedirmek, giy
dirmek, barındırmak 
ve içlerinde ilk öğre
nim görmemiş olanla
ra okuma, yazma öğ
retmeye mecburdur. 
Çocukların s i g o r t a 
primleri de kendileri
ni çalıştıran kurum ta
rafından ödenir. Bun
lara verilecek günde
lik Çalışma Bakanlığı
nın belirteceği en az 
ücret miktarından da
ha az olamaz. B.u gün
deliğin mahallin şart
larına göre uygun gö
rülecek bir kısmı el 
harçlığı olarak çocuğa 
verilir. Çocuğa yapıla
cak giderlerin yüzde 

içişleri K. 

MADDE 10. — Hü
kümetin teklifi aynen. 

M. E. K. 

MADDE 10. — Hü
kümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ça. K. 

MADDE 10. — Hü-
kümetin 10 ncu mad
desi aynen kabul edil
miş, yalnız (Yatılı) 
öğretim cümlesinden 
(Yatılı) kelimesi kal
dırılmıştır. 
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MADDE 7. — Bu 
kanun gereğince ko
runmakta olan çocuk
lardan normal olarak 
ilk öğrenimlerini bitir-
miyenlerle, hiç öğre
nim görmeden 12 ya
şını bitirmiş olanlar; 

a) Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı 
tarafından açılacak 
sanat atelyelerinde 
yetiştirilir. 

b) (a) fıkrasında 
yazılı çocuklar arasın
da kabiliyet gösteren
lerden doğru ve ah
lâklı oldukları yetiş
tirme yurtlannca tes-
hit olunanlar da Dev
let fabrikalarına, Dev
let çiftliklerine, Dev
let Ziraat işletmeleri
ne ve benzeri Devlet 
kurumlarına çırak ola
rak verilebilir. 

c) özel fabrika ve 
iş snhiplerinden arzu 
edenler de bu çocuk- ı 
lan hizmetlerine ala- j 
bilirler. i 

S. S. Y. K. [ 
! 

MADDE 7. — Bu j 
kanun gereğince ko- ; 
runmakta olan çocuk- j 
lardan normal olarak I 
ilköğrenimlerini bi-
tirmiyenlerle hiç öğ
renim görmeden 12 
yanışı bitirmiş olan
lar. 

A) Millî Eğitim İ 
Bakanlığının sanat a-
telyelerinde yetiştiri
lir; i 

B) Bu maddenin j 
(A) fıkrasında yazılı ı 
çocuklar arasında ka- ! 
biliyet gösterenler i 
Devlet fabrikalarına, 
Devlet çiftliklerine, 
Devlet Ziraat İşletme
lerine ve benzeri Dev
let kurumlarına çırak 
olarak verilebilir. 

C) özel fabrika 
ve iş sahiplerinden ar
zu edenler de bu ço
cukları hizmetlerine i 
alabilirler. 

I 
I 
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ellisi gündelikten in
dirildikten sonra geri 
kalan kısmı çocuk na
mına millî bankalar
dan birinde açılacak 
tasarruf hesabına ya 
tınlır. Saflık ve Sos
yal Yardım Bakanlığa 
bu çoeuklarm durum
larını ve heaaplantu 
denetlemeye yetkili* 
4ir. 
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i 

I 

I MADDK 8. — Vo-
ı tiştirme yurtla tında, 
i çocuklar ücretle çalış

tırılır. Bu ücretten yi
yecek, giyecek ve 
harçlık çıkarıldıkta*! 
«>nra geri kalan kısmı 
yurttan ayrılaeağ) ko
rnan çoeuğft teslim 
edilir. 

MADDE 8. — f e 
tiştirme yurtlarında, 
çocuklar ücretli çalış-
îınhr. Bu ücretten yi
yecek, giyecek ve 
harçlık karşılığı <?ıkü-
nldıktan sonra geri 
kalan kısmı yurrtan 
ayrılacağı zaman ço
cuğa teslim edilir. 

MADDE 9, — İMİ 
maddenin (B, C) bent
lerine göre bu çocuk
ları hizmetlerine alan 
Derlet, kurum, fabri
ka işletmeleriyle özel 
fabrika re iş sahipleri, 
bunları yedirmek, giy
dirmek, barındırmak, 
bakmak ve İçlerinde 
ilköğrenim görmemiş 
olanlara okuma, yaz» 
ma öğretmeye mecbur
dur. Çoeukların sigor
ta primleri de kendi
lerini çalıştıran kurum 
ve iş sahipleri tara
fından ödenir. Bunla
ra verilecek kündelik 
ueret, 15 günlük bir 
d e n e m e süresinden 
sonra çocuğun mensup 
olduğu kurum müdü
rü ile iş sahipleri ta
rafından birlikte te*-
bit olunur. Çocuğa ve
rilecek harçlık mikU 

: ITT ) . 

HADDE 9. Ve. 
dinci maddenin (e, b) 
•bentlerine göre bu ço
cukları hizmetlerine 

-
alan Devlet, kurum, 
fabrika işletmeleriyle 
özel fabrika ve iş sa
hipleri ; bunları yedir
mek, giydirmek, ba
rındırmak, bakmak ve» 
içlerinde ilk Öğrenim 
görmemiş olanlara o-
kuma, yazma öğretme
ye mecburdur. Çocuk
ların sigorta primleri 
de kendilerini çalıştı
ran kurum ve iş sahip
leri tarafından ödeni \ 
Bunlara verilecek gün
delik ücret, 15 günlük 
bir deneme süresinden 
sonra çocuğun mensup 
olduğu kurum müdürü 
ile iş sahipleri tarafın
dan birlikte tesbit olu
nur. Çocuğa verilecek 

( S. Sayısı 
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MADDE 11.— Ü-
çüncü maddede yazılı 
çocuk yuvası, çocuk 
pansiyonu ve eğitim 
yurduna ve Devlet 
fabrikaları, ziraat iş
letmeleri, Devlet çift
likleri ve benzeri yer
lerle özel fabrika, iş
letme ve benzerlerine 
konulan çocuklar reşit 
oluncaya kadar bu ku
rumları terkedemez. 
Kurumu terkeden, ka
çan veya kaçırılan ço 
cuk, zabıta veya sair 
vasıtalarla buldurulup 
kuruma getirtilir. Ku
rumlarda korunmak, 
bakılmak veya yetiş
tirilmekte olan vere-

MADDE 11. — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 11. — Ü-
çüncü maddede yazılı 
çocuk yuvası, çocuk 
pansiyonu ve yetiş
tirme yurduna ve Dev
let fabrikaları, Ziraat 
İşletmeleri, Devlet çift
likleri ve benzeri yer
lerle özel fabrika, iş
letme ve benzerlerine 
konulan çocuklar reşît 
oluncaya kadar bu ku
rumları terkedemezler. 
Kurumu terkeden, kaı-
çan veya kaçırılan ço
cuk zabıta veya sair 
vasıtalarla buldurulup 
kuruma getirilir. 

MADDE 11. — Mil
lî Eğitim Komisyonu
nun kabul ve teklifi 
aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 11. — Ü-
çüncü maddede yazılı 
çocuk yuvası, çocuk 
pansiyonu ve yetiştir
me yurduna ve Devlet 
fabrikaları, ziraat işlet
meleri, Devlet çiftlikle
ri ve benzeri yerlerle 
özel faürika, işletme ve 
benzerlerine konulan 
çocuklar reşit olunca
ya kadar bu kurumla
rı terkedemezler. Kuru-
mu terkeden, kaçan ve
ya kaçırılan çocuk za
bıta veya sadr vasıta
larla buldurulup kuru
ma getirilir. 

Kurumlarca, korun
makta, olan çocuklara 
karşı Türk Ceza Kanu-
Bunun 182 nei madde-

harçhk miktarı kurum 
tarafından belirtili?. 
Çocuğa yapılacak gi
derin % 75 i gündelik 
ücretinden indirildik
ten sonra geri kalan 
kısmı çocuk namına 
millî bankalardan bi
rinde açılacak tasar
ruf hesabına çalışma
ya başladığı ayı takip 
eden ay nihayetine ka
dar yatırılır. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakan
lığı bu çocukların du
rumlarını ve hesapla
rını denetlemeye yet
kilidir. 

Türk Medeni Ka
nununun 398 nci mad
desi hükmü bu çocuk
lar hakkında uygulan
maz. 

MADDE 10. — 2 il
ci maddede yazılı ku
rumlarla 7 nci madde
de yazılı iş yerlerinde 
korunmakta. çalış
makta ve yetiştiril
mekte olan çocuklar 
reşit oluncaya kadar 
bu yerleri terkedemez
ler. Bu yerleri terke
den, kaçan veya ka
çırılan çocuk zabıta 
vasıtasiyle bulunarak 
kurama getirilir. 

Kurumlarca ve iş 
sahipleri yanında ko
runmakta ve yetişti
rilmekte olan çocuk-
lara karşı Türk Ceza 
Kanununun 182 nci 
maddesinde yazılı fiil
leri işliyenleır hakkın-

(S . Sa; 

rı kurum müdürü ta
rafından belirtilir. Ço
cuğa yapılacak gide
rin % 75 i gündelik üc
retinden indirildikten 
sonra geri kalan kısmı 
çocuk namına miilî 
bankalardan birinde 
açılacak tasarruf he
sabına çalışmaya baş
ladığı ayı takip eden 
ay nihayetine kadar 
yatırılır. Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Mil
lî Eğitim Bakanlıkları 
bu çocukların durum
larını ve hesaplarım 
denetlemeye yetkili
dirler. 

Türk Medeni Kanu
nunun 398 nci madde
si hükmü bu çocuklar 
hakkında uygulan
maz. 

MADDE 10. — I-
kinci ve üçüncü mad
dede yazılı kurumlar
la 7 nci maddede ya
zılı is yerlerinde ko
runmakta, çalışmakta 
ve yetiştirilmekte olan 
çocuklar reşit olunca
ya kadar bu yerleri 
terkedemezler. Bu yer
leri terkeden, kaçan 
veya kaçırılan çocuk 
zabıta vasıtasiyle bu
lunarak kuruma geti
rilir. 

Kurumlarca ve i$ 
sahipleri yanında ko
runmakta ve yetişti
rilmekte olan çocuk
lara karşı Türk Ceza 
Kanununun 162 nci 
maddesinde yazılı fiil
leri îşüyenler hakkın-

: 177) 
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sit ulmıyan çocuğu, 
şehvet hissi veya ev
lenmek niyeti olmak
sızın kaçıranlar veya
hut çocuğun muvafa
kati ile haksız olarak 
yanında tutanlar Türk 
Ceza Kanununun 182 
nci maddesi hükümle
rine göre ceza 1 andır ı-
•ır. 

İçişleri K. M. E. K. 

MADDE 12. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım, 
Millî Eğitini ve Adalet 
Bakanlıkları anorma I, 
kör, sağır gibi eksik 
çocuklar için uzmanlar 
yetiştirmek maksadiyle 
işbirliği yaparlar. 

MADDE 13. — 1593 
sayılı Umumi Hıi-
zıssıhha Kanununun 
161 nci madesinin son 
fıkrası kaldırılmıştır. 

Ca. K. 

MADDE 12.-- 1Ö9;) 
sayılı Umumi Hıfzı
sıhha Kanununun 161 
nci maddesinin son 
fıkrası kaldırılmıştır. 

( 8. SMTttLi 177 ) 
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sinde yazılı fiilleri işli-
yenler hakkında aynı 
maddede yazılı cefalar 
verilir. 

MADDE 12. — Ça
lışma Komisyonunun 
12 nei maddesi aynen. 

R. K. 

da hu maddede yazlı i 
cezalar verilir. 

MADDE 11. - -Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca açılacak 
sanat atölyelerine ve 
iş yerlerine, işletme 
.sermayesi olarak her 
yıl bütçesinden döner 
sermave avnlır. 

MADDE 12. ~- i) ıı-
cu maddeye göre ça
lıştırılan çocuğun gün
deliğini süresi içinde 
millî bankalardan bi
risine yatırmıyan ku
rum, fabrika ve işlet
me müdürleriyle özel 
fabrika ve iş sahipleri 
50 liradan aşağı olma
mak üzere ağır para 

S. S. V. K. 

da adı geçen 182 nei 
maddede yazılı ceza
lar verilir. 

MADDE 11. — Mil-
lî Eğitim Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yal
dım Bakanlığınca açı
lacak sanat atelyele-
rind.e ve iş yerlerine 
işletme sermayesi ola
rak her yıl bütçelerin
den döner sermaye ay-
rılır. 

MADDE 12. — Se
kizinci ve dokuzuncu 
maddeye göre çalıştı
rılan çocuğun günde
liğini süresi içinde 
millî bankalardan bi
risine yatırmıyan ku
rum, fabrika ve işlet
me müdürleriyle özel 
fabrika ve iş sahiple
ri 50 liradan aşağı ol-

( S. Sayısı : 177 ). 
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Ad. K. R. K. 

cezasına çarptırılır. 

MADDE l:-5. I-
kinci maddede yasıl ı 
kimim 've yetiştir
me yurtlarından; ka
zanç, muamele, bağış. 
raüsamere ve pul ge-
lirlerinden resim ve 
w g i alınmaz. 

MADDE 14. I-
kinci ve dokuzuncu 
maddeye göre çalıştı 
rılan çocukların ölü
mü halinde; bunların 
kurum ve bankalarda 
toplanan paralan ka
nuni mirasçıları bu
lunmadığı takdirde 
yetiştirme' yurtlarına 
intikal eder. 

S. S. Y. K. 

ınaınak üzere ağır pa
ra cezasma' earptırı-
İ1T. 

MADDE US. I-
kinci re üçüncü mad
dede yazılı kurum vo 
yetiştirme yurtların
dan kazanç, muamele, 
bağış, müsamere ve 
pul gelirlerinden re
yim ve vergi alınmaz. 

MADDE 14. - - 1-
kinci, üçüncü vt do
kuzuncu maddelere 
göre çalıştırılan go
cukların ölümü halin
de, bunların kurum ve 
bankalarda toplanan 
paraları kanuni miras
çıları bulunmadığı 
takdirde yetiştirme 
yurtlarına intikal 
eder. 

MADDEE 15. — 
Hu kanunu yürütmek 
için Millî Eğitim ve 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıkları müş
terek bir yönetmelik 
yaparlar. 

MADDE İH. — 
11 . IJ . 946 tarihli 

ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cet
vele bu Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yn-
/.ı4ı kadrolar eklen
miştir. 

MA DDK 17. — 
15 . VI . 1942 tarihli 
ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı (3) sayılı cetve
le bu Kanuna bağlı 
(o) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar eklen
miştir. 

( S. Sayısı : 177 ) 
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MADDE 12. — Bu 
kanun 1.1.1948 ta* 

rihînde yürürlüğe gi-
rev. 

îeisleri K. 

MADDE 12, — Hü
kümetin teklifi aynen. 

M. K. K. 

MADDE 14. — Hü
kümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ca. k, 

MADDE 13. — Hü
kümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : ITT) 
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M. K. B. K. 

MADDE 13. — Hü
kümetin 12 nci medde-
Hİ aynen. 

MADDE 15. — Bu 
kanun yayımı tarihin-
de yürürlüğe girer. 

. K. S, Y. K. 

GEÇİCİ MADDE 
1. -~ 1948 yıh Bütçe 
Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Sağ
lık ve Sosyal Yardim 
Bakanlığı kısmına bu 
kanuna bağlı (4) sa
yılı cetvelde yazıh 
kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 
2. — Bu kanuna ba.4'-
lı (5) sayılı cetvelde 
derece, aded ve me
muriyet unvanları ya
zılı kadrolar 1948 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelin 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmına 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 
3. — 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin bağlı 
(6) sayılı cetvelde gös
terilen tertipleri ara
sında (313 343) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 
4. — 1948 yıh Bütçe 
Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvelin Sağ
lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kısmına ili
şik formül eklenmiş
tir. 

MADDE 18. — Bu 
kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

S. Bayisi : 177) 
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MADDE 13. - Bu 
kanun hükümlerini 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı yürü
tür. 

Barbakan 
R. PeHr 

Devlet Bakanı 
Basb. Yardımcımı 

M. Ökmııı 
Devlet Bakanı 
M. A. Reıultt 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakara 
('. C. Toy demir 
İbişleri Bakanı 
H. Sökmensüer 

Dışişleri Bakam 
Hasan Saka 

Maliye Bakam 
/ / . N. Keşmir 

Millî Eğitim Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
C. K, încedayı 
Kkonomi Bakanı 

S;ı. ve So. Y. Bakan ı 
Dr. B. üz 

«iii. ve Tekel Bakanı 
T. Coşkun 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

lTJaştırma Bakanı 

Ticaret Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

İçişleri K. 

MADDE i;i Hü
kümetin teklifi aynen. 

M. E. K. 

MADDE 15. Bu 
kanun hüküınlerüıi Ba
kanlar Kurulu yürü
tür. 

Ça. K. 

MADDE 14. HU-
künıetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı ; 177 ) 
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MADDBH.- Bu 

kanon bükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürü
tür. 

MADDE 16. — Bu 
kanonu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

41 ~ 
I S. â t , ' İ t . : 

MADDE 10. — Bü 
kanonu Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı ile 
Millî Eğitim Bakanı 

I müştereken yürütür. 

( S. Sayısı : 177 ) 



Sa$ik ve Sosyal Yardım Komüyon%nmm değiş-
Hrifine bağlı cetveller j 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

5 
6 

10 
12 

4 
6 
7 
7 
7 
8 

11 

Görevin çeşidi Sayı A 

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 

ylık 

sesiz ve terkedilmiş çocuklan koruma şubesi 
Mütehassıs 1 

» yardımcısı 1 
Birinci mümeyyiz " 1 
Memur 1 

Müşahade ve ayırma yurtlan 
Müdür (Tabip) 2 

» yardımcısı 2 
Pedagog (öğretmen) 2 
Akliye ve asabiye mütehusısı 2 
Çocuk mütehassısı 2 
Yönetim memuru 2 
Hesap memuru 2 

80 
70 
35 
25 

90 
70 
60 
60 
60 
50 
30 

D. 

12 
11 
11 
13 
11 
12 

5 
9 

11 
13 
12 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Depo ve ambar memuru 
Mutemet ve satmalına memuru 
İkinci mümeyyiz 
Kâtip 
Hemşire 

» 

Çocuk Yuvası 
Müdür (Mütehassıs) 

» yardımcısı 
Başhemşire 
Hemşire 
Süt mutfağı hemşiresi 
Yönetim memuru 
Memur 
Kâtip 

Sayı 

2 
o 
2 
«) 
2 
2 

2 
2 

8 
2 
2 
2 
2 

[3] SAYILI CETVEL 

* Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 

Kimsesiz ve terkedilmiş çocukları koruma şubesi 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

5 Mütehassıs 
6 > yardımcısı 

80 
70 

Görevin çeşidi 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 

Kundura öğreticisi 1 400 
Marangoz öğreticisi 1 400 
Terzilik öğreticisi 1 400 
Terzilik öğreticisi (Kız çocukları için) 1 400 

Görevin çeşidi 

Daktilo 
Kapıcı 
Şoför 

Sayı 

1 
1 
1 

( S. -Sayısı : 177 ) 



Göre^4ft çeşidi 

Makinist 
Bahçıvan 
Aşçıbşj 
AŞÇÎ 
Bulaşıkçı 
Terzi ve ütücü 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 
Berber 
Boyacı ve sıvacı 
Marangoz 
Raşhademe 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

150 
120 
200 
100 
70 

150 
100 
75 

100 
150 
150 
100 

Görevin çeşidi 

Hademe 
3> 

» 
» 

Gece bekçisi 
Hamamcı 

» 
Mürebbiye 
Sütninc 

ıSüt şişelerini temizleme mütehassıs 
hemşiresi 
Süt şişelerini temizleme hademesi 

Sayı Ücret 

3 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
5 

10 

1 
2 

80 
60 
50 
40 

100 
100 
75 

200 
150 

150 
75 

[5] SAYILI CETVEL 

D. 

4 
6 
7 
7 
T 
8 

11 
12 
11 
11 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Müşahede ve ayırma; yurtları 
Müdür (Tabip) 1 90 

» yardımcı 1 70 
Padagog (öğretmen) 1 00 
Akliye ve asabiye mütehassısı 1 60 
Çocuk" mütehassısı 1 60 
Yönetim memuru 1 56 
Hesap memuru 1 30 
Depo ve ambar memuru 1 25 
Mutemet ve satmalma memuru 1 30 
îfrmei mümeyyiz 1 30 
KStip 1 20 

D. 

11 
12 

5 
9 

11 
13 

Görevin çeşidi 

Hemşire 
» 

Çocuk yuvası 
Müdür (Mütehassıs) 

» yardımcısı 
Başhemşire 
Hemşire 

12 Süt mutlağı hemşiresi 
11 
12 
13 

Yönetim memuru 
Memur 
Kâtip 

Sayı I 

1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

Lylık 

30 
25 

80 
40 
30 
20 
25 
30 
25 
20 

8. M. 

ÖBTVEL (6] 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

MALÎYE BAKANLIĞI 
467 3827 sayılı Kanun geeğince satınalınacak taşıtlar karşılığı 

12 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
646 Yapı ve îmar İşleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri 

10 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

.(•.BıpB'.-ifni 

15 000 

132 556 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

SAĞLİK YE SOSYAL YABDIM BAKANLIĞI 
687 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı T8 260 

688 Ücretle? 
2 Hizmetliler ücreti 

692 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak gamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 
o Doğum yardımı 
*î ölüm yardımı 

69o 4644 re 4805 sayılı Kanunlar gereğince foleneeek emkli kesene
ği karşılığı 7 056 

710 özel kanunu gereğince lıareanacak kimseaüü ve metruk çocuk
lar genel giderleri 313 342 

^ yardımlar 

Bölttm toplamı 

74 800 

2 084 
2 500 

500 

0 084 

TOPLAM 318 043 318 34*8 

ff>4# yıh Bütçe Kanunum bağk (R) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım BakonUği famm-a 
, v eklenecek formül 

B. M. Hangi hizmetlere harcanabileceği 

710 İşçi gündeliği, hasta, Öğrenci ve hizmetçi beslemi, fennî kurmalar, demirbaş makine ve 
aletler taşım ve montaj idareleri, küçük onarma idareleri, ilâç tıbbî ve sıhhi malzeme, ta
lim tedris malzemesi ve yönetim giderleri, motörsfiz taşıt ve gereci ve hayvanların satın-
alınması ve her çeşit hayvanların alım, beslem ve bakım giderleri, görevlerinden ötürü 
şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, kitap, risale ve mecmua satmalımı ve telif 
ücreti basım bedelleri, çocukların bir yerden diğer bir yere gidip gelme yol ve tedavi 
giderleri ve çocukların giyim masrafları, ölenlerin her1 çeşit giderleri, müstahdemin iç hiz
metleri için alınacak elbise ve ayakkabı bedelleri, bilûmum sıhhi makineler, buz dolapları, 
sıhhi yemek kazanları; müstacel kalorifer, sn, havagazı, elektrik, asansör onarmaları bedel-

len hv, fasıldan. Ödenir. 

(& §Kjm:W) 'M 
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Adalet, Bütçe, Çalışma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonlarından 

secüen üçer üyeden kumlan Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
(rçici Komisyon raporu 

Esas No. 1/137 
Karar No. 3 

19 .IV . 1U9 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz; «Kimsesiz, terkedilmiş ve 
anormal çocukların korunması» Kanun tasarısı
nı Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanları ve İçişleri, Maliye Bakanlıkları mü
messilleri hazır bulunduğu halde incelendi. 

Komisyonumuz; bu gibi çocukların korun
ması hususunda aşağıda arzolunan prensipleri 
kabul ederek tasarıyı bu esaslara göre hazırla
dı. 

Komisyonumuz; kimsesiz, terkedilmiş çocuk
ların korunması hususunda aşağıda arzolunan 
prensipleri kabul etmiş ve Kanun tasarısı bu 
esaslara göre hazırlanmıştır. 

A) Beden,ruh, ahlâk gelişmeleri tehlikede 
bulunan çocuklara yapılacak her türlü yardım 
mümkün odluğu kadar çocukların kendi mu
hitlerinde yapılmaları ve içtimai bünyenin nor
mal gidişine aykırı olmamalıdır. 

Bu suretle çocukları köklerinden koparma
dan köyde bulunanlara köyde, kasabada bulu
nanlara kasabada ve şehirde yaşıyanlara şe
hirde yardım edilmelidir. 

B) Bu çocukları koruma işini yalnız Dev
lete yüklemek ve yalnız Devleti bundan mesul 
görmek hizmetin başarılmasını aksatacağından 
cemiyetin bütün alâkalı kurullarının mesuliye
ti paylaşmaları zaruridir. 

C) Bu esaslara göre bakım ve korunmaya 
muhtaç çocuklara hizmette köy ihtiyar heyet
leri ve Belediyeler birinci derecede görevli ol
malıdır. Esasen mevcut kanunlarımızda bu hu
suslar için sarih hükümler vardır. Maddi im
kânları müsait olmadığı için kendi muhitinin 
çocuklarına hizmet edemiyecek bir halde bulu
nan köy ihtiyar heyetlerine ve belediyelere ço
cukların yaşlarına göre Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı para 
ile yardımda bulunmaları veya bakılamıyan ço
cukları açacakları müesseselerde korumalıdırlar. 

