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Denizlerdeki batıklarla kıyılara vuran sahip
siz eşya hakkındaki kanun tasarısı, istek üze
rine Başbakanlığa geri verildi;
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, iktisadi
Devlet Teşekkülleri Tekaüt Sandığı hakkındaki
Kanunun 18 nci maddesinin (A) fıkrasının yo
rumlanmasına dair olan önergesi, isteği üzerine
geri verildi;
istanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, gece
kondu evleriyle Devlete, Belediye ve Özel İdare
lere ait arsalara dair olan sözlü sorusuna, içiş
leri ve Maliye Bakanları cevap verdiler;
3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun
kabul olundu;
Maarif Teşkilâtı Kanununun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair olan Kanun tekli
finin reddi hakkındaki rapor üzerinde bir müd
det görüşüldükten sonra dikkate alman önerge
gereğince kanım teklifi, Millî Eğitim Komisyo
nuna verildi;

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun kabul
olundu;
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşki
lâtı hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı ile;
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Ka
nuna ek kanun tasarısının birinci görüşülmeleri
bitirildi;
Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Ka
nunun birinci maddesinin (B) fıkrasının tadi
line dair olan kanun tasarısının tümü üzerinde
bir müddet görüşüldükten sonra
26 . V . 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi,
Başkanvekili
Kâtip
Trabzon Milletvekili
Samsun Milletvekili
R. Karadeniz
N. Firat
Kâtip
Mardin Milletvekili
Dr. A. JTras

Soru
Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'iıı, Afyon mahsulünün bu seneki mubayaa fi

yatları hakkındaki sözlü sorusu, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Tezkere
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezke
resi (3/238) (Sayıştay Komisyonuna);
önergeler
2. — Bolu Milletvekilleri Lûtfi Gören ve İh
san Yalçın'm, Geçici Dilekçe Komisyonunun
21 . V . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki

396 sayılı kararın Kamutayda görülşülmesine
dair önergesi (4/94) (Geçici Dilekçe Komisyo
nuna) ;
3. — Mardin Milletvekili Dr. Â2iz Üras'ın,
Dilekçe Komisyonunun 24 . V , 1948 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 953 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/95)
(DileRçe Komisyonuna).

BÎRÎNOÎ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — 01. Ali Fuad Cebesoy
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun),
«••»

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. — Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz'ün,
Balıkesir Garı yakınında
Devlet De
miryollarına ait arazi hakkındaki
sözlü soru
önergesinin
geri verilmesine
dair
önergesi
(4/92)
BAŞKAN -

Önergeyi okutuyorum:

Yüksek Başkanlığa
Balıkesir yakınında Devlet Demiryollarına
ait arazi hakkında 12 . V . 1948 tarihli Ulaştır
ma Bakanlığından sözlü soru önergemin geri
verilmesini derin saygılarımla dilerim.
Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz
BAŞKAN — Geri veriyoruz.
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tckelioğlu'nun, 29 Kasım 1336 tarih ve 66 sayılı İstiklâl
Madalyası Kanununa ek Kanuna bir madde ek
lenmesine ve Olağanüstü hallerin devamı süre
since memur ve hizmetlilere yapılacak yardım

hakkındaki Kamında değişiklik yapılmasına dair
olan kanun tekliflerinin geri verilmesi hakkında
önergesi (4/93)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek
Başkanlığına
66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanununun ta
diline dair teklifim ile 4599 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin P. R. bentlerinin değiştirilme
sine dair olan teklifimin geriye verilmesine mü
saadelerini dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
BAŞKAN — Efendim, bu kanun teklifleri
gündeme dâhil olduğu için geri vermeden evvel
oyunuza arzetmek isterim. Kanun tekliflerinin
geri verilmesini kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Kanun tekliflerini geri veri
yoruz.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
j , — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Emekli Kanunu tasarısına dair sorusuna

j Maliye Bakanı
(6/147)
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Şevket Adalân'tn

sözlü

cevabı
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2. — Niğde Milletvekili ibrahim Refik Soyer'in, Askerî ve Mülki Emekli Kanunu tasarısı
na dair sorusuna Maliye Bakanı Şevket Adalan'%n sözlü cevabı (6/149)
BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. Birinci
ve ikinci maddeler aynı mealdedir. Bu sebeple
iki soruyu aynı zamanda okuyacağız. Ancak
ikinci maddedeki soru daha önce verilmiştir.
fen raya yanlışlıkla ikinci madde olarftk geç
miştir. Evvelâ onu okuyacağız:
15 . V . 1948
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki soruma Meclis huzurunda Maliye
Bakanlığının sözlü cevap vermesini dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
1. — Yeni Emekli Kanunu ne vakit Meclise
verilebilecektir?...
2. — Yaz tatiline Meclis yakında geçeceği
için çok mühim olan bu kanunun İni sene zar
fında kanuniyet kesbetmesi mümkün olabilecek
mi? Bu hususta Meclisin ve buna sabırsızlıkla
intizarda bulunan efkârı umumiyenin tenvir
buyurulması.
18 . V . 1948
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Başbakan ve Maliye
Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasının
teminini arz ve rica ederim.
1. — Bundan beş ay evvel 15 güne kadar
Meclise getirileceği vadolunan (Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanunu) tasarısı, Bakanlıklar tem
silcilerinden müteşekkil Komisyonca tamamen
incelenmiş ve iki ay evvel hitama erdirilmiş
olmasına rağmen şimdiye kadar getirilmemesi
sebepleri nelerdir?
2, — Bu kanunun bir an evvel getirilmesi
sosyal ve tasarruf bakımlarından Millet ve Dev
let için faydalı olacağı hakkında Hükümetin
düşünce ve kanaati nedir?
Niğde Milletvekili
İbrahim R. Soyer
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (İz
mir) — Sayın arkadaşlarım; uzun çalışmalardan
sonra hazırlanan Emekli Kanunu tasarısının son
şeklini almış olduğu Yüksek Kamutayın malû
mudur. Ancak bu tasarının ihtivaı ettiği esas
lardan bazıları üzerinde bir kısım Bakanlıklarca
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farklı noktai nazarlar ileri sürülmüş olup, ha
len yapılan görüşmelerle nu hususun giderilme
sine çalışılmaktadır.
Yakın
bir
zamanda'
bu
görüşmelerin
sona
ereceğini ve ta
sarının yaz tatilinden evel Yüksek Meclise su
nulacağını arzedebilirim. (Bravo sesleri).
Tasarının bu yıl içinde kanuniyet iktisap edip
etmiyeceği Komisyonların çalışmalarına bağlı bu
lunduğu cihetle bu hususta bendenizce birşey
söylemek imkânı bulunmıyacağını takdir buyu
rursunuz.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; Maliye Bakanımızın Millet Kürsü
sünde, bu kanunun yaz tatilinden evvel, yani 15
güne kadar Meclise verileceğini bize vait buyur
duklarından dolayı kendilerine, kendim namıma,
sual önergesi sahibi olmaklığım dolayısiyle ve bu
kanuna sabırsızlıkla intizar eden ve çok büyük
müşkülât içinde bulunan şehit yetimleri, emekli
ler ve dullar namına Maliye Bakanına teşekkür
ederim. Hiç şüphesiz Yüksek Meclis Komisyon
larında, bu kanun gelir gelmez ivedilikle müza
kere edilse bile bendeniz tabiî bu sene bu kanu
nun kesbi kanuniyet etmiyeceğine eminim. Çün
kü para meselesidir, gelecek bütçe yılından iti
baren kesbi katiyet ederek perişan ve sefalet
içinde hayatlarını geçirmekte olan arzettiğim in
sanların yaralarına merhem olmanızı bendeniz
de'rica ederek sözlerime son veriyorum.
BAŞKAN — Söz Soyer'indir.
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Muh
terem arkadaşlarım; fazla vaktinizi almamak
için sözümü mümkün olduğu kadar kısaltmaya
çalışacağım.
Demin benden evvel söz söyleyen arkadaşı
mın da belirttiği gibi 1683 sayılı Kanunun
bundan beş ay evvel verdiğim bir önerge ile ge
tirilmesi hakkındaki isteğime Merhum Maliye
Bakanı Halit Nazmi Keşmir, 15 güne kadar ge
tirileceğini bu kürsüden söylemişlerdi. Aradan
beş ay geçtiği halde gelmediği için ve emekliler
de çok ıstırap içinde bulundukları için bunun
biran evvel getirilmesini yeni bir takrirle iste
dim.
Arkadaşlarım, zaten 18 sene evvel, yani 1930
tarihinde getirilmiş olan bu Tekaüt Kanunu
pek de adalet sağlıyamamıştı. Ve bir çok sakat
yerleri vardır. Sekiz senedenberi de bu kanun
üzerinde 40 kadar kanunla bu kanuna ek veya
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tadil yapılmış ve bu kanunu ilgilendiren 30 ka
dar kanuna hükümler konmuştur. Büyük Millet
Meclisinin kararlı ve tefsirleri ile iki yüzü geç
miştir. Bu suretle bu kanun, artık yama tut
maz ve yürümez bir hale gelmiştir ve bu kanun
bugünkü ihtiyaçları da karşılayamamaktadır.
Müsaadenizle birkaç misal arzedeyim, gelecek
olan tasarıda belki unutulmuş ve akıllarına gelmiyen şeyler olabilir, arzetmek faydalı olur.
Birincisi : Bu kanunun 6 ncı maddesinde;
25 sene hizmetten sonra talebi üzerine tekaüde
sevkedilenler, üzerinden tekaüt edilebilmeleri
için son maaşlarını iki sene almış olmaları kaydı
vardır. Arkadaşlarım, bu kayıt doğru değildir.
Çünkü; memur son maaşa terfi etmek hakkını
evvelce üç veya iki senelik hizmeti ile kazanmış
bulunuyor, bu muamele kazandığı bir hakkı te
kaüt edilirken elinden almak gibi birşeydir ya
ni memur zaten terfi hakkını kazanmış, o de
receye terfi etmiş ve terfiinden itibaren de üze
rinden ister bir ay, ister beş ay, isterse bir
sene geçmiş olsun, tekaütlüğünü
istediği za
man o maaş üzerinden tekaüt edilmesi lâzımdır.
Bunun aksi; haksızlık olur.
İkincisi : ölüm tazminatlarından vergi alı
nıyor, ölüm tazminatı zaten malûm, adı üstünde
olan birşey. Bunlardan vergi alınması pek aca
yiptir, alınmaması lâzım olsa gerektir.
Üçüncüsü : Tasarının 47 nci maddesinde,
kocaya varan dul kadınların maaşının kesilmesi,
meselesi vardır. (Esasa girmiyelim sesleri)
BAŞKAN — Esasa girmeyin.
İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) —
Efendim; benim on beş dakikalık hakkım var,
konuşacağım. 9, Belki tasarıda bunlar düşünül
memiş olabilir, belki sakat yerleri bulunabilir,
bunları söylemekliğim lâzımdır. Ben herkesi
dinlerim, arkadaşlarımın da benim söz hakkıma
hürmet etmesi lâzımdır.
BAŞKAN — Buyurun, devam edin.
İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) —
Kocası ölen dullar evlenince maaşları kesiliyor,
bunların ikinci kocalarının da ölmesi ihtimal
dahilindedir. Binaenaleyh bu gibilerin ikinci
kocaları öldükten sonra yine eski maaşlarının
tahsisine devam etmek, daha âdil olur. (Onları
encümende söyle sesleri).
Dördüncüsü : Bazan da, hakikatte bir koca
ile evlenmiş iken maaşının kesilmemesi için

0:1

resmî muamelesini yaptırmıyanlar vardır. Bun
ların da önüne geçmek için kayıtlar koymalı ve
tedbirler alınmalıdır.
Beşincisi : 19 ncu maddesinde; gedikli küçük
zabitlerin tekaüt olmalarını ancak Orduda 20
sene fiilî hizmette bulunmalarını meşrut kılıyor.
Halbuki bunların terhis ve sair suretle ayrılma
ları ihtimali vardır. Binaenaleyh bunların ge
rek askerî kizmette, gerek mülki hizmette geçen
25 senelik hizmetlerini biribirine ekliyerek teka
üt edilmelerinin lâzımgeleeeği hakkında kayıtlar
koymak lâzımdır.
Altıncısı : 48 nci maddesinde, (Yetim maaş
larının birinci derecede zevce ve evlâtlarına,
bunlar olmadığı takdirde ikinci derecede, dul
anaya ve muhtaç malûl babaya tahsis olunması)
hakkındaki kayıt kaldırılmalı ve bunun yerine
(Kadın ve çocuklarına, malûl muhtaç ana ve
babalarına ve malûl veya 65 yaşını geçmiş koca
larına tahsis olunur) kaydı konulmalıdır.
Yedincisi : Emekliler sıkıntı çekmekte ol
duklarından maaşlarının sıkıntı çekmeden tah
sisini ve daha kolaylıkla alabilmelerini sağlayıcı
formüller bulmalıdır.
Sekizinci : 4 ncü maddedeki tekaüt maaşları
nın miktarını tesbit eden bir cetvel vardır. Bu
cetvelde üç sütun vardır. Birincisi, kanunun me
riyete girdiği tarihte, ikincisi, beş sene sonra;
3 ncüsü de ikinci beş senenin hitamında tatbik
edilecekti. Bu hükümler evvela beş sene sonra
ya tecil edilmiş ve daha sonra da tamamen kal
dırılmış olduğu için halen birinci sütundaki ma
aş tutarları tatbik edilmektedir. Bununla emek
lilerin eline ne geçmekte olduğunu arzedeceğim.
Meselâ 150 lira maaşı aslisi olan bir memurun
emsal hasılı bin liradır. Tekaüt maaşı olarak
eline geçen 173 lira olacaktır. Yani 25 sene
hizmet eden 150 lira aslî maaşlı bir memurun
eline geçecek miktar ancak 173 lira oluyor.
125 lira alan bir memurun eline geçecek olan
miktar 154 lira 90 kuruştur, 100 lira maaşı as
lisi olan bir memurun eline 135 lira geçecektir,
60 lira maaşı aslisi olan bir memurun eline 9L
lira geçecektir, 30 lira maaşı aslisi olan bir me
mur 63 lira ile tekaüt olacaktır.
Arkadaşlar; bunu insaf ile mütalâa edersek,
ele geçen bu para ile bu olağanüstü devirde, bir
emeklinin kendisini ve ailesini beslemesine ve
hayatı sağlamasına imkân yoktur.
Bu kanunun bu maddesiyle maaş bağlanan.
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emeklilerin durumlarını kısaca bu balcımdan be I tiğdm gibi feci durumdan kurtaracaktır. Eko- .
lirttikten sonra biraz da mülga 1325 tarihli Te
nomik faydası: Tâyin ederken kolay olduğu
kaüt Kanunu ile tekaüt edilenlerden bahsetmek
halde çıkarırken güç olan memurların arzu
lâzım gelirse bunların durumlarını ancak tek
edilmiş olmasına rağmen biraz kadrolarında ta
bir kelime ile ifade etmek mümkündür. O da
sarruf yapılmasındaki ç'ok güç durumunu tes
«Fecaat» tır. Çünkü bunların zaman geçtikçe bu
hil edecektir.
kötü duruma düşmüştürler ve düşmektedirler'.
Benim haber aldığıma göre İktisadi Devlet
Teşekkülleri Sandığı ile Devlet Demiryolları
Arkadaşlar; emekli deyipte geçmiyelim. Çün
Sandığında bugün toplanmış 30Q milyona yakın
kü dünün Devlet teşkilâtının en yüksek maka
bir
para varmış. Bunlardan başka memurlar
mından en mütevazı sandalyasına kadar işgal
dan toplanan %5 aidaj da belki bunun kadar
eden bu zevatı, bugün emeklileri olmuşlardır.
veya
buna yakın bir miktar tutacaktır. Buna
Bugünün ikbal ve mevki sahipleri de yarının
najaran
bu paralarla, pek az bir kısmı ile yapı
emeklileri olacaklardır. Benim kanaatıma gö
lacak
zam
pekâlâ yapılabilir. Ve bütçeye yük
re; kendilerine ödenen maaşlarla kıt kanaat ge
olmıyaeaktır.
çinmek ve memurluk hayatının varlı, yoklu, ıstı
İşte bu sebeplerledir ki, başarısından emin
raplı ve endişeli günlerini yenmek için ömrü
olduğum
sayın bakanın bu kanunu hemen bu
boyunca didinen ve hergün enerjisinden bir mik
günlerde
Meclise getirmesini rica ederim. Bu
tar daha kaybeden ve nihayet 50 - 60 yaşında
önergeyi
de
bu sebeple vermiş bulunuyorum.
kendisine emekliye ayrıldığı bildirilen bir me
mur artık bu fani dünyadan göçme çağının gel
diği haber verilen bir kimse demektir.
Arkadaşlarım bugünün emeklileri Trablus
Harbinde, Balkan Harbinde, Umumi Ilarbde,
kısmi seferberliklerde ve Millî Mücadelede cep
he ilerisinde ve cephe gerisinde asil vejia ye
dek olarak, bir istilâ emeliyle değil, münhası
ran bu iaziü vatanın kurtuluşu için mücadele
eden veya şehit olarak aramızdan ayrılan va
tandaşlar veya onların dul ve yetimleridir. Ak
lı, karalı günleri geçirmiş, geçmiş günlerin ya
digârı olan bu vatandaşları
iki türlü kanu
nun sevkettiği bu acıklı ve ikilikli durumdan
kurtarmak için çok acele etmek lâzımdır.
Gerçi Sayın Bakan tatil devresinden evvel
getirmeye çalıştıklarını söylediler. Ama arzettiğim şu sebepler dolayısiyle kanunun zaten kararlaşmış olan noksanını biran evvel tamam
layıp bu günlerde getirilmesi çok muvafık
olur.
Müsaadenizle iki noktaya daha temas etmek
mecburiyeti vardır. Bunlardan birincisi: Emek
lilere çok az maaş tahsisini intaç eden bu ka
nun, yaradılışı zayıf olanları istikbal endişe
siyle biraz dünyalık toplamaya sevkedebilir ki,
bu tasarı ile bunun önüne geçilecektir.
İkincisi: Getirilecek tasarı hem Devlet için
maddi mânevi bir yük olraıyacak hem de sos
yal ve ekonomik iki türlü fayda sağlıyacaktır.
Sosyal faydası: Emeklileri demin de arzet-

3. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, Manyas golünün seddeleriyle Aksakal re
gülâtörlerinin yapılış maksadına ve Çakaroz de
ğirmeyi bendine dair Bayındırlık
Bakanlığından
sözlü sorusu (6/148)
17. V . 1948
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımı, sözlü olarak, Bayın
dırlık Bakanının cevaplandırmasına müsaade
lerini derin saygılarımla dilerim.
Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz
.1. — Manyas gölünün şeddeleri ne zaman,
ne maksatla ve ne miktar sarfiyle yapılmış
tır? Ne fayda görülmüştür?
2. — Şeddeler neden ve ne îaman yıkılmış
tır; şimdiye kadar onarılmamasımn sebepleri
nedir?
3. — Aksakal regülâtörlerinin yapılış maksadiyle elde edilen fayda ve zararlar nelerdir?
4. — Gerek regülâtörler ve gerek şeddeler
yüzünden halkın uğradığı zararları bir daha
çekmemesi için alınan tedbirler var mıdır; ne
lerdir? Ne zaman ve nasıl bu dertler dindirilebileöektir?
5. — Çakaroz değirmen bendinin Karadereyi şişirmesi yüzünden görülen su baskını zarar
larının önlenmesi düşünülmüş müdür? Alına
cak tedbirler nelerdir t
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BAYINDIBLLK BAKANI KASIM ÖÜLEK
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım; Eminittin Çelikoz arkadaşımızın suallerine cevap veriyorum:
1. — Manyas Gölü şeddeleri 1939 - 1941 se
nelerinde inşa edilmiştir. înşa maksadı Kocaçay
ve Mürüvvetler deresi feyezanı sularını Manyas
Gölünde toplıyarak Karacabey Ovasında husule
gelen büyük taşkınları önlemek ve bu şekilde top
lanan sularla yazın Susurluk deresi ile Büyük
Karadere arasında kalan takriben 80 000 dönüm
lük sahanın sulanmasını temin etmek.
Sarf edilen para miktarı 700 645 liradır.
Şeddenin yıkılmasından dolayı bu işten bek
lenilen fayda hâsıl olamamıştır.
2. —v 1944 senesi Mart ayı ortalarında husule
gelen kuvvetli lodos fırtınası yüzünden, dolmuş
olan gölde, yükselen dalgalar, göl şeddesi üzerin
den aşmak suretiye şeddeyi tahrip etmiştir. Ha
len şedde harap vaziyettedir. Şimdiye kadar
onarılmamasının sebebi tahsisatsızlıktır.
3. — Aksakal Regülâtöünün yapılış maksadı
Manyas Gölünde toplanacak olan suların tanzi
mi ve Karadere ile Susuruk çayı arasında bulunan
takriben 80 000 dönümlük ovanın sulanmasını
temin etmektir.
4. —• Aksakal Regülâtöründe; kabartılan su bir
kısım araziyi basmaktadır. Bunu önlemek üzere
küçük şeddeler inşası cihetine gidilecektir. Man
yas Gölü etrafındaki şeddeler yıkıldığından es
ki hal avdet etmiştir. Yıkılan şedde civarında es
kisi gibi su altında kalan sahanın kısmı mühim
ini çayırlıktır. Asıl ekilebilen arazi Kocaçay ve
Mürüvvetler etrafına yapılan şeddelerle muha
faza edilmektedir. Bu şeddelerde herhangi bir ak
saklık yoktur. Ve 65 000 dönüm arazinin korun
ması sağlanmıştır'.
Manyas Gölü şeddesinin yenibaştan ve son fe
lâketten alınan tecrübeler gözöııünde tutularak
inşası Büyük Su İşleri programına dâhildir. Ba
yındırlık Komisyonundaki ödenek Kanunu çı
kınca hemen inşasına geçilecek, bu işin başarıl
masına çalışılacaktır.
5. — Miınyas ve Karadere ıslah manzumesi ta
hakkuk ettiği takdirde bu konu tamamen halle
dilmiş olacaktır. Manyas- projesi hazırdır. Ka
radere projesi de, Çakaroz Değirmeninin tesirle
rini izale edecek şekilde tekemmül ettirilmiştir.
Bunlar bir arada veya ayrı ayrı uygulana
cak vaziyettedirler ve tahakkukları ödeneğin sağ
lanmasına bağlıdır,
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BAŞKAN — Eminittin Çelköz.
EMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım, bu soruma: tallûk eden nok
taları, Büyük Millet Meclisi Bayındırlık Komis
yonu Su Komisyonunda da tetkik için bulundum,
herşeyi etraflı tetkik, ettim. Fakat bazı benim bildi
ğim noktaların da nazarı itibare alınması için
bazı sözler söylemekliğim icabediyor. Onun için
müsaadenizi rica ederim.
Bayındırlık Bakanı Sayın Kasım Gülek Man
yas gölü şeddeleri ve regülâtörlerinin nasıl ve
ne maksatla meydana getirildiği hakkında açık
lamalarda bulundu. Beş sorumun
topyekûn
olanlar ve hattâ olaylarla karşılanmasına ve
ortaya atmak hususunda gayretini esirgeme
di. Eksik olmasınlar, doyurulamadığım, duya
madığım noktalar var. •
Ben şeddelerin yıkılması ve regülâtörlerin
işleme tarzları yönünde uğranılan zararları bir
daha görmemek emelleri peşinde koştuğumdandır ki, buralarda sulamaların sarfettiği para
ya el koymıyorum. Sayın Bakanımızın bu
hususta ortaya attığı rakamları, kendi ince
lediğim gibi, huzurunuzda didiklemeye tâbi
tutımyacağım. O ciheti bu hesapları tetkik
eden Bayındırlık Komisyonuna terki daha uy
gun buluyorum. . Çünkü benim maksadını ya
pıcılıktır. Kovaladığım, zararın hemen olduğu
yerden dönmesini sağlamayı istemektir, bu kârı
aramaktır.
Arkadaşlarım; Sayın Bayındırlık Bakanı:
«Manyas gölünün şeddeleri ve regülâtörleri
gözöııünde bulunduruluyor, gereken herşey
yapılarak; icabı yerine getirilecektir, kanun
hazırlanıyor, ona göre alınacak tahsisattan
buraya bir yekûn ayrılacak. Hele oraları bir
görüp incelesin, durumu bize anlatsın, diye,
bir mütehassıs yüksek mühendis seçtim ve
emrini de verdim» diye kısaltabileceğim beyan
larda bulundular. Güzel, hoş, bu harekete ve
teşebbüse teşekkür ederim.
Aziz arkadaşlarım; Manyas gölünün taşkın
lığı bahis konusu olan havalide ilgililerin yü
reğini sızlatıcı bir hal almıştır. Birçok köylü
ler şeddelerin yıkılmasından regülâtör kapak
larının kapalı tutulmasından zarar görmüşler
dir. Zarar görüldüğü andan ne kadar az za
manda mümkünse o kadar az zaman içinde ön
lenmeye yeltenilirse ve bunu, gören gözler inan-
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yürekler

Ben iyilik istiyorum, felâketi durdurmak,
bir daha bu acılara uğramamak neye bağlı ise
onun yapılmasına tevessül edilmesini, hem de
hemen üzerine el konulmasını istiyorum. Çün
kü zarara uyrıyanlar, yaralarına el konulduğu
nu öğrendiği, bir daha zarar ve felâket görmiyeceklerine inandıkları gün yüreklerine taş
bağlar, dertlerini unuturlar, geleceğin artık
güzel ve kendileri için faydalı olacağına bel
bağlarlar. Müsterih beklerler. İşte ben, halkı
mızda bu şen yürekliliğin doğurulmasını isti
yorum.
Çünkü şenlik neşenin kaynağıdır. Neşe ha
yatın da kendisidir. Halkımız bu hayatın ken
dilerine bahsedilmesini beklemektedirler. Benim
istediğim; ezik yüreklerin böyle bir hayata
kavuşturulmasından
başka bir şey değildir.
• Sayın Milletvekilleri; Manyas gölünün şed
deleri ne zaman, ne maksatla ve ne miktar sar
fiyatla yapılmıştır, ne fayda görülmüştür?
Bu şeddeler Manyas gölünü taşırarak Kara
cabey ovasında bir kısım araziyi sulamak maksadiyle yapılmıştır. 1938 yılında başlamış, 1942
yılında sona erdirilmiştir. Hemencecik söyleyivereyim; Ne yazık ki, zararından başka bir
sonuç vermemiştir demek zorundayım. Çünkü
şeddeler yıkılıvermiştir.
Nasıl mı buyurulur? Arzedeyim; Manyas gö
lünün şeddeleri inşası başlamadan Mürüvvetler
deresi göle akmazdı. Bu çay, Ilıca boğazında Karadere ile birleşir ve denize dökülmek için mec
rasını takip ederdi.
1939 - 1940 yılında, bu Mürüvvetler deresi
göle çevrilmiş, göle katılmış, suları Manyas gölü
ne katılmıştır.
Göl bu suretle kabartılmış ve Aksakalda su
lama tesisatı yapılarak, Manyas gölünün bu şişik
sularından Karacabey'in îsmetpaşa, Acar, Sulta
niye köylerinin pek mahdut denecek arazisi su
lanmaya başlanmıştır.
Manyas gölünün mesahai sathiyesi 167 Km.
dir. Denizden yüksekliği 14 metredir. Küçüklüğümdenberi işitirim: Bu gölü denize akıtmak
mümkün değil mi? Böyle yapılsa faydalı olmaz
mı? Bugün bile bu cihet düşünülse iyi olur. Su
larını denize sızdırmak yerinde bulunmamış ki,
hariçten daha bir iki derenin suyu da katılmış-
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tır. Şeddelerin ikmalinin ertesi yıl 1942 -.194$
de kabaran göl seviyesi yükselmiş, regülâtörler
ayaklarının kapalı bulundurulması da bu şiş
meyi yaygınlaştırnıış, şeddeler yıkılmıştır.
Ozamandanberi bu şeddeler tamir görmemiş
tir. Ama regülâtörler çalışmıştır.
Bu yüzden Manyas gölüne civar olan Ergili
köyünün 2.000, Sığırcıatik köyünün 450, Kara
çalılık köyünün 450, Doğa köyünün 200 dekar
kışlık çeşitli ekilmiş mahsûlleri su altında kal
mış ve harap olduğu yüreklerimiz sızlıyarak gö
rülmüştür.
Saym Milletvekilleri;
Seyhan taştığı zaman yüreğimiz kan ağladıydı, halk üzgündü ve tesellisini şöyle bulu
yordu: Sular çekilirse çalışır, yazlık ekeriz, za
rarlarımızı telâfi ederiz, tşte yüce Türk'ün büyük
fazileti... Ama bu civar halkı, böyle avutmaya da
avunmaya da mazhar değildir. Çünkü kışlık zeriyatları mahvolmuştur, sular bugün dahi çe
kilmiş halde değildir. Yazlık bir şey ekilmesine
de imkân yoktur. (11) tane köyün halkı elleri
bÖğründedir. Bu yüzden zarar gören köylerin
adlarını sayayım: Ergili, Kısıksa, Hamamlı, Yeniköy, Eşçen, Karaçalılık, Aksakal, Doğa, Köseresil, Sığırcıatik, Sığırcı Mecidiye, Bereketli...
Bunlar yazlık için fasulye ekerler ve çok
ihracat yaparlardı. Fasulyenin meşhur adı Man
yas fasulyesidir. Yurdumuzun her piyasasında
aranırdı. 80 - 90 kuruştan aşağı satılmazdı. No
yazıkki, bu yıl, bu yazlıktan da hayır yoktur.
Çünkü toprağı, sular bastığından işlemek müm
kün olmamıştır. Biraz önce adlarını söylediğim
köylerden başka Koçgöl, Deydin, Salur köyle
rine ait arazi de göl taşkınlığından zarar gör
müştür.
Şeddeler dahilindeki arazi 8000 dekardır.
Şeddeler dışında ve şimdi sular altında bulunan
kışlık mahsulü çürümüş, yazlığın da ekilemiye
ceği arazi genişliği 60 - 70 000 dönüm sanılmak
tadır.
Şeddeler ne zaman ve neden yıkılmıştır?
onarılmamış mıdır?
Sorumdaki şeddelere yapılmış masraf mik
tarını elemiyorum. Yalnız tamamlandığının er
tesi yıl yıkılmasını düşündürücü buluyorum.
Şeddelerin sıvası 18 santim olacağı yerde ye
di sekiz santim kalınlığında olması, dalgalara
mukavemetini kırmıştır. Yer yer şeddelerde de-
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likler açılmıştır. Bu delikler gittikçe büyüyor.
Bu cihetin incelenmesi yerinde olur.

rek şeddelerin zararlarını Önlemek için düşün
düklerimi arzetmeme müsaade buyurunuz.

Manyas gölüne akıtılan Mürüvvetler ve Kocaderenin mecrası ozaman temizlendiğinde ya
pılan kanal arkalarına su işleri tarafından 2.5
metre ara ile binlerce ağaç fidanı ekilmiştir.
Ergili köyünde dereye ait kanalda bunlardan
hiç biri tutmamıştır. Diğer kanaldaki dikilmiş
ağaç fidanları da yaşarmamıştır. Şeddeler şim
diye kadar onarılmamıştır.

1. — Çakaroz değirmen bendinin hemen kal
dırılması ve Karadereyi şişkinlikten kurtar
mak gerektiği lâbüttür.
2. — Gölden denize kadar Karadere mecra
sının ve diğer su yataklarının temizlettirilerek
genişletilmesi ve regülâtörlerin kapaklarının
yaz ve kış açık bulundurularak göldeki suyun
akıtılması zaruridir.
3. — Karacabey boğazına yakın iskele kö
yünden, Karadereden başka Hanife deresi, Si
mav çayı, Apolyont Gölü ayağı denize dökülür
ler. Bu çayların bıraktıkları teressübat boğazı
doldurmuştur. Fazla yağışlı zamanlarda Kara
cabey, Mustafa Kemalpaşa, Manyas kazaları
arazilerinin tehlikeye gireceği muhakkaktır.
önlenmesi için şimdiden tarama ve temizlen
me ameliyesi için âcil tedbirler alınmalıdır.

Ama bu hususta beş, altı yıldır, üzerinde
durulan bir proje Bayındırlık Bakanlığında
mevcut olduğu şüphesizdir.
Şeddeler onarılmamıştır, ama, regülâtörler
de çalışmış, kapakları kapalı tutulup göl şişik
bulundurulmaktan fariğ de olunmamıştır.
Su basması şikâyetleri üzerine bir köyün
bir kısım arazisini, şikâyeti mucip olmasın diye
istimlâk de etmişlerdir.
Aksakal regülâtörlerinin yapılış maksadı ile
elde edilen fayda ve zararlara geçiyorum:
Aksakal Balıkesir vilâyetinindir. Göl de bir
kazasının adını almıştır. Aksakal regülâtörü,
Karacabey'in üç köyüne ait çok mahdut toprağı
sulamaktadır. Bu topraklar Bursa vilâyetinin
dir. Ancak üç bin hektardır. Sulama işleri dolayisiyle Bursaya bağlıdır. Bu da biraz işi çapraşıklaştırıyor, karıştırıyor, ilgilileri biraz salın
tıya tabiatiyle sürüklüyor.
Bu havali esasen râtıptır. Sulamanın bu şe
kilde faydası hiçtir, demekte o civar halkı
müttehittir. Senelerdir tecrübe de bunu göster
miştir, zararı büyüktür. Daha önce bahsettim.
Aklıma gelmişken arzedeyim; 10 yıldır bu iş
le uğraşılıyor, sulama işi, ziraat için, verimi ar
tırmak için yapılıyor. Yüksek su mühendisleri
yanında bir tane olsun Yüksek Ziraat Mühen
disi yoktur. Bu yokluğun hikmetini kavramak
ta müşkilât çekiyorum desem beni haklı görmez
misiniz? Bu havalide her şeyden evvel toprak
ları su baskınından korumak, esas tutulmalı
dır.
Çakaroz değirmen bendi de, Çakaroz çiftli
ği dâhilinde karadereyi şişirme suretiyle yapıl
mıştır. Bu da bir regülâtördür denir. Doğa kö
yü halkının tarlalarını su altında bırakmaya
saidir. Bu yüzden bu köylülerin mahsulleri su
altında kalmıştır. Müsaade buyurunuz sizleri
çok yormıyacağım, gerek regülâtörlerin ve ge- I

4. — Şeddeler derhal tamir

olunmalıdır.

5. — Bütün köprülerin altı süzüntüden dol
muştur. Taraklanmalı ve temizlenmelidir.
Bu hususta projeler mevcut olduğunu arzettim. Bununla beraber Manyas havalisi top
rakları esasen çok rutubet taşıdığından sula
ma işlerinin bu havalide tatbikmdan bir fayda
olmadığını, gölün taşırılması ile bu havalinin
verim kudretinin çok düşürülmüş olduğu, geniş
bir arazi parçasının istifadeden çekildiğini
söylememe ve bu yönden çok geniş ve derin bir
inceleni eve tâbi tutulmasına lüzum olduğunu
istememe müsaadelerini rica ederim.
Bayındırlık Bakanı, Sayîn arkadaşım Kasınç
Gülek imzasını taşıyan şöyle bir tezkere almış
bulunuyorum : Müsaade ederseniz aynen oku
yacağım : «Sayın Eminittin Çeliköz. Balıkesir
Milletvekili, Ankara.
Manyas vaziyetini yerinde incelemek üzere
merkezden mütehassıs mühendis Nazmi Karatekin gönderilecektir. Kendisine, hareketinden
evvel sizinle temas etmesi hususu tebliğ edil
miştir.» Saygılarımla.
Seyhan Milletvekili
Bayındırlık Bakanı
K. Gülek
Bundan ötürü teşekkürler ederim. Sevinçle
karşıladım. Bu yönden kendilerine saygılarımı
tazelerim. Ben de kendisi ile birlikte gideee-
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ğim. Gideceği gelsin diye bekliyorum. Yalnız |
Bu yüksek mütehassıs mühendisin kendisişuradan bir ricada bulunmama müsaade etsinne avans verdirmeyi tacil buyursunlar.
ler.
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim.
5. — GÖRÜ1
i, — Antalya Milletvekili Mustafa
un, Milletvekilliği
dokunulmazlığının
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
sa ve Adalet Komisyonlarından kuralan
Komisyon raporu (3/203) [1]
BAŞKAN — Komisyon raporunu
rum.

Korkut'kaldırıl
AnayaKarma

okutuyo

:,EN tŞLER
/. — Mardin Milletvekili Gl. Kiazım
tekin'in, Harb malûllerinden yaşı yetmişi
ve fiilî yardıma muhtaç olanlar hakkında
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
(2/35) [11

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu ra
porunu okutuyorum.
(Millî Savunma Komisyonu

(Karma Komisyon raporu okundu.)

Sevükgeçen
kanun
raporu

raporu okundu)

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen var mı?
Raporu aynen oyunuza arzediyorum : Kabul
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Raporu ay
nen oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Rapor aynen kabul edilmiştir.

2. — Çoruh Milletvekili Asını Vs'un, Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/204) [21

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Emekli, Dul ve Yetim aylıklarına zam ya
pılması hakkındaki Kanuna ek 5107 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin
değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/63) \ 21

BAŞKAN — Komisyon raporunu
rum.

okutuyo

BAŞKAN — Komisyon raporunu
rum:

(Karma Komisyon raporu okundu.)
BAŞftAN — Efendim, söz istiyen var mı?...
Raporu aynen oyunuza arzediyorum: Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — İsparta Milletvekili
Kemal
Turan'ın
. Milletvekilliği
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi <ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyonu raporu (3/219) [3]
BAŞKAN — Komisyon raporunu
rum.

okutuyo

(Karma Komisyon raporu okundu.)
BAŞKAN -— Efendim, söz istiyen var mı?...
Raporu aynen oyunuza arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
[11 137 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
[21 138 sayılı basmayazı tutanağın sonunda dır.
[31 139 sayılı basmayazı tutanağın sonun dadır.

okutuyo

(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu.)
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?..
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar, teklif etmiş olduğum bu kanun ta
sarısı memleketin en elemli, en ıstıraplı bir hâ
disesine el basmak demektir.
Arkadaşlar, muharebede aldığı yara ve ya
hut herhangi bir hastalık dolay isiyle genç yaşta
vazife görmiyecek şekilde, elde mevcut 551 sa
yılı Kanunun tâyin etmiş olduğu altı dereceden
birine girmiş olan genç subaylara Devletin ve
Yüksek Meclisin çıkarmış olduğu bir kanunla
maluliyet maaşı verilmektedir. Diğer komşu
Devletlerde malûllere verilen hak, bizim memle
kette verilen haktan çok yüksektir. îşte bu insanlarm ıstıraplı vaziyetlerini nazarı itibare alan[11 143 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