D) Bilhassa küçük çocukların aile havası 
işinde büyümelerinin bir müessesede büyümeye 

nazaran dünyaca mücerrep olan müspet tesiri 
dolayısiyle bizde de mümkün olan hallerde ken
dilerine güvenilebilir, hayır sahibi veya para ile 
bakacak aileler yanma devamlı bir murakabede 
bulunmak şartiyle çocukların verilmesini Bağlı
yacak tedbirler alınmalı ve vatandaşlar da bu 
önemli hizmette yardıma çağırılmalıdır. 

E) Her türlü yanlışlığı ve suiistimali önle
mek üzere çocukların aile durumlarının mahke
mece kararlaştırılması gerektir. 

F) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
nazaran Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtının 
memlekette çok daha geniş bulunduğu göz önün
de tutularak bu çocukların takibi işi bilhassa 
bu Bakanlığa verilmelidir. 

G) Bakanlıkça yapılacak hizmete ihtiyacın 
en çok duyulduğu yerlerden ve cemiyet için en 
tehlikeli görülen çocuk guruplarından başla
malıdır. 

Bu esaslara göre hazırlanan tasarıda evvelâ 
kanun başlığının değişmesi uygun görülmüş ve 
birinci maddede yazılı olan bütün çocuklara 
şâmil ve ilerde yanlış anlaşılmaya müsait olan 
terkedilmiş ve gayritabiî olan çocukların bir 
araya toplanışı gibi bir mâna anlaşılmaması için, 
kanun adının yapılan tartışmaları sonunda sa
dece : 

(Korunmaya muhtaç çocuklar) 
Başlığı altında ifade edilmesi uygun görül

müştür. 
Birinci madde korunacak çocukları ve koru

yacak müesseseleri göstermektedir. 
îkinci madde korunacak çocuğun ailevi duru

munun mahkemece tâyin edileceğini bildirmek
tedir. 

Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı madde
lerde köylerde ve belediyelerde çocukların ne su
retle ve hangi ödenek ile korunacağı belirtilmiş
tir. 

Yedinci maddede ödeneğin kâfi gelmediği 
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i ta ilerde. Öğretimçağımı kadar olan çocuklar için 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, daha yukarı 
yaştakiler için de Millî Eğilim Bakanlığı vazife-
lendirilmiştir. 

S nci maddede Sağlık ve Sosyal Vardım Ba
kanlığının öğretim çağma kadar olan çocuklar 
için (çocuk bakım yurtları) ve Millî Eğitim Ba
kanlığının da ilköğretim çağma girenler ve daha 
yukarı yaştakiler için (yetiştirme yurtları) aça
cakları ifade olunmuştur. 

9 ncu maddede Millî Eğitim Bakanlığına 
ilköğretim çağı üstündeki çocukların değişik 
mesleklere girmesini sağhyaeak tedbirler alma 
vazifesi verilmiştir. 

JO ncu maddede: çocukların kolay iş bulma
larını sağlamak ve normal bir içtimai hayat dı
şında büyütülmelerine mâni olmak endişesiyle 
konulmuştur. 

11 nci madde, yetiştirme yurtlarında ilköğre
timi bitiren kabiliyetli çocuklara her türlü tahsil 
imkânlarını sağlamak ve diğerlerine iş sahaları 
açmak' amacını gütmektedir. 

12, 10. 1.4, 15 ve 16 nci maddeler işe verilen 
(.•ocukların bakım ve korunmasiyle kazançları
nın tanzimine ait hükümleri taşımaktadır. 

İ7 nci madde, Bakanlıklarca açılan müesse
selerden de Medeni Kanun hükümlerine göre 
evlât edinmek ve bakılmak üzere kendilerine 
güvenilir ailelere çocuk verilebilmesini sağla
maktadır. 

18 nci madde, bu kanunun çerçevesi içindeki 
çocukların durumlarını takip vazifesini Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larına vermektedir. 

19 ncu madde, bu çocuklardan durumları 
özel bir eğitim usulünü icap ettirenler için Mil
lî Eğitim Bakanlığınca gerekli müesseselerin 
açılmasını sağlamak maksadiyle konulmuştur. 

20 nci madde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına sağ
ladığı denetme yetkisini Millî Eğitim Bakanlı
ğına da teşmil etmektedir. 

21 nci maddede, yurtlarda, iş yerlerinde ve 
özel kişiler yanında barındırılan çocuklardan 
kaçanlar ve kaçırılanlar hakkında yapılacak 
muamele belirtilmiştir. 

22 nci madde gelir kaynaklarını göstermek
tedir. 

23 neü madde, çalışan çocukların ücretlerin

den bankaya yatırılması gerekli miktarinl za 
inanında bankalara koymıyanlar ve ayni malla
rını korumıyanlar hakkında cezai hükümleri 
taşımaktadır. 

24 ncü madde, çalışan çocuğun ölümü halin
de biriken parasının ne olacağını göstermekte
dir. 

25 nci madde, bu kanunla vazife alan iki 
Bakanlık ve belediyeler arasında iş birliğini 
sağlamak amaeiyle konulmuştur. 

26 nci madete, hayır derneklerinin köy ih
tiyar heyetleri ve belediyeler ile, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Ba
kanlığı ile iş birliğini sağlamaktır. 

27 nci madde, Bakanlıklarca faaliyete ne
relerden başlanacağını tâyin etmek gayesini 
taşımaktadır. 

28 nci madde, ana okullarına bu kanunun 
şümulü dışında bulunan çocukların da alınabil
mesini sağlamaktadır. 

29. :}0 ncu maddeler bu kanun tatbikatını 
incelemek üzere her yıl Millî Eğitim Bakanlı
ğında bu konu ile alâkalı bütün müesseseler 
temsilcilerinden bir (Genel Tanışma Kurulu ı 
teşkil edileceğini bildirmektedir. 

ol nci madde, aynı gaye ile il merkezlerinde 
de yılda üç defa toplanacak bir (Danışma Ku
rulu) teşkil edileceğini göstermektedir. 

Geçici madde : 1949 yılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinden Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesine gerekli aktarmayı 
sağlamaktadır. 

Bu. esaslar dairesinde hazırlanan kanun ta
sarısı Yüksek Başkanlığa saygılarımızla sunu
lur. 

Geçici Ko. Bas. Sözcü Kâtip 
Tokad Rize Maraş 

H. Ahmet Sevengil Dr. F. Kurtuluş E. Soysal 
Burdur Denizli 

Dr. Şf. Korku 1 Muhalefetim baki 
H. OraJ 

istanbul Kars 
Dr. N. Fakaçeili T- Taşkıran 

tınzada bulunamadı 
Kastamonu Maraş Rize 

Dr. F. Eccvil Dr. K. İdil Dr. 8. A. Dilenire 
Seyhan Sivas Çoruh 

M. Dibimi N. Ergin Dr. C. Kaaanetoğlu 
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GEÇÎCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎBİŞÎ 

Korummya Muhtaç Çocuklar hakkında Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Beden, ruh, ahlâk gelişmeleri 
tehlikede olup ana ve babasız, ana ve babası 
belli olmıyan ve Medeni Kanun hükümlerine 
göre haklarında korunma tedbirleri alınmasın
da zaruret görülen çocukların mahkeme kara-
riyle ve reşit oluncaya kadar bu kanunla belli 
edilen şartlar içinde bakılma ve yetiştirilerek 
meslek sahibi edilmeleri köy ihtiyar heyetleri, 
mahallî belediyelere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. 

MADDE 2. — Her hangi bir yerde, evvelki 
maddede yazılı evsafta bir çocuğun bulunduğu, 
zabıta, Devlet veya Belediye memurları tarafın
dan öğrenilince, mahallin en büyük Millî Eği
tim memuruna haber verilir. Millî Eğitim me
muru çocuğun durumuna göre gerekli tedbirleri 
aldırmakla beraber keyfiyeti derhal mahkemeye 
bildirir. Mahkeme çocuğun durumunu tâyin 
eder. 

MADDE 3. — Birinci madde hükmüne giren 
çocuklardan köyde oturanların bakım, korunma 
ve iş güç sahibi edilmesi köy ihtiyar kurulu 
karariyle muhtar tarafından yapılır. Küçük 
çocuklar güvenilir hayır sevenler yanma veya
hut ayni heyetçe tâyin edilecek nakdî veya ayni 
bir bakım bedeliyle uygun görülen ve güveni
lir kimseler yanma yerleştirirler. 

Bu ücret köyün ayni ve nakdî gelirlerinden 
ve bu kanunun maksadına uygun bağış ve tesis
lerden verilir. 

MADDE 4. — Belediyesi bulunan yerlerde bu 
gibi çocukların üçüncü maddeki şekilde bakmı 
ve korunması ve iş güç sahibi edinmeleri bele
diyeler tarafından yapılır. Aynı il içerisinde 
bulunan belediyeler re 'sen veya birleşerek çocuk 
bakım ve yetiştirmesini sağlıyacak müesseseler 
kurabilirler. 

Belediye Bütçelerinin bu maksat için açıla
cak bölümüne bütçe genel yekûnunun yüzde 
biri nispetinde bir ödenek konur. Bu kanunun 
gayesine uygun bağışlar buna eklenir. 

Bütçede bu maksat için ayrılan ödenek se
nesi içinde başka bölüme aktarılamaz. 

MADDE 5. •— Mahallen bakım ve korunma

sını köylü takatinin karşılıyamadığı çocuklara 
yardım olmak üzere her sene özel İdare bütçe
lerinin yüzde yarımı nispetinde bir ödenek ay
rılır. 

MADDE 6. — Köy, belediye ve Özel idarece 
ayrılan ödeneğin çocukların masraflarım karşı
lıyamadığı hallerde öğretim çağma kadar olan 
çocuklar için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, daha yukarı yaşlar için de Millî Eğitim 
Bakanlığı bu kanunun tatbiki için konulan 
Ödenekten imkân nispetinde köylere ve Bele
diyelere para, yardımında bulunurlar. 

MADDE 7. — Köylerde, kasaba ve şehirlerde 
mahallen bakıiması mümkün olmıyan çocuklar
dan öğretim çağma kadar olanlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının kuracağı çocuk ba
kım yurtlarına, daha yukarı yaştakiler de Millî 
Eğitim Bakanlığının kuracağı müesseselere alı
nırlar. 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı birinci maddede yazılı olan çocuklardan 
öğretim çağına kadar olanların bakım ve ko-
runmasmı sağlamak üzere (Çocuk Bakım yurt
ları) kurar. Burada öğretim çağma gelen çocuk
lar Millî Eğitim Bakanlığı müesseselerine devro-
lunur. 

Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim çağma gi
renlerin bakmı, korunma ve eğitimi ile uğraşmak 
üzere (Yetiştirme yurtları) kurar. Bu çocukların 
ilköğretimi yurdun içindeki veya civardaki ilk
okullarda yapılır. 

MADDE 9. — Yetiştirme yurtları ilköğreti
mi bitiren çocukların değişik mesleklere girme
sini sağlıyacak tedbirleri alırlar. 

İlköğretimi görmemiş olarak teslim edilen ço.-
cukların eğitimi, öğretimi ve meslek sahibi olma
ları için gerekli tedbirler Millî Eğitim Bakanlı
ğınca alınır. 

Bunun için Millî Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç» 
görülen yerlerde döner sermayeli iş yerleri ve 
atelyeler kurabilir. Gerekli döner sermayeler 
her yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konur. 

•MADDE 10. -~ Yetiştirme yurtlan,' mtimkün 
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olduğu kadar, çocukların ilerde iş bulabilecekleri 
bölgelerde kurulur. 

MADDE 11. — Yetiştirme yurtlarında ilköğ
retimini bitiren çocuklardan kabiliyet gösterenler, 
daha ileri tahsil yapmak üzere imtihan ile para
yız yatılı okullara alınabilirler. Diğerleri bilhas
sa ilerde bağımsız olarak çalışmalarını sağlıya-
cak meslekleri öğrenebilecekleri özel i§ ve meslek 
sahipleri yanma, Devlet fabrika ve tarım ku
rumlarına özel fabrika ve işyerlerine çırak olarak 
verilirler. 

MADDE 12. Devlet kurumları hizmetle
rine aldıkları çocukları beslemek, giydirmek ve 
barındırmakla mükelleftirler, özel iş sahiple
rinden bu hususları temin edenler tercih olunur. 

MADDE lo. — Çırak olarak alınan çocuk
ların iş verenler tarafından barındırılması, bes
lenmesi, giydirilmesi mümkün olmadığı hallerde 
bu hususlar çocukların kendi yetiştirme yurt-
Iarınca sağlanır. 

MADDE 14. — Çırak olarak iş yerlerine ve
rilen ve yetiştirme yurdunda bakılan çocuklar
dan ücret mukabili çalıştırılanların yurt mas
rafları Millî Eğitim Bakanlığınca tensip edilecek 
nispetlerde kazançlarından çıkarılır. Çocuğun 
harçlığı da ayrıldıktan sonra artarsa geri kalan 
kısım Millî Bankalardan birisine bir ay zarfın
da yatırılır. 

Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve mik
tarı yurt idaresiyle iş veren arasında mahallî 
örf ve rayice göre tesbit olunur. Çoğunun harç
lığı da yurt idaresi tarafından belirtilir. 

MADDE 15. — Köylerde veya çiftçiler ya
rımda ayni ücretler mukabili çalıştırılan çocuk
lara verilen mallardan paraya tahvil edilebi
lenler bankaya yatırılır. Satılamıynlar köy ih
tiyar heyetleri tarafından kıymetlendirilerek 
çocuk adına saklanır. 

MADDE 16. — Çocuklar adına biriken para 
ve mallar reşit olduğu zaman çocuğa aynen ve
rilir. 

Türk Medeni Kanununun 398 nci maddesi 
hükmü bu çocuklar hakkında uygulanmaz. 

MADDE 17. — Kendilerine güvenilebilen 
aile veya özel kişiler Bakanlıklarca açılan mü
esseselerdeki çocukları Medeni Kanun hükümle

rine göre evlât edinme Teya bakmak üiere is
terlerse verilebilirler. İcabında bu çocuklar üe* 
ret mukabili bakılmak üzere kendilerine güve-
nilebilen kimseler yanma da verilebilirler. 

MADDE 18. - - Bakılmak üzere aile ve özel 
kişilere verilen, çalıştırılan çocukların reşit 
oluncaya kadar durumları, bu kanunun kendi
lerine yüklettiği görev hudutları içinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlık
larınca takip ve murakabe edilir. 

MADDE 19. — Bu çocuklardan durumları özel 
bir eğitim usulünü icap ettirenler için Millî 
Eğitim Bakanığmca gerekli müesseseler kuru 
lur. Buraya gönderilen çocuklar müessesece ka 
bul edilmeden evvel bir müşahede devresi ge
çirirler. 

MADDE 20. — 1593 sayılı Umumi Hıi'zıs-
sıhha Kanununun 158, 159 ve 160 ncı maddele
ri çevresine giren bütün müesseseler Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından da denetlenir. Eğitim 
bakımından görülecek kusurlar eğitim memur
larının yazılı ihtariyle bir ay zarfında düzelti
lir. Bu düzeltmeyi yapmıyanların yanlarında 
çocukların bulundurulmasına müsaade edilmez 
ve müesseseleri kapatılır. 

MADDE 21. — Yetiştirme yurdunda bulu
nan çocuklar yurttan kaçacak olurlarsa, zabı
ta vasıtasiyle bulunarak geri getirilirler. 

İş yerleriyle özel kişiler yanında barındırı
lan, çalıştırılan çocuklar da bağlı oldukarı ye
tiştirme yurdunun müsaadesi olmadıkça yerle
rini terk edemezler. 

Yurtlar veya iş sahipleri yanında korun
makta ve yetiştirilmekte olan çocuklara karşı, 
Türk Ceza Kanununun 182 nci maddesinde ya
zılı fiilleri işliyenler hakkında bu maddede ya
zılı cezalar verilir. 

MADDE 22. — Her iki Bakanlıkça çocukla -
nn korunma ve yetiştirilmesi için gerekli öde
neklerin kaynakları şunlardır: 

A) Millî Eğitim ve Sağlık ve Sasyal Yar
dım Bakanlıkları Bütçesinden her yıl ayrılacak 
ödenek, 

B) Özel ve tüzel kişiler tarafından mües
seselere yapılacak ayni veya nakdi bağışlar ve 
tesisler, 
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C) Yurtlar tarafından veya bunlar yararı

na verilecek müsamere gelirleri, 
Bu müsamere gelirleri ve her türlü bağışlar 

vergi resminden muaftır. 

MADDE 23. — iş yerlerinde çalıştırılan ço
cuğun ücretinden bankaya yatırılması gereken 
miktarı zamanmda Millî bankalardan birine 
yatırmıyanlardan bu paralar tahsil edilir ve 
ayrıca elli liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasına çarptırılırlar. 

Ücret olarak aynen verilen malları korumı-
yanlar veya bunların intifa hakkından çocuğu 
mahrum edenlerle birikmiş para veya malını re
şit olduğu zaman çocuğa teslim etmiyenlere ay
nı ceza tatbik olunur. 

MADDE 24. — Ücretle çalıştırılan çocukla
rın ölümü halinde kanuni mirasçıları yoksa bi
rikmiş olan paraları bağlı oldukları yetiştirme 
yurduna intikal eder. 

MADDE 25. — Bu kanunun yürütülmesi hu
susunda Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıkları iş birliği yaparlar. 

Belediyelerce kurulacak müesseselerde bu 
kanun hükümlerine ve Millî Eğitim ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tanzim edi
len yönetmelik hükümlerine göre çalışırlar. 

MADDE 26. —- Hayır dernekleri, köy ihti
yar heyetleri ve belediyeler ile, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakan
lığı ile iş birliği ederler. 

Hayır dernekleri müesseselerine yerleştiri
len çocukların bakım ücretleri; köy ihtiyar he
yetleri, belediyeler veya bakanlıklarca ihtiyaç 
görüldüğü nispette bunlar tarafından ödenir. 

MADDE 27. — Bakanlıklar bu kanunla 
kendilerine verilen görevlere ihtiyacın en çok 
duyulduğu yerlerden başlıyacaklardır. 

MADDE 28. — Bakanlıklar ve belediyeler 
tarafından kurulacak ana okullarına, istekli 
ana ve babalar çocuklar da ücret karşılığında 
alınabilirler. 

MADDE 29. — Bu kanun ve yönetmeliğinin 
tatbikatını incelemek ve daha iyi olmasını Bağ
lıyacak tedbirleri tesbit etmek üzere Millî Eği
tim Bakanlığında yılda bir defa toplanmak ve 
en çok bir hafta sürmek üzere bir (Çocuk ko-

; ruma genel danışma kurulu) teşkil olunur. 
J Bu kurul üyeleri şunlardır : 

I. Millî talim ve terbiye dairesinden bir 
I üye, 
j 2. ilköğretim genel müdürü, 
i 3. Sağ. ve Sosyal Yardım Bakanlığı Da-
. nışma Kurulundan bir üye, 
1 4. Millî Eğitim, Sağ. ve Sos. Yardım. Ada-
I let, içişleri, Çalışma Bakanlıkları temsilcileri, 

5. Millî Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği 
dört vali, 

6. Millî Eğitim Bakanlığının'. tesKit edeceği 
dört belediye başkanı, 

7. Millî Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği 
dört köy muhtarı. 

8- Esas amacı çocuğa yardım olan hayır 
derneklerinin ve Kızılay'ın temsilcileri, 

9. Açılmış yurtlardan bir müdür, bir öğ
retmen, bir hekim, 

10. iki il millî eğitim müdürü, 
II. Üniversite veya yüksek tahsil müesse

selerinden bir pedagog, bir çocuk hastalıktan 
mütehassısı, bir ruh hastalıklan mütehassısı, 

12. Büyük iş müesseseleri sahiplerinden 
iki kişi, 

13. Bir hayır kurumuna bağlı olmadan 
önemli bir bağışta bulunan veya tesis kuran 
iki vatandaş, 

Bu kurul Millî Eğitim Bakanının başkan
lığında toplanır. 

MADDE 30. — 29 ncu maddedeki kurula 
Ankara dışından gelen üyelerin kanuni harcı
rahları Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden öde
nir. Uhdelerinde resmî bir vazife bulunmıyan-
larm harcırahlannın hesabında beşinci derece 
aylık asli esastır. 

MADDE 31. — 29 ncu maddedeki amaçlan 
sağlamak üzere il merkezlerinde ve ilçelerde 
yılda üç defa toplanacak bir (il veya ilce ço
cuk koruma kurulu) teşkil olunur. Bu kurulun 
üyeleri şunlardır : 

1. Vali veya kaymakam, 
2. Belediye başkanı, 
3. Bir belediye meclisi üyesi, 
4. Bir umumi meclis üyesi, 
5. Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar

dım müdürleri veya memurlan ve Hükümet ta
bipleri, 

6. iki öğretmen. , 
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7. iki iş sahibi. 
8. iki muhtar, 
9. Esas aînaeı çocuk koraması olon hayır 

dernekleri temsilcileri, 
10. Bir hayır kurumuna bağlı olmadan 

önemli bağurta bulunan veya tesis kuran iki va
tandaş. 

Bu kurul vali veya kaymakamın l>aşk*miığm-
da topudur. 

<>BÇÎ€Î MAM&1 10*» yılı Htittjeainin 
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı kifanıırm 
701 ne i (kimsesiz ve metruk «-ocuklar genel gi-

derleri) İHİliimündeki ödenekten Saflık ve .Sosyal 
Yardım vo Millî Eğitim Bakanlıklarmm teklifi 
üzerine gereken miktarını Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinde (Korunmaya muhtaç çocuklar genel 
giderleri) udiyle yeniden açılacak bir bölüme 
aktarmava Mali ve Bakanı vetkilidir. 

MADDE :Î'J. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vay im ı tarihinde 

MADDE ii-3. - Bu kanunu Sağlık ve Sosyat 
Vardım vo Millî Eğitim ve içişleri ve Maliye 
Bakanları müştereken yürütür. 

> • « 
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S. Sayısı: 186 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri ve me
murları hakkındaki 4475 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlerine 
ve Millî Turizm İdaresi Kuruluş görev ve yetkilerine dair kanun ta-
sarılariyle Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in, Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlerine dair olan 447S 
sayılı Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Geçici Komisyon raporları 

(1 /435, 464; 466 ve 2 /554) 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve memurları hakkındaki 4475 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı (1/435) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 26 . XI . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay%: 71-1115 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4475 sayılı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü teşkilât, vazife ve memurları hakkındaki kanun
da değişiklik yapılmasına dair olup Bakanlar Kurulunce 25 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

G*r»kç« 

Memleketimizde siyasî partilerin taaddüdü dolayısiyle Devletin idaresinde bulunan radyodan 
siyasi partilerin istifadelerini temin edecek usullerin tesbiti lüzumlu görülerek diğer memleketle
rin bu hususta kabul etmiş oldukları esaslar da incelendikten sonra Basın ve Yayın G-enel Mü
dürlüğü Teşkilât, vazife ve memurları hakkındaki kanunun 20 nci maddesine bâzı fıkralar eklen
mesine dair ilişik kanun tasarısı, hazırlanmıştır. 

Radyoda siyasi yayınlara müsaade olunan ileri demokratik memleketlerin çoğunda bu müsaade 
mahdut ve muayyen seanslara hasredilmiş ve yayınların kontrol altında yapılması esası kabul 
olunmuş bulunduğu cihetle, hazırlanan tasarıda da bu esslardan hareket edilmiştir. 

Bu yayınlar umumi seçim zamanlarına hasrolunmuştur. Bu yayınlar için hazırlanıp evvelden 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne verilecek olan konuşma metinleri memlektin genel asayişi ve 
Devletin güvenliğini bozacak veya suç teşkil edecek mahiyette ifadeleri muhtevi bulunduğu görü
lürse bunların adalet makamlarınca tadil olunduktan sonra yayınlanması 4955 sayılı Kanundaki 
esastan mülhem olarak tasarıya dercedikniştir. 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4475 sayılı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Teşküât, vazife ve memurları hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarm 

MADDE 1. — 4475 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

« Büyük Millet Meclisinde Milletvekili olarak 
üyesi bulunan siyasi partilere, genel seçimlerin
de programlarını izah için seçim tarihine onbeş 
gün kala başlayıp bu tarihten iki gün öncesine 
kadar olan süre içinde en çok onbeşer dakikalık 
üç seansı geçmemek üzere, Devlet Radyolarında 
parasız konuşma zamanı ayrılır. Bu konuşmala
rın zamanı ve sırası, Basın ve Yayın Genel Mü
dürlüğünce belli edilerek partilere tebliğ ve 
radyo ile ilân olunur. Bu seanslar birleştirilemez. 

Siyasi partiler adına konuşma zamanı ayrılr 
ması, partilerin, temsile yetkili kanuni uzuvları 
tarafından imzalanmış bir yazı ile istenilir. Ko
nuşmayı yapacak olan sözcülerin hüviyeti de 
yazıda gösterilir. 

Yapılacak konuşmalar en az üç gün önce ya
zılı olarak Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne 
verilir. Bu konuşma metinlerinde suç teşkil ede
cek veya Devlet güvenliğini, genel asayişi boza
cak mahiyette ifadeler bulunduğu takdirde ko
nuşma yazısı münasip tadiller yapılmak üzere 
Genel Müdürlükçe mahallî Cumhuriyet Savcılı
ğına gönderilir. Savcılık incelemesini yirmi dört 

saat içinde bitirir. 
Parti konuşmalarından doğacak sorumluluk, 

parti adına konuşanlara aittir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcıcı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
§. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Taran Bakanı 

Covid Oral 
Ticaret Bakana 

C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Eri§irgü 
Ulaştırma Bakanı 

OuUk 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

Basın ve Tayın Genel MtidürltiğH kunlnş ve görevleri hakkında Kanun tasarısı (1/464) 

T. C. 
Başbakanlık 22. XII. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say* : 71 - 1187, 6/4282 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Basın ve-Yayın Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkmda olup Bakanlar Kurulunca 
20. XI I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçe ve ili
şiklerinin sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, - : , . . . ! . , . -' ff. Saka 

( S. Sayısı : 186 ) 
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1940 yılı Haziranında kurulmuş bulunan Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü; Basın, radyo 

ve turizm hizmetlerini sinesinde toplamış ve bu idarenin başlıca gayesi, Türkiye'yi içerde ve dışar-
da tanıtmak olmuştu. Fakat ayni zamanda, Matbuat Kanunu ve Basın Birliği Kanunu ile Hükümete 
verilmiş bulunan yetkilere ait muameleler de bu yeni idarede toplanmıştı. 

Üç yıl kadar süren tatbikat ve harbin doğurduğu ihtiyaç ve zaruretler, bu teşkilâtın zayıf ve 
noksan taraflarını meydana çıkarmış, Matbuat Umum Müdürlüğünün yeniden teşkilâtlandırılman 
ve kuvvetlendirilmesi zaruretini tebarüz ettirmişti. Bu maksatla 4475 sayılı Kanunla 1943 yılında 
Başbakanlık Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü kurulmuş ve bu idareye Basın, Yayın ve telkin va
sıtaları olarak kullanılan heı türlü vasıtalardan faydalanmak suretiyle yurdu içerde ve dışarda 
tanıtmak vazifesi verilmiştir. 

Umum Müdürlüğün kurulduğu tarihten beri aradan beş yıldan fazla bir zaman geçmiş bulunu
yor. Bu zaman zarfında İkinci Dünya Harbinin sona ermesiyle içerde ve dışarda husule gelen 
yeni gelişmeler ve tatbikattan alınan neticeler, bu Umum Müdürlük teşkilâtının yeniden göz-

• den geçirilmesini lüzumlu kılmıştır. 
tdareye verilecek yeni şeklin tesbiti ve umumiyetle memleketimizin dışarda tanıtılması konulan 

üzerinde bir müddetten beri yapılagelmekte olan incelemeler sona ermiş ve ilişik kanun tasarısı ha-
zırianmıştıı. 

Bu tasarıda gözetilen başlıca gayeler şunlardır: 
1. Gene] Müdürlük teşkilâtını, çalışmayı kolaylaştıracak şekilde ve daha toplu bir hale koymak, 
2. Yürürlükteki Teşkilât Kanununun yeni gelişmelerden doğan duruma uydurmak, 
3. 1943 yılından beri elde edilen tatbikat neticelerine göre, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü

ne terettüp eden vazifeleri ihtiyaca uygun bir hale getirmek, 
4. Tumm hizmetlinin müstakil bir idare haline konulması dolayısiyle, ve yukarda belirtilen 

sebeplerle yürürlükteki Teşkilât Kanununda fazla görülecek hükümleri çıkarmak, 
Yukarda arzolunan esaslara göre yeni tasarıya bağlı kadro cetvellerinde yapılan değişiklikler 

dolayısiyle; Genel Müdürlüğün (Ankara radyosu dâhil) 159 masşlı kadrosu, 94 kadroya ve 321 
ücretli kadrosu da 211 kadroya inmiştir. Bu suretle kaldır<ıan 05 maaşlı ve 110 ücretli kadronun 
karşılığı olan 484 233 liranın tasarrufu kabil olmuştur. 

İnşaları bitmekte olan İstanbul'da 150 kilovattık orta dalga bir radyo - difüzyon istasyoniyle 
Ankara'da 100 kilovattık kısa dalga bir radyo istasyonunun da 1949 yılı içinde işletmeye açılacağı 
nazarı dikkate alınarak Genel Müdürlük teşkilâtı arasında, bu istasyonların işletilmesine lüzum
lu kadrolar da derpiş edilmiştir. 

Genel Müdürlük teşkilâtının bu suretle yeniden tanzimi halinde hizmetin daha verimli işliyece-
ği düşünülerek ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı : 186 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Teşkilât ve Görevleri hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Başbakanlık Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü; her türlü basın, yayın ve 
telkin vasıtalarından faydalanarak, Türkiye'yi 
içerde ve dışarda tanıtmak, siyasi olay ve ge
lişmeleri yaymak, basın ve yayın mesleğinin 
icrasında kolaylıklar sağlamakla görevlidir. 

MADDE 2. — Genel Müdürlüğün teşkilâtı, 
bir Genel Müdür ve bir Genel Müdür Yardım
cısı ile Müşavirlerden ve aşağıda yazılı müdür
lüklerden kurulur: 

1. Yayınlar ve Haberler Müdürlüğü, 
2. Tanıtma Müdürlüğü, 
3. İdari İşler Müdürlüğü, 
4. Ankara Radyosu Müdürlüğü, 
5. İstanbul Radyosu Müdürlüğü. 

MADDE 3. — Genel Müdür, teşkilâtın ida
re ve tanzim edici âmiri olup Başbakanlığa kar
şı mesuldür. 

Genel Müdür Yardımcısı, bütün işlerde Ge
nel Müdüre yardım eder. 

Genel Müdür, Başbakan tarafından seçilip, 
Cumhur Başkanının onaması ile 3656 sayılı Ka-
unun 6 ncı maddesi hükümlerine göre tâyin 
olunur. 

MADDE 4. — Genel Müdürlük; Türkiye 
Radyo Yayın Postalarının her türlü işletme hiz
metlerini düzenler, bunların yayınları arasında 
iş birliği ve ahenk kurulmasını sağlar ve Millet
lerarası Radyo Yayın Kurumları üe memleketi
miz arasındaki münasebetleri yürütür. 

Müşavirler, bu işlerin yürütülmesinde Genel 
Müdürlüğe yardım ederler. 

MADDE 5. — Yayınlar ve Haberler Müdür
lüğü; iç ve dış yayınları takip ederek, basın ve 
yayın vasıtalarında kullanılacak haberleri ve 
sair bilgileri ve belgeleri toplar. 

Basın ve yayın hareketlerinden Bakanlıklarla 
Devlet Daire ve Kurumlarını ilgilendirenleri, 
bunların bilgilerine ulaştırır. 

Basın mesleğinin ve yayın işlerinin icrasını 
kolaylaştırıcı tedbirleri almak, iç ve dış olaylarla 
ilgili vesikaları toplamak ve basın mensuplarının 
meslekî sicillerini tutmak, bu Dairenin görevle
rindendir. 

MADDE 6. — Tanıtma Müdürlüğü; Türki
ye'yi içerde ve dışarda tanıtmak için matbualar, 
filmler, fotoğraflar hazırlar ve yayınlar. 

Memleketi tanıtıcı bilgileri vermek de bu Da
irenin görevidir. 

Bu konularda Turizm İdaresi ile i? birliği 
halinde çalışılır. 

Türkiye'yi tanıtmak maksadiyle Genel Mü
dürlük teşkilâtı dışındaki uzmanlara hazırlatı
lacak matbuaların, «Radyo Yayınları Yüksek 
Danışma Kurulu» tarafından incelenerek kabul 
edilmesi halinde, bunlara, Genel Müdürlükçe 
tesbit olunacak miktarda telif hakkı ödenebilir. 

Bu maksatla satın alınacak matbualar hak
kında da, Kurulun karar vermesi lâzımdır. 

MADDE 7. — İdari İşler Müdürlüğü; Ge
nel Müdürlük mensuplarının özlük işlemlerini 
yürütmek, Dairelerin göstereceği lüzum üzerine 
Genel Müdürlük bütçesindn yapılacak harca
maları tahakkuka bağlamak, satın alma, ayni
yat ve evrak işlerini ve sair idari hizmetleri yap
makla görevlidir. 

MADDE 8. — Genel Müdürlüğün İllerdeki 
işlerini Valiler yürütürler. 

Lüzum görülen yerlerde, basınla ilgili işle
ri yürütmekle görevli Basın Temsilcilikleri bu
lundurulabilir. 

MADDE 9. — Ankara ve İstanbul Radyo 
Müdürlükleri; idareleri altındaki Radyo Yayın 
Postalarının gerektirdiği her türlü işletme hiz
metlerini yürütmekle görevlidirler. 

MADDE 10. — Basın Ataşelikleri ve Türk 
Haberler Büroları; lüzum görülen yerlerde Ba
kanlar Kurulu karariyle kurulur ve kaldırılır. 

Basm Ataşeleri ve Türk Haberler Büroları 
memurları, bulundukları yerlerdeki elçiliklerin 
resmî heyetlerine dâhil ve Basın ve Yayın Ge
nel Müdürlüğüne bağlıdırlar. 

MADDE 11. — Türkiye radyolarında yapı
lacak yayınların esas hatlarını çizmek ve rad
yo yayın postalarının türlü hizmetlerini dü
zenlemek için hazırlanacak yönetmelikler hak
kında düşünüşünü bildirmek üzere, aşağıda 

( S. Sayısı : 186 ) 
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yazılı zatlardan mürekkep «Radyo Yayınları 
Yüksek Danışma Kurulu» teşkil edilir: 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Ter
biye Kurulundan bir üye ile Dışişleri ve İçişleri 
Bakanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığından, 
Genel Müdür derecesinde birer temsilci, 

2. — Üniversitelerarası Kurul tarafından 
hukuk, iktisat, edebiyat, tıp ve fen kolla
rından seçilecek birer profesör; 

3. — İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ile 
Ankara Devlet Konservatuarı profesörler Mec
lislerince seçilecek birer profesör, 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı tarafından se
çilecek, müzik, tiyatro ve edebiyat kollarında 
uzman tanınan üç serbest temsilci, 

5. — Türkiye'de faaliyette bulunan Basın 
Derneklerinin gösterecekleri birer namzet ara
sından kur'a ayrılacak iki temsilci, 

Genel müdür, bu Kurulun tabiî üyesidir. 
Kurul, Nisan ve Ekim aylarında Ankara'da, 

Başbakanlıkta toplanır. Başbakan gerekli gör
düğü zaman, Kurulu olağanüstütoplantıya da 
çağırabilir. 

Kurul kararları, Başbakanlıkça onandıktan 
sonra uygulanır. 

Ankara dışından gelecek üyelerden memur 
olanlara aylık derecelerine ve Harcirah Karar
namesi hükümlerine göre yolluk ve gündelik 
ödenir. Memur olmıyan üyelere, toplantılar sü
resi göz önünde bulundurularak Başbakanlık
ça belirtilecek bir tazminat verilir. Bu harca
malar, Genel Müdürlük Bütçesinden yapılır. 

MADDE 12. — Genel Müdür Yardımcısının 
ve yokluğunda da kıdemli Müşavirin veya Müdü
rün başkanlığında, Yayınlar ve Haberler, Ta
nıtma, İdari İşler Müdürleri ile Müşavirlerden 
mürekkep bir Müdürler Komisyonu kurulur. 

MADDE 13. — Müdürler Komisyonu, be
şinci ve daha yukan derecelerdeki memurlar 
hariç, Genel Müdürlük memur ve hizmetlileri
nin disiplin işleriyle ve icabında bunlar hakkın
da yargılama gerekip gerekmediğine dair ka
rarlar vermekle görevlidir. 

Müdürler Komisyonunun bu yetkisini, beşin
ci ve daha yukarı derecelerdeki memurlar hak
kında, Başbakanlık Disiplin Komisyonu kulla
nır. 

JJADDE 14, — Beşinci ve daha yukarı dere

celerdeki memurlar, Genel Müdürün inhasiyle 
Başbakan ve bunların dışında kalan memurlar
la hizmetliler, dairelerin inhasiyle Genel Müdür 
tarafından tâyin olunurlar. 

Ancak, Radyo Müdürlükleri kadrolarındaki 
hizmetlilerden 150 «Dâhil» liraya kadar ücret 
alanların tâyinlerini Radyo Müdürleri yapar
lar. 

MADDE 15. —- Genel Müdürlüğün yabancı 
memleketlerdeki teşkilâtına tâyin edilecek me
murların, hukuk, iktisat ve edebiyat fakülteleri 
ile Siyasal Bilgiler Okulu veya bunlara denk 
öğrenim verdiği Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanan yabancı fakülte veya okullardan mezun 
bulunmaları, gidecekleri memleketin dilini iyi
ce bilmeleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memur
luklarında veya Başvekâlet Matbuat Umum 
Müdürlüğü veya Basın ve Yayın Umum Mü
dürlüğü teşkilâtında en az iki yıl veya gündelik 
Türk gazetelerinde devamlı olarak on yıl çalış
mış bulunmaları şarttır. 

Bu tâyinler müştrek kararname ile yapılır. 

MADDE 16. — Söz yayınlarının radyo 
programlarına alınması için, bunların yayın
dan önce radyo müdürlüklerine verilmiş bulun
maları lâzımdır. 

Yayınlanmaları Radyo Müdürlüklerince uy
gun görülmiyenlerin geri gönderilme mecburi
yeti yoktur. 

Genel Müdürlükçe veya Radyo Müdürlük
lerince kendi sorumları altında yapılan söz ya
yınları, yukarıki fıkralar hükmünden müstes
nadır. 

MADDE 17. — Büyük Millet Meclisinde 
Milletvekili olarak üyesi bulunan siyasi parti
lere, Büyük Millet Meclisinin Genel seçimlerin
de, programlarını izah için seçim tarihine on 
beş gün kala başlayıp bu tarihten iki gün ön
cesine kadar olan süre içinde en çok on beşer 
dakikalık dört seansı geçmemek üzere Devlet 
radyolarında parasız konuşma zamanı ayrılır. 
Bu konuşmaların zamanı ve sırası, Basın ve Ya
yın Genel Müdürlüğünce belli edilerek partile
re tebliğ ve radyo ile ilân olunur. Bu seanslar 
birleştirilemez. 

Siyasi partiler adına konuşma zamanı ayrıl
ması, partilerin temsile yetkili kanuni uzuvları 
tarafından imzalanmış bir yazı ile istenilir. 

< S. Sayısı : 186) 



Konuşmayı yapacak olan sözcülerin hüviyeti 
de yazıda gösterilir. 

Yapılacak Konuşmalar en az üç gün önce ya
zılı olarak Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne 
verilir. Bu konuşma metinlerinde suç teşkil 
edecek veya Devlet güvenliğini, genel asayişi 
bozacak mahiyette ifadeler bulunduğu takdir
de, konuşma yazısı münasip tadiller yapılmak 
üzere, Genel Müdürlükçe Mahallî Cumhuriyet 
Savcılığına gönderilir. Savcılık incelemelerini 
yirmi dört saat içinde bitirir. Parti konuşma
larından doğacak sorumluluk, parti adına ko
nuşanlara aittir. 

MADDE 18. — Genel Müdürlük; Anadolu 
Ajansının neşriyat ve haber abp verme işlerini, 
bütçe ve kadrosu ile bunların uygulanışını denet
lemek ve ödenecek miktarı her yıl bütçesinin 
Anadolu Ajansı bölümüne konulan ödeneği aş
mamak, gelecek yıllara geçici olabilmek üzere 
en çok beş yıllık bir sözleşme yapmaya yetki
lidir. 

Bu Sözleşmede, Anadolu Ajansının Genel 
Müdürü ile İdare Meclisi üyelerinin tâyin tarz
ları da belirtilir, 

Genel Müdürlük Anadolu Ajansı nezdinde 
bir denetçi bulundurur. 

MADDE 19. — Radyo Müdürlükleri; müzik 
ve temsil kollarındaki kadrolarda görevlendirile
cek sanatkârlarla, istihdam şartlarını belirten 
beş yıla kadar süreli sözleşmeler yaparlar. 

Bu sanatkârlara raporla belli hastalık halleri 
de dâhil olmak üzere, yılda ücretli olarak onbeş 
günden fazla izin verilemez. 

MADDE 20. — Genel Müdürlük, Radyo Ya
yın Postalarını birlikte çalıştırmak için bunlar 
arasında veyan bunlarla geçici transmisyon yer
leri arasında kablolar döşemeye veya devreler 
çekmeye ve bu maksatla sözü geçen yerlerden 
telli, telsiz telgraf ve telefon görüşmeleri yap
maya yetkilidir ve bu kabloların döşenip devre
lerin çekilmesinde 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununun hükümete verdiği haklardan fayda
lanılır. 

MADDE 21. — 3222 saydı Telsiz Kanununda 
elektromanyetik dalgalar vasıtasiyle resim alınıp 
verilmesine, telsiz telefon alıcı tesisleri ile bu 
kabil cihazlara ait hükümlerden olup da, 4475 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinde Basın ve Ya-
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yın Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunan hak
lar, yetkiler ve görevler, eskisi gibi Ulaştırma 
Bakanlığına ve Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğüne ait bulunacaktır. 

MADDE 22. — Genel Müdürlüğün yayıma 
tâbi tuttuğu öğretici ve tanıtıcı filmleri, uzun
lukları 400 metreyi aşmamak veya süresi on da
kikayı gedmemek üzere her sinema göstermeye 
mecburdur. 

MADDE 23. — 2527 sayılı «Basma Yazı ve 
Resimleri Derleme Kanunu» hükümlerine giren 
her türlü basma yazı ve resimlerden ikişer nüs
hası ile memlektte yapılan filmlerin ve plâk
ların birer nüshasının, mezkûr kanun hükümle
rine göre Genel Müdürlüğe verilmesi mecburi
dir. 

MADDE 24. — Başbakanlık Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü aylıklı memurları kadroları 
bu kanuna bağlı (1) sayılı eatvelde gösterilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Alıcı Radyo Cihaz
larından tahsil edilmekte bulunan ücretlerin 
1949 yılı sonuna kadar tahsiline, Posta, Tel
graf ve Telefon İdaresince devam olunur ve bu 
idareye tahsilat üzerinden yüzde on aidat veri
lir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu knımla kaldırılan 
maaşlı kadrolarda kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte asıl memur olarak çalışmakta olanlar
dan genel hükümlero göre açık aylığına müs
tahak olanlara verilecek açık aylığının miktar 
ve nispeti aşağıda gösterilmiştir: 

a) îlk altı ay için her ay, son aylıklarının 
tamamı, 

b) Bu müddetin bitiminden itibaren bir 
yıldan ı^ağı olmamak üzere fiilî hizmet süre
lerinin 1/4 ü müddetince her ay: 

1. Fiilî hizmet süreleri beş yıla kadar olan-
lara«beş yıl dâhil» son aylıklarının 50/100 si, 

2. Fiilî hizmet süreleri on beş yıla kadar 
olanlara, «on beş yıl dâhib son aylıklarının 
60/100 ı, 

3. Fiilî hizmet süreleri on beş yıldan faz
la olanlara son aylıklarının 70/100 i, 

Yukarıki fıkralara göre açık aylığı alanlara 
bu aylıkları aldıkları müddetçe çocuk zamları 

[ ve geçici tazminat istihkakları tam verilir, 

( S. Sayısı : 186 ) 



— 7 — 
3656 sayılı Kanunun 6 ve 13 neü mad

delerine tâbi memuriyetlerden birisinden veya 
16. VII. 1943 tarihli ve 4475 sayılı Kamımın 
geçici 3 neü maddesine bağlı 5 sayılı cetvelde 
yazılı memuriyetlerde bu madde esaslarına göre 
müktesep hakları ile kadro aylıkları arasındaki 
farkı almakta iken bu maddeye göre açıkta kal
mış olanlara ödenecek açık aylıklarının mikta
rının hesabında fiilen aldıkları son aylıkları tu
tarı «fark dâhil» nazara alınır. 

Ancak bu fıkrada yazılı olanlar hakkında 
23. XII. 1934 tarihli ve 2658 sayılı Kanunun 
1 ve 3 neü maddelerinin uygulanmasında nazara 
alınacak aylık dereceleri ve aylık tutarları, bun
ların müktesep hak olan aylık dereceleri ve ha 
derecelere ait aylık tutarlarıdır. 

GEÇÎCl MADİflB 3. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin «Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü» başlığı altındaki çe
şitli hizmetli kadroları yerine im tamuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde yazılı çeşitli hizmetli kadro
ları konulmuştu!. 

MADDE 25. — 16.VII. 1943 tarihli v# 

4475 sayılı Kanun kafcbnlıaiştır. 

MADDE 26. — Bu kanun 1 Şubat 190 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 27. — Bu kanunu Bakanlar Karaltı 
yürütül. 

Başbakan 
ff. 8aka 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
M. E. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Baymt 

Tarım Bakanı 
Oovid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. 8. Barla» 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan T. 

Barutçu 
Millî Savumma Bakanı 

M. Çak%r 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
MHB Eğitim B*k*»ı 

Ekonomi Baltanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. EriftroH, 

Ulaştırma Bakam 
Otidb 

Çalışma Bakam 
t/n.BaUa 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI OETVEL 

D. 

2 
4 
4 

5 
7 

11 

5 
7 

Görevin çeşidi 

Umum Müdürlük 

Genel Müdür 
» » Yardımcısı 

Fen müşaviri (ihtisas yeri -
Radyo veya elektrik yüksek 
mühendisi) 
Radyo işleri müşaviri 
Raportör (ingilizce veya 
Fransızca bilir) 
Memur 

Sayı 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Yayımlar ve Haberler Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 

1 
2 

Aylık 

125 
90 

90 
80 

60 
30 

80 
60 

( S. Sayı 

D. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

5 
6 
7 
8 

5 
7 
7 

Görevin çeşidi 

Raportör 

Memur 
> 
» 
» 

Başmütercnn 
Mütercim 

» 
» 

Tanıtma Müdürlüğü 

Müdür 
•p Yardımcısı 

Raportör 

8 1 : 1 8 6 ) 

"Sayı 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
7 
8 
5 

1 
o 
2 

Aylık 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
80 
70 
60 
50 

80 
60 
60 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık i D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 Memur 1 
13 •» 1 
İÛ Mutemet (Ayniyat ve para İş

lerine bakar) 1 

îdarî î§ler Müdürlüğü 

6 Müdür 1 
7 Müdür Yardımcısı (Levazım 

İşlerine bakar) 1 
9 Sicil Servisi Şefi (Müdürler 

Komisyonu işlerine de bakar) 1 
9 Evrak Servisi Şefi 1 
9 Ayniyat Muhasibi ve para mu

temedi 1 
10 Birinci Sınıf Mümeyyiz 1 
11 İkinci Sınıf Mümeyyiz 1 
12 Memur 3 
13 * 5 
9 Doktor 1 

İstanbul Basın Temsilciliği 

6 Basın Temsilcisi 1 

Bastn Ateşlikleri ve Türk 

Haberler Büroları 

25 
20 

35 

70 

60 

40 
40 

40 
35 
30 
25 
20 
40 

70 

5 
6 
8 

11 

Müdür (İhtisas yeri) 
Basın Ateşesi 

» » Yardımcısı 
Memur 

1 
3 
1 
1 

80 
70 
50 
30 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 Müdür 1 80 
5 Başmühendis (İhtisas yeri Rad

yo veya Elektrik Yüksek Mü
hendisi) 1 80 

6 Mühendis (İhtisas yeri Radyo 
veya Elektirik Yüksek Mühen
disi) 1 70 

7 Mühendis (İhtisas yeri Radyo 
veya Elektrik Yüksek Mühen
disi) 

7 
7 
8 

8 
11 
12 

I- 13 
10 

Ankara Radyosu devamı 

İstanbul Radyosu Müdürlüğü 

Müdür [1] 
Baş Mühendis (İhtisas yeri -
Radyo veya Elektrik Yüksek 
Mühendisi) [1] 
Mühendis (İhtisas yeri - Rad
yo veya elektrik Yüksek Mü
hendisi) 
Mühendis (İhtisas yeri) [1] 
Yayın Şefi (İhtisas yeri) [11 
Yayın Şefi Yardımcısı (İh. 
Yeri) [1] 
İdari İşler Şefi [1] 
Memur [1] 
Memur [1] 
Memur [1] 
Mutemet (Ayniyat re para İş
lerine bakar [1] 

60 

8 Mühendis (İhtisas yeri) 
9 » (İhtisas yeri) 
6 Yayın şefi (İhtisas yeri) 
7 Yayın Şefi Yardımcısı (İh, yeri) 
8 İdari İşler Şefi 

11 Memur 
12 Memur 
13 Memur 
10 Mutemet (Ayniyat ve para iş

lerine bakar) 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

1 

50 
40 
70 
60 
50 
30 
25 
20 

35 

80 

80 

70 
60 
60 

50 
50 
30 
25 
20 

35 

[1] Bu işareti havi olan kadrolar 1 
dan itibaren muteberdir' 

VI.1949 

( Ş. Sayısı : 186 ) 



Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CBTVBL 

Sayı Ücret Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük (D) cetveli hizmetlileri 

Yabancı dil radyo dinleyicisi (Biri 
yabancı olabilir) 
Yabancı radyo dinleyicisi 
Bülten tasnif çişi 
Kupürcü 
Yabancı dil daktilosu 
Daktilo 

» 
Bülten çoğaltma makinisti 
Bantçı ve ambalâjcı 
Film operatörü 
Film operatör yardımcısı 
Filmotekçi ve fotopekçi 
Film makinisti 
Film kalfası 
Başfotoğrafçı 
Fotoğrafçı 
Fotoğraf kalfası 
Mizanpaj cı ve tashih ei 
Aboneci ve bantçı 
Dağıtıcı ve takipçi 
Ypnetim memuru 
Şoför 
Bisikletçi ve dağıtıcı 
Telefoncu 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Hamal 
Odacı 

>> 

2 
2 
2 
2 
1 
8 
8 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

' 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ı 
1 
1 
1 

10 
5 

350 
300 
210 
250 
300 
175 
150 
125 
125 
430 
270 
250 
250 
200 
430 
300 
150 
315 
175 
125 
200 
175 
125 
115 
100 
90 
90 
90 
75 

ÎLLER 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

Başspikeı 
Spiker 

Spiker adayı 
Diskotek şefi 
Pilâk muayenecimi 
Daktilo 
Ambarcı 

1 
3 

T—
1 

2 
1 
1 
2, 
2 

370 
255 
210 
150 
270 
150 
150 
230 

Sayı Ücret 

Yönetim memuru 
Şoför 
Bisikletçi 
Telefoncu 
Kaloriferci [1] 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 
Odacı 
Bahçıvan 

Türk Musiki Heyeti 

Birinci sınıf Repetitör artist 
İkinci » » » 
Birinci sınıf artist 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Birinci sınıf stajyer artist 
tkinei » » » 

Radyo TemsU KOIM 

Birinci sınıf artist 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü sınıf artist 
Birinci sınıf stajiycr artist 
İkinci sınıf » » 

Teknik Servisi: 
Atelye şefi 

!» » Yardımcısı 
Torna ustası 
Atelye çıra-ğı 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinci » » » 
İkinci sınıf başmakinist [2] 
Başmakinist yardımcısı 

» » [2] 
Birinci sınıf makinist 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 

10 
5 
1 

6 
e 
4 
4 
3 

10 
3 
6 

1 
2 
2 
4 
1 
2 

180 
200 
115 
115 
115 
100 
90 
90 
75 

115 

490 
430 
370 
325 
270 
230 
175 
150 

370 
325 
270 
230 
175 
150 

285 
230 

1 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
7 

230 
125 
285 
255 
255 
230 
230 
210 

[1] Bir tanesi 1 .VI. 1949 tarihinden itibaren 
uygulamr. 