dır.
[2] 144 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-.
dır.
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yüksek Kamutay bundan evvel bendenizin, üç
arkadaşımla beraber teklifimiz üzerine, bu ma
lûllere c/c 50 nispetinde bir zam yapmıştı. Fakat
bu yapılan zammın komisyonlardan geçerken her
nasılsa malûllerin müktesep haklarını ortadan
kaldıran iki madde konmuştu. Bu maddelerden
birisi 191 numaralı tefsirde harb mâlûlû kime
derler, diye bunu izah ettiği halde ve bunun da
tarihi 1933 olduğuna göre bütün harb mâlûlû
sıfatını bu tefsir ile iktisap etmiş olan insan
ların evvelce de arzetmiş olduğum 5107 nu
maralı Kanunun birinci maddesi müktesep hak
larını ortadan kaldırmıştır.
Şimdi arkadaşlar; size bir malûl subay göste
riyorum. Belinden almış olduğu bir kurşun
dolayısiyle iki kat olmuş ve fakat bu haktan yu
karda arzettiğim birinci madde ahkâmı dolayı
siyle istifade edememekte bulunmaktadır. Rüt
besi mülâzımdır, tabiî arkadaşları orgeneral,
korgeneral rütbesine çıkmışlardır. Bu arkada
şın yarasını her nedense harb sahasında yarayı
almamıştır diye tefsir etmişler, halbuki 1933 te
çıkan tefsire göre bu arkadaş harb malûlü vas
fını iktisap etmiş, harb malûllerine verilen pa
radan istifade
etmiş ve tütün
ikramiye
sini de halen almakta bulunmaktadır. Son
kanunun birinci maddesi onun 5107 sayılı
Kanundan müstefit olmasına mâni olmuştur.
Geçenlerde de bir nebze arzettiğim gibi, bir ma
lûl arkadaş beni evine davet etmişti, ben de git
tim. Evinde 12 çocuğu var. Arkadaşlar şayanı
teessürdür, bu biçare arkadaşın evinde ne yata
cak, ne oturacak bir şey var. En ufak çocuğunu
bir çuvala sarmış, onun içinde büyütmekle meş
guldür. O da bundan istifade etmiyor. 1933
yılında çıkan 191 sayılı tefsirden istifade ettiği
halde bu son kanunun birinci maddesinin koy
muş olduğu bir hükümle müktesep hakkını kay
betmiştir.
İşte arkadaşlar, benim teklifim, bu arkadaş
ların müktesep hak olarak malûl sıfatını kazan
mış olanlarına da bu para verilsin şeklinde idi.
Sonra arkadaşlar; 141 vazife mâlûlû arka
daşlar var. Bunlar da şimdiye kadar perişan
bir halde kalmışlardır. Bunlardan bir erkânıharb yüzbaşısı var; bana yazmış olduğu bir
mektubun birkaç satırını okursam bu malûl ar
kadaşlara karşı ötedenberi beslemiş olduğunuz
muhabbet hisleri daha ziyade kabaracak ve Millî
Savunma Komisyonunun, ki içinde bendeniz de
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dâhilim, yeni Emeklilik Kanununa girecektik
diye reddetmiş olduğu- bu kanunu kabul ederek
ıstırap ve elem içinde kıvranan ve şu Büyük
Millet Meclisinin temelini sırtıyla taş taşıyan bu
arkadaşların imdatlarına koşmuş olursunuz. Hiç
şüphe yok ki, Millî Savunma Komisyonunda, o
Emeklilik Kanunu diğer encümenlere de hava
le edilmiş olduğu halde benim teklifimi reddet
miştir. Müsaade ederseniz bu mektubun birkaç
satırını okuyacağım: Bunu yazan bir Erkânıharb
yüzbaşısı; yaşı 35 tir. «son durum» dolayısiyle
sizleri rahatsız ediyorum.
Artık tahammül edilemez bir hale gelen bu
son durumum dolayısiyle tekrar sizi rahatsız et
mek, üzmek ve bizler hakkındaki iç üzüntü
leri tekrar tezyit etmek mecburiyetinde kaldım.
Beni ve bizleri affediniz. Maluliyet ve bedbaht
lığımıza bağışlayınız. Şahsım itibariyle çalış
mak mecburiyetindeyim. Göstereceğim yarım
enerji ile mütenasip, çok basit bir ücrete bile ra
zıyım. iki sene evvel de bana çok yakın Üs
küdar Tramvay idaresinin kayıt işleri emrinde
çalışıyordum. Vazife • malûlü bir subay oldu
ğumdan diğer emekliler gibi maaşımın yarısı
kesiliyordu. Bana verdikleri ücret 60 lira idi.
30 liraya seve seve çalışıyordum. Hiç olmazsa
dert ve hastalığımı nispeten unutuyor, bu genç
yaşta âtıl durmak ve tenbel bir hayat yaşa
maktan kurtuluyordum. Oturduğum yerde ça
lışıyor, basit işler görüyordum. Beni sarsan
hayat yükü de nispeten hafiflemiş oluyordu.
Buna da mâni olundu. Çalışmaktan menedildim. 4222 sayılı Kanuna tebaan tekaüt ve ma
luliyet maaşımın tamamı kesildi. Bilmecburiye
istifa suretiyle ayrıldım. Çünkü mutlak bir za
rara girmiştim. Geri kalan çok basit ömrümü
biraz olsun ve mensup olduğum aile efradımı
ferahla yaşatmak herkes gibi benim de tek
emelimdir. Lâkin buna da muvaffak olamıyo
rum. En başta gelen biricik sebep maluliyettir.
laşeleriyle ve yaşayışlariyle mükellef olduğum
beş kişilik aile sahibiyim. Evim kira, iki ço
cuğum henüz okul çağında ve talebedir. Daha
düne kadar bu talihsiz yavrularımız çocuk zam
mından bile mahrum idiler. Bugün ben ne ya
pacağımı şaşırmış bir haldeyim. Çalışmak mec
buriyetindeyim. Bu aziz vatanın yüksek ve
mukaddes müdafaası uğrunda çalışırken bu za
vallı hale gelen biz malûllerin ne şekil hayat
içinde yaşadıkları hiç düşünülüyor mu? Harb
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malûlü arkadaşlarımız bize nazaran çok daha | geçirelim. Yahut Hükümetin getireceği tasari
ile birleştirdim, ve peşinen reddine imkân verterfih edilmişlerdir. Bizler de aynı vatanın
miyelim.
emrinde bu hale geldik. Aradaki haksız ve
adaletsiz farklar bizi sızlatıyor. Feryadımızı
140 kadar mağdur, vatanperver vatandaşı
duymuyorlar. Hiçbir hakka, hiçbir maddi var
alâkalandıran ve Yüksek Meclisin hamiyetine
lık ve mesnede mazhai* olmadan bu genç yaşta
hitabeden bir mevzuu önceden reddetmek ve
mukaddes vazifemizden ebediyen ayrıldık. Yaş
sonra yeniden ele alamamak gibi bir vaziyete
haddini doldurmuş ve bunun mükâfatı olarak
girmektense, bu iş Komisyonda kalsın, Hükü
da ikramiye hakkını kazanmış, sağlam ve zinde
met de teklifini yapsın, bilâhara ikisini bir
olarak ordudan ayrılmış emekli bir arkadaş ile
arada konuşmak imkânı elimizde olsun. Kendi
bizim aramızda çok mühim ve bizim aleyhimize
kendimizi şimdiden bağlamamak için bu yerin
acı ve büyük farklar vardır. Bunlar bilinmi
de teklifi reddetmiyelim. Bunun için bir tak
yor m u ? " diyor ve aşağıya doğru devam edi
rir hazırladım. Kabulünü rica ederim.
yor.
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında arŞimdi arkadaşlar, işte bir yüzbaşı, Erkanı
zedeeeğim.
Harbiyeyi bitirmiş, emekliye sevkedilmiş, fa
BAŞKAN — Buyurun.
kat eski emekli olduğu için çok perişan bir va
SIRRI İÇÖZ (Devamla) — Efendim, Hükü
ziyettedir. Bendeniz bunları düşünerek - bun
metin getireceği lâyihadır, teklif değildir. Ar
ların hepsi 141 kişiden ibarettir - bunların ma
kadaşını, bu teklif reddedilirse senesi içinde
aşlarına % 25 zam yapılmasını istemiştim. Ar
tekrar ele alınamaz demiştir. Halbuki teklif
kadaşlar eğer emrederseniz bu kanunu kabul
olduğu için şimdi reddedilse de sonradan yine
edelim. Yine emrederseniz zaten diğer encü
ele alınabilir. Çünkü arzettiğim gibi Hüküme
menlere havale edilmiştir. Bütçe Encümenine
tin getireceği lâyihadır.
havale edilsin. Ve şu zavallıların ıstırabı ve
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
yurt için döğüşmüş olan bu muztariplerin biraz
01. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaşlar;
cık olsun ıstırabını dindirelim, kurtaralım.
Millî Savunma Komisyonunuz bu teklifi esasen
Bunların mevcudu demin arzettiğim gibi çok
reddetmek fikrinde değildir. Bunu Millî Savun
azdır. Yüksek vicdanınıza ve merhametine illima
Komisyonunuz müzakere ettiği sırada Millî
ca ediyorum.
Savunma ve Maliye Bakanlıklarından gelen tem
BAŞKAN — Bir kişi daha söz istiyor.
silciler
dediler ki, bunlar yeni gelecek Tekaüt
HIFZI 0(UIZ BEKATA (Ankara) — Arka
Kanununda
nazarı dikkate alınmıştır. 5107 sa
daşımız Sinan Tekelioğlu'nun teklifini çoğun
yılı
Kanun
tesis
edildiği vakit, biz yani Millî Sa
lukla redde karar veren Millî Savunma Komis
vunma
Komisyonunuz
da evvelce harb malûlü
yonunun raporunda reddin mucip sebebi şudur:
olarak tanınmış eşhasın kamilen bu kanunun
"Maliye Uzmanı yakında yeni emekli kanunu
şümulüne
girmesini talep etmiştir. Fakat Maliye
nun Meclise takdim edileceğini bildirmesi üze
Bakanı
olan,
Merhum Halit Nazmi Bey de ha
rine işbu teklif çoğunlukla reddedilmiştir."
zır
olduğu
halde,
dendi ki bunun portesi gayet
Yüksek Heyetiniz bilir ki, İçtüzük muci
büyüktür,
binaenaleyh
bugünkü malî kudreti
bince Meclisin reddettiği bir mevzu, bir sene
miz bunların hepsine bu zammı yapmaya müsait
zarfında, yeniden Umumi Heyetiniz tarafından
değildir. Millî Savunma Bakanlığı da harb ma
görüşülemez. Hükümet bu tarzda bir mevzuu
lûllerini
ikiye ayırmıştı, birincisi hakiki harb
yarın Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın teklifine
malûlleri.
Yani ateş altında kolunu, bacağını
uygun bir mahiyette getirdiği takdirde, şimdi
kaybetmiş
ve
düşmanla göğüs göğüse çarpışırken
bu teklifi reddedersek, bu mevzuun bir sene
malûl
olmuş
hakiki
harb malûlü olanlardır.
içinde görüşülememesi gibi bir hali, evvelden bizi
5107 sayılı Kanun tesis edilirken yalnız bun
bağlıyan bir tarzda kabul etmek durumunda
lara aeele zam yapılması kabul edilmişti.
kalırız. Onun için bir önerge hazırladım. Bu
teklifi reddetmiyelim, Komisyona geri gönde
İkincisi : Harb esnasında dairelerde çalışır
relim ve normal olarak, diğer komisyonlara
ken herhangi bir sebeple malûl kalmış veyahut
göndermek suretiyle tekrar tetkik safhasından | geri hizmetlerde bulunurken zattirrie, ciğer has-
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taİığı ve saire gibi hastalıklara duçar olmuş ve , liftir. Kendisine teklifinin geri alınması da ri
ca edilmiştir. Ve geri alacaklarını da bize vaad
bu suretle harb malûlleri arasına ayrılmış olan
etmişlerdir. Fakat teklif geri alınmayınca bu
lardır. İşte bunlar ateş altında göğüs göğüse
yolda bir muamele yapılmıştır. Bunu tekrar te
çarpışırken kolunu, bacağını kaybedenlerle bir
tutulmamıştır. Millî Savunma Komisyonu en
barüz ettirmek isterim, malûl arkadaşlarımız
az Sinan Tekelioğlu kadar bu işte hassasiyet gös
hakkında kendileri kadar bütün Savunma Ko
termiş, 5107 sayılı Kanun yapılırken bu esaslar
misyonunuz üyeleri ve hepiniz aynı hassasiyetle
dâhilinde ve verilebilecek olan para dikkat na
çalışmaktadır. Binaenaleyh bu muamele ret
zara alınarak ve 5107 sayılı Kanun hükümleri
mânasına değildir. (Geri alsın sesleri).
bizzarnr kabul etmiş ve raporunda gelecek Teka
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben bir
üt Kanununda bu arkadaşların da hakları temin
kanun teklifi yapıyorum. Niye alayım, Komis
edilmek şartiyle, diye bir de kayıt koymuştur.
yon, alsın geriye. (Encümen geri alsın sesleri).
Ondan bir müddet sonra Sinan Tekelioğlu arka
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
daşımız bu tekliflerini yaptıkları vakitte yine
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Komisyo
Millî Savunma Komisyonunuz aynı hassasiyetle
nun almaya birşeyi yoktur, fakat Yüksek Heye
bunun üzerinde durmuştur. Fakat hepinizin de
tiniz verirse, Tekaüt Kanunu geldiği zaman icabı
bildiği gibi ve bir saat evvel burada yeni Tekaüt
na bakar.
Kanunu hakkında dileklerde bulunulmuştur. Bi
BAŞKAN — Komisyon adına geri alıyor
ze ovakit iki aya varmaz yeni Tekaüt Kanunu
musunuz
?
gelecektir; denilmişti. Onu da nazarı dikkate
GL EYÜP DURUKAN (Hatay) — Komis
alarak Komisyon o kânun gelineeye kadar Si
nan Tekelioğlu arkadaşımızın bu teklifini alı
yon adına geri verilmesini rica ediyorum efen
koymuştu. Üzerinden 3 ay, 5 ay geçti fakat
dim.
Emekli Kanunu gelmedi. Diğer taraftan da Ko
RİFAT GÜRSOY (Niğde) — Sayın arkadaş
misyonlarda, kalan kanunların listesi arasında
lar; teklif sahibi Tekelioğlu bu teklifin birkaç
bu kanun teklifi de Komisyonunuz üzerinde bir
komisyona havale edildiğinden bahis buyurdu
zimmet olarak gözüküyordu. Bunun üzerine ken
lar. Hakikaten buyurdukları gibi Millî Savun
dileri de dâhil olduğu halde görüştük, vaziyeti
ma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarını alâkadar
Yüksek Başkanlığa arzetmeye karar verdik bu,
eden bir teklif ise, tasarının doğrudan doğruya
bizim üzerimizde, zimmetimizde gözüküyor, bu
Heyetinize gelişi yanlıştır. Bir komisyon mü
nun sebebi yeni Tekaüt Kanununu beklemektir,
talâasını bildirmiştir, reddetmiştir. Fakat diğer
o kanun geldiği zaman biz de bunun üzerinde yü
alâkalı komisyonlar mütalâalarını bildirmemiş
rüyeceğiz, dedik. Fakat bizim Yüksek Baş
lerdir. Binaenaleyh bendenizin mütalâam; Millî
kanlıktan aldığımız direktif üzerine kati bir ka
Savunma ve Maliye Komisyonlarına gitmesi lâ
rar vermemiz lâzımgeldi. Bu sebeple Tekaüt Ka
zımdır, mâruzâtım bundan ibarettir. (Muvafık
nunu geldiği zaman yine bu cihet dikkat nazara
sesleri).
alınmak üzere parformalite reddedilmiştir. Yok
BAŞKAN — Takrirler var, okunacaktır.
sa Millî Savunma Komisyonunuz, bu arkadaşın
gösterdiği hassasiyeti diğer arkadaşlar hakkın
Yüksek Başkanlığa
da da, en ufağından en büyüğüne kadar aynı
Arzettiğim sebeplere binaen, bu teklifimin
hassasiyeti gösterir ve aynı hassasiyetle çalışır.
evvelki havalesi gereğince Maliye ve Bütçe Ko
Eğer Tekaüt Kanunu geldiği zaman, içinde böy
misyonlarına havalesini dilerim.
le bir hüküm yoksa, biz de kendisi ile beraber
Seyhan Milletvekili
hemfikir, hemkanaat olarak bunun üzerinde yü
Sinan Tekelioğlu
rüyeceğiz. Bu yapılan muamele, arzettiğim gibi,
(Kabul, kabul, muvafık sesleri).
Millî Savunma Komisyonu üzerinde senelerdenBAŞKAN
— Müsaade buyurunuz, diğer tak
beri zimmet olarak gözüken teklifleri şu şekil
rir
de
okunsun.
de çıkarmaktan ibarettir. Ret, bir ret değildir.
Yeni gelecek olan kanunda bu noktalar nazarı
Yüksek Başkanlığa
dikkate alınmak üzere geriye alınmış bir tekTeklifin yeniden tetkik edilmek üzere ve Hü-
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İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) —
kümet teklifi ile birleştirilmek üzere komisyona |
Bakanlar burada değildirler. Acaba gelmeleri
iadesini arz ve teklif ederim.
ne lüzum var mıdır, yok mndur?
Ankara Milletvekili
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bundan son
Hıfzı Oğuz Bekata
raki kanunun müzakeresine başlıyalım. (Muva
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
fık sesleri). (Bakan geldi sesleri).
01. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Komisyon
Ankara
Milletvekili
Muammer
Eriş'in
bununla mutabıktır.
kanun teklifinin tümü hakkında söz istemişti
BAŞKAN — Bu kanun teklifini Millî Savun
niz, buyurun.
ma Komisyonu reddetmiş ve buraya o suretle
İHSAN HÂMİD TİOEEL (Diyarbakır) —
gelmiştir. Şimdi Sinan Tekelioğlu 'nun bir tek
Arkadaşlar 3659 sayılı Kanunun birinci madde
lifi var, ki bu da Bütçe ve Maliye Komisyon
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Mu
larına verilmesi hakkındadır. Evvelâ bunu reyi
ammer Eriş arkadaşımız tarafından verilmiş
nize koyacağım. Bu takrirde teklifin Bütçe ve
olan teklifi kanuninin Bütçe Komisyonundaki
Maliye Komisyonlarına gitmesi teklif edilmekte
müzakeresi sırasında bendeniz buna muhalif
dir. Bunu kabul edenler... Etmiyenler... Çoğun
kalmıştım. Bu itibarla müsaade ederseniz nok
lukla kabul edilmiştir.
tai nazarımı kısaca arzedeyim.
«3659 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin bu
6. — Seyhan Milletvekili
Sinan
Tekelioğşekilde münferit olarak ele alınmak suretiyle ta
lu'nun, Olağanüstü Hallerin devamı
süresince
dilini doğru bubnamaktayım. Ekonomi Bakanı
memur ve hizmetlilere yapılacak yardım hak
nın Komisyonumuzdaki beyanatlarında iktisadi
kındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
Devlet Teşekküllerine ait Barem Kanununun ye
nun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu
niden gözden geçirileceği ve zamanın icaplarına
(2/9) [1]
uygun bir şekilde hazırlanacak yeni kanun tasa
rısının bu sene içinde Yüksek Meclise sunulaca
7. — Seyhan Milletvekili
Sinan
Tekelioğğı izah edildiğine nazaran hususi bankaların va
lu'mm, 29 Kasım 1336 tarih ve 66 sayılı İstiklâl
ziyetinin de ozaman tetkiki lüzumuna kani bu
Madalyası Kanununa ek Kanuna bir madde ek
lunduğundan
karara muhalifim».
lenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma
Arkadaşımızın bu teklifi kanunisi kış tatilin
Komisyonu raporu (2/7) [2]
den evvel de, Bütçe Komisyonunda müzakere edil
BAŞKAN — Gündemin 6 nci ve 7 nci mad
di ve Hükümetin, iktisadi vaziyetin icaplarına
delerinin geri verilmesini Yüksek Heyetiniz ka
göre bu müesseseler için bir Barem Kanunu ge
bul buyurduğundan geçiyorum.
tirmesi lüzumuna kani olan Encümen, Hükü
metle mutabık kalarak, kısa bir zamanda yeni bir
S. — Ankara Milletvekili Muammer
Erid
Barem Kanununun getirilmesini muvafık bul
in, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları
du. Bu yüzden müzakere tehir edildi.
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659
O zaman Komisyonda bulunan üç Bakandan
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
ikisi; rahmetli Halid Nazmi Keşmir ve Ekonomi
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret
Bakanı Cavid Ekin' bu noktai nazarı müdafaa
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/71)
ettiler. Hususi olarak teşekkül eden bankala
rın Barem Kanunundan hariç kalması için mün
BAŞKAN — Şimdi Ankara Milletvekili
ferit
bir müzakere açılmasını muvafık buldular.
Muammer Eriş'in teklifinin görüşülmesine de
Yalnız Ticaret Bakam bundaki mahzuru kabul
vam edeceğiz.
etmekle beraber, bu mahzurun büyük olmadı
Bu hususta başka söz istiyen var m? (Yok
ğını söylemek suretiyle mütalâalarını bildirdi- :
sesleri). Yoksa Bakanlara söz vereceğim.
ler.
Kış tatilinden sonra vâki müzakerede Sayın
[1] 142 sayılı basmayazı tutanağın sonundayeni Maliye Bakanı Şevket Adalan arkadaşımız
dır.
la iktisat Bakanımız aynı noktai nazarda ısrar
[2] 141 sayılı basmayazı tutanağın sonundaettiler. Ondan sonra Başbakan dinlendi, o da Tidır.
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caret Bakanının noktai nazarına iştirak etti. Va
ziyetin hulâsası budur.
Şimdi Bütçe Kimisyonu raporunu tetkik et
tiğimiz zaman esbabı mucibe olarak iki noktanın
ileri sürüldüğünü görüyoruz. Birisi şimdiki Ba
rem Kanununu yani 3659 sayılı Barem Kanunu
bugünkü ihtiyacı tatminden çok uzaktır. Yeni
iktisadi şartlara göre Barem Kanununun yeniden
tanzimi lâzımgelir mütalâasıdır. Bu noktada
müttefikiz ama, hususi müesseselere de müdaha
leye hakkımız yoktur. Onlar istedikleri gibi ma
aşlarını verirler, hiçbir kayda tâbi olamazlar,
noktai nazarını müdafaa ettiler bunu da rapor
larına dercettiler. Ama, şunu evelce arzetnıeliyim burada mavakaa uymıyan bir vaziyet var
dır, Bunu arzetmeme müsaadenizi rica edece
ğim, raporda zikredilmiştir.
Komisyon raporunun son kısmında diyor ki,
"Komisyonumuz 3659 sayılı Kanunda yapılmak
ta olan değişiklikleri havi tasarının Meclise ne
zaman geleceğini bilmediğinden bunu meçhul bir
âtiye bırakmayı doğru bulmamıştır." Halbuki
mesele böyle değildir, Ekonomi Bakanı yeni Ba
rem Kanununu mutlaka ve mutlaka, üzerinde
katiyet ifade etmek suretiyle, bu yaz tatilinden
sonra 1948 senesi içinde Meclise getireceklerini
ifade etmişlerdir. Yani iş meçhul bir âtiye atıl
mış değildir.
Bu noktayı tebarüz ettirdikten sonra hususi
müesseselerin vaziyetine geçmeme müsaadenizi
rica edeceğim: Hususi olarak kurulan bankalar
lâalettâyin bir ticaret şirketi mahiyetinde de
ğildir. Hususi surette teşekkül etmekle beraber
bir âmme hizmetini gören müessesedir. Binler
ce, on binlerce vatandaşın alacakları, borçları ve
ve tevdiatlariylc ilgilidir ve onların hakları ve
menfaatleri mevzuu 'bahistir. Bu bakımdan bu
Bankaların lâalettâyin herhangi bir ticaret şirke
tiyle mukayesesi esasen doğru olmaz.
Raporda bir noktai nazar ileri sürülmektedir.
Bunların iç vaziyetlerine müdahele etmek na
sıl caizdir, deniliyor. Efendim; Barem Kanu
nunun çerçevesinden çıkarılsa dahi muhtelif
kanunlarla Devletin bu müesseselerin ie vazi
yetlerine müdahale etmek hakkı vardır. Mese
lâ 2999 sayılı Bankalar Kanunu bunların hare
ketlerini takyit etmiştir. Herhangi bir bankaya,
istediği muameleyi yapmasına müsaade etmez.
Meselâ îş Bankasının veyahut Ticaret Bankası
nın ipotek üzerine iş yapmasına müsaade et-

— 507

O :1

mez. Onların harekâtını takyit etmiştir.
Sonra yine bu bankalara 25 bin liraya ka
dar olan ikrazatmızı şu yolda yapacaksınız, 25
bin liradan 250 bin liraya kadar olan ikrazatı
şu yolda yapacaksınız diye takyit etmiştir. Son
ra 2272 sayılı ödünç. Yerme Kanununda da bu
yolda hükümlere tesadüf edilebilir. Meselâ hiç
bir banka istediği gibi tevdiatlara faiz veremez.
Verirse Hükümet istirdat etmek hakkını haiz
dir. Bunları barem harici tutmakla tamamen
serbest bırakmış olmuyoruz.
Eğer 3659 sayılı Kanım bankaların faaliyet
lerini köstekleyici mahiyette ise, bu hiçbir za
man hususi bankalara münhasır değildir. Di
ğer bankalar da bu 3659 numaralı Kanun ken
di zamanının icaplarına ve iktisadi icaplara uyınıyan bir kanundur, bunun değişmesi lâzımgelir. Su halde vaziyeti bir kül olarak mütalâa
etmek ve serbest bırakılacaksa, veya yeni bir
barem kurulacaksa bunu o vakit tetkik etmek
lâzımdır.
Bunları serbest bırakmanın neticesi ne ola
bilir? Evvelâ bunun cevabı, bu çerçeve dâhili
ne girmişlerin veziyetini mütalâa etmekle ka
bili izahtır.
Yüksek ücret vermek, temettü, prim ve sai
re tevzii. Devlet hizmetinde, müesseselerinde
bulunanlar arasında bir nispetsizlik yaratıyor
diye kanunun esbabı mucibesinde sarahat var
dır.
Simdi vaziyeti kül olarak mütalâa etmeyipte yalnız bazı bankaları serbest bırakırsak ban
kalar arasında muadelet teessüs etmez. Biri is
tediği gibi elemanları, en kuvvetli elemanları,
diğer bankaların, sermayesi Devletin olan ban
kaların sinesinden çekip alacaktır. Bu banka
lar üzerinde, gerek bu noktadan ve gerek ya
pacağı pisikolojik tesir itibariyle iyi neticeler
vermiyecektir.
Muhterem Başbakan komisyondaki mütalâa
larında; sermayesi bana ait olmıyan müessese
lere nasıl müdahale ederim, buyurdular. Doğ
rudur. Doğrudur ama, bankaların faaliyeti yal
nız sermayesi ile yürümez. Bankaların faali
yeti daha ziyade tevdiatladır. Ziraat Bankası
nın sermayesi, ödenmiş sermayesi 70 - 80 milvon raddesindedir. Fakat bu bir bankanın fa
aliyeti oraya yatırılmış olan mevduat sayesin
dedir. tş Bankasının faaliyeti, mahdut olan ser-
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mayesiyle değil, yine oraya yatırılmış olan I ile teşekkül eden bankalardan sermayesi 2 mil
yondan fazla olan bankaların memurları dahi şu
mevduat sayesindedir. Binaenaleyh, burada
bareme tâbidir.
Devletin doğrudan doğruya mevduat sahipleri
Bunu bendeniz İktidar partisinin o günkü
nin hakkını müdafaa etmek noktasından alâ
proğramiyle de kabili telif görmemekle beraber
kadar olması lâzımgelir. Şu takdirde, vaziyeti
sırf şu mülâhazadan doğduğunu zannediyorum:
bir kül olarak mütalâa etmek.
Memlekette sanayi ve bu gibi ticari müesseseler
Üçüncü bir nokta ileriye sürüyorlar. Serma
kurulmuş, birisindeki maaş nispetleri diğerinden
yesi iki milyon liradan dun olanlarla ondan yu
fazla olursa iyi ve yetişkin memurların diğer
karı olanlar arasında ne fark var? Doğru. Barem
müesseselere kayması mümkündür. Binaenaleyh
Kanunu yeniden tetkik olunurken bu vaziyet de
bu fıkra, elbirliğiyle beraberce gelişsin, işlerini
düşünülür.
Bunları o tertip dâhiline almak
aksatmaksızın diyerek düşünülmüş ve ilâve edil
mümkündür.
miş olsa gerektir.
Arkadaşlar; vaziyeti yalnız yüksek maaş ba
kımından tetkik etmek de doğru değildir. Bir de
Devlet İktisadi Teşekküllerinde çalışan me
memurlara verilen asgari maaş bakımından da
murlar muayyen baremle çalıştırılırken gördük
tetkik etmek lâzımdır. Devlet bir Barem yap
ki bilhassa son 10 yılda yetiştirdiğimiz memur
mıştır, asgari maaş tâyin etmiştir, orta mektep
lar böyle bir mülâhaza ile elimizde tutulamıyor.
mezununa şu, lise mezununa şu, yüksek mektep
Son zamanlarda her yetişmemiş memur Devlet
mezunlarına da şu verilecektir, demiştir. Bunu
Teşekküllerine giriyor mühendis ise kırarak, bo
tâyin ederken asgari maişet hadlerini ve onun
zarak sıtajmı bizim fabrikalarımızda yapıyor.
mektepte geçirmiş olduğu emeklerini nazarı itiBaşka memleketlerde 20 yılda yetiştirilip te eline
bare alır. Fakat tamamen serbest hareket ede
teslim edilmeyen santrallar bizde 3 yıllık mü
rek birçok küçük memurların vaziyeti serbest bı
hendislere teslim etmek mecburiyetinde bulunu
rakılırsa, 50 - 60 lira alan ve karnını doyura
yoruz. Diğer taraftan bankalara giren arkadaş
nı lyan memurlara tesadüf etmiş olacağız. Onun
lar ilk sıtajlarını yani verimsiz devrelerini bu
için bendeniz bu mütalâadayım. Barem Kanu
müesseselerde geçiriyor ve çalışkan, cevval, işten
nunun kül olarak tadili mevzuubahis olduğuna
anlar, iş zihniyetini taşıyanlar ise bir müddet
göre bunu ozaman nazarı itibare alalım, hususi
sonra müesseseyi terkediyorlar. Memleketin üc
müesseselerin vaziyeti, Devlete ait bankaların
ret politikası denilen umumi seyir içerisinde yap
vaziyeti neyi icabettiriyorsa; bunu da gözden
tıkları işin değerini, oradan alamadıkları için,
geçirelim. Bu itibarla tasarının aleyhinde bulu
bakıyorsunuz bu yetişkin elamanların hepsi hu
nuyorum.
susi sahaya kaçıyor.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem
arkadaşlar; bahis mevzuu olan kanun teklifi üze
rinde bendeniz tamamen başka bir üsten hareket
edeceğim ve kısa bir tablo yapacağım:
Devlet kendi teşkilâtında çalışanlara ve ken
disinin % 50 den fazla sermaye ile iştirak ettiği
bilcümle müesseseler için, şu veya bu sebepler
dolayısiyle, 3656 ve 3659 sayılı iki kanun neşretmiştir. Bunlardan gaye ve maksat malûm;
nihayet kendi camiası içinde ve kendi sermaye
siyle, kendi bütçesinden ayırarak tesis ettiği mü
esseselerde çalışan arkadaşların maaşlarını mu
ayyen bir sistem ve görüşe bina etmekten iba
rettir. Bugün bahsis mevzuu olan nokta hususi
sermaye ile teessüs eden bankalarda çalışan me
murlara ait bir hükümdür. Her nasılsa, neden
se 3659 sayılı Kanun konuşulurken bir ufak fık
ra ilâve edilmiş ve denilmiş ki, hususi sermaye I

Şu halde Devletin ücret politikasını tâyin ve
tesbit eden 3656 ve 3659 sayılı kanunların şümu
lüne, biraz evvel arzettiğim sebeplerden dolayı,
bir madde ilâvesiyle girmiş olan bu hükmün kal
dırılması mutlak zaruri ve faydalıdır. Zira biz
memlekette ücret politikası denilince Devlet ola
rak ancak ve ancak, Devletin kendi camiası için
de, kendi sermayesiyle teşkil ettiği müesseselere
raci tutabiliriz. Aksi halde bu ücret politikası
her ücretin bahis mevzuu olduğu yere, her sa
haya teşmil etmek lâzımgelmez mi? Türki
ye'de son 10 yıldaki anonim şirketlerin ade
dini lütfen bir gözden geçiriniz. İnsanı hayrete
düşürecek kadar sayısı çoğalmıştır. Bugün
3 - 5 milyon lira ile oynıyan anonim şirketler
bir memuruna 500 yerine 1500 verirse aynı
mahzur meydana çıkmaz mı? Şu halde Sayın
Tiğrel arkadaşımızın bahsettiği mahzur bununla
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önlenemez. Kaldı ki, İktidar Partisi programı
nın 8 - 10 ncu ve 40 ncı maddeleriyle bu işi
telif etmek te müşkül olur. Korkarım ki, şu
Polis ve Vazife kanunundaki 18 nei maddenin,
bir yıllık mesaiden sonra Kanunun bu fıkra
sının Parti programına uymadığı ileri sürülerek
nasıl geri gelip te yarım saatte nasıl değişti
ğini hatırlatmak isterim. Bu yönden hususi
teşebbüs ve sermaye ile kurulan bir müessese
nin ücretlerine müdahale etmek demek, şah
si teşebbüsün gelişme istidatlarını köstek
lemekten başka birşey değildir. Bugıin eğer
bunun şümulüne giren iki banka mevcut ise,
bu maddenin olmaması halinde aynı vasıftaki
bankalarımızın daha çok olacağında şüphe
edilemez. Bu bakımdan memlekette kredi bu
lan dağıtan ve hattâ yaratan teşekküllerin
adedine bu suretle bir darbe vurmak olur.
(Sağdan bravo sesleri)
Bilhassa şu noktayı tebarüz ettirmek iste
rim: Hükümet âzası bu işler hakkında sarih
bir fikir beyan etmemişti. Biz Sayın Başba
kanın da gelmesini arzuladık. Encümende ken
disini dinledik. Prensip olarak kendilerinin
hususi sermaye ile teşekkül eden müessese me
murlarının ücretlerine herhangi bir müdaha
lede bulunmak istemediklerini ve esasen pren
sipleriyle bu işte mutabk olmadıklarını da
açıkladılar. Yalnız bu arada Ekonomi Bakanı
tarafından denildi ki, biz 3659 sayılı Kanunu da
nasıl olsa değiştireceğiz. Şimdiden acele et
mek psikolojik bir tesir yapar, ortada bir
ıstırap vardır. Hususi sermaye ile teşekkül eden
müesseselerdeki memurların bir ıstırabı var
dır, Devlet teşekküllerinde çalışan memurların
bir ıstırabı vardır. Bunlardan birisini şimdi
den bertaraf edersek bizim için bir kazanç
olur. Bunu şimdiden serbest bırakmak, 3659
sayılı Kanunla da aynı düşünce ve mülâhaza
larla tetkik edilmesine mâni teşkil etmez.
Bu itibarla bendeniz kanun teklifinin kabulü
nü rica ederim.
CEMİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Ar
kadaşlar; Muammer Eriş arkadaşımıza, böyle
bir kanun tasarısı getirdiği için teşekkür etmek
yerinde olur. Hakikaten mevcut kanunun aslı
kabul edilirken, 1938 senesinde, bu madde ara
sına sıkıştırılmış ve tatbikatta birçok mahzur
ları görülmüştür. Yalnız zamanın ihtiyacı dolayisiyle değil, hukuk nosyonu bakımından eşhası