[2] İşaretli kadrolar 1\VI . 1949 tarihinden 
itibaren uygulanır. 
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Görevin çeşidi Üaret 

Birincj sınıf makinist [1] 
İkinci sınıf » 

» 2> » fi] 
Üçüncü » •» 

> » » [ 1J 
Aııtenci 

2 
11 

2 
16 

İstanbul Basın Temsilciliği 

Daktilo 1 

İstanbul Radyosu Müdürlüğü 

Baş Spiker [1] 
Spiker [1] 
Spiker yardımcısı flj 
Diskotek şefi [1] 
Plâk muayenecisi [1] 
Ambarcı [1] 
Daktilo [1] 
Yönetim memuru fi] 
Şoför * [1] 
Kaloriferci [1] 
Telefoncu [1] 
Kapıcı [1] 
Gece bekçisi [1] 
Odacı fi] 

Türk Musiki Heyeti: 
Birinci sınıf repetitör artist 
İkinci » » » 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
15 

210 
180 
180 
150 
150 
230 

150 

1 370 
2Zİ) 
150 
270 
150 
200 
150 
180 
175 
*00 
116 
90 
100 
75 

±90 
430 

fi] İşaretli kadrolar 1 . VI . 1949 tarihin
den itibaren uygulanır, 

Görevin çeşidi 

Birinci sınıf artist 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüflc&» » 
Birinci sınıf stajyer artist 
İkinci » » » 

Radyo Temsil Kolu: 

Birine; sınıf artist 
İkinci. » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Birinci sınıf stajyer artist 

T etnik Servisi 

Sayı ücret 

2 
2 
1 
5 
«> 
3 

370 
O290 

270 
230 
175 
150 

.1 
1 
1 

1 

370 
m 
270 
230 
175 

Afelye şefi 
Torna ustası 
Atelye çırağı 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinci » ;» 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Üçüncü » » 
Antenci 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 

12 
1 

250 
200 
xoo 
235 
255 
230 
210 
180 
150 
230 

Basın atuşelikUri ve Türk haberhr büroları 

Mahallî kâtip ve daktilo 
Mahallî kâtip 

500 
400 

( Sk S&ym : 18C ) 
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Miİlî Turizm İdaresi Kuruluş, görev ve yetkileri kakkmda kantm tasarısı (İ/4M) 

f. C. 
fraşltckanltk 23 . XII . 1948 

Muamelât Genel MilâMftüğu 
Tetkik Müdürlüğü 

Stojı: 71-fm 
Biîytife Millet Meeîîsî Yüksek Ba^kaûhgîfia 

t̂Ul-i Türkan İdaresi Kuruluş, Görev ve Yetkileri hakkında olup Bakanlar Kurulunca 23.XII.1949 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırman kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikto 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ilascm Saka 

Gerekçe 

Teltnffc iterim* v* sosyal tekâmülün doğurduğu kütlevi turizm hareketleri, çağda? medeniyetin 
b^şhm hfcSfcs^tîermden biri<îrr. 

Sürlfc müreffeh memreketlerdc umumiîeşen ve medeni ihtiyaçlardan biri haline gelen turizm, 
htfrbden 3fcce, her memleketin ekonomik ve sosyal yükselmesinde olduğu kadar milletlerarası kültür 
mübadefesinin artmasında ve turist çeken memleketlere turist dövizleriyle munzam ithalât imkân
larım, turist goftetereri memleketlere de ihracat yaptıkları memleketlerin malla ödiyebileceklerin-
deft faüto ihracat yapıîabüm esini saf laması bakım! arından milletlerarası ticaret hacminin genişle-
mesnıcte makini bir âmil sayılıyordu. 

Öfög&ft, milî! bakımtîan idiş turizm dolayısiylc birinci sınıf bir kalkınma vasıtası ve iç turizm 
dolfcyistyfc îa^l nüfusun drhlendirilmesihi ve tatillerinin sıhhi şartlar içinde geçirtilmesmi istih
daf e#en sosyal bir hîztttet sayılıyor (Halk turizmi). Milletlerarası bakımdan da mânevi cephe-
Hİyte kaşfeı başka milletîere mensup büyük halk kütlelerini birbirleriyle anlaşmaya ve milletlera
rası dayanışmaya götürecek başlıca yollardan biri, ekonomik alanda ise, milletlerarası ödemelerde 
kuvvetti %fe' muvazene unsuru Olarak görülüyor. 

Mfcmiefcetimiz, üîrğer memleketlerin verimli bir şekilde istismar ettikleri turizm cazibelerinden 
büy&lc bir klSftrMa fitztasîyle malık olmasına ve bunlardan bir kaçını - bâzı şartların yerine getiril
mesi h&Mndç - derhal istismar edebilecek durumda bulunmasına rağmen, türlü sebeplerle şimdiye 
kadar milMlefârasi büyük turizm cereyanlarının dışırtda kalmıştır. 

Turizm konusu, bizde ilk defa Ekonomi Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2450 sayılı 
KaMınla âtn-mi* hizmetleri araşma alınmış ve bu hizmet, 1934 yılından 1937 yılma kadar Dış Tica
ret ÖaîfreSi (l'urköilS) tarafından görülmüştür. 19*38 de yîne Ekonomi Bakanlığında bîr (Turizm 
Bürosu) İt'ftMilmu^ ve bu büro, 1939 da Ticaret Bakanlığmm kuruluşu sırasında (Turizm Müdür
lüğü) adını alarak 1940 a kadar bu son bakanlıkta çalışmıştır. 

Bir îlenemeden ireri geçemîyen bû çalışmalar, turizm iş/itim hemen hemen bütün bakanlıkları 
aynı zamanda ilgilendirmesi doîayısiyle, turizm hizmeti Başbakanlığa bağlanmadıkça iyi yürütü-
Icmiyeceği kanaatini verdiğinden, Turizm Müdürlüğü 3837 sayılı Kanunla 1940 ta Başbakanlığa 
bağlanan mülga Matbuat Umum Müdürlüğünün bünyesi içine alınmış ve daha sonra Basın ve Ya
yın Umum Müdürlüğüne intikal etmiştir. Ancak, burada da umum müdürlük çalışmalarının sıklet 
merkezini basın ve yayın işleri teşkil etmiş ve turizm işleri, olağanüstü hallerle kadro darlığı gibi 
sebeplerin de inzimamiyle istenilen istikameti alamamıştır. 

Son yıllarda ise, harbsonu Avrupa 'sında önemli gelişmeler olmuştur. Turizm, beklendiği gibi, 
birçok memleketler için, ihracat endüstrilerinin henüz kalkınamadığı bir sırada, başlıca döviz kay-
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imklarmdaıı biri haline gelmiştir. Sovyet nüfuzu ve Doğu Akdeniz çevresi dışında kalan Âvriijri 
memleketlerinin turizm gelirleri, bu sebeple, 1947 de takriben 500 milyon dolara baliğ olmuştur. Ay
nı yılda, ulaştırma yetersizliği yüzünden Avrupa'ya pek az Amerikalı gelebildiğinden, Amerikalı 
turistlerin bu yekûndaki hissesi ancak 102 milyon dolardan ibarettir. Amerikalıların Avrupa'da ya
pacakları sarfiyatın tedricen yükselerek 1951 yılına doğru, 800 milyon dolara çıkacağı da şimdiden 
hesaplanmaktadır. 

Avrupa'da turizm bakımından görülen gelişmelerden biri de, hemen her memlekette turizm tesir
lerine önemli sermayeler yatırılması suretiyle olağanüstü bir turizm kalkııımasmm plânlaştırılması-
dır. Meselâ, İsviçre, harbden zarar görmediği halde turizmin yakın bir gelecekte beklenen büyük 
ölçüdeki gelişmesine hazırlık olarak, turizm tesislerine yalnız 1947 yılında 3 milyar 600 milyon İs
viçre Frangı yatırmıştır. Diğer 8 memleket arasında Yunanistan'ın 31 milyon dolarlık programı da 
dikkati çekmektedir. 

Bu hazırlıklara muvazi olarak Marshall plânından faydalanan memleketlere turizm endüstrileri
nin kalkınması hususunda da yardım sağlamak maksadiyle kurulan Avrupa Turizm Komisyonu, 
Avrupa Ekonomik İş Birliği Organizasyonunun bu 3-ardım işiyle ilgilenerek 16 devlete doğrudan doğ
ruya müracaatını sağlamıştır. Washington'daki İş Birliği İdaresi de, turizm endüstrilerinin kurul
masında ve Amerika'dan turist celbinde 16 memlekete yardım etmek üzere bir (Turizm Şubesi) 
kurduğunu, bu şube vasıtasiyle ilgili memleketlerin turizm teşkilâtına bildirmiştir. 

Bütün bu gelişmeler, turizm işlerine bir an eyvel yeni bir veçhe verilmesini gerektirmektedir. 
Turizm konusu, propaganda değeri ile ve hususiyle bizdeki şartlara göre arzettiği idari, malî, 
ekonomik, teknik, terbiyevi ve sanat cepheleriyle kül halinde mütalâa edilirse, mürekkep bir 
dâva ve bir koordinasyon konusu mahiyetini taşıdığı görülür. Bu sebeple, bu hizmetin bağımsız bir 
kuruluşa tevdii ve bunun da doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlanması zaruri görülmüştür. 

Bu maksatla hazırlanan ilişik kanun tasarısının başlıca hususiyetleri, kurulması teklif edilen 
Millî Turizm İdaresinin şimdilik mahdut bir kadro ile çalıştırılmasını, turizme mahsus koordinas
yon uzvu olarak bugün 16 memlekette mevcut olan kurullara benzer bir Danışma Kurulunun 
kurulmasını ve turizm işlerinin (Devlet Turizm programı) ile plânlaştırılmasını derpiş etmesidir, 

Millî Turizm İdaresinin görev ve yetkileri, tasarının 1 nci ve 2 nci maddelerinde umumi bir 
tarzda belirtilmiş olup bu hususta da yabancı memleketlerin tecrübeleri göz önünde tutulmuştur. 
Filhakika, turizm teşkilâtı kuran memleketlerin çoğu, esaslı görevlere nispetle tâli sayılabilecek 
görev ve yetkileri, turizmin özel konularına ait olmak üzere peyderpey çıkardıkları kanunlar
la tâyin etmişlerdi)'. Bizde de, turizmi geliştirecek tedbirler arasında turizm ve kür yerlerinin 
teşkilâtlandırılması, bunlara malî kaynaklar sağlanması, turizm endüstrisinin teşviki ve muraka
besi gibi konularla ilgili olarak Millî Turizm İdaresine verilmesi gereken diğer görev ve yetki
lerin bu tasarı ile belirtilmesi cihetine gidilmiyerek, turizmin çeşitli konularmda yetkili uz
manları bir araya toplıyacak olan Danışma Kurulundan geçirilecek tasarılarla teklifi, işin icabına 
daha uygun olacağı düşünülmüştür. -. • . 

Esasen, İdarenin kadrosu da memleketin özel şartları dikkate alınarak kendisine verilmesi uy
gun görülecek görevlere göre taayyün edeceğinden, bu kadroların kesin şeklinin ancak bir intikal 
devresinden sonra teklif edilebileceği de tabiîdir. Bu intikal devresinin iki, üç yılı geçmiyeceği umul
maktadır. . . . * ; • • • 

Bununla beraber, tasarı, turizm bakımından lüzumlu ana tedbirlerin alınabilmesine elverişli 
bir mekanizma kurmaya ve turizm işlerini 3 ncü ve 11 nci maddeler gereğince sağlanacak iş bir
liği ve koordinasyon esaslarına göre yürütmeye kâfi gelecektir. 

{S. Sftyııı: M ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Turizm idaresi Kuruluş, Görev ve T etkileri 
hakkında Kanun tasansı 

MADDE 1. — Yurtta turizm harektlerinin ge
lişmesini ve yayılmasını sağlamak, bu maksatla 
resmî daire ve teşekküllerle hususi teşebbüsler 
ve turizm sanat ve meslekleri arasında çalışma 
ahengi kurmak ve yurdun turizm cazibe ve im
kânlarını tanıtmak üzere Başbakanlığa bağlı 
«Milli Turizm İdaresi» kurulmuştur. 

MADDE 2. ~ Millî Turizm İdaresi, aşağıda
ki vazifeleri yapmakla görevlidir: 

a) Devlet turizm programlarının uygulan
masına nezaret etmek ve bu maksatla resmî daire 
ve teşekküllerle iş birliği yapmak, turizm sanayi
inin ve turizm derneklerinin çalışmalarını bu da
ire ve teşekküllerin çalışmalariyle ahenkleştir
mek 

b) İç ve dış turizm hareketlerinin geliştiril
mesi, turizm sanayiinin teşviki, teşkilâtlandırıl
ması ve meslek haline getirilmesi bakımlarından 
Hükümetçe alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bunlara mütaallik etüdleri hazırlamak, 

e) Yurdun turizm cazibe ve imkânlarını her 
türlü, propaganda ve yayın vasıtalarından fay
dalanarak tanıtmak, 

d) Milletlerarası turizm kurumlariyle müna-
' sebetler tesis ve idame etmek, 

e) Turizmle ilgili diğer bütün işleri yapmak, 

MADDE 3. — Devlel turizm programlarının 
tesbitinde, turizme ait veya turizm ile ilgili Ka
nun, Tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında, 
turizm politikasının ve Millî Turizm İdaresi ça
lışmalarına verilecek istikametin tâyininde ve 
turizm ile ilgili diğer konularda mütalâasını bil
dirmek üzere bir «Turizm Danışma Kurulu» bu
lunur. 

MADDE 4. -— Turizm Danışma Kurulu, il
gili Bakanlık ve dairelerle özel idare ve bele
diyeler, bankalar, ticaret odaları ve esnaf te
şekkülleri birlikleri Türkiye Turing ve Otomo
bil Kurumu ile diğer turizm dernekleri ve tu
rizm sanatları temsilcilerinden ve turizmin ge
lişmesini sağlıyaeak bilgi ve ihtisas sahibi 
kimselerden olmak üzere en çok 40 üyeden te
şekkül eder. Başbakanın veya tensip edeceği 
bir Bakanın başkanlığında toplanır. 

Yukarıki fıkrada sayılan resmî ve özel ku
ruluşlarla müesseselerden hangilerinin Turizm 
Danışma Kurulunda temsil edilecekleri ve her 
birinin gönderecekleri temsilci sayısı ile özel 
ihtisasları temsil etmek üzere üyeliğe gelmeleri 
gerekenlerin seçim usulü, kjrulun toplanma 
şekil ve müddetine ve çalışmasına ait esaslar 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 

Millî Turizm İdaresi Müdürü ve Ekonomi 
Genel Meclisi Genel Sekreteri Danışma Kurulu* 
nun tabiî üyesidir. 

Ankara dışından gelecek üyelerden memur 
olanlara, aylık derecelerine ve harcırah karar
namesine göre yolluk ve gündelik ödenir. Me
mur olmıyan üyelere, toplantılar süresi göz 
önünde bulundurularak Başbakanlıkça belirtile
cek bir tazminat verilir. Bu harcamalar Mitiî 
Turizm İdaresi bütçesinden yapılır. 

MADDE 5. — Turizm bakımından önemli 
bölgeler ve yerler Bakanlar Kurulunca «Turizm 
bölgesi , «Turizm yeri» ve «Kür yeri» olarak 
ilân edilebilir. 

Bu gibi yerlerin turizm işleri Devlet turizm 
programı ile düzenlenir. 

MADDE 6. — Devlet turizm programı, yur
dun dış ulaştırma münasebetleriyle ilgili yer
lerin, turizm bölgelerinin, turizm ve kür yer-
lerinin geliştirilmeleri için Devletçe, özel ida
reler ve belediyelerce yapılması gerekli yol, 
ulaştırma, seyrüsefer, ikamet, temizlik, sağ. 
lık, bayındırlık ve güzelleştirme, müze ve anıt 
işleriyle Milletlerarası sergi ve fuarlar* sanat 
ve folklor ve spor hareketleri, olağanüstü tören 
ve bayramlar tertibi gibi işleri plânlaştınr. 

Program süresi Bakanlar Kurulunca tâyin 
olunur. 

Gerekli örneklerin her yıla düşen miktarla
rı, ilgili bakanlık ve idarelerle özel idare ve be
lediyelerin bütçelerine konur. 

MADDE 7. — Millî turizm idaresi müdürü, 
başbakanın intihabı ve cumhurbaşkanının ona-
mı ile tâyin olunur. 

Beşinci ve daha yukarı derecedeki maaşlı 
memurlar, müdürün inhasiyle barbakan tara* 

.(& Sayftı: İM ] 



u-
fmdan ve diğer memurlarla hizmetliler ı?fö#&r-
tarafından tâyin olunurlar. 

Tâyinleri müdürlüğe ait memur ve hizmet
lilerin terfi taltif ve tecziyeleri encümen kara-
riyi* nı&Sar 'taroftttdaa yakılır. Diğer memurla
rın teinleri, tây^«riı*ffefei usttk tâbidir. Bu 
memurlar fea&taelaki inzibati ıstta-meleler, bag-
bakmüık ira£b»t ko^ri^ntmca, y&pıhr. 

MADDE 8. — Encümen, ihtisas daireleri 
müdürleriyle idari iğler müdüründen kurulur ve 
on kıdemli memurun "başkanlığında toplanır. 

A£A®®E 9. — ffiMî tmüm. idaresi, imdi 
kaâ&fota Içt» maâdû #$rtt$ra §Bwfffi§ tecrübeli 
uzmanlar yetiştirmek üzere yafoasıeî memleket
l e r 8#£end TO s*Bfiy#f £8&<tara«$y« ve turizm 
ve eteteüâfe mts&kleri measöpları için kurslar 
arsaya ystkiMr. 

îdape, tteriasea Tsakasaîndan ömemld olduk lan 
hakte Össel tefgbbüs&a ilgiJ«nBi*diiği yerlerde zi
yaretçiler lokanta ve misafirhane hizmeti göre-
eok küçük tesisler karar-ve tamları 2490 «ayılı 
Kanun hükümleriyle bağlı olmaksızın özel şart
nameler geerğince kiraya verip isletebilir. 

MADDE 10. — Milli Turizm İdaresine, turizm 
için gerekli olup bedeliyle satılacak yayınlarda 
kutanlântak üzere 3©,GÖ0 lira döner sermaye 
verilmiştir, idare, para ile satılacak veya para
sı*? dağıtılacak propaganda malzemesini 2490 sa
yılı kasıntı kffkfLmfcriyle bağlı olmaksızın içer
de v© dif&rda pa^atîıMa hazırlatıp bastırabilir. 

f ır lardan yurt chştftda yaptırılanlar güm
rük resminden ve bu mimle birlikte gümrük
lerde a t a m Devlet, özel idare ve belediyelere 
aît h-er tftrîfi Tergi, resim re harçlardan muaf
tı?. 

MSHî Turizm îdar«si, bu maddede yanlı iş
lerin yapıİTtt&sfflfd» ve ^Sğer propaganda işlerin
de Basm w Yaym Öıaıeî MMtrİftğüMtı fotoğ
raf ve fîltn servisinden w radyo istas;ytf»iarın-
dan faydalanır. Bu konuda her iki idarece iş 
birliği yapılır. 

MADDE 11. — Millî Turizm İdaresiyle res
mî daireler, belediyler ve turizm kurumları ara-

sttîdö sia#la^acak iş birliğinin esasları ve uygu
lanma tarzları Bakanlar Kurulunca tesbit olu
na?. 

MADDE 12. — Milli Turfam îdaraaaâa ay
lıklı memurları kadroları bağlı (1) sayılı cet
velde göstrilmiştir. 

mçîCt M&DDE 1. ~ 8ağh (2) My*h cet
velde yazılı çeşitli h%0m£tii IttKİtölaM (Mîllî Tu-

" rtettt îdafeSi) b»şfo|ft a l t ı ca 1949 y&t bütçe ka
nununa bağlı (D) İşaretli e#t?v«te ^letınıiştir. 

GSglCt MADDE «. --, t*4& yılı Büftçe ka
nununa bağlı (A.) âfttatiS ccfttâât ®a*m w Fa
yı» Umum Mödürlü#fc kısımkai<teiartık ye-
v'm-c ha kanuna ba#h <$) «ayılı ee*wefcte göste
rilen Milli Turizm îdaresî ~re Bnate f%>:,'¥aysu 
Genel Müdürlü£ü kısKakn k«fi»hnttj$ur. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvele (Millî Turizm 
İdaresi) başlığı altında bağlı (4) sayılı cetvel 
eklenmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun .11 Ocak 1949 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Dfcvkt Baka»). 
//. Sufta Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı Millî Sfomuma Bakanı 
Fuad Sirmen H. Qökı? 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

M. W. Gole H. Sâ£ak 
Maliye Bakam Millî Eğitim Bakanı 

Ş. Aââİm 
Bayındırlık Bakanı Ekonomi Bakanı 

Nihat Erim C. Ekin 
Sa. ve So. Y. Bakanı ftümruk ve Tekel Bekanı 

Dr, K, B<t>$rmt E. 1 
Tarım Bakanı 
Cama Orai 
Ticaret Bakanı Çakşma Bakam 

çn. myim: m) 
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[ t ] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 
4 
5 

6 
5 

7 
5 
ö 
G 
8 
9 

10 
12 

Müdür 
Danışman (ihtisas yeri) 
Turizmi geliştirme ve tanıtma 
daâesi mâdürü (ihtisas 
Raportör 
Turizm endüstrisi m 
(îhtı&aftyeri) 
Raportör 
Başmüljereim: 
Mütercim. [lj 
îdari işler müdürü 
Büro şefi 

» 0» 

Birinci sınıf mümeyyiz 
Memur 

yeri) 

tüdürü 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
1 

100 
90 

80 
T0 

80 
60 
8.0 
70 
70 
50 
40 
35 
25 

fi] Biri İllerde çahştırûabüir 

[2] SAYILI CETVEL 

OM Turi&m idaresi 

[i] &lerde çahştınlab$itr. 
{23 Biri illerde ç&Utfotttabüir. 