O :1

hususiye sermayesi, intizamı âmmeye mugayir
olamadığından dolayı Hükümet tarafından bu
tarzda tahsisi hükümler konması asla doğru
değildir. Kaldı ki tatbikatta bu kanunun ver
diği netice, anonim şirket şeklindeki teşebbüs
lerin inkişafına mâni olmuştur.
Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar, anonim
şirketler, yani anonim ve limited şirket halin
deki bankalar, memlekette sermayelerin toplan
masına ve memlekette büyük iktisadi işlerin
ilerlemesine hizmet ederler.
Bu iki milyon tahdit dolayisiyle, 1,999,000
lira sermaye değil, iki milyon lira sermaye ko
nulduğu takdirde, iş sahibi, şirket eeiri olan
memuruna vereceği maaş için Hükümet karariyle bağlıdır. Bunun mucip sebebi anlaşılmaz.
Diyorlar ki, şirketler bankaların elemanlarını
kaçırıyor. Bankaların elemanlarını kaçırmak
mevzuubahis değildir. Hükümetin kendi banka
memurları, İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
ları için hükmü cari olan, 3659 sayılı kanundur.
Onda, şu, şu maaşı vereceğim diyor. Bu suretle
Hükümet bunu menedemez.
Bu kanunun bir noktası da şudur: Hususi
bir şirket halinde kurulmuş olan bir banka, ken
di teşebbüsiyle bir memuru hariçten işe almak
tadır. 3659 sayılı kanunla tahdit edildiği gibi,
prim almakta da tahdit edilmektedir.
Ben, çalışan bir memuruma, hususi bir ban
ka olarak, dilediğim bir primi nasıl vermem?
Bu hakkı Hükümet nasıl meneder? Esasen 3659
sayılı kanunla bu hakkı menetmişizdir ve bu,
çok sakat bir şeydir. Hukuki mefhumlara kolay
kolay uyar bir şey değildir.
Benim asıl kürsüye gelişimin sebebi, Devlet
İktisadi Teşekkülleri için bu kanun bir piştar
olsun, bir öncü kanun olsun ve bunun arkasın
dan da, Hükümet zamanın ihtiyacına uyan ve
fakat Prim Kanunu şeklinde değil, İktisadi Te
şekküllerin gittiği yoldan gidilerek, bir Barem
Kanunu getirsin, hattâ, adına barem demiyelim,
çünkü «barem» kelimesi bu memlekette hakikaten
çok ters anlaşılmış, kötü hâtıralar bırakmıştır, bü
rokrasiden ibaret kalmış birşeydir, bir kanun
getirsin, iktisadi esasata uygun bir tarzda, ikti
sadi müesseselerde bu kanun öncülük etsin. Al
lah rızası için Devlet de, Hükümet de acele etsin,
biranevvel bu kanunu getirsin. Ben bunun için
kürsüye çıktım.
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CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendini;
Sayın İhsan Hâmid arkadaşım bu bankaların
Baremden çıkarılması, kendilerini tamamiyle
serbestiye eriştirmiş olmıyaeaktır dediler. Esa
sen buradaki gaye; bu bankaları tamamile ser
bestiye ulaştırmak değildir. Gaye; burada bir
gayri tabiilik vardır, onun giderilmesidir. 3659
sayılı Kanun aynı mevzu üzerine kurulan millî
bankaları ikiye ayrılmıştır. Bunlardan bir kıs
mı sermayesi iki milyondan fazla olan, diğeri de
sermayesi iki milyondan aşağı olan bankalar
dır. Şimdi bu; şu neticeyi vermiştir. Sermayesi
iki milyondan aşağı olan bankalar memurlarını
diledikleri şekilde terfih ve tatmin etmek yolunu
bulmuşlardır ve bu kanunun neşrinden sonra
teessüs eden bankalar da gayet tabiî olarak ser
mayelerini iki milyondan aşağı tescil ettirmişler
dir. Bunun neticesi olarak da kendilerine lâ
zım olan memurları bu bankalardan kolaylıkla
ve daha fazla para vermek suretiyle almak yo
lunu tutmuşlardır.
Bir misal arzedeyini; Yapı ve Kredi Bankası
İş Bankasından 26 aded müdür ve memur al
mıştır, Garanti Bankası kısa bir müddet zarfın
da 12 aded müdür ve memur almıştır.
Şimdi kısa bir zamanda bir müessesenin 38
memuru giderse bu, ne demektir arkadaşlar.'
Bu bir çöküntüdür. Binaenaleyh burada bir
adaletsizlik olduğu aşikârdır. Aynı işi yapan iki
müesseseden birinin eli kolu bağlanmış ve diğeri
serbest bırakılmıştır. Rekabet imkânını elinden
almışız demektir. Bu gayri tabiiliği gidermek
için Muammer Eriş arkadaşımızın getirdiği bu
tasarının kabulünü bendeniz de rica ediyorum.
Bu münasebetle şunu da arzedeyim. İş Banka
sının muhtelif vilâyetlerde ve kaza merkezlerin-"
de, muhtelif tarihlerde, 30 şube açması istendiği
halde, memur bulunmaması yüzünden bunların
hiç birisi açılamamıştır. Bu bakımdan da bu
tasarının kabulünü rica ediyorum.
MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Sayın arka
daşlarım, İkinci Başkanım İhsan Hâmid Tigrel
arkadaşımın iki nokta üzerinde söylemiş olduğu
mühim bir vaziyeti izahla sözüme başhyaeağmı.
Bir defa komisyon müzakerelerini izah eder
lerken, geçen tatilden evvel gelen teklifimin umu
mi olarak 3659 sayılı Kanunun gelmesine talik
edildiğini ifade ettiler. Zannederim, arkadaşla
rım hatırlarlar ki, teklifim filvaki geçen sene
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yapılmıştı ve Ticaret Komisyonunda kabul edi
lip Bütçe Komisyonuna geldiği zaman bir iki cel
se üzerinde görüşüldü. Son celse tatile takad
düm eden bir güne tesadüf ediyordu. Bu celse
de, görüşülen kanun teklifinde arkadaşlarımdan
bazısı, filhakika bunu, 3659 numaralı Kanunun
değiştirilmesiyle birlikte mütalâa edilmesini ileri
sürdüler. Fakat o esnada çoğunluk bulunmadığı
için bu teklifin müzakeresi intaç edilemedi ve
kış tatilinden sonraya bırakıldı. Bu noktayı bir
defa tavzih etmek isterim.
İkincisi arkadaşlar; yine Bütçe Komisyonu
nun raporuna atfen, mâvaka uymıyan son fık
rası diye ifade buyurduklarıdır. Rapordan şu
fıkrayı okudular. Ne zaman Meclise geleceği
şimdiden kesin olarak bilinmediğinden eldeki bir
teklifi meçhul bir âtiye bırakmanın doğru olmıyaeağı.
Arkadaşlar; komisyonların raporları, komis
yondaki müzakereleri aynen Yüksek Huzurunu
za inikas ettirilir. Son görüşmeler sırasında ve
arkadaşlarımızın vâki olan beyanatı üzerine bu
fıkranın rapora konmuş olduğunu da arzederim. Şimdi esas hakkında kısaca arzı malûmat
etmek isterim. Teklif ettiğim kanun 3659 nu
maralı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Bankalar
Baremi Kanununun birinci maddesinin (B) fık
rasının tadili içindir. Elyevm yaşamakta olan
fıkra şu suretledir: Hususi kanunlarla teşekkül
etmiş olan Bankalar, hususi surette teşekkül et
miş olupda ödenmiş sermayesi iki milyon ve
daha ziyade olan millî bankaların memurlarıdır.
1930 tarihinde Yüksek Meclisten çıkan bu kanu
nun esbabı mucibesi; zabıt ceridelerinde bütün
tafsiiâtiyJe mevcuttur. Bu kanunun esası Devlet
sermayesiyle kurulan müesseseler ve bankalar
ile sermayesinin çoğunluğuna Devletin iştirak
ettiği bankaların veya Devletten bir hak
temin eden bankalar memurlarının bu kanuna
uymaları şeklinde idi. 3059 sayılı bu Kanun
Yüksek Mecliste görüşülürken vâki teklifler
üzerine ve zannediyorum Hükümetle olan nıünasebetlerindeki yakınlık esbabı nıucibesiyle
ozaman faaliyette bulunan İş Bankası ile Türk
Ticaret Bankasını bu kanunun çerçevesine alan,
şu fıkra eklenmiştir, (ödenmiş sermayesi 2 mil
yon veya daha ziyade olan bankalar). Arka
daşlar, bu kanun çıktıktan sonra millî sermaye
ile teşekkül eden ve memlekete mühim hizmelı 1er gören 4 banka daha vardır ki, bunların
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isimleri Yüksek Heyetinizce malûmdur. Bunlar
->659 numaralı Kanunun hududuna girmemek
için sermayelerinin ödenmiş kısmını iki milyon
liradan aşağıda tutmuşlardır. Bu bankaların
bir kısmının sermayeleri de sırf bu kanuna gir
memek için iki milyondan aşağı tutulmuş ve
bundan fazla yatırdıkları hesabı mevduat şek
linde durduğu ifade edilmektedir. Şu hale gö
re Yüksek Huzurunuzda müzakere edilen ka
nun da işte böyle bir engelin ortadan kalkma
sı birinci esas olarak ortaya atılmıştır. Esasen
kıymetli arkadaşlarım
da tebarüz ettirmiş
lerdir. Hususi olarak teşekkül etmiş bankalar
hususi sermaye ile teşekkül ettiklerine göre ve
bunların yanında birçok ticari şirketler bulun
duğuna göre bunların memurlarına verecekleri
maşları şu veya bu şekilde tahdit etmek bil
mem ne dereceye kadar hukuk nosyonuna uyar.
Bu da yüksek takdirinize bağlıdır. Hususi ban
kaların yapacakları işler bakımından esasen
bir bankalar kanunu vardır. Bu kanun muci
bince bankaların yapacakları krediyi şu veya
l)iı şekilde yapmak mecburiyetindedirler. Bun
lar nihayet bankacılığı intizama almak için ya
pılmış çok yerinde hükümlerdir. Ama banka
lar gibi, diğer hususi şirketlerin de kanunen
yapmaya mecbur oldukları şeyler vardır. Mese
lâ seyrisefainle meşgul olan, eşya taşıyan bir
vapur şirketi, yine zannediryorum ki, kanu
nen bazı şeyleri yapmak mecburiyetindedir:
Vapurlarını muayene ettirmek mecburiyetin
dedir. Bunun yaptığı bir âmme hizmetidir diye
bu şirketlere vapurlarındaki kaptanların ma
aşlarını bareme tâbi tutmayı düşünmüyoruz.
Esasen bu konuda gerek Ticaret ve gerek
Bütçe Komisyonlarında konuşulduğu zaman
alâkadar bakan arkadaşlarım Hükümetin noktai nazarının müessesat baremi kanununun hu
susi surette teşekkül etmiş olan bankalara şâ
mil olmıyacağı yolunda olduğunu beyan etmiş
lerdir. Nitekim son celsede Komisyonumuzun
mesaisine iştirak eden Sayın Başbakan kati
olarak hususi surette teşekkül etmiş olan ban
kaları hususiyetlerine giriiemiyeceğini ifade
buyurmuşlardır. Şii hale göre Yüksek Huzuru
nuza takdim etmiş olduğum kânım teklifi ki,
iki komisyonun mazharı kabulü olmuştu. Hu
susi surette teşekkül etrniş olup da sermayesi
nin ekseriyeti Hükümetin elinde olmıyaıı ban
kaların memurlarının aylıklarının, tahdidi. Dev-
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let sermayesiyle kurulmuş olan diğer müesse
selerin tâbi olacağı kaydü şarta tâbi olmaması
keyfiyetidir.
Arkadaşım; ihsan Hâmid Tigrel bu kanu
nun :î659 numaralı Kanunun tadilâtı ile bera
ber görüşülmesini ileriye sürüyorlar ve buna
esbabı mucibe olarak da diğer bankaların va
ziyetlerini ileriye sürüyorlar.
Arkadaşımın korktuğu hâdise eğer olmuşsa.
19M9 dan bugüne kadar vâki olmuştur. Gerek
bu iki millî bankadan ve gerek diğer kurulmuş
bankalardan yeni teşekkül eden bankalara
akınlar zaten vâki olmuştur. Bugün gerek iş
Bankası ve gerekse Türk Ticaret Bankası 1aazzuv etmiş, teşekkül etmiş bankalar olduğu
için yeni yeni şubeler açmaları mevzuubahis ol
madığı için diğer bankalardan buralara akın
mevzuubahis değildir. Esasen üç beş kişinin şu
veya bu hareketi zannederim ki, esas prensip
leri bozamaz, tşte arkadaşlar tamamen hususi
sermaye ile teşekkül etmiş olup da çokluk ser
mayesinde Devletin veya Devlet
müessesele
rinin iştiraki bulunmıyan bankaların bareme
dâhil edilmemesi hususundaki bu kanun tekli
fimin yüksek tasvibinize iktiran etmesini arz
ve teklif ediyorum.
İHSAN HÂMlD TİGREL (Diyarbakır) —
Efendim, :î(î59 sayılı Kanunun 1939 senesinde
müzakeresi sırasında İş Bankası gibi hususi bir
müessesenin de bu kanunun çerçevesi dâhiline
girmesi lüzumunu müdafaa etmiş olan ve hat
tâ bu kanun dâhiline girmese dahi kendisinin
bunu takabbül edeceğini söylemiş bulunan Sa
yın Raportörümüz Muammer Eriş'in yeni ka
nun teklifi vesilesiyle söylediği sözlerden, önce
birisine temas edeceğim.
Bu raporun son fıkrasının mâvaka uyma
dığını söylemiştim. Kendileri de mâvakaya
uyduğunu iddia etmediler, yalnız arkadaşları
mız İm şekilde yazılsın, dediler, onun için bu
şekibl
yazılı, buyurdular.
Mâvaka
uyınıyan bir rapor nasıl olurda heyeti umumiye ye
takdim edilir?
Sarahaten Barem Kanununu Yüksek Heye
tinize sunacağım, diyen Ekonomi Bakanının
ifadelerinin bu sarahati karşısında raporun bu
şekilde yazılmasını katiyen doğru bulmuyorum,
zaten kendileri de başka bir iddiada bulunmadı
lar.
• Bu noktayı tebarüz ettirdikten sonra Alevli
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arkadaşımın ileri sürdükleri bir noktaya nazarı
dikkatinizi eelbederinı. Arkadaşım diyor ki,
bu kanunun çerçevesi haricinde kalan diğer
bankalar kısa bir zaman zarfında İş Bankasmdan oS memur aldılar, götürdüler. Peki, kül
halinde düşünmeyi]) de yalnız bu müesseseleri
serbest bıraktığımız zaman Ziraat Bankası, Em
lâk Kredi Bankası, Belediyeler Bankası, ki, bu
çerçeve dâhilindedirler, onların memurlarının
vaziyeti ne olacaktır? Demek ki, İş Bankası
oralardan memurları alacaktır, Ticaret Ban
kası oralardan memurları alacaktır, yani bir
muhacereti umumiye başlıyacaktır. Bu itibar
la arkadaşlar, mütalâa yerinde değildir.
Bilmem, Cemil Barlas arkadaşımız burada
mıdırlar, yoksa itiyatları veçhile konuşu]) git
mişler midir? Hukuki prensiplere uymaz, de
diler. Benim, mütalâalarımı dinlemediler, za
ten içeri girdiler, konuştular ve çıkıp gittiler.
Eğer bu gibi hususi müesseselere Devletin mü
dahale etmemesi icabediyorsa, 2999, 2272 sa
yılı Kanunlara da yer vermemek lâzımdır.
Hulâsai mâruzâtım, bu müesseseler ve bun
larla beraber bilûmum Devlet İktisadi Telek
leri serbest mi bırakılacaktır, yoksa diğerleri
gibi kayda mı tâbi tutulacaktır'? Bunu yeni
bir baremin müzakeresi esnasında derpiş etme
miz yerinde olur.
Bu itibarla yeni barem kanununun mademki
1948 senesi zarfında getirileceği söylenmek
tedir
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) —
Gelmiyecektir böyle bir kanun, benim habe
rim yoktur.
İHSAN HÂMİD TİUREL (Devamla) — Efendim, Hükümet arasında bir anlaşanı am az
lık varsa onu bilmiyorum, Hükümet namına
söz söyliyen Ekonomi Bakanı böyle söylüyor.
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) —
Hükümet namıua söyliyemez.
İHSAN HÂMİD TİUREL (Devamla) — Hü
kümetin mümessili olarak burada söz söylüyor,
biz de onu konuştuğu zaman Hükümetin nıürevvici efkârı olarak kabul ediyoruz. Hükümet
başka türlü düşünüyorsa, hercü ine re olur.
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) —
Hercü mere yok.
İHSAN HÂMİD TİUREL (Devamla) —
Sonra şayanı dikkat olan bir şey vardır ve
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hakikaten şayanı dikkattir. Bu baremin mem
leketin realitelerine uymadığını, iktisadi vazi
yetle kabili telif olmadığını Maliye Bakam ve
İktisat Bakanı sarahaten ifade ederlerken ve
yeni kanunun tanzimi üzerinde ehemmiyetle du
rurlarken ve hattâ raporda da bu cihet teba
rüz ettirilmişken Başbakan böyle bir kanun gelmiyecek ve eskisi gibi böyle devam edip gide
cektir, diyor. Bu katiyen caiz değildir.
Binaenaleyh ben noktai nazadiinda İsrar edi
yorum. 1948 senesinde böyle bir kanunun ge
leceği ifade edilmiş olduğuna göre. Kanunun
reddi yerindedir.
AHMET REMZİ YÜREÛİR (Seyhan) —Ba
rem Kanunu neden yapılmıştır, bunu biliyor
musunuz?.
BAŞKAN — Sual soramazsınız.
İHSAN HÂMİD TİUREL (Devamla) —
Barem Kanunu malûmu âliniz Devlet teşkilâtiyle müesseseler arasındaki nispetsiz yaşama
şartlarını bertaraf etmek maksadına matuftur.
Bazı müesseselerde 2 bin ilâ iki bin beş yüz li
ra maaş alındığı halde diğer taraftan bir Genel
Müdürün aldığı maaş da oOO - 500 lirayı geç
memektedir. Bu bertaraf olunmuş değildir. Bu
nu kendilerinden soruyorum.
ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlarım, evvelki günkü konuşmamda
millî müesseselerin baremden çıkarılmasına ta
raftar olduğumu arzetmistim. Bugün İhsan Hâmid Tigrel arkadaşımın bazı mütalâalarına ce
vap vermek için söz almış bulunuyorum. Evvelâ
en son söylediği sözden sözlerime başlamak is
tiyorum .
Bu. millî müesseselerin bareme girme mese
lesi İş Bankasında fazla maaş alan, 1500 - 1000
lira maaş alan, memurların bulunmasından do
layı diğer memurlarla muadelet temini bakımın
dan bareme alındığından bahis buyurdular.
Arkadaşlar, İş Bankasında belki bir iki. âza
mi beş memurun maaşları yüksekti. Fakat d i ğ c
memurların maaşları ne müddeiumumilerin al
dığı maaştan ne de defterdarların aldıkları ma
aştan yüksek değildi. İş Bankası ozamanın si
yasi karakterine uygun olduğu için barem içi
ne alınmıştır. Bugün ben burada ondan bahset
mek istemiyorum. Sayın Tigrel arkadaşımız
Hükümetin getireceği Barem Kanunundan ba
his buyurdular. Ticaret Komisyonunda biz bu
kanunu müzakere ederken Ekonomi Bakanı Sa-
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yın Cavit Ekin, Nisan içinde Devlet İktisadi
Teşekkülleri baremini Meclise getireceklerini
vait buyurmuşlardı. Aradan iki ay geçtiği haki"
bu barem kanunu gelmedi. Şimdi kış devresin
de getirileceğinden bahis buyuruyorlar, Bunıiıi
da bugün için geleceğini pek tahmin etmiyo
rum. (Gelmiyecek sesleri)
Şimdi Sayın Başbakanın işaret buyurdukları
gibi bu kanun- gelmiyecektir de deniliyor. Şuhalde millî teşekküllerin, böyle hususi sermaye
ile teşekkül eden millî müesseselerin bu kanun
içinde kalmasında ne muhassenat vardır. Bunu
kestiremiyorum. Çünkü millî müesseseler ano
nim şirkettir, anonim şirketleri istedikleri gibi
hareket etmekte Ticaret Kanununa göre ser
besttirler. Böyle olmadıkları takdirde bu mües
seseler yürüyemezler. Bugün iş Bankasının
veya Ticaret Bankasının büyüyebilmesi onun
başında olanların bu işi iyi idare etmelerinden
ileri gelmiştir. Sonra yine arkadaşımız amme
hizmetini görürler bunun için hususi mahiyette
telâkki edilemez buyurdular. Evet bu bankalar
mevduat toplarlar, ikrazat yaparlar, fakat yal
nız bunların bu şekilde hareket etmeleri ânınım
müessesesi olduğunu ifade etmez. Niçin Osmanlı
Bankası. Tlolânda' Bankası ve İtalyan Banka
ları da böyle mevduat topladıkları halde âmme
hizmetini görüyor diye bu meyan a almamıyorsa,
millî müesseselerin de barem içine girmeleri
caiz değildir. Bu millî müesseseleri bareme sok
maktansa, hattâ İktisadi Devlet Teşekküllerini
değil, Devlet baremini bile kaldırmak cihetine
gitmek doğru bir hareket olur. Çünkü bu kanun
memurları atalete sevkediyor. Geçen de arzet
tim, fakat bu bir Hükümet meselesidir. Onun
için burada mevzuubahs etmek istemiyorum. Son
ra Bankalar Kanunu bankaların hareketini tak
yit etmiştir Duyuruluyor. Böyle olduğuna gör 1
ikinci bir defa Barem Kanuniyle takyide tâbi
tutmakta ne mâna vardır? Mademki Bankalar
Kanunu takyit etmiştir, bu bankaların yalnız
kendi kanunları çerçevesi içinde hareket etme
leri, bu âmme hizmetini gören bu millî müesse
seler için kâfidir. Onun için bunların behemehal
baremden hariç tutulmaları iktisadi bakımdan
çok önemli bir vaziyet arzediyor. Eğer barem
köstekleyici bir mahiyette ise, vaziyeti başka
türlü de mütalâa edebiliriz buyurdular. Barem
hakikaten köstekleyici bir 'mahiyettedir.. Öyk
köstekleyici mahiyettedir ki, bu bankalarda
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memurlara verilen işler iyi görülememektedir.
Bir kişinin yaptığı bir işi ancak üç kişi göre
bilmektedir. Şimdi size İş Bankasının 1947
bilançosundan bazı rakamlar arzedeceğinı:
Arkadaşlar; İş Bankasının bareme girdiği
1939 senesinde 655 memuru ve 185 müstahdemi
ki; ceman 840 memuru vardır. Şubelerinin ade
di de 45 idi. Bugün buna beş tane şube' ve ajans
ilâve edilmiştir. Bu şubelerle beraber memurla
rın adedi 1169 ve müstahdemlerin adedi de 250
olmak üzere ceman 1419 dur. Bu bankada c/r
78 bir memur artışı göze çarpmaktadır. Bu me
murlar nerede çalışıyorlar? Bunların çalıştığı
yer İstanbul, İzmir ve Ankara'dır. Diğer şube
lerde zaten üç dört memur vardır. En çok iş
merkezleri bu üç büyük şehirdir. Buralarda
fazla memur istihdam ediliyor, bunlara mâni
ulunamıyor. Orada 2, 3, 4 kişi bir memurun
vazifesini görmektedir.
Sonra yine bu bankadan bareme girdiği
günden beri 893 memur ayrılmıştır. Bunlardan
72 si müdür ve müfettiştir, 25 i de muhasebe
cidir. Arkadaşlar, 45 şubesi olan bir müessese
den 72 tane müdür ve müfettişin ayrılması
ne demektir ? Bunu hepiniz takdir edersiniz.
Eğer bu müdür ve müfettişler tatmin edilmiş
olsaydılar buradan ayrılmıyacaklardı, tatmin
edilmedikleri içindir ki, ayrılmışlardır. > * •'
Bir de Türk Ticaret Bankasından bahsede
ceğim. Bu banka 1942 senesinde barem dâhi
line girmiştir. 1939 senesinde Adapazarı ban
kası olarak
çalışmakta idi. Bu müessesenin
bareme girdiği gün 162 memuru vardı, bugün
222 yi 'bulmuştur. Aynı şubedir,- memur 222
dir. Yani 60 memur fazladır, 162 de 60. Bunu
takdirinize bırakıyorum.
82 memur ayrılmıştır. Bunlar da tatmin edil
medikleri için
ayrılıyor. Yine sermayesi
bir milyon 950 bin lira olarak tesbit edilen
Millî müesseselere gitmesi dolayısıyle ayrılı
yorlar. Bunları önlemek için behemehal bu ban-'
kaların, bu Millî müesseselerin baremden çı
karılması lâzımgelir, kanaatindeyim.
Sonra arkadaşlarını, bu Barem Kanunu dol ay isiyle masraflarda da büyük bir artış göze
çarpmaktadır. 1939 senesinde 1 829 000 lira
masrafı olan bir bankanın bugün, 1947 sene
sindeki masrafı 5 726 000 liradır. Demek ki,
f
dört misli artmıştır arkadaşlar.
Şimdi masrafın böyle dört misli artışının
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sebebini, yine aynı bankanın bilançosundan mü
saadenizle okuyarak arzedeeeğim;
«Personel
masraf larmdaki artış bilhassa aylık r e ücret
ler hesabında vâki olmuş ve bittabi bu grupun diğer hesapları üzerinde tesirini hisset
tirmiştir.- 4988 numaralı Kanun hükümlerinin
1947 yılı başından itibaren Uıtbik mevkiine
konması neticesi olarak bütün personelimi
zin aylıklarını artırmak mecburiyeti, hâsıl ol
muştur. Şu noktayı tebarüz ettirmek isteriz ki,
müessesemiz için iki milyon liralık bir masrafın
ihtiyarını mucip olan bu zam keyfiyeti neticeleri
bakımından maalesef müspet olamamıştır. Müs
tahak olan ile olmıyanı tefrik ederek bu zammı
yapmak imkân ve serbestisine malik olsaydık
hem daha az masraf ihtiyar edecek ve hem daha
müspet neticeler elde edecektik. Çalışan ve müs
tahak olan memuru ancak kanun çerçivesinin tak
yidi hükümleri dâhilinde terfi ettirebilmek mec
buriyeti, bir taraftan iyi elamanlarımızı bu ser
bestiye malik müesseselere intikaline sebep ol
makta ve diğer taraftan kadromuzun masrafları
nı tahammülü güç bir seviyeye çıkarmaktadır.
yürürlükte olan mevzuatın memur kadromuz
ve dolayısiyle bankamız bünyesi üzerindeki men
fi tesirlerinin izalesini sağlıyacak kararların bir
an evvel tahakkukunu beklemekteyiz. Şimdi bu
vaziyette olan bir bankayı barem içinde tutaca
ğız diye hiçbir kayıtla alâkadar olmadığı, Devle
tin de sermayesi bulunmadığı halde bu müessese
leri de barem içinde tutmak doğru bir hareket
olur mu? Bunu takdirinize bırakıyorum.
Çünkü iş Bankasında Devletin sermayesi 500
bin liradır, hu da onun sermayesine iştirak de
ğil; hisse senedini almak suretiyle iştirak etmiş
mahiyettedir.
Türk Ticaret Bankasındaki sermayesi ise; 250
bin liradır. Bu 250 bin lira için bu bankayı ba
reme sokmak doğru olur mu? Bilmiyorum. Barem
Kanunu geldiği vakit diğer millî bankaları da
içine almak mümkündür diyorlar. Biz hususi te
şebbüslere kıymet verirken, hususi teşebbüslerin
memlekette inkişafını sağlamaya çalışırken yeni
kurulmuş millî müesseseleri de barem içine alma
yı doğru bulmuyorum. Bu müesseseleri barem
den çıkarmak baremle alâkalı göstermemek daha
doğru bir hareket olur, kanaatindeyim. Maruza
tım bu kadardır.
MUAMMER ERÎŞ (Ankara) — Kıymetli
arkadaşlarım; mâruzâtım kısa olacaktır.
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Sayın ikinci başkanımız söze başlarken, Ba
rem Kanunu yapıldığı zaman, bendenizin bu ka
nun çcrçivesi içine sokulsun sokulmasın İş Ban
kası memurlarına da bunu tatbik edeceğimi
söylediğimi ifade buyurdular.
Bu, bir va
kıadır.
Ozanıan
kendileri
Yüksek
Mec
liste
değildiler.
1938 de
demin
arzettiğinı ve 3659 numaralı Kanun Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken,
bendeniz de arka
daşlarımın talebi üzerine o müzakerelere katıl
mıştım. Ozanıan bankaların hususiyetleri ve
banka memurlarının yapmaya mecbur oldukları
gayret ve bilhassa hususi şirket olmaları dolayı
siyle kazanç yapmak durumunda bulundukları
nı ileri sürerek, ozamanki Bütçe Komisyonu
huzurunda bankanın hususiyetlerinin teferrua
tını a rzet mistim. Ozamanki Bütçe Komisyonu
bu gibi müesseselerin bu Barem Kanunu içine
alınsa bile söylediniz ve tarafımızdan kabul edil
miş olan hususiyetlere göre genişlik verileceğini
ifade etmişlerdir, tşte ozanıan bendeniz evet siz
bu hususiyetleri kabul ettikten sonra îş Bankası
bu Kanununun içine girsin veya girmesin ben
Oenel müdür olarak bunu tatbik ederim diye
bir söz söylemiştim. Fakat bu kanun 1939 da
Yüksek Mecliste görüşüldüğü zaman ki; bendeniz
mezun bulunuyordum. Bir arkadaşım ben bunu
latbik edeceğim sözünü bu kürsüden ifade etmiş
tir. Vaziyeti tavzih için mâruzâtta bulundum.
İkincisi; arkadaşlar; raporumuz hakkındadır.
Müsaade ederseniz Bütçe Komisyonu Başkanı sa
lâhiyetle ifade edecektir, raporumuza mâ vaka
uygundur. Çünkü belki hazır bulunmadıkları za
manda idi. Şimdi arzedeyim: Filhakika Ekono
mi Bakanı arkadaşımız daha evvel kısa bir za
manda bu kanun tadilâtından gelebileceğini ümit
ettiğini ifade etmiştir. Fakat son içtimalarda
zannediyorum bulunmadıkları bir devrede şunu
ifade ettiler; dediler ki; ben ümitliydim, çok nik
bindim. Fakat şimdi biliyorum ki, kanunu kısa
zamanda getiremiyeceğim dediler. Onun ieindirki, bu vakıayı raporumuza dercettik.
BÜTÇE KOMİSYONF ' BAŞKANI İMZA
ERTFA (Mardin)
Efendim, ihsan Ilâmid
Tigre! arkadaşımız raporumuzun1'son kışımın teş
kil eden yani hükmet in Devlet İktisadi Teşekşükkülleri için getireceği Barem Kanunu tasa
rısının ne zaman geleceği muayyen olmadığına
dair o'Jan kısmına itiraz- buyurdular. Bu mâvaka uygun değildir ve Koınisvonda cerevan
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eden tarzda yazılmış olmadığına işaret ettiler.
Hakikaten Muammer Eriş arkadaşımızın bu tek
lifini kış tatilinden evvel müzakereye, başlamış
tık. O zaman müzakere neticelenmedi. Bütçe
Komisyonunda hazır bulunan üç Bakandan ikisi
aleyhinde, birisi lehinde bulundu. Hemen erte
si günü diyebileceğim, tatil olduğundan dolayı
intaç edemedik. Ve ozaman birtakım arkadaş
larım bu teklifin Hükümetin getireceği Devlet
Ekonomi kurumlarına ait olan kanunlarla bera
ber görüşülmesi ve çıkması lâzııngelir düşünce
sinde idiler. Bakan arkadaşım da tasarıyı kış ta
tilinden sonra getireceğim demişlerdi. Kış tati
linden sonra yapılan müzakere esnasında bu söy
lemiş olduğu vait kendisine hatırlatıldığı zaman
Bakan dedi ki - iyice hatırlıyorum - Teşviki Sanayi
vesair kanun tasarılariyle meşgul olmaktayım, bi
naenaleyh, getirmek istediğim halde getireme
dim. Bu işlerden dolayı ne zaman getireceğim
de belli değildir ama, bu sene getirmek için uğra
şacağım dedi. Binaenaleyh, kati olarak evelcc vâdetmiş olmasına rağmen henüz getiremediği bir
tasarı üzerinde durulmaması icabedeceği düşün
cesiyle gelecek tasarının zaman itibariyle muay
yen ve mahdut olmadığı
neticesine varıldı.
Bundan dolay ıdir ki, Bütçe Komisyonunuz da
raporunda gerekçe olarak bunu kayda geçti
İhsan Hâmid Tiğrel arkadaşımız da kanunun
esasına muteriz değildir. Yalnız Hükümetin ge
tireceği İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan
kanunla, bu hususi sermaye ile teşekkül eden ban
kalara ait kısmın bir arada görüşülmesini ve ona
göre bir karara varılmasını istiyorlardı. Bu hu
susu Kamisyonıınuuun çoğunluğu muvafık gör
medi. Esas itibariyle hususi sermaye
ile
teşekkül eden bankalar arasında muvazaa1 yoluy
la ihtiyacın sağlandığı görülmekte ve binaena
leyh, hususi sermayeye müdahale edilmesinin
doğru olmadığı çoğunlukla kabul ve muvafık gö
rülmüştür.
Hakikaten arkadaşlar yeni teşek
kül eden bankalar malûmunuz olduğu gibi ba
remden kurtulmak için iki milyondan aşağı ya
ni l 009 000 olarak sermayelerini tahdit etmek
te ve nihayet buraya yatırılmış olan ve sermaye
olarak konulması gereken miktarı da Bankaya
tevdiat olarak yatırmakta ve kanuni hüküm
leri itibariyle sermayesi muayyen ve mahdut ol
masına rağmen mevduatının çokluğu dolayısiyle
muhtelif yerlerde muhtelif şubeler açabilmekte
ve müteaddit memurlar kullanmaktadırlar. Mev-
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cıtt hüküm hem millî bankalar arasında, hem de
millî bankalarla yabancı bankalar arasında mil
lî bankalar aleyhine bir ikilik doğurmktadır.
Bundan başka arkadaşlar, 3650 sayılı Kanu
na bağlı bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerde,
memur maaşları itibariyle hakiki ve samimî bir
tarzda hareket etmiş olmuyorlar. Dikkat edile
cek olursa bunların kadroları içinde o kanunun
onuncu maddesine dayanarak maaş yerine müs
tahdemin gibi ücret verilmekte, yani bir memur
müstahdemin kadrosu içinde 500 - 700 lira maaş
almaktadır ki, ufak bir müstahdemin 500 lira
maaş alamıyacağı bedihidir. Yani bu suretle ik
tisadi Devlet Teşekküllerine bağlı bulunan mü
esseseler dahi muvazaa yapmakta ve kanunun
ruhu tanı mânasiyle tatbik edilememekte idi. Asıl
memurlar istisnai hükme tâbi olarak ücret al
maktadırlar. Onun için İktisadi. Devlet Teşekkül
lerine ait olan kanunun dahi bugünkü ihtiyaç
ve zaruretlere göre biran evvel tadil ve. ıslah edil
mesini ve huşu i sermaye ile işliyen müessesele
rin sermayesinin terakümü bakımından haiz ol
dukları ehemiyet gözönünde tutularak bunlara
ait tadil ve düzeltme kısmının şimdiden kabul edil
mesini Bütçe Komisyonunuz muvafık gördü.
Bendeniz de Komisyonun raporunun kabulünü
rica ederim.
İHSAN 1IÂMİD TİGREL (Diyarbakır) —
Etendim Kürsüye; çok çıkmayı itiyat edinmiş
olmakla beraber böyle günde üç defa yüksek
huzurunuza gelmek suretiyle sizi rahatsız ettiğim
için affınızı rica ederim.
Mâruzâtımın bazı arkadaşlar tarafından iyi
anlaşılmadığını veyahut benim iyi anlatamadığı
mı görüyorum. Arkadaşımız Şahin Lâçin o suretle
beni ret ve cerhe kalktılar ki, güya ben bütün
müesseselerin, baremin hududu dâhiline, çerçe
vesi içine alınmasını istiyormuşum gibi bir te
lâkkiye kapıldıklarını görüyorum.
Ben bilâkis :>650 sayılı Kanunun hakikaten
bugünkü şartlara uymadığını kabul edenlerdenim.
Fakat bunun bir yama halinde; bugün iki mües
seseye, yarın iki müesseseye tatbiki şeklin
de dâvayı
halletmektense, radikal olarak
bütün ':. müesseselerimizde tatbiki lâzım gel
diği
gibi, radikal olarak
ele alınmasına
taraflarım,
bugün iki
bankayı
buradan
kurtarıp yeni bir vaziyet ihdas
etmekten
se, heyeti umnmiyesini göz önüne alıp, bütün
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J soracağım, müsaade ederseniz.
|
BAŞKAN — Buyurun.
\
EMİN HALİM ERGUN (Ankara; — Efenj dini; bankalar anonim şirket halinde kurulmuş
tur ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurul
muştur. Bu itibarla encümenin «Hususi sermaI ye ile kurulmak» dan maksadı bu ise. bunu tavJ zih etmek lâzımdır, yok eğer başka bir kasıt
varsa, hususi kanunlarla kurulan bankalar, kas
tı varsa, demindenberi yapılan münakaşa mevzuundan dışarı çıkmış gibi oluyoruz.
Bu itibarla Komisyonun bu ciheti tavzih et
mesini irca ediyorum.
J
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; birinei
maddenin (l>) fıkrası şimdi mevcut olan kanun
da şöyledir- : «Hususi kanunlarla kurulan ban
kalar ve teşekküllerle hususi surette teşekkül
eden ve ödenmiş sermayesi 2 milyon lira veya
daha ziyade olan millî bankaların memurları»
dır.
Yeni metin ise : «Hususi kanunlarla kuru
lan bankalar ve teşekküllerle hususi surette te
şekkül eden ve sermayesinin yarısından fazlası
Devlete veya bu kanunda yazılı müesseselere ait
olan millî bankalar memurları» şeklindedir. Ta
dil edilen kısım budur.
BAŞKAN — Anlaşıldı-mı efendim? (Anlaşıl
dı sesleri).
O halde birinci maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
delere geçilmesi kabul edilmiştir.
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Ay
yenler... İkinci madde kabul edilmiştir.
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659
MADDE .'>. — Bu kanunu Hakanlar Kurulu
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
yürütür.
nın tadiline dair Kanun
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
MADDE 1. — :î659 sayılı Kanunun birinci
Kabul edilmiştir.
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir.
tirilmiştir:
9. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ço
B) Hususi kanunlarla kurulan bankalar
cukların
korunması hakkında kamın tasarısı ve
ve teşekküllerle hususi surette teşekkül eden ve
İçişleri,
Milli
Eğitim, Çalışma, Adalet, Bütçe ve
sermayesinin yarısından, fazlası Devletin veya bu
Sağlık
ve
Sosyal
Yardım Komisyonları raporları
kanunda yazılı teşekkül ve müesseselerin elinde
(1/137) [1]
bulunan millî bankalardaki memurlar.