Görevin çeşidi 

Seyahat işleri teknısiyeni 
Uzman fotoğrafçı 
Fotoğrafçı yardımcısı 
Yabancı dil steno daktilosu 

» » » » 
daktilo 

& 
Teksirci- doğıtıcı 
Başodacj 
Ödatcı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

[1] 

[i] 

m 

Aylık 
Ücreti 

625 
500 
250 
400 
330 
296 
m 
128 
100 
90 

(& Sttm».:-ıa»-) 



[3] SAYILI CETVEL 

Basm ve Yayın Genel Müdürlüğü 

B. M. 

Tasarının hazırlandığı 
1948 yılı tarihe kadar 

Bütçesi ı K 

ödeneği Düşülen 
Lira Lira 

Eklenen 
Lira 

Aktarma
lardan son

ra ödenek 
durumu 

Lira 

1949 
Bütçe 
teklif 

Lir 

101 

102 

103 

Birinci fomm - Ayhk, ücret, ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

l - Aylıklar ve ücretler 

Aylıklar 
i Memur aylığı 
2 Açık aylığı 

Hizmetliler üc 

Geçici hizmetli 

reti 

iler ü 

Bölüm toplamı 

creti 

920 625 
1 

920 626 

786 420 

18 900 

4 600 

4 600 

— 

4 600 

4 600 

— 

916 025 
4 601 

920 626 

786 420 

18 900 

634 
125 

759 

673 

10 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü
manlarının, ücretleri 

104 

105 

II - Başka haklar 

Geçici tazminat 

4598 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak zamlar ve yardımlar 

•1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 

y* 
39 312 

22 000 
6 800 

39 312 

22 000 
6 800 

33 

20 
6 



3 ölüm yardımı 5 000 

Bölüm toplamı 33 800 

İkinci ktsım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar, gere
ğince ödenecek emekli keseneği karşı
lığı 60 400 

Birinci kısım toplamı 1 859 458 

1 
2 
3 
4 
5 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

5 000 
14 000 
6 000 
3 000 
6 000 

34 000 

Basılı kâğıt ve defterler 1 700 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 5 000 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret re 

giderleri 90 000 

Bölüm toplamı 101 000 

5 000 

— 33 800 

100 60 300 

4 700 4 600 1 859 358 1 

— 
4 800 

— 
— 

1 200 

6 000 

— 
— 

2 000 
— 
— 

2 0CÖ 

5 000 
9 200 
8 000 
3 000 
4 800 

30 000 

340 1 360 

55 000 

25 000 30 000 

— 41 000 

55 000 25 000 71 000 



B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 yüı 
Bütçesi 
ödeneği 

Lira 

Tasarının hazırlandığı 
tarihe kadar 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Aktarma
lardan son

ra ödenek 
durumu 

Lira 

19 
B 
te 

w 

» 

co 
<3i 

110 Kira karşılığı 

111 Taşıt giderleri 
1 Motorlu taşıtların işletme giderleri 
2 Motorlu taşıtların tamir giderleri 
3 Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı 

Bölüm toplamı 

II - Özlük olanlar 

112 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü
manlarının yolluk ve giderleri 

113 Giyecekler 

114 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 

İkinci kısım toplamı 

50 750 

15 000 
5 000 

600 

20 600 

132 000 

15 000 

3 000 

358 050 

1 000 
5 000 

126 000 

200 
1 000 
60 225 

61 425 

122 765 

50 750 

— 20 600 

— 70 575 

15 000 

3 000 

15 000 
5 000 
600 

800 
4 000 
65 775 

27 000 262 285 



Üçüncü kısım - Daire hizmetleri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

I - Esaslı olanlar 

Yayın ve propaganda giderleri 
Satınalma ve abone kargılığı 
Başka her çeşit yayın, giderleri 
Foto - film servisi giderleri 
Temsil giderleri 
Propaganda giderleri 
Radyo dinleme ve bûltenleştirme gi
derleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

54 000 
240 618 
70 000 
6 000 

19 000 

*1 000 
7 00p 

477 618 

Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri 
her türlü ücret ve giderleri 670 837 

Radyo istasyonlaariyle stüdyoları yö
netim ve işletme giderleri 

1 Müzik yayınları 205 000 
2 Söz yayınları 05 000 
3 Etektirik vo muharrik kuvvet giderleri 156 000 
4 İşletme ve başka her çeşit giderler 85 174 
5 Başka radyodifüzyou istasyon ve stüd

yoları 1 
6 Radyodifüzyon istasyonlarının geniş

letme ve ıslah giderleri ve her türlü 
yedek gereç karşılığı 125 000 

7 Gezgin istasyonlar ve cihazlar yapımı 
imal ve satınalma karşılık ve gideri 1 

8 Geçici görev yolluğu 7 000 

Bölüm toplamı 673 176 

1 260 — 52 740 
30 307 — 210 311 

— — 70 000 
— - 6 000 
— — 19 000 

— — 81 000 
1 400 — 5 600 

32 067 — 444 Göl 

670 837 

245 — 204 765 
— — 95 000 
— — 156 000 
__ ___ 85 174 

— — 1 

540 — 124 460 

— — 1 
4 400 — 2 600 

5 185 • — 667 991 

* 



M. ödeneğin çeşidi 

1948 yılı 
Bütçesi 

ödeneği 
Lira 

Tasarının hazırlandığı 
tarihe kadar 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Aktarma
lardan son

ra ödenek 
durumu 

Lira 

194 
Bü 
tek 

L 

Radyo yayınları Yüksek Danışma Ku
rulu üyelerinin yollukları ve tazmi
natı 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 

Basın ataşelikleri ve Türk Haberler 
büroları giderleri 
Kira karşılığı 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri 
Diğer yönetim giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Propaganda giderleri 
Sürekli ve geçici görev yollukları 

45 000 
40 000 

25 000 
— 
— 
— 
— 
— 

90 000 
17 000 

500 
— 

450 
_ 
— 
— 
__ 
— 
— 

8 600 

Bölüm toplamı 217 000 9 550 

44 500 
40 000 
24 550 

— 
—• 
— 
— 
— 

90 000 
8 400 

207 450 1 

II - Çeşitli olanlar 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle ter
cümanları 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 



120 

121 

122 

123 

4489 sayılı Kanuna göre staj için ya
bancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle başka her çeşit giderleri 

Milletlerarası kurullara katılma payı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 

1 

4 000 

2 042 634 

745 

Ç/2 
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124 

1 
2 

1944 
1928. 

Çeşit 

- 1947 yılları borçlan 

- 1943 > s> 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Li yardımlar 

100 
1 

101 

846 

25 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısmı toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördün kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

l 859 458 

358 050 

2 042 

25 

634 

846 

000 

4 285 988 

1 

4 000 

47 702 1 994 932 1 6 

1.73 291 174 036 

— 

. — 

— 

1 247 

1 247 

174 538 

1 347 
1 

1 348 

175 384 

25 000 

4 700 

122 765 

47 702 

— 

— 

4 600 

27 000 

— 

174 538 

— 

1 859 358 

262 285 

1 994 932 

175 384 

25 000 

1 5 

1 

1 6 

175 167 206 138 4 316 959 3 3 



Ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası kongrelere ve toplantı
lara katılma giderleri olarak Başbakan-
\ık Bütçesine 

Yabancı memleektlere gönderilecek öğ
rencilerin her çeşit giderleri için Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesine 

AlUna kmm - Sermaye, kredi ve te
sisler 

Yeniden radyo istasyonları kurulması 
ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, 
değiştirme ve düzenleme her türlü gi
derleri 

Tasarının hazırlandığı 
tarihe kadar 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Aktarma
lardan son
ra ödenek 
durumu 

Lira 

194 
Bü 
tek 
L 

74 950 

1 281 304 2 278 000 4 474 538 2 9 



Birinci hmm • AyUk, ücret ve benzeti 
özlük kaklar 

I - Aylıklar re ücretler 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 
2 A<jık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tereü-
maalaratın ücretleri 

II - Başka haklar 

Geçici tazminat 

4598 sayılı Kânun gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğin
ce ödenecek emekli keseneği karşılığı 

Birinci ksım toplamı 

Bum Turiz İdaresi 

j •;• vır aJiPHiii'UJi, = t r 

— — -



1948 yılı 
Bütçesi 
ödeneği 

M. ödeneğin çeşidi Lira 

îkinci htsım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

Büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve 

giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı 

Tasarının hazırlandığı 
tarihe kadar 

A 

en 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Aktarma
lardan son

ra ödenek 
duruma 

Lira 

194 
Bü 
tek 

L 



I I - özlük olanlar 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Yabancı memleketler yolluğu 
4 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manlarının yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü ktsırn - Daire hizmetleri 

I - Esaslı olanlar 

Etüd, yayın ve propaganda giderleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit yayın giderleri 
3 Propaganda giderleri 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 

I I - Çeşitli olanlar 

Milletlerarası kurumlara katılma payı 



1948 yılı 
Bütçesi 
Ödeneği 

M. ödeneğin çeşidi L j r a 

Turizm danışma kurulu üyeleri yolluk
ları ve tazminatı 

Üçüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

üçüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

—- Milletlerarası kongrelere ve toplantı
lara katılma giderleri 
(Başbakanlık Bütçesine) 

- - Çeşitli turizm teşekküllerine yardım 
(Maliye Bütçesine) 

— Yabancı memleketlere gönderilecek 
öğrencilerin her çeşit giderleri 
(Millî Eğitim Bütçesine) 

Sermaye, kredi ve tesisler 

Yayınlar döner sermayesi 

Tasarının hazırlandığı 
tarihe kadar 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Aktarma
lardan son

ra ödenek 
durumu 

Lira 

19 
B 
te 
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[4] SAYILI CETVEL 

Millî Turizm İdaresi 

B. : — M. : 2. — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Yabancı memleketlere çekilen telgraf ücretleri de bu maddeden verilir. 

B. : — M. : 2. — Başka her çeşit yayın giderleri 
Telif ve tercüme hakları, kâğıt, klişe, basım ücret ve karşılıkları, kitap, broşür, dergi ve di

ğer propaganda malzemesi bedelleri bu tertipten verilir. 

B. : — M. : 3. — Propaganda giderleri 
Propaganda, teşvik ve meslekî öğretim maksatlariyle; verdirilecek konferansların ücretleri, yurt 

içinde ve dışında gazete ve dergiler, mütehassıs reklâm müesseseleri veya tanınmış seyahat ortak
lık ve acenteleri vasıtasiyle yapılacak propaganda giderleri, yurt içinde ve dışında açılacak umumi 
sergilere iştirak giderleriyle turizm ve turizm sanatları, sergileri giderleri, meslek müsabakalar iy-
le güzelleştirme müsabakalarının tertip ve her çeşit giderleri, turizme faydalı tören, festival ve 
bayramların tertipleriyle bunlara iştirak giderleri, fotoğraf ve alıcı sinema makineleriyle bunların 
kullanılmasında gerekli fotoğraf kâğıdı, film, ecza, yedek malzeme ve her türlü araçların satmal
ına, kiralama giderleri ve harice yaptırılacak film ve fotoğrafların her türlü giderleri, propagan
da maksadiyle verilecek veya dağıtılacak turistik hâtıra eşyası bedelleri ve giderleri bu tertipten 
verilir. 

B. : — M. : — Temsil giderleri 
tç kongrelerle idare içinde ve dışında resmî mahiyette yapılacak toplantılarda bu toplantılara 

iştirak edenlere verilecek ziyafet ve her nevi ağırlama giderleriyle yabancı konukların ağırlama gi
derleri, hayır derneklerine yapılacak yardım ve bu derneklerin müsamerelerine mahsus bilet be
delleri, çelenk bedelleri bu tertipten ödenir. • 

Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revlerine dair olan 4475 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/54) 

Mucip sebepler 
Radyo cihazları asrımızın en çok dinleyicisi olan modern yayın vasıtasıdır. Birçok memleket

lerde şirketler malı olan bu tesislerden siyasi partiler ücretli, ücretsiz neşriyat yapmak suretiyle 
fikirlerini, söylemek istediklerini halk tabakaları arasında kolayca yayabilmektedirler. Ancak 
radyo tesisleri memleketimizde Devlet malı olup bu cihazlarla yapılacak neşriyata Hükümet bir
takım tahditler koymuş olduğu için İktidar Partisinin haricinde kalan siyasi partiler memleket 
olaylarına ait fikir ve düşüncelerini bu vasıta ilehalka yaymak hakkından mahrum kalmışlardır. 

Demokrasinin memleketimizde esaslı bir şekilde yerleşmesi ve kökleşmesi konusunda radyo ci-
hazlariyle yapılacak neşriyatın en büyük rolü oynıyacağı inkârı mümkün olmıyan hakikatlerin 
başında gelir. Gerek bu millî gayenin tahakkuku gerekse siyasi partilerin eşit haklara sahip ol
maları düsturunun fiilen belirtilmesi bakjmmdanteklif olunan fıkranın kanuna ilâvesi zaruretini 
doğurmuştur. 

(S. Sayısı : 186 ) 



Kanım teklifi 
Basın ve Yaym Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine ait 4475 numaralı kanunun 20 nci 

maddesine bağlı gerekçedeki mucip sebepler dolayisiyle aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

fıkralarda yazılı 
organlariyle üc-

Ilâvesi teklif olunan fıkra 
Teşekkülleri Hükümetçe kabul ve tasdik edilmiş olan siyasi partiler yukarı 

kayıtlara tâbi olmaksızın haftada ikişer saati geçmemek şartiyle seçecekleri 
retsiz olarak Devlete ait radyolarda neşriyat yapabilirler. 

Partilerin bu şekilde yapacakları neşriyatın saatleri parti idareleriyle Radyo idaresi arasında 
kararlaştırılır. Bu gibi neşriyattan Radyo İdaresi mesul değildir. 

Eskişehir Milletvekili 
Ismaü Hakkı Çevik 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/54 
Karar No. 12 

30 . 1 . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevlerine dair olan 4475 sayılı Kanunun 
20 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı Çevik'-
in kanun teklifi Başbakan Yardımcısı Faik Ah-
med Barutçu hazır olduğu halde içişleri Komis
yonunda görüşüldü. 

Teklif sahibinin ileri sürdüğü metin üzerin
deki izahlarından sonra serdedilen mütalâala
ra göre radyonun başlıca galip karakteri Dev
let elinde bir millî terbiye ve kültür müessesesi 
olup iç politika polemiklerine alet edilemiyece-
ğinin birçok demokrat memleketlerde olduğu 
gibi bizde de esas olarak kabulü, ancak seçim 
zamanlarında parti programlarının umumi ef
kâr önünde teşrihi gibi muayyen ve eşit şartlar 
dâhilinde radyodan faydalanılması keyfiyeti, 
4475 sayılı Kanunu günün ihtiyaçlarına göre 
yeni baştan gözden geçirilerek ıslahı gereken 
noktalarla birlikte bu ciheti de ihtiva etmek 
üzere Hükümetçe ara seçimlere tekaddüm ede
cek zamanda bir tasarı hazırlanıp getirileceği 

beyaniyle teklifin de o zaman birleştirilerek in
celemenin daha muvafık olacağı Hükümet adı
na Faik Ahmed Barutçu tarafından ileri sürül
müş ve buna teklif sahibi de muvafakat ederek 
keyfiyet oya kondukta oy birliği ile kabul edil
miştir. 

içişleri Ko. Baş. Başkanvekili Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

G. TJybadın A. Tuzun A. Eyidûğan 
Kâtip 
Kocaeli Antalya Balıkesir 
C- Aksu R. Kaplan F. Tiritoğlu 

Bitlis Bolu Çoruh 
M. Ertan B. Ş. Adal Dr. C. Kazanctoğlu 

Çorum Eskişehir Giresun 
8. Karafaktoğlu t. H. Çevik E. Dizdar 

Gümüşane Kayseri Konya 
A. K. Varınca A. Apaydın M- Ş. Altan 

Konya Muğla Seyhan Sinob 
Ş. Ergun N. Erdem C. Oral 8. Batur 

Tokad Tokad Trabzon 
R. GüreU G. Pekel ff. Orhon 

( S. Sayısı : 186 ) 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 8 . XII . 1948 

Esas No. i/435, 2/54 
Karar No. 11 4 

Yüksek Başkanlığa 

4475 sayılı Basın ve Yay m Genel Müdürlüğü 
teşkilât, vazife ve memurları hakkındaki kanun
da değişiklik yapılmasına dair olup Bakanlar 
Kurulunun 25 . XI . 1948 tarihli karariyle Bü
yük Meclise .sunulan tasarı ve gerekçesi ve aynı 
konuya dair Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı 
Çevik'in kanun teklifi ile birleştirilerek Hükü
met adına Başbakan yardımcısı Faik Ahmed Ba
rutçu'nun ve teklif sahibi yerine bunu takabbüi 
etmiş olan Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm 
huzurlariyle İçişleri Komisyonunda incelendi. 

Fikir, söz, yayın ve haberleşme hürriyetinin 
medeni dünyada en müterakki vasıtalarla umu
mun faydasına en mütekâmil şekillerle tatbikatı 
müşahede olunurken çok partili siyasi hayatı 
günden güne olgunlaşan Türkiye'mizde do Dev
let elinde bulunan radyodan siyasi partilerimi
zin eşit şartlarla faydalanması esasının kabu
lünde ve 4475 sayılı Kanunun 20 nci maddesine 
ek olarak bu maksatla yeni bir hüküm tesisi lü
zumuna dair Hükümet gerekçesiyle teklif sahi
binin önergesinde bildirilen sebepler varit görül
dü. 

Ancak, radyo yay m vasıtası gerek verici faa
liyetinin niteliği, gerek alıcı cihazların günlük 
ferdî ve içtimai hayatımızda kullanılışının özel
liği bakımından bugün o hale gelmiştir ki Sağlık, 
Pedagoji, Tarım, Ekonomi, Teknik, Fen, Edebi
yat, Tarih, Güzel Sanatlar. Ajans, Haberleşme, 
Reklâm ve saire konularında başka hiçbir vasıta 
ile aynı derecede sürat ve suhuletle ifası madde
ten mümkün olmıyan söz, ses, fikir ve nağmeleri 
hep birden, mukannen zaman çerçevesi için is
tenen anda ve mekânda samialara ve şuurlara 
ulaştıran, gündelik hayatın istenirse hemen bü
tün dinlenme ve işe hazırlanma saatlerini doldu
rabilen. ayni zamanda hemen hiç yorgunluk ver
meden fikrî, ruhî haz ve faydalar sağlıyabilen 
eommunieation sistemidir. 

Bu sistemin taşıyacağı yayın programı müf
redatı ancak yukarda sayılan konularda kültü
rel gelişmeleri sağlıyacak. zevkte, hazda, sevinç

te, neşede, öğreniş, duyuş ve anlayışta bütün 
bir yurdu birliğe ve beraberliğe götürecek, yâr 
ve ağyara da sanat ve kültür seviyemizin özel
likleri ile ilgili en güzel örnekleri duyurup tanı
tacak hususları ihtiva edebileceği düşünülebilir. 

Radyo yayınlarını kaplaması gereken bu zen
gin konular yanında politik tartışma ve propa
gandaların ya hiç yeri olmamak, (nasıl ki is
viçre tamamen menetmiştir) yahutta muayyen 
maksatlarla, ancak memleketin heyeti mecmua
sına, yüksek millî mukadderatın bahis konusu 
olduğu Millî Hâkimiyetin tecelliyatı ile ilgili 
siyasi programların izahı kabilinden seçim ha
zırlık faaliyetlerinin yaymlanabilraesi için genel 
teşriî seçim zamanlarında belirli sayıda seans
lara .yer vermek (nasıl ki İngiltere ve Kanada 
da böyledir) zarureti nazara alınmıştır. 

Siyasi partilerin bu hususta radyolardan 
parasız ve paralı olarak faydalanmaları bir 
memlekette bir veya birden ziyade radyo verici 
merkezlerinin bulunması, bir de bunların kıs
men veya tamamen Devlet, özel ortaklıklar veya 
Devletin hissedar olduğu ortaklıklar elinde bu
lunduğuna göre bâzı farklar arzetmektedir. Hem 
Devlete hem de şirketlere ait bir işe radyo ve
rici merkezleri olan Amerika ve Fransa'da siyasi 
ve dinî yayın serbesttir; ücrete tâbidir. Suç mahi
yetini taşıyan neşriyat, akabinde konuşturulur. 

Avusturya'da kısmen Devlete ait, Norveç ve 
İrlanda da tamamen Devlete ait radyolarda siyasi 
neşriyat Hükümet kontrolüne tâbidir. 

isviçre'de Hükümet kontrolünde özel ortaklar 
elinde, Finlandiya'da Devletin hissedar olduğu 
ortak elinde radyoda dinî ve siyasi yayın tama
men yasaktır. 

İtalya. İspanya, Yogoslavya, Hollanda, Pa
nama'da politik yaym tamamen sansüre tâbidir. 

İngiltere'de B. B. O. radyosu yarı resmî bir 
teşekkül, olduğu halde siyasi yayınlara partiler 
arası bir anlaşma gereğince yalnız seçim zamanla-
nnda iktidar partisi ile en çok mevcutlu muhale
fet partisine eşit sayıda diğer* üçüncü bir partiye 

ı S. Sayısı : 186 ) 
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kendi hacmına göre daha az sayıda seans için, bir 
de orada âdet olduğu üzere Maliye Bakanının 
Bütçe nutkunun yayınlanmasından sonra tâyin 
edilen bir zamanda muhalefet için bir seans ve
rilmektedir. Bir seans yalnız on dakikadan iba
rettir. 

Kanada'da radyo Devletindir. Yalnız seçim 
zamanlarına münhasır olmak üzere siyasi partiler 
programlarını halka izah etmek üzere eşit sayıda 
seanslar tahsis edilmektedir. 

Hükümet adına verilen izahlara göre hem tek
nik sebepler, hem de memleketimizin kültürel ih
tiyaçları nazara alınarak radyo yayınlarımızın si
yasi neşriyat ile fazla mahmul kılınn aması, 
nihayet Kanada'da olduğu gibi siyasi paıt 'leriu 
programlarını ve adaylarını âmmeye tanıtmak 
amacı ile seçim devrelerine mahsus olmak üze
re bu vasıtadan eşit haklarla fayda"! ar maları 
yani bizde de ingiliz ve Kanada sistemi ıo uy
gun bir tarzın kabulü şimdilik imkân ve ihti
yaca uygun görülmektedir. Bizde Maliye Baka
nının' uzun bütçe nutkunu radyo ile yaymak 
mümkün ve mûtat olmadığı için sean,da"in se-
çim devrelerine hasrı çoğunlukla ve Hüküme
tin mutabakatı ile kabul edilmiştir. 

İl Genel Meclisleri ile Belediye seçimleri ve 
Millet Meclisinin yalnız bir veya birkaç seçim 
dairesini ancak ilgilendirebilecek olan ara se
çimleri için siyasi yayınlarla bütün bir memle
ketin samiasım işgal eylemekte fayda olamıyc-
cağı, nasıl ki ingiltere ve Kanada da buna gi
dilmemiş olduğu görüşüldü ve kanun metn'ne ona 
göre kayıt konulması çoğunlukla kabul edildi. 

Seanslar memleketimiz icaplarına gi're lf>-
dakika olarak uygun görüldü. Yalnız seans sa
yısının her parti için üçten dörde çıkan'mtsı 
Hükümetin mutabakatı ile ve çoğunlukla onan
dı. 

Siyasi yayın esas itibariyle idarî ve siyasî 
bakımdan hiçbir sansüre ve kontrole tâbi tutul

mayacaktır. 
Saç mahiyetini taşıyan ve Devletin güvenini 

genel asayişi bozacak nitelikte sözler üzerinde 
Cumhuriyet savcılığının adlî murakabesi çoğun
lukla zaruri görüldü. 

Bu mülâhazalarla birinci maddenin iki nok
tasında değişiklik yapılan üç maddelik tasarı
nın tümü çoğunlukla kabul edilmekle Yüksek 
Kamutaya arzolunmak üzere evrakiyle birlikte 
saygılarımızla Meclis Başkanlığına sunulur. 
içişleri Ko. Başkanı Başkanvekili 

Tekirdağ Çoruh 
C. Uybadın A. T üzün 
Sözcü Kâtip 

Kars Balıkesir 
A. Eyidoğan F. Tirit oğlu 

Bolu Çanakkale 
Partilerin Meclisteki üye aded- N. Çıtakoğlu 
leri nispetinde istifadelerine ta

raftarım 
/. Yalçın 

Çorum Giresun Giresun 
S. Karafakıoğlu E. Dizdar T. Ekmen 

Gümüşane Kayseri Konya 
A. K- Varınca (Muhalifim) Ş. Egrun 

F. Apaydın 
Muş Siird Yozgad 

Tî. Onaran L. Yavuz t. Olgun 

Kayseri 
Devlete ait olan radyo neşriyatından, siyasi 
partilerin de faydalanmaları hususunu temin 
maksadiyle getirilen tasarının, muhtelif par
tilerin bu yönden eşit haklara sahip olmaları
nı teminden ziyade, iktidar Partisinin gayet 
dar bir çerçeve içerisinde diğer partiler için 
radyo ile neşir imkânlarını selbeder mahiyet
te gördüğümden tasarının bu şekilde kabulüne 

muhalifim 
Fikri Apaydın 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRtŞt 

4475 sayılı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Teş
kilât, vazife ve memurları hakkındaki Kanunda 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4475 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Büyük Millet Meclisinde Milletvekili olarak 
üyesi bulunan siyasi partilere, Büyük Millet Mec
lisinin genel seçimlerinde programlarını izah 
için seçim tarihine 15 gün kala başlayıp bu ta
rihten iki gün öncesine kadar olan süre içinde 
en çok 15 şer dakikalık dört seansı geçmemek üze
re,, Devlet radyolarında parasız konuşma zamanı 
ayrılır. Bu konuşmaların zamanı ve sırası, Basın 
ve Yayın Genel Müdürlüğünce belli edilerek par
tilere tebliğ ve radyo ile ilân olunur. Bu seanslar 
birleştirilemez. 

Siyasi partiler adına konuşma zamanı ayrıl
ması, partilerin, temsile yetkili kanuni uzuvları 
tarafından imzalanmış bir yazı ile istenilir. Ko
nuşmayı yapacak olan sözcülerin hüviyeti de ya

zıda gösterilir. 
Yapılacak konuşmalar en az üç gün önce ya

zılı olarak Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne 
verilir. Bu konuşma metinlerinde suç teşkil ede
cek veya Devlet güvenliğini, genel sayışı boza
cak mahiyette ifadeler bulunduğu takdirde ko
nuşma yazısı münasip tadiller yapılmak üzere 
Genel Müdürlükçe mahallî Cumhuriyet Savcılı
ğına gönderilir. Savcılık incelemesini 24 saat için-
do bitirir. 

Parti konuşmalarında doğacak sorunıluluk, 
parti adına konuşanlara aittir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay-. 
nen Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

Bayındırlık, Bütçe, Dışişleri, İçişleri, Millî Eğitim ve Ticaret Komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/435, 464, 466, 2/54 
Karar No. 2 

25. IV. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Ba
yındırlık, Ekonomi ve Ticaret Komisyonlarından 
seçilen üçer üyeden kurulmuş olan Geçici Ko
misyona 27 . XII . 1948 tarihinde havale edilmiş 
bulunan (Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Mü
dürlüğü Teşkilât ve Görevleri) hakkındaki Ka
nun tasarısı ile (Millî Turizm İdaresi Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri) hakkındaki Kanun tasarısı 
üzerinde, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
île Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Basın ve Ya
yın Genel Müdürü hazır bulundukları halde gö
rüşmeler açıldı ve her iki tasarının bir bütün 
olarak birlikte müzakeresine Komisyonca karar 
verildi. 

Hükümet tasarılarının daha çok kadrolarda 

tasarruf sağlamak istiyen bir görüşle hazırlandığı 
anlaşılmakla, önce hizmetler üzerinde durmanın, 
sonra kadrolara geçmenin lüzumuna varıldı. Bu 
itibarla, tasarının birçok maddelerinde ve kadro
larında esaslı değişiklikler yapıldı. 

Turizmin gerektirdiği hazırlıkların memleke
timizde başlangıç safhasında bile • bulunmadığı, 
öbür yandan dünyanın bugünkü durumunda 
Turizm işlerinin güçlükler arzettiği dikkate alı
narak şimdilik, bu hizmetin ayrı bir idare halin
de teşkilâtlanmaması, Basın ve Yayın Genel Mü
dürlüğü ?cinde bir daire tarafından tedvir edil
mesi faydalı ve yeter görülmüştür. 

Turizm hizmetlerinin müstakil bir irare ta
rafından görülmemesi, hiçbir zaman bu hîzmet-
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lerin küçamsendiği mânasma alınmamalıdır. Ko
misyonumuz, bilâkis, Turizm işleri üzerinde has
sasiyetle durmuş, iç turizmin gelişmesi, dış tu
rizm hazırlıklarının bir an önce tamamlanması 
için tasarıya hükümler koymuş,, turizme gereken 
ehemmiyetin verilmesi için, Basın ve Yayın Ge
nel Müdürlüğü yerine, Basın - Yayın ve Tuıizm 
Genel Müdürlüğü unvanının kullanılması dalın 
uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzca, Basın ve Yayın teşkilâtı
na Turizmle birlikte bâzı yeni hizmetlerin veril
diği, radyo postalarımızın arttığı ve bu alanda 
Milletlerarası münasebetlerin çoğaldığı göz önün
de tutularak, tasarıda İki müşavirlikle idaresi 
düşünülen hizmetlerin görülemiyeceği neticesine 
varıldığından, daire bölümleri yeniden düzen
lenmiştir. 

Hükümet tasarısındaki bölümlere. Turizm 
Dairesi ile Radyo Dairesi eklenmiş, ve doğrudan 
doğruya Genel Müdürün idare edeceği İl Temsil-
ettikleriyle Haberler Büroları ve Basın Ataşelik 
lerinin işlemlerini yürütmek üzere merkezde bir 
büro kurulmuştur. 

Bu duruma göre; dairelerin görevlerini gös
teren maddeler, yeniden ayarlanmıştır. Bu arada 
yurdumuzu tanıtma işinin yalnız matbua, film 
ve fotoğrafla mümkün olmıyacağı, bunun geniş 
bir kültür propagandasına ihtiyaç göstereceği dü
şünülerek, tasarının 6 ncı maddesindeki metne, 
«Sergi, konser ve konferans tertip etmek» hüküm
leri ilâve edilmiştir. 

Hükümet tasarısında Genel Müdürlük teşki
lâtı arasında görülen Ankara Radyosu ile İs
tanbul Radyosu Müdürlükleri, her ne kadar 
bâzı hizmetleri kendileri görmekte iseler de bü
tün Radyo Yayın Postalarının işleyişine ve iş
lerine Radyo Dairesinin bakması zaruri görül
müştür. 

Genel Müdürlüğün çalışmalarını daha ve
rimli kılmak üzere, Dairelerin hizmetlerindeki 
azalıp çoğalma dikkate alınarak kadroları ihti
yaca göre teşkilâta dağıtmak hakkını genel 
müdüre tanıyan bir hüküm 14 ncü madde ola
rak tasarıya eklenmiştir. 

Turizm işlerinin Genel Müdürlük teşkilâtın
da yer aldığı göz önünde bulundurularak, Tu
rizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alına
cak tedbirler hakkında düşünüşünü bildirmek 
üzere, Hükümet tasarısındaki Turizm Danışma 

Kurulu bâzı değişikliklerle yeni metne de alın
mıştır. 

Hükümet tasarısında. Genel Müdürlüğün ya
bancı memleketlerdeki teşkilâtına tâyin edilecek 
memurların yüksek tahsil görmüş olmalarını 
âmir bulunan kayıt kaldırılmış, bu gibi memur
ların serbestçe seçilebilmeleri sğlanmıştıı*. 

Genel Müdürlüğün radyo dinleme servislerin-
da vazife gören memurlarını gece ve gündüz 
ekip halinde sıra ile çalıştırabilmek için tasarı
ya, «memur ve hizmetlilerin çalışma günleri ve 
saatleri servislerinin icaplarına göre Genel Mü
dürlükçe tâyin ve tesbit olunur» hükmü eklen
miştir. 

Mütercim kadrolarının sayısı bir az artırıl
mış ise de, aradaki fark halen mûtat iş saatleri 
dışında çalışanlara verilmekte bulunan munzam 
ücretlerin tasarrufu ile karşılanmış olacaktır. 

Yayınlanacak söz metinlerinin Radyo Mü
dürlüklerince murakabesini temin maksadiyle 
Hükümet tasarısına konulmuş olan 16 ncı mad
dedeki hizmetler, Radyo Müdürlüklerinin tabiî 
görevleri arasında olduğundan bunun ayrıca bir 
kanun maddesi ile teyidine lüzum görülmiyerek 
bu madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Eskişehir Milletvekili tsmail Hakkı Çevik 
tarafından Büyük Millet Meclisine verilip Ko
misyonumuza havale edilen ve 4475 sayılı Basın 
ve Yayın Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 20 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olan kanun teklifinin, mevzuundaki ayniyet ba
kımından, Hükümetin sevkettiği yeni Teşkilât 
Kanun tasarısı ile birlikte görüşülmesi zaruri 
bulunmuştur. 

tsmail Hakkı Çevik'in teklifinde, siyasi par
tilerin haftada iki defa Devlet Radyolarında 
parasız konuşma yapmaları istenmekte idi. Hü
kümet tasarısında ise Büyük Millet Meclisinde 
üyesi bulunan siyasi partilere programlarını 
izah etmek üzere yalnız genel seçimlerde Devlet 
Radyolarında dört konuşma yapmak imkânı ta
nınmakta idi. 

Komisyonumuz, İsmail Hakkı Çevik'in tek
lifini, radyodan beklenen asli hizmetleri sekte
ye uğratacak ve bir fayda sağlamıyacak mahi
yette görmüş; Hükümet tasarısında konuşma 
imkânını yalnız Meclis içinde Milletvekili ola
rak üyesi bulunan siyasi partilere tahsisini ki
fayetsiz bulmuştur. 

Komisyonumuz, Meclis içinde üyesi bulun-
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öuyan siyasi partilerin de mevcut olduğunu ve 
olacağını mülâhaza ederek, radyoda konuşma 
imkânının genişletilmesini uygun bulmuş, an
cak taazzuv etmediği halde siyasi parti adını 
alan bütün teşekküllerin de bu imkândan fay
dalandığı takdirde mahzurlar doğuracağını 
mümkün görmüş ve maddeye, (Genel kongre
lerini yapmış bulunan siyasi partilerden en az 
on il merkezinde teşkilâtını kurmuş veya Bü
yük Millet Meclisinde en az üç kişilik grupu 
ve en az üç il merkezinde teşkilâtı bulunan) 
şeklinde tanzim edici bir hüküm ilâve etmiş
tir. 

Hükümet tasarısında, Radyo müdürlükleri
nin, müzik ve temsil kollarındaki kadrolarda 
görevlendirilecek sanatkârlarla onların istih
dam şartlarını belirten beş yıla kadar süreli 
sözleşmeler yapabileceklerine dair olan 19 ncu 
maddenin ikinci fıkrası, hizmetlilere kanunla 
teyit edilmiş bir kısım hakların ilgası mahi
yetinde görülerek tasarıdan çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısının 22 nci maddesi, Genel 
Müdürlükçe hazırlanıp yayınlanan öğretici ve 
tanıtıcı mahiyetteki filmlerin sinemalarda gös
terilmesi mecburiyetini koymak idi. Bu film
ler iyi oldukları takdirde, sinemacılar tarafın
dan memnunlukla gösterileceği tabiî bulundu
ğundan bu madde de tasarıdan çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısının 23 ncü maddesi, her 
türlü matbualarla memlekette yapılan film ve 
plâklardan birer kopyanın Genel müdürlüğe ve
rilmesini mecburi kılıyordu. Film ve plâkların 
biriktirilmesinden Daire için büyük bir fayda 
temin, edilmediği, aksine, âmiller için bir masrafı 
gerektirdiği mülâhaza edilerek film ve plâklara 
müteallik olan fıkra, maddeden çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısındaki; alıcı radyo cihazla
rından tahsil edilmekte bulunan ücretlerin 1949 
yılı sonuna kadar P. T. T. Genel Müdürlüğünce 
tahsiline devam olunacağını ve mezkûr idareye 
tahsilat üzerinde % 10 tahsil aidatı verileceğini 
gösteren birinci geçici madde kaldırılmış ve bu 
hizmetin her türlü icaplarının ötedenberi P. T. 
T. idaresince muvaffakiyetle yapılageldiği göz 
önünde bulundurularak, böyle bir hüküm tasa
rıya 27 nci madde halinde konulmuştur. 

Yine Hükümet tasarısındaki ikinci geçici 
maddenin açıkta kalacaklara sağladığı imkânlar, 

( S. Sayısı 

memurlar kanunundaki hükümlerle teiat teşkil 
eylediğinden mezkûr madde kaldırılmıştır. 

Yürürlükteki kanunun geçici üçüncü madde
sinden faydalanılarak (5 sayılı) cetvelde göste
rilen kadrolara tâyin edilmiş bulunanların du
rumunu karşılamak üzere, Komisyonumuzca, 
sırf bu kadrolarda halen vazifeli olanlar için 
üçüncü geçici maddenin tasarıya ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Bugün Umum Müdürlük Daireleri kira i" e 
tutulan üç ayrı binada çalışmaktadır. Ayrıca 
merkez teşkilâtından olan Radyo Dairesi de An
kara'da Radyosu binasına sığınmış ve sıkışmış 
bulunmaktadır. Umum Müdürlük dairelerinin 
ayrı binalarda çalışmaları yüzünden müteferrik 
müstahdem kadrosunda zaruri olarak bir kaba
rıklık görülmektedir. Genel Müdürlüğün, teşki
lâtım tek bir bina içinde toplanmasını Komisyo
numuz hem işlerin daha süratle yürütülmesi 
hem de masraflardan tasarruf sağlanması haki
nim dan zaruri görmektedir. 

Hükümet tasarısındaki aylıklı ve ücretli kad
rolara ait cetvellerle gerekli aktarma cetveli yu
karda belirtilen hususlara göre yeniden düzen
lenmiştir. Bu değişikliklerle kabul edilen tasarı, 
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Geçici Koni. Bask. Sözcü Kâtip 
Tokad Urfa Niğde 

R. A. Scvengü 8.K. Yetkin Mutabık değilim 
/. R. 8 oy er 

Aydın Bolu Bolu 
Dr. M. Cermen II.R. Övmen 11. 8. Adal 

İmzada bulunamadı 
B.olu Bitlis (Joruh 

II.C. Çambd M. Erten A. Us 
İmzada İmzada 

bulunamadı bulunamadı 
Diyarbakır Kars Kars 

V. Dicleli A. Eyidoğan T. Taşkıran 
İmzada bulunamadı 

Kırklareli Konya Samsun 
8. ödül S. Çumrah Y. Kalgay 

İmzada bulunamadı 
Seyhan Trabzon 

Muhalifim 31. Yarımbıyık 
A.R. Yüregir 
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OEÇİCİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞI 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Ka
nun tasarısı 

Kuruluş ve gaye 

BİRİNCİ MADDE — Başbakanlığa bağlı 
«Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü» ku-
rulmuştui'. 

İKİNCİ MADDE — Basın - Yayın vo Turizm 
Genel Müdürlüğünün gayesi, Türkiye'yi d işarda 
tanıtmak, içerde Cumhuriyet esaslarını ve Türk 
Demokrasisinin gelişmelerini yaymak, iç ve dış 
turizmi geliştirecek tedbirleri almak, Basın ve 
Yayın meslekinin icrasında kolaylıklar sağlamak
tı!. 

II 

Te§kilât 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel Müdürlük teş-
kilâtı bir Genel Müdürle, yardımcısından ve aşa
ğıda yazılı daireler ve müdürlüklerden kurulur : 

1. Genci Müdürlük Bürosu^ 
2. Yayınlar vo Haberler Dairesi, 
3. Tanıtma Dairesi, 
4. Turizm Dairesi, 
T). Radyo dairesi, 
6. İdari İşler Müdürlüğü. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel Müdür, teş
kilâtı yönetir ve düzenler. 

Genel Müdür Yardımcısı, bütün işlerde; Ge
ne! Müdürün yardımc1^. olup onun vereceği 

belli işleri de yapar. 

BEŞİNCİ MADDE — Genel Müdürlük Bü
rosu Müdürlüğü; Haberler Büroları ile Basın 
Ataşelerinin ve İllerdeki temsilcilerin işlerine 
bakar ve Genel Müdürün vereceği vazifeleri de 
yapar. 

ALTİNCİ MADDE — Yayınlar ve Haberler 
Dairesi Müdürlüğü; ic ve dış basın ve yayını 
takip eder, haberiri, bilgileri ve belgeleri top
lar ve gerekenleri yayar. Basın ve yayın mesle
kine ait işleri görür. 

YEDİNCİ MADDİ': 
dürlüğü; Türkiye'yi ta; 

-• Tanıtma Dairesi Mü-
itmak maksadiyle mat

bualar, filmler, fotoğraflar hazırlar ve yayj.n-
lar; sergiler, konserler, konferanslar tertip 
ede/. 

SEKİZİNCİ MADDE -~ Turizm Dairesi Mü
dürlüğü; yurdu yurttaşlara yakından tanıtmak 
üzere gerekli imkânları hazırlar, yabancıların 
yurttaki tabiat güzelliklerini ve sanat eserleri
ni görmelerini kolaylaştıracak her türlü tedbir
leri alır. Bu alandaki özel teşebbüsleri teşvik 
ede/. 

DOKUZUNCU MADDE — Radyo Dairesi 
Müdürlüğü; bütün Radyo Yayın Postalarının 
işleyişini ve memleketimizin milletlerarası Rad
yo Yayın Kurumları ile münasebetlerini düzen
ler. 

Radyo Müdürlüklerinin: Genel Müdürlükte
ki işlerine bu daire bakar.. 

ONUNCU MADDE — İdari İşler Müdürlü
ğü; Genel Müdürlük mensuplarının özlük iş
lemlerini yürütmek, dairelerin göstereceği lü
zum üzerine Genel Müdürlük Bütçesinden ya
pılacak harcamaları tahakkuka bağlamak, sa
tın alma, ayniyat ve sair idari hizmetleri yap
makla görevlidir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Radyo Müdürlük
leri; İdarelerindeki Radyo Yayın Postalarını 
işletir ve bunlarla ilgili işleri görür. 

ON İKİNCİ MADDE — Lüzum görülen ya
bancı memleketlerde Haberler Büroları ve Ba
sın Ataşelikleri Bakanlar Kurulu karariyle ku
rulur ve kaldırılır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Lüzum görülen il
lerde Genel Müdürlük işlerini yürütmek üzere 
Basın Temsilcileri bulundurulur. 

Temsilci bulunmıyan yerlerde Genel Müdür
lük işlerini valiler düzenler. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel Müdür, 
Dairelerin belirli hizmetlerini aksatmadan ay
lıklı ve ücretli kadroları ihtiyaca göre teşkilâta 
dağıtır. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Türkiye Radyo
larında yapılacak yayınların esasları ve prog-
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35 
ramları hakkinda görüşlerini bildirmek üzere 
aşağıdaki üyelerden mürekkep (Radyo Tayın
ları Danışma Kurulu) teşkil edilmiştir. 

a) Millî Eğitim Bakanlığından pedagoji 
uzmanı bir temsilci ile Dışişleri Bakanlığında ti
re Genelkurmay Başkanlığından birer temsilci, 

b) üniversitelerarası kurul tarafından ede
biyat, hukuk, iktisat, tarım, tıp ve fen kolların
dan seçilecek birer öğretim üyesi, 

e) Güzel Sanatlar akademileri ile Ankara 
Devlet Konservatüvan Öğretim meclislerince 
aralarından seçilecek birer üye, 

d) Genel'Müdürlük tarafından .seçilecek 
Güzel Sanatlar alanında yetkili üç uzman. 

e) Basın derneklerinden her birinin göste
recekleri birer aday arasından ad çekme sure
tiyle ayrılacak iki temsilci, 

Genel Müdür bu kurulun tabiî üyesidir. 

ON ALTINCI MADDE — Radyo Danışma 
Kurtîlıv 'yılda en az iki defa toplanır. 

Üyelere yol masraflarından başka, toplantı 
süresi göz Önünde bulundurularak aynen tazmi
nat verilir. 

Bu harcamalar Genel Müdürlük Bütçesinin 
hizmetle -ilgili bölümünden yapılır. 

O.V YEDÎNCÎ MADDE —- Turizm işlerine 
verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbir
ler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, 
aşağıdaki üyelerden mürekkep (Turizm Danış
ma Kurulu) teşkil edilmiştir. 

a) Devlet dairelerinden ve belediyelerden 
Başbakanlıkça uygun görüleceklerin seçip gön
derecekleri birer temsilci. 

b) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
temsilcisi, 

e) Başbakanlığın uygun göreceği Turizm 
ile ilgili meslek, teşekküllerinden :birer temsilci, 

d) Turizm Dernekleri temsilcileri arasın
dan ad çekme suretiyle ayrılacak iki üye. 

e) Basın derneklerinden her birinin göste
receği birer aday arasından ad çekme suretiyle 
ayrılacak iki üye, : 

f) 'Seyahat acantnları temsilcileri arasın
dan ad çekme suretiyle ayrılacak iki üye, 

g) Genel Müdür tarafından seçilecek tu
rizm alanında, yetkili iki uzman. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Turizm Danış
ma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Üye

lere verilecek yol masrafları ve tazminat 16 
neı maddedeki esaslara göre ödenir. 

ON DOKUZUNCU .MADDE — Müdürler 
Komisyonu; Genel .Müdür Yardımcısının veya 
kıdemli Daire Müdürünün başkanlığında, Daire 
müdürleriyle İdari İşler Müdüründen kurulur. 

Komisyon, beşinci ve daha yukarı dereceler
deki memurlar hariç, (ienel Müdürlük memur 
vo hizmetlilerinin disiplin işlerine bakar ve 
bunlar hakkında yargılama gerekip gerekmedi
ğini karara bağlar. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerdeki memur
lar için Başbakanlık Dsiplin Kurulu karar verir. 

m 
Tâyinler 

YİRMİNCİ MADDE — Genel Müdür, Baş
bakan tarafından seçilip Cumhurbaşkanının 
onaması ile 3656 sayılı Kanunun 6 neı madde
si hükümlerine göre tâyin olunur. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerdeki memur
lar, Genel Müdürün inhası ile Başbakan ve bun
ların dışında kalan memurlarla hizmetliler, ilgili 
dairelerin veya müdürlüklerin inhası üzerine 
Genel' Müdür tarafından tâyin olunurlar. 

Radyo Müdürlükleri kadrolarındaki hizmet
lilerden 150 (Dâhil) liraya kadar olan ücretli
lerin tâyinlerini ve memurlarla hizmetlilerin izin 
işlerini radyo müdürleri yaparlar. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDEE — Yabancı 
memleektlerdeki teşkilâta tâyin edilecek memur
ların, gidecekleri memleketlerin dillerini çok iyi 
bilmeleri ve Genel Müdürlük teşkilâtında veya 
ajanslarda veya günlük gazetelerde sürekli ola
rak en az üç yıl çalışmış olmaları şarttır. 

IV 

Çeşitli olanlar 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Memur ve hiz
metlilerin çalşma günleri ve saatleri, servislerin 
icaplarına göre Genel Müdürlükçe tâyin ve tesbit. 
olunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel kon
grelerini yapmış bulunan siyasi partilerden en 
az on il merkezinde teşkilâtını kurmuş veya Bü
yük'Millet Meclisinde en az üç kişilik grııpu ve 
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en az üç il merkezinde teşkilâtı bulunan her si
yasi partiye, Büyük Millet Meclisinin genel se
çimlerinde programlarını izah için seçim tari
hine on beş gün kala başlayıp bu tarihten iki 
gün öncesine kadar olan süre içinde Devlet 
radyolarında parasız konuşma zamanı ayrılır. 
Konuşma yetkisini taşıyan her siyasi parti, bu 
süre içinde ancak on beşer dakikalık dört ko
nuşma yapabilir. Part i genel merkezlerinin ka
nuni temsilcileri tarafından yazı ile istenilecek 
olan bu konuşmalar, müracaat sırasına göre, 
radyo postalarından birinde, saat on sekizden 
yirrni ikiye kadar, mûtat olarak konuşmalara 
ayrılan zamanlarda yapılır. Gün ve saatleri 
partilere yazı ile bildirilen ve radyo ile ilân 
olunan bu konuşmaların metinleri iki gün önce 
Genel Müdürlüğe verilir. 

Bu konuşmalarda suç unsuru bulunup bu
lunmadığım incelemek üzere metinler Cumhu
riyet savcılığına gönderilir. 

Bu inceleme yirmi dört saat içerisinde biti
rilir. 

Konuşmalardan doğacak sorumluluk, parti 
adına konuşanlara aittir. 

YÎRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Radyo Mü
dürlükleri; müzik ve temsil kollarındaki kadro
larda görevlendirilecek sanatkârlarla, istihdam 
şartlarını belirten beş yıla kadar süreli sözleş
meler yapabilirler. 

YİRMÎ BEŞİNCİ MADDE — Genel Radyo 
Yayın Postalarını birlikte çalıştırmak için bun
lar arasında veya bunlarla geçici nakil yerleri 
arasında kablolar döşemeye veya devreler çek
meye ve bu maksatla sözü geçen yerlerden teli;, 
telsiz telgraf ve telefon görüşmeleri yapmaya 
yetkilidir. Bu kabloların döşenip devrelerin çe
kilmesinde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanu
nunun Hükümete verdiği haklardan faydala
nılır. 