Millî Bankaların ne gibi bir bareme tâbi olmala
rını beraberce mütalâa edelim, dedim. Yoksa
bunlar barem hudut ve çerçevesinden hariç mi
kalsın. Dâhil mi edilsin hususi teşebbüslerin vazi
yeti şöyle olsun, ötekiler böyle olsun diye teferru
ata da sapmış değilim, yalınız bazı misaller ala
rak her iki tarafta bazı mahzurlar olabilece
ğini ileri sürdüm. Bu mahzurları etraflıca konu
şabilmek için esaslı kanunun getirilmesini bekliyelim dedim. Yoksa kendileri ile beraberim, ha
kikaten: köstekleyicidir. Bu köstekleme vaziye
tinden dolayı yalınız bahis buyurdukları İş Ban
kası ve Ticaret Bankası bu vaziyete düşmüş de
ğillerdir. Diğer bankalar da İm vaziyettedir. O
halde niçin yalnız iki bankayı mütalâa ediyo
ruz"] Benim endişem, benim arzetmek istediğim
budur*.
Bir noktada Sayın Başkanım Rıza Erten'in
zühul ettiklerini zannediyorum, dediler ki, müs
tahdem sıfatiyle 600 - 700 lira alan müdürü umu
miler vardır. Böyle bir şey yoktur.
10 ncu maddeye giren 150 - 160 lira alan me. mıırlardır. Yoksa müstahdem sıfatiyle böyle
600 - 700 lira, alan umum müdür veya şube mü
dürü , falan yoktur. Nihayet ihtisas mukabili
olarak almış olanlar olabilir. Esas mesele ile il
gisi yoktur, temas edildiği için arzediyorum.
Ben işin radikal olarak halledilmesi için ba
rem kanununu getirilmesinde ısrar ediyordum.
Hükümet böyle bir baremi getiremiyeceğiz dedi
ğine göre, takdir yüksek heyetindir.

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim?
EMİN HALİM ERCÎUN (Ankara) — Bir sual

f i | ti5 sayılı hasmayazı tutanağın
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDTM BAKANI
Dr. BEHÇET ÜZ (Denizli) — Muhterem arka
daşlarım ; kanunlaşması için huzurunuza getiri
len «Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukla
rın korunması hakkındaki tasarı», sosyal dertle
rimizden önemli bir boşluğu dolduracaktır, izin
verirseniz, memleket genel efkârını yakından
meşgul eden, acısı duyulmuş ve üzerinde pek
çok söz söylenmiş ve yazı yazılmış olan bu bü
yük meseleyi halletmek için hazırladığımız tasarı
da hâkim olan ruha, lüzum ve zaruretlere ve bu
alanda yapılabilecek işlere dair, Yüksek Mecli
sinizi aydınlatmak istiyorum :
Hiç birimiz şüphe etmeyiz ki; bu güzel yur
dun nüfus çokluğuna ihtiyacı büyüktür. Mem
leketi yükseltmek, bayındırlaştırmak \re güzel
leştirmek, genel hizmet ve ihtiyaçları karşıla
mak, hayat savaşında ve vatan savunmasında
başarı sağlamak, nüfus çokluğu ve bu nüfusun
her tekinin sağlığı ve sağlanlığı ile ancak müm
kündür. Bir milletin artmasında ilk şart ve
temel nüve de çocuktur. Çocuk, bir memle
ket için he. şeydir. Vatanın mesut ve emin
istikbalini o hazırlar. O olmazsa ve onun iyi ye
tişmesi için gerekli imkân ve tedbirler alınmaz
sa, hiçbir şey yapılamaz, ve başarılamaz. Tasa
rımızın ruhu ve özü işte budur, bu millî dâvaya
hizmettir.
Eskiden dedelerimiz, çocuğun memleket çapın
daki- bu büyük önem ve değerini takdir ettiler,
çoğaldılar, taştılar, sınırları aştılar, impara
torluklar kurdular ve imparatorluklar devirdi
ler, dünyaya her yönden şan ve şeref saldılar
ve bunlara, memleket içinde kurdukları ha
yırlı ve örnek tesislerle muvaffak oldular. Böy
lece hayırlı, başarılı ve verimli işler meydana
geldi, inhitat devrinin ilgisizliği ve kayıtsızlığı
yüzünden göçen bu güzel eserlerin, hâlâ şurada
burada kalıntılarına rastlıyor, üzüntü duyuyo
ruz. Cumhuriyet devrimizin derin bir acı ve bü
yük bir ihtiyaç duyarak; doldurmak istediği bu
boşluklar, çeşitli hayır kurullarımızın şimdiye
kadar geçen faydalı ve yararlı çalışmalarına
rağmen henüz dolmamıştır. Bu eksikliği duyan
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis (îrupu, uzun
konuşmalardan sonra sosyal hayatımızı pek ya
kından ilgilendiren bu önemli işle Uğraşmak ve
bunu tertiplemek istemiş, bir tasarı hazırlayıp
Yüksek Meclise getirmek ödevini. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınıza vermişti. Bakanlık,
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biz ve diğeı medeni memleketlerde bu işler üze
rindeki çalışmaları çok iyi inceliyen Parti Ko
misyonunun projesine, kendi mütehassıslarının
emek ve gayretlerini de ekliyerek hazırladığı ta
sarıyı (15) ay evvel Meclise getirdi, işte oza
nı andan beri. Büyük Meclisin çeşitli komisyon
larında sayın arkadaşlarımın daima minnettar
kalacağım müşfik ve samimî alâkalariyle, de
rin bilgi ve değerli çalışmalariyle kıymeti artan
bu tasarı, bugün huzurunuza gelmiş bulunuyor.
Konuşmasında kolaylık olmak ümidiyle, ta
sarının güttüğü amaçların göreceği işlerin öze
tini arzetıneyi. faydalı buluyorum.
Devlet, özel idareler, belediyeler, hayır ku
rumları ve halk, bu işle derece derece vazifelen
dirilmekte, kimsesiz, terkedilmiş ve anormal
çocukların doğumundan itibaren .18 yaşına ka
dar bakımları, korunmaları ve iyi yetiştirilme
leri için ilgilendirilmektedirler. Böylelikle sık
sık görülen ve hepimizin kalblerini sızlatan kö
tü ve müessif olayların, zamanla tamamen kalk
ması ve medeni cemiyetlere lâyık tesislerin ku
rulması yolu. tutulmuş bulunmaktadır. Hemen şu
nu arzedeyim ki; bu alanda karşılaştığımız ve
karşılaşacağımız zaruret ve ihtiyaçlar, tasarıda
hiçbir lükse ve hattâ fazlalığa kapılmadan ve
Devlet elindeki mevcutlardan da istifade edil
mek suretiyle hazırlamıştır. Buna göre:
1. — Yeni doğan ve süt yaşında en küçük
terkedilmiş kimsesiz çocuklar ki, (Biz bunları üç
yaşına kadar aldık) ;
2. — 3 - 7 yaş arasındaki terkedilmiş, kim
sesiz çocuklar;
•>. — 7 - 18 yaş arasındaki okula, işe ve sana
ta ayrılacak terkedilmiş kimsesiz ve aylak ço
cuklar vardır.
Bunları doğuşlarından itibaren 18 yaşına
kadar bakmak, barındırmak, yaşatmak, yetiş
tirmek ve cemiyette herhangi bir işe yarar fay
dalı ve verimli bir uzuv haline getirmek istiyo
ruz. Bunun için de lüzum ve ihtiyaç nispetinde
memleketin muhtelif yerlerinde kreşler, yuvalar
ve pansiyonlar açmak, terzilik kunduracılık ve
marangozluk gibi her birerlerinin istidatlarına
görj* yetişecekleri sanat atelyeleri kurmak, ay
rıca* buntarı Devlet ve hususi çiftlik ve fabrika
larına yerleştirmek,* kız çocuklardan bazılarını
çok*muhtaç olduğumuz^hemşirelik, hastabakıcılık ve ebelik gibi mesleklerde yetiştirmek arzu-
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sandayız. Tasarının ilk hazırlanan şeklinde.
bütün bunları yapmak yetkisi, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınıza verilmekte idi. Komis
yonlarda yapılan bazı değişiklikler ve en son
Sağlık Komisyonunda yapılan esaslı bir tadil
ile, yedi yaşından sonraki normal çocuklar, Mil
lî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Buna göre :
yedi yaşına kadar normal, yedi yaşından yukarı
anormal çocuklar Sağlık Bakanlığına, yedi ya
şından yukarı normal çocuklar Millî Eğitim Ba
kanlığına verilmekte, her ne yaşta olurlarsa ol
sunlar müşahede kamplarındaki çocuklar da,
Sağlık Bakanlığının bakım ve gözetimine bıra
kılmaktadır. Bu suretle. Millî Eğitim Bakan
lığının elinde bulunan sanat okullarından ve
diğer eğitim teşkilâtından faydalanmasının ve
yukarda arzettiğim tesislerin bu Bakanlık mari
fetiyle kurulmasının, daha iyi ve elverişli olaca
ğı kabul edilmiş bulunuyor. Böylece bu büyük
ve külfetli iş, iki Bakanlık arasında taksim edil
miş oluyor. Sizlerin tasvip buyuracağınız tarz
ve şekil, bu önemli millî dâvamızın en iyi ve en
uygun bir hal sureti ve çaresi olacaktır. Kanunu
kabul eden Sayın Meclisi, milletimizin öksüz,
kimsesiz ve himayesiz kalmış yavrularının dai
ma minnetle anacaklarını ve geleceklerinin de
şükranlarını katarak, saygılarımla
Yüksek
Heyetinize arzeder ve bu tasarıyı çok uzun zamandanberi beklediğimiz için ivedilikle görü
şülmesini rica ederim.
BAŞKAN — Efendim,
ivedilikle mü
zakeresini reye koymadan evvel söz alan
arkadaşların isimlerini okuyacağım, belki unu
tulmuş olanlar vardır.
Dr. Sadi Irmak, Dr. Kâmil îdil, Tezer Taşkran, Sedad Çumralı, Hulusi Oral, Reşad Ay
dınlı, Kemal özçoban, Ahmet Tahtakılıç.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Usul
hakkında, ivedilik aleyhinde konuşmak üzere
söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) -Muh
terem arkadaşlar, Birinci Büyük Millet Mecli
sinin teşekkülüne ait kanunları yaparken, İc
ra Vekilleri Heyetinin içerisinde eski Sıhhi
ye Nezaretine Sıhhat ve tctinıai Muavenet .Ve
kâleti adım korken, Türkiye'nin içtimai ırtlıave-nel' bakanından,., vakıfla tu zihniyetinden ma
halle * ananelerine* kadalı>, ıMçtjmai teavümün
kendi içinde, halkın psikolojisine göre, düzen-
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lenmesini derpiş etmiştir. Fakat son 20 yıla
bakıyoruz, 20 yıl içerisinde Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâleti içtimai muavenet mevzu
unda; altı ve daha ziyade çocuk doğuran ana
lardan fakir olanlara cüz'i para vermek, fakir
olmıyanlara da madalya vermekten başka bir
içtimai muavenet vazifesi yapmamış bulunuyor Diğer taraftan sayın Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Bakanının da ifade ettiği gibi, senelerdenberi bu mevzu, bir Hükümet mevzuu, Dev
let mevzuu olarak kâh Parti Grupunda, kâh
Mecliste, metruk çocuklar meselesi yetim ço
cuklar meselesi, malûl çocuklar meselesi diye
ayrı, ayrı zaviyelerden ele alınmış, kâh Devlet
çiftliklerinde bunların yerleştirilmesi, kâh baş
ka esaslarda ele alınması gibi, türlü fikirler
mevzubahis olmuştur.
Siyasi bünyenin el koyduğu bu mevzu hak
kında, yirminci asırda en iyi kanunlar tedvini
ne esas olacak böyle sosyal mevzularda, maal
esef bir usûl ihdasına müracaat edilmeden,
bu sene bütçesine konulmuş 750 bin liralık bir
tahsisatın gölgesinde, sanki mevzuun tarifi ya
pılmış, tavsifi yapılmış ve nasıl halledileceği
ne dair bütün tedbirler
alınmış gibi ,Sıhhat
ve içtimai Muavenet Bakanı bize, aman bu ka
nunu acele çıkaralım, yıllardanberi bu iş bek
liyor, diyor.
Arkadaşlar; bu neviden kanunların ivedilik
kararı ile Meclisten geçirilmesiyle ne maksat
hâsıl olur ve ne de neticeye varılabilir. Onun
için müsaade ederseniz esasa ait müzakereler
yapılırken, bu kanun hakkında ayrı, ayrı encümenlerdeki noktai nazar farkının tevhidi dahi,
bir ivedilik kararı çerçevesi içinde neticelen
dirilecek bir
iş değildir. İvedilik kararı ne
maksadın aslına ve ne de bugünkü bünyesine
muvafıktır.
BAŞKAN — Efendim; Bakan kanunun ive
dilikle müzakeresini teklif etmektedir. Bina
enaleyh bu teklifi oyunuza sunacağım.
KEFlK AHMET SEVENĞÎL (Tokad) —
Efendim; Heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakere cereyan ettikten sonra ^maddelere geçi
lirken ivedilik »teklifinin reyeakonulmasi daha
muvafık olacağr»kanaatindeyim.
BAŞKAN -^-kOhalde<; müsaade ederseniz tü
mü hakkındaki müzakereye devam edelim, mad
delere' ;ıgeçildiği zaman ivediliği reyinize arzedejrim.
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Şimdi söz Sadi Irmak'indir.
SADÎ IRMAK (Konya) — Arkadaşlar; Hü
kümet bu tasarısiyle son derece çetin, mesuliyetli
ve fakat tehiri kabil olmıyan, mutlaka yapılması
lâzımgelen bir vazifeye el koymuş bulunuyor.
Bu itibarla teşebbüsü, memleket için çok hayırlı
bir teşebbüs olarak, memnuniyetle karşıladığımı
arzederek söze başlıyorum.
Az çok ne dozda olursa olsun. Devletçi ve
halkçıyım diyen bir rejimde, kendi sunu takdiri
olmaksızın sefalete düşmüş olan büyük bir züm
re vatandaşı ihmal etmek asla mümkün olamaz.
Devlet bu nevi vatandaşların kaderiyle her ba
kımdan yakından ilgilenmek mecburiyeti katiyesindedir. Bu itibarla bu tasarı, bu prensipler
zaviyesinden de mütalâa edilmeye lâyıktır.
Benim kanunu tatbik edecek olan arkadaşlar
dan isteklerim vardır.
Bunlardan bir kısmı,
prensiplere mütaalliktir. Bir kısmı da metot ve
merci meselesine aittir.
Prensiplere mütaallik olarak ricalarımı üç
grupta toplamak mümkündür:
1. — Servet membaları işletilmemiş fakir bir
millet olduğumuzu daima gözönünde tutarak her
teşebbüs gibi bu sosyal teşebbüste de randıman
fikrini, yani az para ile büyük netice elde edecek,
büyük sayıda çocuk yetiştirecek teşebbüsleri takibetmek lâzımdır. Bunu başka bir tabirle ifade
edecek olursak, her nevi lüks mahiyetindeki te
şebbüslerden katiyen uzak kalarak amelî, basit
fakat gayeye götüren tedbirler üzerinde durmak
tır.
İkincisi, tabiî istidatlara riayetkar olmak
yani avaredir diyerekten çocukları mutlaka bir
tahsil merhalesinden geçirmek gibi anormal bir
yükü
üzerine
almıyarak,
tabiî
istidatla
rın
inkişaflarını
nazarı
dikkate
almak
tır.
Bu
çocuklar
ve
gençler
arasında
basit, mekanik işleri yapacaklar olduğu gibi daha
üstün istidat ve inkişaf gösterecekler kadar inkişaf
gösterecekler de bulunacaklardır. Bunların hep
sini bir katagoride mütalâa etmiyerek, tabiî su
rette inkişaf edebilecek olanları hassasiyetle takibetmek, bu gibilere o istikamette mecra ver
mek lâzımdır. Memleketin geçirdiği 1 tecrübeler
den faydalanmak'şüphesiz yerinde^ olur. Geçen
Birinci Harbin ve* Balkan Harbinin/doğurduğu
büyük sefalet arasında -(jpc.uk. sefaletine kanşı alınaıinfcedbirlerden bir Mnesi de, hepinizin bildiği
veçhile, Darüleytam müesseselerinin kurıılmala-