YÎRMİ ALTINCI MADDE — 3222 sayılı Tel
siz Kanununda elektromanyetik dalgalar vası-
tasiyle resim alınıp verilmesine, telsiz telefon 
alıcı tesisleri ile bu kabîl cihazların fennî mu
ayene ve murakabelerine ve ruhsatname itasına 
ait hükümlerden olup da, 4475 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesi ile Basın ve Yayın Genel Mü
dürlüğüne tanınmış bulunan haklar, yetkiler ve 
görevler, Ulaştırma Bakanlığı ve Posta, Telgraf 

ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğüne veril
miştir. 

YÎRMİ YEDİNCİ MADDE — 3222 sayılı 
Telsiz Kanununun 7 nci maddesinde gösterilen 
her nevi alıcı telsiz tesisatı ve cihazları için ve
rilen ruhsatnamelere ait ücretlerin tahsili, Pos
ta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlü
ğünce yapılır ve bu tahsilat karşılığında Genel 
Müdürlüğe yüzde on tahsil aidatı verilir. 

YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — 2527 sayılı 
«Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu» 
hükümlerine giren her türlü basma yazı ve re
simlerden ikişer nüsha, adı geçen kanun hü
kümlerine göre, matbaacılar tarafından Genel 
Müdürlüğe verilir. 

YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Genel 
Müdürlük; Anadolu Ajansının yayın ve haber 
alıp verme işlerini, bütçesini, kadrosunu ve 
bunların uygulanışını denetlemek ve ödenecek 
miktarı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajan
sı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anado
lu x\jansı ile en çok beş yıllık bir sözleşme yap
maya yetkilidir. 

Bu sözleşmede, Anadolu Ajansının Genel 
Müdürü ile idare Meclisi üyelerinin tâyin tarz
ları da belirtilir. 

Genel Müdürlük, Anadolu Ajansı nezdinde 
bir denetçi bulundurur. 

OTUZUNCU MADDE — Başbakanlık Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü aylıklı 
memurları kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 16 . VII . 1943 tarihli ve 
4475 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolarda bulunanlardan; 3656 sayılı 
Kanun hükümlerine göre alabilecekleri aylık ile 
bulundukları kadro aylıkları arasındaki farkı 
müktesep hak teşkil etmemek üzere ücret ola
rak alanlara bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolardan müktesep haklarının 
üstündeki kadrolara ilk defa tâyin olundukla
rında müktesep hak dereceleri olan aylık tuta
rı ile tâyin edildikleri kadro tutarları arasın
daki farkın eski miktarı geçmemek üzere yine 
ücret olarak verilmesine devam olunur, 

GEÇÎCt MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka-
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hitnuna bağlı ' (D) işaretli cetvelin (Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü) başlığı altındaki çe
şitli hizmetliler kadroları çıkarılmış ve yerine, 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı çeşit
li hizmetliler kadroları konulmuştur. 

GEÇtCl MADDE 3. — 1949 Yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin (Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğü) başlığı altındaki ay
lıklı kadrolar çıkarılmış ve yerine, bu kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar (Basm-
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü) unvanı al
tında konulmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1949 Yılı Bütçe Ka
nununa bnğlı (A) İşaretli cetvelin (Basın ve 

Yayın Genel Müdürlüğü) kısmındaki türlü iaY* 
tipler arasında, ilişik (4) sayılı cetvelde göste
rildiği üzere (90 582) liralık aktarma yapılmış
tır. 

V 

Yürürlük hükümleri 

OTUZ BÎRÎNCt MADDE — 17 Temmuz 
1943 tarihli ve 4475 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

OTUZ IKİNCÎ MADDE — Bu kanun 30 Ha
ziran 1949 tarihinde yürürlüğe girer. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(& fiiRJNnj İ#&) 
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Geçici Komisyonun teğİştirişine bağlı cetvelle^ 

[t] SAYILI CETVEL 

İlasın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Görevin çeşidi Sayı Aylık j I). Görevin çeşidi 

10 

U 
12 
1.3 
5 

'Göiiel Müdürlük 

Genel Müdür 
Genel Müdür yardımcısı 
Daire müdürü (ihtisas yeri) 
Basmüşavir (Eadyo veya?eîek-
trik yüksek mühendisi «ihtisas 
yeri») 
Müşavir (Radyo veya elektrik 
yüksek mühendisi «ihtisas ye
ri») 
Müşavir (Radyo veya elektrik 
yüksek mühendisi «ihtisas ye
ri») 
Şube müdürü veya müstakil 
müdür 
ŞUİKJ müdürü (ihtisas yeri) 
Raportör 
Raportörı (İngilizce veya Fran
sızca bilir.) 
Film kontrolörü («ihtisas yeri» 
İngilizce veya, Fransızca bilir, 
İstanbul'da çalışır) 
Müdür yardımcısı 
Raportör veya büro şefi 
Raportör (İngilizce veya Fran
sızca bilir.) 
Raportör, memur veya büro 
şefi (birisi ayniyat muhasibidir) 
Memur (birisi ayniyat, para ve 
döner sermaye işlerine bakar) 
Memur 

Mütercim (birisi İstanbul'da 
yabancı, muhabir işlerine ba
kar) 
Mütercim (İngilizce veya Fran
sızca bilir) 
Mütercim 

125 
90 
90 

Sayı 

1 100 

S Mütercim 
7 Doktor 

İl Temsilcilikleri 

F) Basın temsilcisi 
6 » » 
9 Memur 

Ankara Radyom Müdürlüğü. 

] 

1 

4 
9 
6 

T—
l 

1 
2 
4 

1 

7 

7 
o «-> 
5 
4 

8 

o 

8 
9 

90 

80 

70 
70 
60 

60 

60 
60 
50 

50 

40 

;i5 
30 
25 
20 

so 
80 
70 
60 

5 
4 

5 

.6 

6 
5 

6 

7 

6 

i 

8 
8 

10 
11 
13 
1 1 

1 0 

12 

11 
12 

Müdür (İhtisas yeri) 
Başmühendis (Radyo veya elek
trik yüksek mühendisi «ihtisas 
yeri» ) 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) 
Program müdürü (İhtisas yeri) 
Müzik yayınlan şefi (İhtisas 
yeri) 
Söz ve temsil yayınları şefi 
(ihtisas yeri) 
ıMüzik yayınları şef yardımcısı 
(İhtisas yeri) 
Kısa dalga yayınları şefi (İh
tisas yeri) 
Raportör (İhtisas yeri) 
Radyo ses uzmanı 
İdari işler şefi 
Tahakkuk şefi 
Memur 

» 
Kütüphane ve musiki aletleri 
memuru 
Mutemet (Ayniyat ve para iş
lerine bakar) 
Gece ve gündüz müracaat ve 
nöbetçi memuru 
Teknik memur 

» » 

1 

1. 

2 

2 
1 

1 

1 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

2 
1 
1 
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D. Görevin çeşidi 

- 39 
Sayı Aylık 1>. 

İstanbul Radyo Müdürlüğü 

Müdür (İhtisas yeri) 
Başmühendis (Radyo veya elek
trik yüksek mühendisi «ihtisas 
y e m ) 
Yüksek mühendis veya mü
hendis (İhtisas yeri) 
Yüksek mühendis veya mü
hendis (İhtisas yeri) 
Program müdürü (İhtisas yeri) 
Soz ve Temsil Yayınları Şefi 
(ihtisas yeri) 
Müzik Yayınları Şefi (ihtisas 
yeri) 
Müzik Yayınları Şef Yardım
cısı (ihtisas yeri) 
Radyo Ses Uzmanı 
Raportör (ihtisas yeri) 
İdari işler Şefi 

80 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
İ 
2 
1 

90 

"80 

70 
70 

70 

70 

60 
50 
60 
50 

Görevin çe§i4i 

10 Tahakkuk Şefi 
11 Musiki aletleri ve kütüphane 

memuru 
11 Memur 
12 Memur 
1.1 Mutemet (ayniyat ve para iş

lerine bakar) 
12 Gece ve gündüz nöbetçi ve mü-' 

racaat memuru 

Sayı 
_̂ _:"-

1 

1 
1 
1 

Aylık 
!m 

30 
30 
25 

1 30 

25 

Türk Haberler Büroları ve Basm AtaşelihUti 

'.. 5' Haberler Bürosu Müdürü (ih
tisas; yeri) 

5 Basın Ataşesi (ihtisas yeri) 
, 6 Basm Ataşesi (ihtisas yeri) 

7 Bâsm Ataşesi (ihtisas yeri) 
10 Memur 
6 Mütercim 
7 Mütercim 

80 
80 
•70 
60 
35 
70 
60 

[2] SAYÎHCETVEt 

Bâsm ve Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük 

Redaktör (Birisi yabancı dil bilir) 
Redaktör (Birisi yabancı dil bilir) 
Rödaktör 
Redaktör ve ekip şefi 
Tercümeci 
Tercümeci (Yabancı olabilir) 
Tercümeci (Birisi yabancı olabilir) 
Yabaaeı dil bilen musahhih ve mi
zanpajdı 
Musahhih ve mizanpajcı 

» » » 
Bülten, tashihçisi 
Yabaaeı dil bilen steno - daktilo 
Yabansı dil bilen daktilo 
Daktilp 

Sayı Ücret 

625 
55Ç1 

: 475 
475 
475 
400 
350 

400 
350 
300 
225 
350 

. 300 
250 

• 225 

D. Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 

Arjşivci 
Sicil ve tahakkuk arşivcisi 
Arşivci 
• • • ' . % 

Film Operatörü 
- Î> •» 

'•: » » Yardımcısı 
» » » 

Filmotekçi 
Fotoğrafçı 

» 

Laborant 
» Yardımcısı 

Sayı -Ücret 

200 
İ75 
150 
300 
250 
200 
176 
475 
400 
350 
250 
250 
475 
400 
350 
300 
200 
150 
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Sfcyâ Ücret 

Fotoğraf ve Film makineleri ve 
elektrik tesisatı işletme, ve tamir 
makinisti 
Fototekti 
Aboneci ve Bantç.ı 

» » 
reü 

Bülten çoğaltma makinisti 
Bantlı ve ambalâjcı 
Yönetim memuru 
Şoför 
Bisikletçi 

' ı.-

Dağıtıcı 
Telefoncu 

Gece Bekçisi 
Kakıcı 
Baş/odacı 

fe-cı 

// /emsüciUkleri 

Daktilo 
Takipçi ve dağıtıcı 
(Mac t 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

Başspiker (Birisi kısa dalga isleri
ne bakar) 
Spiker 
Spiker 
Spiker adayı 
Diskotek şefi 
Plâk muayenecisi ve bakıcısı 
Daktilo 

» 
Ambarcı 
Stüdyo bakıcısı 
Yönetim memuru 

Bisikletçi 

Telefoncu 

Kaloriferci 
Gece bekçisi 
Kapın 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
o 

2 
1 

15 
5 

300 
250 
150 
125 
200 
150 
125 
200 
175 
125 
125 
150 
125 
100 
90 

100 
00 
75 

Görevin çeşidi Sayı Üerfet 

1 175 
1 125 
1 90 

400 
300 
250 
200 
270 
150 
200 
150 
230 
150 
175 
175 
115 
100 
150 
125 
115 
1.00 
90 

Odacı 
Odacı 
Bahçıvan 

Radyo Türk Musiki Heyeti: 

Birinci sınıf repetitör artist 
İkinci sınıf repetitör artist 
Birinci sınıf artist 
İkinci sınıf artist 
üçüncü sınıf artist 
Dördüncü sınıf artist 
Birinci sınıf stajiyev artist 
İkinci sınıf stajiyer artist 

Radyo Temsil Kolu: 

Rejisör 
Birinci sınıf, artist 
İkinci sunf artist 
üçüncü sınıf artist 
Dördüncü sınıf artist 

Radyo tetkik Servisi : 

Jeneratör uzmanı 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinci sınıf başmakinist 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Üçüncü sınıf makinist 
Anteritti 
Atelye şefi 
Atelye ustası 
Tornacı 
Marangoz 
Atelye kalfası 

İstanb-ul Radyosu Müdürlüğü 

10 

Başspiker 
Spiker 

» 
Diskotek şefi 
Plâk muayenecisi 
Stüdyolar bakıcısı 
Ambarcı 
Daktilo 
Daktilo 

90 
75 

115 

6 
ö 
4 
4 
• > 
0 
o 
(i 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

2 . 

550 
370 
325 
270 
230 

1 
2 
4 
9 
10 
12 
16 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

550 
350 
300 
270 
240 
225 
200 
270 
325 
250 
225 
200 
125 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
0 

400 
300 
250 
225 
150 
150 
200 
175 
150 
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Sayı Ücret 

Yönetim memuru 
Şoför 
Şoför 
Telefoncu 
Telefoncu 
-Kaloriferci 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

Radyo Temsil Kolu : 

Rejisör 

Radyo Teknik Servisi 

Jeneratör uzmanı 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 

20 

175 
175 
150 
150 
125 
100 
90 
90 
75 

300 

400 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Birinci sınıf başmakinist 
İkinci sınıf başmakinist 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Üçüncü sınıf makinist 
Antenci 
Atelye şefi 
Atelye ustası 
Atelye ustası 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri* 

2 
1 
3 
5 
6 

10 
1 
1 
1 
1 

350 
300 
270 
240 
225 
200 
225 
250 
225 
200 

Mahallî kâtip ve daktilograf 
Mahallî kâtip ve daktilograf 
Kapıcı ve odacı 

2 600 
1 500 
1 300 

[3] SAYILI CETVEL 

Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü 

D. 

4 

6 
6 
8 
9 

13 
5 

6 
7 
8 

6 

5 

Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük 

Müşavir (Radyo veya elektrik 
yüksek mühendisi «İhtisas 
yeri») 
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Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Düşülen Eklenen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Hizmetliler ücreti 
Geçici Tahsisat 
Çocuk zammı 
Telefon ve başka haberleşme ücreti ve giderleri 
Yabancı memleketler yolluğu 
Başka her çeşit yayın giderleri 
Foto-film servisi giderleri 
Müzik yayınları 
Söz yayınları 
İşletme ve başka her çeşit giderler 

125 Milletlerrası Kurumlara katılma yayımı 
l /A Satışa çıkarılacak her türlü propaganda yayınları döner sermayesi 
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S. Sayısı: 215 
Hatay Milletvekili Rasim Yurdman'ın, Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin (V) 
nci fıkrası (2) numaralı bendinin yorumlanması hakkında öner

gesi ve Geçici Komisyon raporu (4 /103) 

Yüksek Başkanlığa 

Vaz'ettiği âmir hükümlerle ikinci Dünya Harbinin olağanüstü şartları içinde memlekette 
mesken ihtiyacını müstakar bir düzen içinde tutmak istiyen Millî Korunma Kanununun 30 nca 
maddesini tadil eden, ahiren münteşir 5020 sayılı Kanunla, Büyük Meclisimiz tek gaye gütmüş 
ve bu da fevkalâde zamanlara mahsus fevkalâde tedbirleri tahfif etmek suretiyle normal devreye 
avdet için ileri bir adım atmaktan ibaret bulunmuştur. 

Çünkü normal zamanlarda, kiracı ile kiralıyanm hukuki münasebet ve karşılıklı vecibelerini 
düzenliyen Borçlar Kanununun icara ait hükümleri, Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
siyle, uzun zaman mefluç bir hal almış ve bunu da millî ihtiyaç ve zaruret olduğu mucip sebe
biyle, Büyük Meclisimiz kabul etmişti. 

Ancak ikinci dünya harbi sona erdikten sonra (Dünya teşne bulunduğu tam ve hakiki bir 
sulh ve sükûna kavuşmuş olmamakla beraber) daha uzun müddet Anayasamızın kefaleti altın
da nulunan ferdi mülkiyet hakkını takyit mahiyetinde olan Millî Korunma Kanununun, bu, 30 
ncu maddesini aynen ipka etmek doğru olamazdı. 

Bu lüzum ve saikledir ki, gerek Hükümet ve gerekse Büyük Meclisimiz Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesi hükümlerini, (Mülk sahipleri) mucirler lehine tadil ve şartların tahfif ih
tiyacını duymuş ve bunu da üç suretle yapmıştır. Şöyleki : 

1. îcar bedellerinin muayyen nispetler dâhilinde arttırılmasına imkân vermek, 
2. Tahliye sebeplerini mucirler lehine çoğaltmak ve genişletmek, 
3. Ve yeniden inşa edilecek binaları Millî Korunma Kanununun takyidati dışında bırakmak. 
Bu tadil kanununun bir senelik tatbikatı neticesinde, güdülen gayelerden büyük bir kısmının 

tahakkuk ettiğini ve semereli sonuçlar verdiğini ifade edersem, hakikaten başka bir şey söylemiş 
olmıyacağıma inanmaktayım. 

Filhakika bu kanunun kabuliyle memlekette (Bilhassa İstanbul ve Ankara gibi büyük şehir
lerde) bir inşaat seferberliği almış yürümüş, bina ve mesken ihtiyaçları kısmen olsun bu yeni in
şaatların yardımiyle azalır gibi olmuş, ferdi mülkiyet hakkı kısmen de olsa himaye edilmiş olmak
la içtimai hak ve nesafet hisleri de tatmin edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak 5020 sayılı Kanunun bu işaret ettiğim iyi neticelerine rağmen, tatbikatta tesadüf etti
ğim ve kanunun ruh ve lâfzına aykırı olduğuna inandığım bir noktayı Yüksek Meclise arz ede
rek bunun tefsir yoliyle açıklanmasına lüzum olduğuna inanmış bulunuyorum. 

Filhakika gayrimenkullere ait icar - isticar işlerinde (Kayıtları kaldırıp serbest rejime avdet 
için ileri bir adım) teşkil eden 5020 sayılı Kanun, 4648 sayılı Kanunla muaddel 30 ncu maddenin 
eski metnindeki : (Mesken olarak kullanmak mecburiyetinde kalırsa) ibaresini, (Konut olarak 
kullanmak ihtiyacında kalırsa) şekline ifrağ etmiş ve Büyük Meclis bu değişikliğiyle güttüğü ga
yeyi gerek kanunun müzakeresi sırasında ve gerekse kanunim kabulünü lüzumlu kılan mucip sebep
leri meyanında sarahaten ifade etmişti. Bu değişikliğin tesadüfi olmayıp kasti bulunduğu (mec
buriyet) kelimesiyle (ihtiyaç) kelimeleri arasındaki vüsat ve şiddetle de bir kere daha açıklanmak 
istenmiştir. 

Ancak (mecburiyet) kelimesi olsun, (ihtiyaç) kelimesi olsun, bunların katı ölçüler olmadığını ve 
bunun takdirinin mahkeme ve hâkimlere mevdu bulunduğunu teslim ederim. Fakat Medeni Kanu-
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nun birinci maddesinde de kayıt edildiği üzere, kanunları tatbikle mükellef olan hâkimlerin, o ka
nunun (lâfzı) ve (ruhu) na göre, hareket etmesi zarureti vardır. Kanunların ruhu ve gayeleri ise, 
kanunun metni, mucip sebepleri ve müzakere zabıtlariyle açıklanır. Bir kanunun lâfız ve ruhu hilâ
fına tatbik sahası bulması, vâzıı kanunun gayelerine aykırılık teşkil eder. Nitekim 30 ncu maddenin 
4648 sayılı Kanunla tadili metnindeki (sükna mecburiyeti) tâbirine nazaran, 5020 sayılı Kanunla 
vaz'olunan (kullanmak ihtiyacı) tâbirinde, mucirler lehine kati ve açık bir yumuşaklık bulunmasına 
rağmen, mahkemelerce bu hükümlerin tatbiki sırasında, bu farklılığın kale alınmadığı ve aksine ola
rak yeni kanundaki (ihtiyaç) kelimesinin, eski kanundaki (mecburiyet) kelimesinden daha dar mâ
nâda tefsir edilmekte olduğu görülmüştür. Meselâ: 4648 sayılı Kanunun meriyeti sırasında Yargıtay 
Üçüncü Hukuk Dairesince ittihaz olunan: 

(Oturduğu mülkü satan kimse, başka bir apartmanının başka bir dairesine geçebilir. Tahliye 
sebebi doğrudur. 29 . I . 1945, E : 1093 - K: 918) 

(Tahliyesi istenen dairenin kirası 35 lira olduğunu ve kendisinin kira ile oturduğu yerde ise, 
60 lira aylık verdiğini ve bu nispet arasında her ay bir aile bütçesi için azımsanmıyaeak derecede 
olan farktan kurtulmak için müddeti biten kiralanan yere geçmesi kendisi için bir zaruret bulun
duğu halde hilâfına mütalâa beyaniyle tahliye dâvasının reddine karar verilmesi yolsuzdur. 
9 . III . 1945, E : 2799 - K: 2505) 

Metinli kararlardaki (mecburiyet) ve (zaruret) anlayışı ile, aynı Yargıtayın aynı dairesinin, 
5020 sayılı Kanunun meriyeti tarihinden ve kanundaki (mecburiyet) tâbiri (ihtiyaç) olarak tadil 
edildikten sonra ittihaz olunan: 

(Davacının kira ile oturduğu evden çıkarılması, hakkında mal sahibi tarafından aleyhine istih
sal edilmiş bir hüküm gösterilmemiş ve bu suretle konut zorunda kalmamış olduğu halde kira
lanan evin boşaltılmasına karar verilmesi yolsuzdur. 20 . II . 1947, E : 14223, K: 11216) 

Metinli kararlarından birincisinde mucirin kendi oturduğu evi birrıza satmasından sonra* ki
rada bulunan diğer bir evini tahliye ettirebilmesine, ikincisinde de mucirin kira ile oturduğu 
evin kira bedelinin kendi evinin kira bedelinden farklı vo daha fazla olması, müstecir aleyhine 
tahliye dâvası jkame edebilmesine elverecek kâfi bir mecburiyet hali telâkki edilmesine mukabil, 
Yargıtayın aynı dairesi 5020 sayılı Kanunun neşrinden sonra ittihaz ettiği üçüncü kararında 
ise, mucirin (Kendi kullanma ihtiyacı) tâbirini, ancak ve ancak (Kira ile oturduğu ev sajribi tara-
fmlan aleyhine istihsal olunmuş bir tahliye ilâmının mevcudiyeti) haline hasretmektedir ki, bu * 
netice ve tatbikin, kiracı - kiralıyan münasebetlerinde normal hukuk devresine avdet için ileri 
bir adım olarak tasvir ve tavsif edilen 5020 sayılı Kanunun maksat ve gayesine aygırı olduğu gibi 
bu kanundaki (ihtiyaç) tâbirine de tevafuk etmediği kanaatindeyim. 

Şu hale göre, tatbikatta çeşitli ve yanlış yo umlara sebebiyet veren 5020 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi V. fıkrası 2 numaralı bendindeki ( Kendi kullanma ihtiyacı) tâbirinin her türlü te
reddütleri izale edecek şekilde ve yasama yoliyle tefsir edilmesine lüzum olduğunu arz v« teklif 
ederim. 

Hatay Milletvekili 
fl. Tıtrdman 
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Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. 31. 
Geçici Kmisyon 
Esas No. 4/103 
Karar No. 3 

18 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin V nci fıkrası «B» bendinin 2 numarasın
da «Gayrimenkulu kendisi veya çocukları için 
konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa» di
ye yazılı olan cümlesinde ihtiyaç tâbiri kira 
ile konut bulmuş olanların kendi mülklerinde 
oturmaları için bir ihtiyaç teşkil edemiyeceği 
yolundaki mahkeme içtihatları kanunun maksat 
ve gayesiyle kabili telif olmadığından yorum
lanması Hatay Milletvekili Rasim Yurdman ta
rafından teklif ve keyfiyet komisyonumuza tev
di edilmiş olduğundan icabı tetkik kılındı. 