O :1

rı olmuştur. Bu müesseseler elbette şurada ve
burada, hiç değilse, sefaletleri önlemekte az
cok faydası olmuştur. Bu müesseselerden yeti
şen kıymetli insanlar vardır fakat,
umumi ola
rak ve randıman mülâhazası bakımından bu te
şebbüsün muvaffak olduğu iddia edilemez. Psi
kolojik ve iktisadi bakımdan yeni bir Darüley
tam tecrübesine girişilmiyerek tabiî usullerle ran
dımanlı ve ekonomik usullere gidileceğini ümitetmek istiyorum. Bu sahada muvaffak olmuş te-,
lâkki edilebilecek bir misalimiz, Ankara'mızın
içinde bulunan Çocuk Islah Evidir. Bu mües
seseye giren çocuklar, miracında kriminoloji,
cinayet gibi bir şaibe de bulunmasına rağmen
tatbik edilen amelî yetiştirme usulleri sayesinde
hem az çok salâh bulabiliyorlar hem de yaratıcı
olabilmek imkânına kavuşabiliyorlar. Bu mües
sesenin safları arasında küçük sanatlar mensubu
olarak birçok adamlar yetişiyorlar ve birçok gü
zel eserler meydana getiriyorlar. Bu müessese
yalnız terbiyevi bir mahiyet taşımakla kalmıyor,
yetiştirme
tarzı
itibariyle
aynı
zaman
da müessesenin
mahiyetini
düşürerek eko
nomik
bir
randıman
veriyorlar.
Bende
niz de her arkadaş
gibi
bu
dâva ile
uzaktan yakından, hususi olarak daima meş
gulüm, bizim tasavvur ettiğimiz müesseseler şöy
le olmalıdır: Bir defa bu çocukları büyük şehir
lerden mutlaka uzak yerde yetiştirmek mecburi
yetindeyiz.
İkincisi; memleketin münasip yerlerinde te
sis edilecek, ziraat ve küçük sanatlar sahasına
giren fakat içinde aynı zamanda okulu bulu
nan büyük bir koloni meydana getirerek bun
ların neşvü nemalarını temin ettirmeliyiz. Ya
ni ilk tahsilden sonra muayyen tahsil kademe
lerine devanı ettirmek, yani ilk tahsilden sonra
muallim, mektepleri, ve saire grbi yüksek tah
sile kadar götürmekten ziyade bunların tabiî
seyir ve inkişaflarını takip ettirerek ilk inek-:
tepten sonra istidatlarına göre bir kısmını /.i- •
raatçi olarak yerleştirmek ve bunlara toprak
Kanunundan fnydalanarak arazi vermek ve di
ğer kısmını da fabrikalarımızın şiddetle muh
taç olduğu kalifiye işçi olarak yetiştirmek ve
nihayet bir kasınım ki, nıaateessüf bunların
miktarı aa olacaktır, fevkalâde istidatları, t a h 
silin yüksek kademelerine kadar hattâ' Garp
tahsiline kadar götürmek ^ balâları Devletin
imkânlarından faydalandırmak en iyi yol ola--
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çaktır. Hâdiseleri ve imkânları ve istidatları
zorlamadan Devletin imkânlarını da istismar
etmeden bu yolda »itmeliyiz. Bu yol tutulmayıp da büyük şehirlerde muayyen vasıfta bina
lar daha ucuz ve daha kolay bulunabilir, bel
ki Devletin de elinde böyle bazı binalar vardır,
bu binaların cazibesine kapılarak bu çocuklar
büyük şehirlerde tutulursa bunlar sıhhatli ye
tişemezler ve ayın zamanda nikbin ve yaratıcı
insan, olamazlar.
İkincisi; memleketin ve dünyanın hiçbir ye
rinde eksik olmıyan tahrikatın seyrine kapıl
maktan beri kalamazlar.
üçüncüsü, bizim istediğimiz vasıflarda ye
tişmezler. Hu itibarla muhakkak bunları büyük
şehirlerin dışında, geniş vatan sahalarında ye
tiştirmeye çalışmak, erken yaşlarından itiba
ren onları faydalı bir hale getirtmek suretiyle
yetişmeleri imkânını vermek elbette faydalı
olacaktır.
Şunu da tebarüz ettireyim ki, bunların için
de kriminel olan ve anormal olanlar da var
dır. Bunlara gereken itina her türlü münakaşa
nın dışındadır. Ama bunlara bu itinayı da yine
büyük şehirlerin dışında olması daha mümkün
kılacaktır kanaatindeyim.
Simdi arkadaşlar; prensiplere mütaallik
olarak, birçoklarımızın kanaatlerine uygun ola
cağını tahmin ettiğim bu mütalâalardan sonra
merci meselesini de kısaca arzetmek istiyorum :
Bu meseleyi Büyük Kurultayda da bir dâva
olarak ileriye sürmüştüm. Şimdi arkadaşlar;
Devletimiz sosyal bir Devlettir. Ve gittikçe da
ha da fazla sosyal olacaktır. Dünya şartları bu
nu emrediyor, memleket menfaatleri bunu em
rediyor. Bugün çocuklar meselesi, yarın işsiz
lik meselesi, öbürgün sosyal sigortalar mesele
si. daha öbürgün iş bulma meselesi; Devletçi
liğe doğru gittikçe daha fazla sosyal karakter
almaya mecbur edecektir. Bu itibarla bugün
karşımıza çıkan ve yarın hudutları çok genişliyecek olan sosyal meseleleri yalnız Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının omuzuna yükleme
yi bendeni/ isabetli görmemekteyim. Bu şekil
de hareket edildiği takdirde, kendisinden bekle
nen asıl gayesinden istenilen randımanı alama
nıak tehlikesi ile bizi karşılaştırır.
Şimdi; büyük bir ileri görüşlülükle kurul
muş olan. Cumhuriyet Hükümetiyle beraber
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kurulmuş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, tek sosyal bakanlık oİdrak kaktığı müd
detçe ki, elbette ozaman sosyal dâvalarımızın
en elverişli yeri orasıydı. Fakat sosyal dâvala
rın aşikâr bir şekilde arttıkça 1945 yılında di
ğer bir sosyal bakanlık kuruldu, bu bakanlığın
adı ne olursa olsun, çalışma mahiyeti bakımın
dan sosyal bir müessesedir. Bütün karşılaştığı
mız meseleleri ve karşılaşacağımız sosyal mese
leleri bu bakanlıkta toplıyarak çözmek daha rasyoıvil bir düşünce tarzı olur arkadaşlar.
I>ıı mütalâamı bu sahada ilk hizmet nöbeti
ne gelmiş bir arkadaşınızın bir meslek taassubu
olarak düşünmiyeceğinizden ve nazara almıyacağııuzdan emin bulunuyorum. Şunu bilhassa
belirtmek isterim ki, ayrıca Sağlık Hakanı
olan arkadaşlarımızla gayet sıkı ve dostane
münasebetler tesis ettim, bunu iftiharla ilâve
ederim, bu sözlerim tamamen gayrişahsi bir
mütalâadır. Yani arkadaşlarımın sözlerimden
asla hu mânayı çıkarmamalarını, dün ve bu
gün bu makama şeref veren Sağlık Bakanı ar
kadaşlarımın, halledemediler, edemezler, gibi
bir mâna çıkarmamalarını rica etlerim.
Yalnız mevzuları yakıştığı makamlara ver
mek, orada mütalâa etmek elbette memleketi
miz ve bütçelerimiz menfaatine uygun olur.
Şuna da işaret edeyim; şimdiden bu sosyal
sigorta mevzuu dolayısiyle işçi hastanesi kur
mak teşebbüsü üzerinde iki Hakanlık arasında,
dostane bağları ne kadar kuvvetli olursa olsun,
tedahüller; mahdut paralarla bunları vücuda
getirme bakımından, bazı ayrılmalar ortaya
çıkmaktadır. Onun için bugün karşılaştığımız
bu sosyal dâvanın doğrudan doğruya iş mev
zuu ile yakın alâkası vardır. Çünkü bu ya ça
lışamadan, ya işsiz ana babanın çalışamama
sından veya iş bulunmamasından dolayı yani
herhangi bir suretle olursa olsun çalışma ve.tiresiyle ilgili bir sosyal âfetin neticesidir. Ve
dâva olarak bu çocukları çalıştırarak yetiştir
mek prensipi de kabul edilince vazife ile Çalış
ma Bakanlığının daha yakından alâkalanma
sını memleketin menfaatine daha uygun bulu
rum.
Bazı arkadaşlar diyeceklerdir ki, bu böyle
olunca. Sağlık Bakanlığı ne yapacak? Arka?.
d aş lar bu böyle olduktan sonra Sağlık Bakan-.
lığının yapacağı o kadar muazzam meseleler
vardır ki, yapmakta devanı ediyor, bu meni-.
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leketiıı koruyucu ve- şifalandirıci
tababetini
yapmaktadır. îki kelinle ile ifade edileli bu
şey baş döndürücü bir vazifedir, Hattâ bir de
ğil, iki Bakanlığın dahi görebileceği bir vazife
dir. Bugünkü Bakanlık mahdut olan işleri mah
dut olan kadrosu ile belegan mabelağ işba ha
linde gören şerefli bir vaziyettedir. Hâdiseleri
zorlamak istemiyorum. Bakanlıklar arasında
iş bölümünü arzetmek istemiyorum. Bu vesile
ile sosyal mevzuların mercii meselesini, Meclisi
mizin ve Hükümetimizin bir defa daha müta
lâa etmesini faydalı bulmaktayım.
Şimdi arkadaşlar, metin üzerinde
tetkik
yaptım; muhterem Sağlık Bakanının buyur
dukları -gibi, encümenler hakikaten kendile
rinden beklenilen muşikâfane mesaiyi göster
mişlerdir. Belki böyle olduğu içindir ki, kıs
men encümen raporları arasında oldukça geniş
ınesafeler de meydana gelmiştir. Sağlık Encü
meni diğer encümenlerimizin tezlerinden olduk
ça ayrı olarak, belki çok isabetli, belki de az
isabetli bir teklif ortaya atmaktadır. Diğer
encümenlerde de arkadaşlarının fikirlerine mu
halif olan arkadaşlarımız vardır. Acaba bağlık
Encümenimiz bu fikir aykırılıklarını telif et
mek için bir teşebbüs sarf etmişler midir? Ve
böyle bir teşebbüste bulunmak için bugün za
man geç midir? Elbetteki biz bu kanunu acele
çıkaralım demiyoruz, geç kalsın da demiyoruz.
Yalnız esas olan kanunların memlektimizin ih
tiyaçlarına uygun olan şekilde çıkarılmasıdır.
-.; Çok acele de çıkarılabilir, çok yavaş da ola
bilir. Ama sureti umumiyede mevzuun, kanu
nun bir an evvel tatbik mevkiine geçmesi haki* katen şefkate muhtaç olan yavrulara Devleti
mizin kollarını açması tamamen yerinde olur.
Dr. KÂMÎL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar;
ben kanunun Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu içersinde müzakeresi sırasında yetişebil
dim ve orada Hükümet mümessili arkadaştan.
kanunun hazırlanmasında ne gibi iptidai çalış
malar yapıldığını sordum. Gönlüm arzu ederdi
ki; Hükümetin bize memlekette kaç tane kim
sesiz veya aylak, çocuk bulunduğunu, bunların
normal ve anormallerinin sayılarını veyahut
nispetlerini, üç yaşma kadar olan çocukların,
7 yaşma kadar olan çocuklarnjı ve ondan son
raki, gocukların sayılarım ve bunlar için de mâ
lûL; yahut anormal şekilde tavsif ettiğimiz ço
cukların sayılarını getirmelerini temenni eder-
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dini. Fakat Hükümet mümessili arkadaşımız, b i 
ze bu hususta herhangi bir,çalışnıaîaruo4an bah
setmediler ve çocuk sayısının da, bir tahmine
göre 160 000, bir tahmine göre de 120 bin, ara
sında bir miktarda bulıındıığıittU; söylediler. Ora
dan sonra da bu kanunun iki semedir, üzsrinıçlie
çahşıldığım ve ! \ükümet teklifi- oliarak M edişe .
getirildiğini beyan ettiler.
•
Kanunu», heyeti umumiyesi itibariyle elbet
teki çok faydalı bir teşebbüstür. Memleketin,
en mühim yaralarından birini ele almış bulunan
Hükümet, elbetteki bunu mkişai ettirmek ve,
memlekete hayırlı bir şekilde, mevkii tatbika
koymak zorundadır. Fakat bu kanunu kabul
ettiğimiz andan itibaren millete, memlekete
karşı mühim bir mesuliyet yüklenmiş oluyoruz
Bu mesuliyet, şurada, burada, yui"dun herhangi
bir noktasında bulunan çocukların ayni derecede
bu şefkat müessesesinden istifade etmesini temin
etmek bakımındandır. Hükümetin, yapılan mü
zakereler sırasında, bu sene için ancak 750 bin
lira alacağını ve bundan sonra da bütün gay
retlere rağmen pek büyük bir para temin edemiyeceğini anladık. Bize resmen ifade ettiler,
150 000. 160 000, 100 000 - miktarı her ne olursa
olsun - çocuğun, aynı derecede memleket eliyle
bakımı, yetiştirilmesi, iş sahibi edilmesi, vatatnı
faydalı bir hale getirilmesi meselesi büyük bi:*
soru olarak karşımızda duruyor. Bu kanuna
ben reyimi verirken, yurdun herhangi bir t a 
rafındaki çocukların ayni derecede bu kanun
dan faydalanacağını düşünmekteyim. Bir defa
Sıhhat Bakanlığı karakter itibariyle öyle bir
müessesedir ki; kendi teşkilât kanununda da
yazıldığı gibi, memleketin sağlık işleriyle, bil
hassa koruyucu mevzudakr çalışmalâriyle ve
ondan sonra da mediko sosyal, tıbbi, içtimai
safhadaki yardımları yapan bir hüviyet iktisap
etmiştir. Bundan benim anladığım mâna; ta
babet, meslekler içersinde memlekete hizmet et
mek gibi şerefli bir vazifeyi yüklenmiş bulunu
yor. Bunun dışında, Tahtakılıç arkadaşımın te
mas ettiği gibi, sosyal yardım bakımından'ya
pılmış işler çok azdır. Şöylece 20r senelik, ma
ziye bakıyorum; çok çocuklu imalara yardım.-:
zelzelelerde bütçenin verdiği imkân nispetinde
küd&k bir yardım, birkaç kör* sağar ve dilsize;
bir yuva temini gibi birkaç, mevzpdatt diş&Eiya.
çıkmış değildir,; Kendiriktişftş >tak#t*. buna, mü
sait değildir. Malbuki kanun ilşkâimet tarafın-
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daiı getirildiği zaman, sıfır yaşından 18 yaşın,:
kadar olan kimsesiz kalmış çocukların her ba
kımdan yetiştirilmesi, okutulması ve iş sahibi
olması gibi çok mühim birkaç vazife birden Sağ
lık Hakanlığından beklenmektedir. Sağlık Ba
kanlığının bünyesinde bulunan mütahassıslar,
eğitim mevzuunu bilmezler, gayet tabii olarak.
Çünkü ihtisasları dışındadır.
Bir de anormal çocuklar mevzuu vardır.
Bunların içersinde ahlaken zayıf dediğimiz,
mükeyyifata alışmış çocuklar dediğimiz, ahlak
bakımından normal yoldan çıkmış dediğimiz
çocuklar mühim bir problemdir.
Sağlık Ba
kanlığı bunları nasıl yetiştirecek ve hangi mü
tehassısla riyle bunlarla uğraşacaktır?
Hangi
okulunda okutup bunları yetiştirecektir? Ni
hayet bunlara
hayat içerisine ne gibi bir iş
bulup yerleştirecektir. Bu, büyük bir mesele
dir. Kendi takatinin tek basma buna müsait
olacağını tahmin etmiyorum. İçerisinde çalış
tığım bir müessesedir, bildiğim için soyuyo
rum. Bu bakımdan Komisyonda ben fikrimi
ar/ettiğim zaman dedim ki, acaba bu kanunu
muhtelif bakanlıklar arasında vazife taksimi
suretiyle daha kabili tatbik ve verimli bir
hale sokamaz mıyız? Millî Eğitim müessese
miz vardır. Millî Eğitim müessesemiz bugün
analı babalı çocukları heyeti umumiyesiyle ele
alacak kadar bir kadroya sahiptir. Memleket
teki mektep sıkıntısını hepimiz biliyoruz Bun
ların hepisine ilâveten Sağlık
Bakanlığına
Millî Eğitim işini de veriyoruz, diyoruz ki,
mektep aç. Halbuki bu. Millî Eğitim müessese
mizin realize ettiği bir iştir, şimdi Sağlık
Bakanlığına gönderiyoruz. Diyoruz ki, mektep
aç, bunlara bak, yetiştir. Bir Hükümet organı
na yapanuyacağı bir işi vermek suretiyle ona,
sana bu vazifeyi veriyoruz ama muvaffak
olma demekten başka bir şey yapmıyoruz. Bir
kanımla bir Devlet organına bir iş verirken
o Devlet organının bunu yapabilme takatini
de düşünmemiz lâzımdır.
Onun üzerine bu
teklif Sağlık Komisyo
nunca tutuldu ve diğer arkadaşlar da ^fikirle
riyle büyük yardım ettiler ve meseleyi iki
parçaya, ayırdılar: Normal
çocuklarjj Mj^î
Eğitim müessesemizin yetiştirmesini; kimsesiz
7 yaşma kadar,,gocukların. da. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının şefkat müesseselerinden
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müstefit olmasını ele alır şekilde bir netice
ye inkılâp ettirdiler .
Şimdi Millî Eğitim Bakanlığına düşen va
zife, yine bir hayli mudil bir şekil almıştır.
Bugün memleket içerisinde analı babalı çocuk
lar vardır. Bunların heyeti umumiyesi 18 ya
şına kadar Millî Kğitim Bakanlığının himaye
sinde değildir. Bunların çoğu ilk tahsilini
yaptıktan sonra hayata atılmakta, çalışmakta
ve kendilerine muayyen, bir kazanç ve geçim
yolu bulmaktadırlar. Benim kanaatim, bu işin,
iş veren veyahut iş bulan Çalışma Bakanlığı,
yine birçok iş sahalarını bünyesinde toplamış
olan Tarım Bakanlığı ve İktisadi Devlet Teşek
küllerini kendi bünyesinde bulunduran Ekonomi
Bakanlığı gibi muhtelif Devlet Bakanlıklarına,
vazife taksimi suretiyle verilmesini çok yerinde
bir hüküm olarak mütalâa ediyorum.
Sonra anormal çocukların bakımı meselesin
de çok mühim bir nokta vardır. Bilhassa Sadi
Irmak arkadaşımız bu konuya temas ettiler. Ço
cuk Islah Evinden bahsettiler. Orada anormal
olması dolayısiyle suç işlemiş veyahut suç işle
meye temayülü olan çocukların hususi bir yetiş
tirme ve terbiye tarzına tâbi tutulması icabeder.
Onun için bu müessesenin bağlı olduğu Adalet
Bakanlığının da bu çorbada tuzu bulunması lâ
zımdır kanaatindeyim. Büyük vazifeleri sadece
Sağlık Bakanlığında toplamak hatalı bir yoldur.
yapamıyacağı bir iş olarak gördüğüm için bil
hassa bu noktayı tebarüz ettirmeyi yerinde bu
luyorum. Bunun dışında bir de para meselesi
vardır. Para, en mühim bir mevzudur. Bugün
750 bin lira veriyoruz. Devlet mümessiline sor
dum, bu sene ele alacağınız çocukların sayısı
kaçtır? Dedim. Bu sene ancak 250 çocuk alaca
ğız dedi. 750 bin lira sarfedileceğine göre bu
nun içerisinde teşkilât kurmak, bina kiralamak,
şu, bu ve sair masraflar da vardır heyeti umu
miyesi itibariyle çocuk başına üç bin lira bir
masraf yapılacaktır demektir, ileride daha faz
la para almak imkânı bulundukça ve inkişaf et
tikçe daha fazla çocuğu ele alacağız ve temin
edeceğiz diyorlar.
Başlangıçta bili .kadar pahalı Man bir çalışma
sistemine gitmek doğru değildir.!; Paramız yok
tur. Devletin nihayet verebileceği para nispeti,
Maliye Bakanı arkadaşmış, zannetmiyorum ki,
3 milyondan fazla olsun diyorlar. Bunu kendi
leri mütaaddit defalar söylediler. Binaenaleyh
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3 milyon lira ile memleket dahilindeki bütün
kimsesiz, aylak çocukları yetiştirmeye imkân ol
madığına göre, bir taraftan bir para temin et
mek zarureti vardır. Bunun, yine encümende
bir teklif şeklinde, özel idarelere ve belediye
lere de yüzde muayyen bir nispette yardım şek
linde tahmil edilmesi teklif edildiği halde maal
esef bu, kabul edilmedi. Kabul edilir, edilmez,
orasını bilmiyorum. Fakat para olmadıkça böy
le 100 - 160 bin çocuğun bakımını üzerine alması,
bence Devletin yapamıyacağı bir işi yüklenmesi
demektir. Bu bakımdan üzerinde durulması lâzımgelen bir konudur.
BAŞKAN — Tezer Taşkıran.
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem
arkadaşlarım, elimizdeki kanun tasarısı memleetin çocuk dâvasının çok önemli bir cephesini ele
almakta ve beden, ruh, ahlâk bakımından geliş
meleri tehlikede bulunan çocukları korumak ve
bunları cemiyete faydalı uzuvlar haline getir
mek amacını gütmektedir. Bu itibarla çoktanberi beklemekte bulunduğumuz bu tasarının ga
yelerinin hepimizin müşterek gayeleri olduğuna
şüphe yoktur ve bu işi ele almakta geç kalmış
olmamıza rağmen tasarıyı sevinçle karşılıyorum.
Ancak muhterem arkadaşlar. Bu önemli adımı
atarken muvaffak olmak için çok dikkatle ça
lışmamız gerektir düşüncesindeyim. Beni bu
tarzda düşünmeye sevkeden başlıca sebepler
birçok yıllar evvel de kanunlar muzda çocukla
rı korumak; için konulmuş çok güzel maddele
re rağmen (Meselâ Medeni Kanunda, Umumi
Hıfzıssıhha Kanununda, Ceza Kanununda oldu
ğu gibi) bu maddelerin icabettirdiği teşkilât
kurulamadığı için işliyemez bir hale gelmiş ol
malarıdır. öyle zannediyorum ki, eğer Medeni
Kanunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanununda ço
cukları korumak için konulmuş maddeler tam
bir şekilde işliyebilmiş olsaydı bugün karşımı
za hattâ bu tasarının da getirilmesine lüzum
olmıyacaktı. Meselâ Umumi Hıfzıssıhha Kanu
nunun 161 ııci maddesi; metruk, kimsesiz ço
cukların altı yaşını ikmal edinceye kadar ma
hallî belediyelerce ve belediye olmıyan yerler
de köy ihtiyar .heyetlerince himaye" edilmesini
mecburi kılmıştır. Yine meseli Medeni Kanu
nun 273 ncü maddesine göre, çocuğun bedence
veya fikirce gelişmesi tehlikede bulunur yahut
çocuk. manen terkedilmiş bir halde olursa1 yar
gıç çocuğu ana ve babasının elinden alarak
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başka bir ailenin yanına veya müesseseye yer
leştirebilir, denilmektedir, işte bu gibi madde
lerin gerektiği gibi işliyememesi dolayısiyledir
ki, yeni bir tasarı ile konuyu bütün şümulü ile
ele almak istiyoruz.
Bu yeni tasarı maddelerinin de işliyemez bir
hale gelmemesi için çok dikkatli olmak mecbu
riyetindeyiz.
Noksan tedbirlerin ve yarım teşkilâtın do
ğuracağı tepkileri önceden hesaba katmamız
gerektir, bu düşüncelerle Hükümet gerekçesin
de yazıldığı üzere «ilk adımlar atılırken dar
bir çerçeve içinde işe başlamak ve uygulama
larda alınacak sonuçlara göre çalışma alanını
ve hacmim genişletmek» fikrini Millî Eğitim
Komisyonu raporunda yazıldığı üzere yerinde
buluyor ve bu düşünüşü memleketimizde yep
yeni olan bu işte şümullendirmelerden evvel
daima dar sahalarda yapılacak tecrübelerden
sonra alınacak sonuçlara göre hareket etmek
manâsına alıyorum. Bu bakımdan .tasarı tatbi
katı kimsesiz, avare çocuklar konusu ile bil
hassa karşı karşıya bulunan istanbul, Ankara
gibi şehirlerden başlamalı. Ancak bu şehirlerde
kanun maddelerinin işliyebilmesi için gerekli
olan teşkilât, kanun uygulanmaya başlanınca
kurulmuş olmalıdır. O suretle ki, meselâ vesa
yet daireleri bir çocuğun bir müessesede yetiş
tirilmesine lüzum gördüğü zaman çocuk hemen
bu müesseseye sevkedilebilsin.
2) Üzerinde durulması lâzımgelen bir cihet
de tasarıya göre kendileriyle meşgul olunacak
çocuk zümreleri geniş ve çeşitli olduğundan ve
hepsini birden ele almaya imkân bulunamadı
ğından en evvel ele alınacak zümrenin o anda
başıboş çocuklar olmasıdır. Bu çoeıiklarm biran
evvel elinden tutmamız gerektir. Muhterem ar
kadaşlar; son aylarda çıkan bir isviçre mecmu
asında başıboş, serseri çocuklar için «cinayetin
ihtiyat ordusu» denilmektedir. Kanaatimce,
çok yerinde olan bu görüş bugün bu çocuklara
yapacağımız hizmetlerle ilerde cemiyeti ne ka
dar büyük tehlikelerden kurtaracağımızın be
liğ bir ifadesidir. Beden, ruh ve ahlâk gelişme
leri tehlikeler içinde bulunan bugünün kimse
siz terkedilmiş çocukları, yarının suçlu büyüklerMir. Bundan dolayı en evvel ele alınacak
zümre bu olmâîidırt r
"V • '
:
3) Kanunun ruh v^ gayesi bakımından di
ğer bakanlıklar teşkilâtında- da gerekli adımla-
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rın atılması ve biribirini tamamlayıcı bir ça
lışma sistemi kurulması gerektir düşüncesinde
yim.
Millî Eğitim Komisyonu gerekçesinde belir
tildiği üzere dâvanın önemli bir kısmı çocuk
hukuku ile ilgili bulunduğu için Garp memle
ketlerinin hepsinde kurutmuş bulunan ve yal
nız suçlu çocuk konuları ile değil, her hususta
bakıma, korumaya' muhtaç olan çocuklarla da
meşgul cilan çoeHik mahkemelerinin de memle
ketimizde biran evvel kurulması gerektir. Di
ğer taraftan Çalışma Bakanlığının da çocuk çalışmasmi tanzim etmesi gerektir. Bizde İş Ka
nununda 12 - 18 yaşlar arasında bulunan ve sa
nayide çalışan çocuklar için bazı himaye hü
kümleri vardır. Çok yerinde olan hükümlerle
beraber'' kanaatimce bu kanunun da eksik ta
rafları vardır ve bu bakımdan tamamlanmaya
muhtaçtır:
' B u n a mukabil îş Kanunu şümulü dışında.
kalan küçük sanayide ve el sanayiinde çalışan
çocukları himaye eden hiçbir hüküm yoktur.
IT'albiiki bilhassa bedenen ve belki de 'ahlaken
tehlikede olmak1 bakımından bu sahada (.alı
şan çocukların durumu üzerinde önemle dıırulhfayı icabettir'eeek bir haldedir. Küçük sa
nayide gayri müsait şartlar altında çalışan bin
lerce çocuk Vârdir. Bu itibarla bu çocukların
acı dürıımlariyle yakından ilgilenmek, hangi
yaştan itibaren ne gibi işlerin, ne gibi şartlar
la ve ücretlerle çbeııklar tarafından yapılması
na müsaade olunacağım tasrih etmek gerektir.
Sonra sokaklarda müvezzilik, seyyar satıcı
lık, hammallık'yapançocuklar vardır. Bun
lar çok kere zan'noluridüğu gibi tamamiyle kim
sesiz çocuklar da döğîldir. Çoğunun anası,
babası veya îkisindeaı birisi vardır. Bu çocuk
ların çoğuailelerinin geçim yükünü hafifletmek
gayretiyle* çlrp'ıtfan memleket
yavrularıdır.
Bunlar "bedenen olduğu kadar belki ondan da
fazla,- ruhi, ahlaki tehlikelerle karşı karşıyadırlar. Heir^akşanv'sadece gazete satan çocuk
ların sürüm rç'irı -kullandıkları cümlelere biraz
dikkat etmek, onlaıin manen ne büyük bir
tehlike- içinde bulunduklarını • göstermek için
kâfidir. Kah "babasını öldüren katili yazı
y o r : " kâh -''karısını yakan kocayı yakıyor;-di
ye bağıran< bu zavallı çocuklar günde az bir
para kazanmak''bahasın»' günün her saatinde
sokaklarda karşımr/dadıi'lar.
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Muhterem arkadaşlar, ben bu çocukların
Ankara'daki durumunu tesbit etmek amacı ile
geçen yıl Millî Eğitim Müdürünün ün lûtufkâr
yardımı ile bütün ilkokullarda bir araştırma.
yaptım. Vardığını neticeler içinde size arzında
fayda gördüğüm iki kısımdan bahsedeceğim:
Geçen yıl Ankara'da ilkokul talebesi olup da şu
rada, burada çalışan çocuk sayısı, (1065) idi.
Bunların vasati kazancı da 45 - 50 kuruştur.
Gerçi günde 2,5 - 3 lira kazananlar da vardır.
Fakat buna mukabil günde 10 kuruş kazanan
da mevcuttur. Yedi yaşından 15 yaşına kadar
olan bu çocukların hepsi kazandıkları paraları
ailelerine verdiklerini söylemektedirler.
Şu halde esas itibariyle ailelerin asgari ge
çimini sağlıyacak tedbirler almak lâzım olmakla
beraber halen bu aile durumlarını maddeten
düzelteni iveceğinize göre çocukların mesailerini
tanzim etmeliyiz. Nâçiz kanaatime göre çocukları
bu seyyar satıcılığa, müvezzilik, hamallık işlerinin
başıboş halinden mutlaka kurtarmak ve buna mu
kabil Çalışma Bakanlığının tanzim edeceği esas
lara göre Devlet, belediyeler, hayırsever va
tandaşlar eliyle kurulacak çocuk çalışma yurt
ları kurmak gerektir. Bu suretle yaşlarına, be
denî takatlarına, terbiye ve psikoloji icapla
rına göre günde kısa bir zaman çalışacak ve
yine evlerine yardım edebilecek olan bu çocuk
lar sokakların çeşitli tehlikelerinden uzaklaş
tırılmış olacaktır. Alın terleriyle hayatta tulunmak istiyen bu haysiyetli yavruların ahlâk
larını, sağlıklarını korumak borcumuzdur. İş
te bu bakımdan da Çalışma Bakanlığının çocuk
çalışmasını tanzim etmesi gerektir. Çocukları
nı sebep yokken işe sevkeden, hattâ içkilerini
teinin için çalıştıran babalar ve analar da var
dır. Kanaatimce bu konu ele alınırken bu çe
şit ana ve babalar için de hususi ceza hüküm
leri konulmalıdır. İşte bütün bu mâruzâtımla
varmak istediğini netice şudur:
Çocuk çalışmasına tanzime ve çocukları iş
hayatında himayeye hizmet edecek toplu bir
kanuna şiddetle ihtiyaç vardır. Bugünkü ha
liyle bilhassa küçük sanayide; seyyar satıcılık
gibi işlerde ahlâkları, sağlıkları tehlikeler için
de bulunan bu çocuklar yarın için iyi bir işçi
olamıyacak kadar yıpranmakta ve yarının ya
rarlı vatandaşları olmak vasfını kaybetmekte
dirler. İşçilikleri ucuz, itaatli bazı işlerde el
leri büyüklerden de yatık, kendi sıhhi ve mâ-
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nevi durumlarını düşünemiyecek bir halde bu
lunan, kâh kendilerine bakacak kimse olmadığı,
gâh ana baba zaruret içinde bulunduğu için,
gâh onlarıa küçücük sırtlarından geçinmek istiyen ana ve babaya düştükleri için hemen yedi
yaşından itibaren hayat sıkıntıları ile göğüs göğüse gelen bu çocukları korumak, kanaatimce
en önemli işlerimizden birisidir, işte bütün
bu düşüncelerle arzetmek istediğim husus şudur
ki, Çalışma Bakanlığı da bu kanunun ruh ve
gayesine uygun, çalışan çocukları koruyucu ka
nunlarını hazırlamalı ve bu suretle bu büyük
dâva birbirini tamamlayıcı bir sistem içinde
gelişmelidir.
Bu iş için ayrılan tahsisattan da bahsetmek
istiyorum: Bu yıl bu büyük dâva için ayrılmış
olan 750 bin lira konunun önemi karşısında
âdeta sembolik bir kıymet taşımaktadır. Ya
rının büyükleri olacak bugünün kimsesiz kü
çüklerinin bir an evvel korunması için muhakkak
ki çok daha geniş bir bütçeye ihtiyacımız vardır.
Kanaatimce hattâ başka masraflardan da kısa
rak bu kimsesiz, bedbaht çocukları Büyük Mec
lisin şefkatli himayesi ile başlarını Türk Milleti
nin göğsüne dayamış kimseli ve mesut çocuklar
haline getirmek için mümkün olan çabuklukla
mümkün olanı yapmalıyız.
Muhterem arkadaşlar; şunu da arzedeyim
k i ; Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu konu
yu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Millî
Eğitim Bakanlığı arasında bölmektedir. Muay
yen bir yaşa kadar ve muayyen durumda bulu
nanlar Sağlık
Bakanlığına
verilmektedir.
Muayyen
bir yaştan sonra ve bazı hu
susiyetler
gösterenler
Millî
Eğitim
Ba
kanlığına verilmektedir. Bu kanuna gö
re kurulması lâzımgelen bütün
kurumların
program ve yönetmeliklerinin hazırlanmasında
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Millî
Eğitim Bakanlığı ile iş birliği etmesi esası ka
bul edilmiş bulunduğundan bu konuya ait
salâhiyet ve mesuliyetlerin bölünmeden bir el
den idaresi bütün diğer komisyonlar gibi Ko
misyonumuzca da kabul edilmiş bulunmakta
dır. Kurulacak pansiyonlarda kalan çocuklar
civarın okullarına tıpkı diğer vatandaş çocuk
ları gibi gündüzlü olarak devam edeceklerdir.
Binaenaleyh eğitimleri ve öğretimleri gene Millî
Eğitim Bakanlığının murakabesindedir.
Anormal ve terbiyesi müşkül