Bir kimsenin kendi malında oturması ha
linde malını iyi kullanması ve binayı harap 
olmaktan kurtaracak tamirleri yapması im
kânını temin edeceği gibi ihmal neticesi olarak 
ufak tefek arızaların büyümesini ve fazla 
masraflarla izalesi kabil olabilecek bir hale 
gelmesini önliyeceğind«n yalnız bu cihetler 
bile mal sahibinin evinde oturması için bir 
ihtiyaç teşkil etmekle beraber V - A bendi 
hükmüne tevfikan bir yıl.müddeti* kiraların 
her yıl kendiliğinden teceddüt etmekte bulun
masına ve mal sahibinin dâva etmeye salâhiyeti 
olacağı zamana intizar ve dâva etmekle imkân 
bulmuş olsa bile dâvanın cereyanı ve hitamı 
ve tahliyenm icrası epeyce uzun zamana mü
tevakkıf olduğundan kira ile bir konut bulmı-
ya mecbur olduğundan ve kira ile bir yerde 
ikamet eden kimsenin konut ihtiyacı zail ola
cağı yolundaki içtihadı mal sahiplerine dâva 
ikamesi için imkân vermemekte olduğu görül

düğünden bu içtihat kanunun maksadına teva
fuk etmediği ve mal sahiplerinin kirada otur
maları keyfiyeti kendi evlerinde oturmak hu
susundaki ihtiyacı ortadan kaldırmıyacağı ka
naati hâsıl eylemiş olmakla aşağıdaki şekilde 
bu fıkranın yorumlanmasının Umumi Heyete 
arz için bu raporumuz takdim kılındı. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Gümüşane Ankara Kütahya 
H. F. Ataç t. R. Ayaşlı Muhalifim 

A. î. Gürsoy 
Ağrı Bolu Elâzığ 

i. Alpaslan t. Yalçın M. Arpacı 

Elâzığ 
F. Karakaya 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Konya 
H. Karagülle 

İmzada bulunamadı. 
Maraş 

Dr. K. tdü 
Sinob 

H. Karagülle 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Işıl 

İmzada bulunamadı. 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

T. Ekmen 
İmzada bulunamadı 

Konya 
Dr. M- F. Dündar 

Malatya 
A. Taşangil 

Niğde 
H. TJlusoy 

Urfa 
R. Soyer 

İmzada bulunamadı 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 

BAKANLIKLARLA KARŞILIKLI KOMİSYONLARDAN SEÇİLEN 2 ŞER ÜYEDEN KURULAN 
GEÇİCİ KOMİSYONUNUN YORUM FIKRASI 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi B - V bendinin(gayrimenkulu kendisi veya çocukları için 
konut olarak kullanmak ihtiyacında kalırsa) 2 nci cümlesinin yorum fıkrası 

Kira ile bir yerde oturmak, kendi mülkünde oturmak ihtiyacından mal sahibini vareste kılmaz. 

< • > 
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S. Sayısı: 217 
Millî Piyango İdaresi 1948 yılı bilançosunun gönderildiği hak
kında Başbakanlık tezkeresi ye Sayıştay Komisyonu raporu (3/361) 

T. 0. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 19 .IV. 1949 
Karar Müdürlüğü 

Styi : Ş8 - 23, 6 -. 1492 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Piyango îdaresinin Murakabe Heyeti tarafından incelenmiş ve onanmış olan 1948 yılı Bilan
çosunun ilisikleriyle birlikte, 3670 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, sunulduğunu saygılarımla 
arzeö\erim, 

Başbakan 
§. Günaltay 

Millî Piyango Murakabe Kurulu Yüksek Başkanlığına 

1948 yılı bilançomuz, 3670 sayılı Kanunun altıncı maldesi gereğince, yüksek incelemelerine 
sunulmuştur. Bu yıl, fazla satış ve fazla kâ r bakımlarından idarenin en verimli senesi olmuştur. 

! :*• I - Gelir 

A) Bilet satışları: 
1948 yılında, 23 305 521 liralık bilet satılmıştır. İdarenin çalışmaya başladığı tarihten beri ge

çen dokuz yıl içinde sağlanan en yüksek satış rakamıdır. Geçen seneye nazaran satışta 679 560 
lira fazlalık vardır. 

B - Alman faizler: 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bloke edilmesi icabeden piyango ikramiyelerini karşı

lamak maksadiyle satmalman tasarruf bonolariyle bankalardaki mevduat, idareye 400 081 lira 
faiz getirmiştir. Tahakkuk eden faizde geçen yıla nazaran 79 766 lira fazlalık vardır. Bu fazlalığın 
48 162 lirası tasarruf bonosu, 31 604 lirası banka faizlerinlen mütehassıldır. 

G) Gişeler gelirleri: 
Halka perakende bilet satan ve ikramiye ödenen İstanbul ve Ankara gişelerimizin bilet satış

ları 801 122 liraya yükselmiş, bu satış üzerinden 40 444 lira komisyon' temin edilmiştir. Buna 
mukabil üç gişenin bilûmum yönetim giderleri için 17 387 lira harcandığından gişelerimizin 1948 
yılında idareye sağladığı safî kâr 23 057 lira olmuştur. 

II - Giderler 

A) ödenen ikramiyeler : 
1948 yılında halkımıza 13 578 414 lira ikramiye dağıtılmıştır. Bilet satışına nispeti % 58,26 

dır. Plânlarınız % 60 ikramiye esasına göre hazırlanmaktadır. Satılmayıp idarede kalan biletlere 
bâzı çekilişlerde, normalin üstünde ikramiye isabet ettiğinden, bir yıl içinde ödenen ikramiyelerin 
ortalama nispeti '% 58,26 olarak tahakkuk etmiş idare lehine % 1,74 nispetinde fark hâsıl olmuş
tur. Bu farkın lira ile ifadesi 404 898 dir. 
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B) Satış Komisyonu : 
Satıcılarla Ziraat Bankasına ve P. T. T. Yardım Sandığına, sattıkları biletlerden dolayı, 

1 295 157 lira komisyon ödenmiştir. Satış gelirine nispeti % 5,56 dır. 
C) Genel giderler : 
Bilûmum idare giderleri için bir yılda 381 016 lira harcanmıştır. Bilet satış gelirine nispeti 

% 1,63 dür. Harcamalarda bittabi, 1948 yıla gider bütçemize konulan ödenek miktarlariyle mukayyet 
kalınmış, tasarruf fikrine en geniş ölçüde yer verilmiştir. 

Nitekim 1948 yılı bütçemize bilûmum idare g"derleri için konulan ödenek, perakende satış 
gişeleriyle satıcı komisyonu ve ikramiye karşılıkları, hariç, 435 243 liraydı. Bunun 381 016 lira
sı harcanmış, 54 227 lirası tasarruf edilmiştir. Sağlanan tasarrufun nispeti % 12.45 dir. 

n i - Safi kâr 

1948 yılının, Devlet Bütçesine gelir yazılacak, safi kârı 9 233 445 liradır. Şimdiye kadar temin 
edilen en yüksek kârdır. ilk çalışma yılımız olan 1940 senesinin safi kârı 2 620 312 lira olduğuna 

göre safi kârımız sekiz yılda 6 613 133 lira artmış demektir. Geçen seneye nazaran fazlalık 748 317 
liradır. 

Arzederiz. 
Millî Piyango İdaresi 

T. C. 
Millî Piyango İdaresi 25 .II. 1949 

Murakıplığı 
No. 10 - 34 

Millî Piyango Yönetim Kumlu Başkanlığına 

Millî Piyango idaresinin 3 1 . X I I . 1948 tarihinde sona eren dokuzuncu hesap yılına ait bilanço 
ve kâr ve zarar hesabı tarafımızdan incelenmiştir. 

Bilançonun aktif ve pasifinde mevcut rakamlarla kâr ve zarar hesabının borç ve alacağında ka
yıtlı bulunan rakamların defter ve vesikalarla karşılaştırılmaları yapılmış ve bu meyanda mevcut 
kıymetlerin sene sonu sayımlarına iştirak edilmiştir. 

idare 1948 yılında (9 233 445,61) lira safi kâr sağlaıştır. 
Tanzim olunan bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının defterlere ve kayıtlara tamamiyle uygun bu

lunduğu ve 1948 yılı sonunda elde edilen neticenin memnunluk verici durumda olduğu görülmüştür. 
Derin saygılarımızla. 

Millî Piyango idaresi Millî Piyango idaresi 
nezdinde nezdinde 

Maliye Bakanlığı Denetçisi T. C M . B. Denetçisi 
1. Sirmen (Mezundur) 

( S. Sayısı : 217 ) 
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1948 Umumi vaziyet 

Lira K. 

Kasa 166 045 24 Sermaye 
Kanuni karşılıkları 
3670 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ge
reğince T. C. Merkez Bankasında 
mevcut tasarruf bonoları . 7 350 000 
Bankalar cari hesabı 6 550 522 
Cari hesaplar 1 390 784 
Muhtelif borçlular 27 942 
Geçici Hesaplar 5 247 202 

Nâzım hesaplar 
20 732 498 
3 661 419 

69 
96 
39 
74 

02 
81 

24 393 917 83 

ödenecek ikramiyeler karşılığı 
Muhtelif alacaklılar 
Geçici hesaplar 
1948 yılı kârı 

Nâzım hesaplar 

Lira 

930 000 
5 861 295 

35 132 
4 672 624 
9 233 445 

25 
34 
82 
61 

20 732 498 02 
3 661 419 81 

24 393 917 83 

1948 kâr ve zarar hesabı 

Borç 

ödenen ikramiyeler 
Aylık çekilişler 7.062.890,50 
Olağanüstü » 6.515.523,75 

ödenen komisyonlar 
Satıcılara 
Ziraat B.. ve 
P. T. T. Y. S. 
Genel giderler 
Gişeler giderleri 
1948 yılı kârı 

1.175.200,85 

119.957,04 

13.578.414,25 

1.295.157,89 
381.016,12 
17.387,13 

9.233.445,61 

Alacak 

Satılan biletler 
Aylık çekilişler 12.149.006,25 
Olağanüstü çekilişler 11.156.515,— 

Almmıyan ikramiyeler 
Bir sene içinde alın
madığından dolayı 3670 
sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince kâ
ra alınan ikramiyeler 

23.305.521,25 

Alman faizler 
Tasarruf bonosu 
izleri 
Banka faizleri 
Çeşitli kârlar 
Gişeler geliri 

fa-
345.641,07 
54.439,97 

746.958,50 

400.081,04 
12.415,39 
40.444,82 

24.505.421,- 24.505.421,— 
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1948 senesi masraf bütçesi katî hesap cetveli 

M. Muhassasatm nev'i 

Aylıklar, ücretler ve benzeri 
haklar : 
Memurlar aylığı 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
Geçici hizmetliler gündeliği 
Paraya el koyanlara ve kıy
met saklıyanlara verilecek 
kasa tazminatı 
Memur ve hizmetlilere veri
lecek ikramiye 
4222 sayılı Kanun gereğince 
memur ve hizmetlilerden ke
silen tekaüt aidatına ek ola
rak idarece verilecek % 51er 

Bütçeye mev
zu miktar 

Lira 

Memur ve hizmetlilere çeşit
li yardımlar : 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

2 nci bölümün toplamı 

Münakale yapıl
mak suretiyle 

mevcut 
tahsisatan Munzam tahsisat 

tenzil edilen miktarı 
Lira K. Lira K. 

105 300 
102 520 
6 384 
12 792 

8 820 

25 977 

7 450 

1 nci bölümün toplamı 269 243 

3 000 
1 500 
1 500 

6 000 

235 — 

235 — 

235 — 

1 000 — 

1 <K)Ö — 

Yekûn 
Lira 

105 300 
102 285 
6 384 
12 792 

8 820 — 

25 977 

7 685 

235 — 

1 000 — 

1 000 — 

269 243 

4 000 
1 500 
500 

6 000 

— 

— 

II 
1 

M
 

ıı 
1 

t 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

Büro. giderleri : 
Kırtasiye 
Basılı kâğıt ve defterler 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

2 600 
4 000 
4 000 
1 500 
1 000 
5 000 

3 ncü bölüm toplamı 

Kira karşılığı : 

4 ncü bölüm toplamı 

Yolluklar : 
1 Sürekli görev yolluğu 
t Geçici görev yolluğu 

5 nci bölümün toplamı 

Tedavi ve giyecek giderleri 
1 Hasta memur ve hizmetlilerin 

muayene, tedavi ve yol gi
derleri, tedavi edilmekte 
iken ölenlerin cenaze gider
leri 

2 Memur ve hizmetliler çalış
ma ceketleri, teknisiyen ve 
hademelerin ellbise, palto, 
gömlek ve kunduraları 

6 ncı bölümün toplamı 

Taşıt giderleri : 
1 Satmalma ve onarma 

18 100 

21 700 

21 700 

500 
3 000 

3 500 

2 000 

Ö 500 

4 500 

450 

100 

550 

200 

200 

3 000 

450 — 
100 — 

550 — 

2 600 
4 ÖOÖ 
3 550 
1 950 
1 100 
4 900 

18 100 

21 700 

21 700 

500 
3 000 

3 500 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

1 800 — 

200 2 700 — 

200 4 500 — 

3 000 — 



M. Muhassasatın nev'i 

2 İşletme 

7 nei bölümün toplamı 

Yayın ve reklâm giderleri, 
aboneler : 

1 Kitap, dergi ve gazete abo
neleri ve tercüme ücretleri 

2 Yayın ve reklâm giderleri 

8 nci bölümün toplamı 

Çeşitli giderler : 
1 Sigorta giderleri 
2 Telefon 
3 Mah'keme giderleri 
4 Düşünülmiyen giderler 

9 ncu bölümün toplamı 

Piyango işleri : 
1 Piyango biletlerinin resim, 

kâğıt, baskı ve sair giderleri 
ve bilet baskı işlerinde çalış
tırılacak usta ve işçilerin 
gündelikleri 

2 İkramiye listelerinin resim, 
kâğıt ve baskı giderleri 

3 Taşıma giderleri 

Bütçeye mev
zu miktar 

Lira 

2 000 

ı 5 000 

Münakale yapıl
mak suretiyle 

mevcut 
tahsisattan Munzam tahsisat 
tenzil edilen miktarı 

Lira K. Lira K. 
Yekûn 

Lira 

2 000 

5 000 

K. 

S 

200 
21 000 

21 20ü 

2 000 
1 500 
1 000 

500 

5 000 

650 — 

650 — 

650 — 

650 — 

200 
21 000 

» 
21 200 

1 350 
2 150 
1 000 

500 

5 000 

— 

— -

— 
— 

— _ 

40 000 

13 000 
7 000 

3 194 56 

40 000 — 

16 194 56 
7 000 — 

» 



i 

13 

4 

5 
6 
7 

Çekilişlere ilişkin her türlü 
giderler 
Posta ve telgarf giderleri 
Bilet satış komisyonu 
ödenecek ikramiyeler 

10 ncu bölümün toplamı 

9 000 
12 000 

1 258 000 
13 200 000 

14 539 000 

Satış gişeleri giderleri 
11 Aylık, ücret ve benzeri öz

lük haklar : 
1 Memurlar aylığı 11 IOQ 
2 4222 sayılı Kanun gereğince 

memur ve hizmetlilerden ke
silen tekaüt aidatına ek ola
rak idarece verilecek %5 1er 400 

12 

1 
2 
3 
4 
5 

~7'Ş 

11 nci bolümün toplamı 

Gişe memurlarına çeşitli yar
dımlar : 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
İkramiye 
Kasa tazminatı 

12 nci bolümün toplamı 

Satış gişelerinin her türlü gi
derleri 

13 ncü bolümün toplamı 

11 500 

800 
225 
225 

1 850 
960 

3 560 

7 000 

7 000 

Toplam 14 915 303 2 635 

671 95 9 671 95 
12 000 — 

37 157 89 1 295 157 89 
378 414 25 13 578 414 25 1 

419 438 65 14 958 438 65 1 

11 100 

400 
11 500 — 

300 
225 — 
225 — 

1 850 — 
960 — 

3 560 — 

7 000 — 

7 000 — 

422 073 65 15 834 741 65 



1948 senesi Gelir Htsabı Katisi 

B. Gelirin çeşidi 

Aylık piyangolar geliri 
Olağanüstü piyangolar geliri 
Bir senelik ödeme süresi içinde 
alınmadıklarından dolayı 3670 
sayılı Kanun gereğince irada alı
nacak ikramiyeler 
Tasarruf bonolarından ve ban
kaya yatırılan paralardan alına
cak faizler 
Gişeler geliri 
Çeşitli kârlar 

Toplam 

Bütçeye ko
nan muham
men miktar 

Lira 

11 400 000 
10 600 000 

Tahakkuk eden 
«çlir 

Lira K. 

12 149 006 
11 156 515 

25 

Bütçeye konan muhammen 
miktara nazaran tahakkuk 

eden gelir 
A 

Fazlası 
Lira 

749 006 
556 515 

K. 
Noksanı 
Lira K. 

25 

690 000 

280 000 
35 000 
1 000 

23 006 000 

746 958 

400 081 
40 444 
12 415 

24 505 421 
i '=a—: 

50 

04 
82 
39 

56 958 

120 081 
5 444 
11 415 

1 499 421 

50 

04 
82 
39 

( S. Bayisi : 217 ) 



1948 yılında çekilen 12 aylık v« 5 olağanüstü piyanğddrin durumunu gösterir tablo 

BİLET VAZİYETİ M A S R A F L A R 

Tertip ve 
çekilişler 

Aylık çek. 

Toplam 

Olağanüstü çek. 

Toplam 

Yekûn 

Çekiliş tarihi 

15 . 1 .1948 
7.2.1948 
7. 3 .1948 
7.4.1948 
7.5.1948 
7. 6 .1948 
7.7.1948 
7. 8 .1948 
15 . 9 .1948 
7 .10 .1948 
15 .11.1948 
7 .12 .1948 

23 . 4 .1948 
19 . 5 .1948 
30 .; 8 .1948 
29 .10.1948 
1949 Yılbaşı 

r • ' 

Satışa 
çıkarılan 
Lira 

1 350 000 
1 350 000 
1 385 000 
1 350 000 
1 350 000 
1 350 000 
1 387 500 
1 387 485i 
1 387 500 
1 337 500 
1 337 500 
1 337 500 

16 309 985 

1 575 000 
1 575 000 
1 574 976 
1 850 000 
7 100 000 

13 674 976 

Satılan 
Lira 

1 288 983 
1 215 457 
1 143 533 
1 152 207 
917 760 
926 966 
991 168 
950 635 
861 935 
900 881 
877 766 
921 711 

12 149 006 

1 311 615 
1 133 973 
1 246 669 
1 690 657 
5 773 600 

11 156 515 

23 305 521 

T^ 

K. 

75 
50 
75 
50 
— 
25 
75 
— 
— 
25 
25 
25 

25 

— 
50 
50 

25 

m ' 
Ödenen ikramiy 
Lira 

692 960 
707 042 
664 345 
705 886 
544 183 
540 226 
804 980 
515 982 
493 823 
485 593 
523 920 
583 946 

7 062 m 

817 762 
681 620 
831 301 
873 540 

3 311. 300 

6 515 523 

13 578 414 

e 
K. 

50 
— 
75 
75 
25 
— 
50 
75 
75 
— 
25 

50 

50 
— 
25 
-— 

75 

25 

Satıcı 
komisyonu 
Lira 

77 339 
72 927 
68 612 
69 132 
55 065 
55 617 
59 470 
57 038 
51 716 
54 052 
52 665 
55 302 

728 940 

52 464 
45 358 
49 866 
67 626 

230 944 

446 260 

1 135 200 

öl 
44 
01 
44 
59 
97 
11 
08 
09 
85 
09 
67 

25 

60 
92 
78 
30 

60 

85 

|| - A 

satışa tavas
sut komisyonu 

Lira 

6 819 
6 &5 
6 129 
5 7164 
4 634 
4 731 
4 8Ö2 
4 550 
4 135 
4 253 
4 398 
4 463 

61 2*9 

6 883 
5 945 
6 229 
7 822 
31 7^6 

58 677 

119 957 

K. 

56 
78 
2S 
, , 
64 
32 
65 
50 
87 
68 
82 
12 

12 
60 
22 
88 
50 

32 

04 

İdare 
™ 

masrafları 
Lira 

2f2 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 
22 412 

26*9*2 

22 412 
22f 412 
22 412 
22 412 
22 4İ2 

112 063 

381 016 

İL 

71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 

72 
72 
72 
72 
72 

60 

12 

Yekûn 
Lira 

799 531 
808 978 
761 499 
803 195 
626 296 
622 988 
691 665 
599 983 
572 088 
566 312 
60â 397 
666 124 

8 122 062 

899 522 
755 337 
909 809 
971 401 

3 596 453 

7 132 525 

15 254 588 

BEYANI : 
İkramiye % 58 262 
Satıcı komisyonu % 5 043 
Satışa tavassut komisyonu % 0 515 
idare masrafları % 1 635 
Kâr % 34 545 

Bilet satışı safi kârı 8 050 932 9 

23 305 521 2 

-'T* 
100 — 



1948 yıh içinde t4Hip olunan piyangolara ait büet tablosu 

Çekilişler 

Aylık çekilişler : 
15 Ocak 
7 Şubat 
7 Mart 
7 Nisan 
7 Mayıs 
7 Haziran. 
7 Temmuz 
7 Ağustos 
15 Eylül 
7 Ekim 
15 Kasım 
7 Aralık 

1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 

Plânda gösterilen biletler adedi 
A 

ı/ı 

60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 

1/2 

340 000 
340 000 
340 000 
340 000 
340 000 
340 000 
350 000 
350 000 
350 000 
350 000 
350 000 
350 000 

... ... , ( 
1/4 

680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
700 000 
700 000 
700 000 
700 000 
700 000 
700 000 

Bastırümıyan biletler adedi 

ı/ı 

10 000 
10 000 
8 000 
10 000 
10 000 
10 000 

— 
2 
— 
— 
— 
— 

1/2 

70 000 
70 000 
64 000 
70 000 
70 000 
70 000 
70 000 
70 001 
70 000 
90 000 
90 000 
90 000 

1/4 

340 000 
340 000 
332 000 
340 000 
.340 000 
340 000 
350 000 
350 002 
350 000 
350 000 
350 000 
350 000 

Satışa çıkarüan biletler 

ı/ı 

50 000 
50 000 
52 000 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
49 998 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 

1/2 

270 000 
270 000 
276 000 
270 000 
270 000 
270 000 
280 000 
279 999 
280 000 
260 000 
260 000 
260 000 

adedi 

1/4 

340 000 
340 000 
348 000 
340 000 
340 000 
340 000 
350 000 
349 998 
350 000 
350 000 
350 000 
350 000 

Toplam 660 000 4 140 000 8 280 000 52 002 894 001 4 132 002 601 998 3 246 999 4 147 998 1 

Olağanüstü çekilişler 
23 Nisan 
19 Mayıs 
30 Ağustos 
29 Ekim 
1949 yılbaşı 

1948 
1948 
1948 
1948 

, ̂  

50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
40 000 

350 000 
350 000 
350 000 
350 000 
340 000 

700 000 
700 000 
700 000 
700 000 

1 160 000 

— 
— 
3 

25 000 
10 000 

100 000 
100 000 
100 002 
210 000 
40 000 

350 000 
350 000 
350 000 
340 000 
460 000 

50 000 
50 000 
49 997 
25 000 
30 000 

250 000 
250 000 
249 998 
140 000 
300 000 

350 000 
350 000 
350 000 
360 000 
700 000 

Tam bilet fiyatları : 
Aylık çekilişlerde : 5.— Lira 
23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos çekilişlerinde : 6.— » 
29 Ekim çekilişinde : 10.— » 
1949 yılbaşı çekilişinde - 20.— » 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

1\ S. M. M. 
Say^tay Komisyonu 

Esas No. 1/361 
Karar No. 15 

18 . V . 1H§ 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Piyango İdaresinin Denetleme Kurulu 
tarafından incelenip onanılan 1948 yılı bilanço
su ile ilişiklerinin 3670 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre sunulduğunu bildiren ve Komis
yonumuza havale buyurulan Başbakanlığın 
19 . IV . 1949 gün ve 58-23/6/1492 sayılı tezke
resi okundu ve dosyası incelendi. 

Piyango İdaresinin 1948 yılı içinde 
23 305 521 liralık bilet satarak bir evvelki yıla 
nazaran 679 560 lira fazlalıkla başarılı bir ça
lışma sağladığı görülmüştür. 

Müessese, piyango ikramiyelerini karşılamak 
üzere Merkez Bankasına yatırdığı tasarruf bo
nolarından 400 081 lira faiz elde etmiştir. Bir 
yıl evvelkine göre bu miktar 79 766 lira fazla
dır. 

Sağlanan gelir ve ödenen ikramiyeler: 
Millî Piyango İdaresi 1948 yılı içinde bilet 

bilet satışı suretiyle elde ettiği, 23 305 521 lira
dan 13 578 414,25 lira ikramiye dağıtmış, bilet 
bayilerine verdiği 1 295 157,89 lira komusyon-
la idarenin umumi masrafı 381 016,12 liranın 

toplamı olan 15 271 975,39 lira çıktıktan sonra 
geriye kalan 8 551 015 liraya, isabet eden ik
ramiyelerden kanunu mahsus gereğince bir yıl 
içinde almmıyan ikramiyeler tutarı 746 958,50 
lira ile çeşitli gelirleri 17 387,13 lira eklendiği 
takdirde müessesenin 9 233 445,61 lira safi kâr 
temin ederek Hazineye verdiği neticesine varıl
mış ve idarenin bu çalışması Komisyonumuzca 
yüksek takdirlerinize arza lâyık görülmüştür. 

Millî Piyango idaresinin 3670 sayılı Kanun 
gereğince Denetleme Kurulunca onanan 1948 yılı 
bilançosu Kamutay'm bilgisine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Kom. Bask. Sözcü Kâtip 

Sivas Niğde Yozgad 
A. Yurdakul F. Ecer K. Erbek 
Bolu Çankırı Erzurum 

C. özçağlar A.4. Zeyneloğlu M. Çankaya 
Gazianteb Kütahya Manisa 

ö. .4. Aksoy M. îspartaltgil î. Ertem 
Tokad 

M. Lâtif oğlu 

)>m<i 
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