çocuklar için
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ise muhakkak surette ayrı, ayrı müesseseler
açmak bir zarurettir. Ve bunların program
ve yönetmeliklerinin hazırlanmasında ve mu
rakabesinde Millî Eğitim Bakanlığına önemli
vazifeler düşmektedir.
Normal çocukların yetiştirilmesi nasıl öğ
retim ve eğitim işi ise anormal ve terbiyesi
zor fena itiyatlar kazanmış çocukların yetiş
tirilmesi de özel bir öğretim ve eğitim işidir.
Binaenaleyh Sağlık Komisyonu raporundaki
esaslara göre bunların da Komisyonun istediği
gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında
kalmaması, Millî Eğitim Bakanlığına verilmesi
icabeder." Bunun gibi çocuk yuvalarının eğitim
esaslarına göre sevk ve idaresi icabeder. Hal
buki, bu da Sosyal Yardım Bakanlığına bıra
kılmıştır.
Konunun bir bütün halinde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığında kalması masrafı artırmıyacak, aksine olarak salâhiyet ve mesuliyeti
bir elde toplıyarak memleketimizde ilk defa
atılmakta bulunan bu adımın başarısına hizmetedecektir.
(Ekseriyet yok sesleri)
BAŞKAN —• Efendim; Ekseriyet var, ama
arkadaşlar koridordadır.
SEDAI) ÇUMRALİ (Konya) — Değerli
arkadaşlarım; Kimsesiz, terkedilmiş, anormal
çocukların korunması dâvası hakkında bendeniz
mâruzâtta bulunacak değilim. Hükümet tasarı
sında, içişleri, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma,
Bütçe ve Sağlık Komisyonları raporlarında, bu
dâvanın Türk cemiyetini ne kadar tazyik ettiği
uzun delilleriyle ve sebepleriyle yazılmıştır.
Dâvayı haiz olduğu ehemmiyetle ele alan
Bütçe Komisyonunuz" arzettiğim Hükümet tasarısiyle içişleri, Adalet, Çalışma ve Millî Eği
tim Komisyonlarının esas prensipleriyle muta
bakat halinde olarak ve maddelere yeni hü
kümler ilâve ve vuzuh vererek bir tasarı vücu
da getirmiştir.
Bu tasarıda sistem, prensip olarak, esas ola
rak şunlar kabul edilmiştir. Evvela Anayasamı
za, Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve diğer mev
zuatımıza göre, kimsesiz terkedilmiş ve yoksul
çocukların kimler olduğunu katî ve sarih olarak
tesbit ettikten sonra, bunların hangi yollardan
müesseselere geleceği, nasıl yetiştirileceği, iş güç
sahibi olacağı, cemiyete zararsız bir hale getiri-
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leceği ve cemiyet için de tutunmalarını sağlıyax?ak esasların temini cihetleri bütün teferruatiyle düşünülmüş ve bu iş de Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına vazife olarak verilmiştir.
Arkadaşımız Tezer Taşkıran'm ifade ettiği
şekilde, son komisyon olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu, Hükümet de dahil olduğu hal
de, arzettiğim beş komisyonun ana prensipinden vazgeçerek veya bunu benimsiyerek yepyeni
bir sistem vücuda getirmiştir. Bendeniz bu sis
temin, arzettiğim komisyonların ve Bütçe Ko
misyonunun sistemine ve işin mahiyetine uyma
dığını belirtmek bakımından söz almış bulunu
yorum.
REFÎK AHMET SEVENGİL (Tokad) —
Çok doğru.
SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Arkadaş
larım, dâvanın niçin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına verilmesi icabeder? Bunu, Bütçe
Komisyonunun noktai nazarına göre; 3 esasta
toplamak mümkündür. Bir, mevzu müttehittir:
Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çacuklarm
korunması meselesi, hukuk espirisi, hukuk zih
niyeti bakımından bir hak değildir. Bu, Mille
tin, Devletin Türk cemiyetini tazyik eden, Türk
cemiyetini rahatsız eden bir hâdisenin önlenmesi
bakımından bir atifettir ve bir şefkattir.
Meseleyi bu yönden ele alınınca kendiliğin
den sosyal yardım işi olduğu tezahür etmektedir.
Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Basi
ret ve atifettir.
SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Mevzuun
bir olması, mevzuun müttehit olması işin ayrı
ayrı Vekâletlerde kurulmasına mâni teşkil eder.
İdarenin de müttehit olması lâzımdır: Aynı
mevzu dâhiline giren çocukların bir elden ve bir
zihniyet içerisinde idaresi zaruridir. Sağlık ve
Sosyal Yardım Komisyonumuz iki türlü yetiştir
me tarzı kabul etmektedir). Sıfır yaşından yedi
yaşma kadar olan çocuklarla anormal çocuklar
için bir yetiştirme tarzı ve bu yetiştirmeyi istil
zam eden kurumlar. Ayrıca, yedi yaşından yu
karı çocuklar için de bir yetiştirme tarzı ve zihniyt kabul etmektedir.
Bu şekilde ayrı ayrı müesseseler tarzında ve
ayrı ayrı zihniyet içerisinde yetişen çocukların
cemiyet içerisine neler getirebileceğini şimdi
den ifade etmek mümkündür.
Arkadaşlar, Sağlık ve Sosyal Komisyonumuz
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bu çocukların yetiştirilmesi ve iş güç sahibi edil
mesi bakımından, Devlet fabrikalarından ve
Devlet çiftlik ve Devlet Ziraat işletmelerinden
esaslı bir şekilde istifade etmeyi derpiş etmekten
d ir. Vaziyet böyle olunca, şu suali sormak müm
kün değil midir?. Çocuklar iş esası üzerinden
yetiştirileceğine göre, niçin başka başka vekâlet
lere vermiyoruz, niçin yalnız Millî Eğitim Ba
kanlığına veriyoruz da çocukları esaslı surette
yetiştirecek, sanat sahibi kılacak olan Ekonomi
Bakanlığına, kanun tasarısında ayrı bir yer
vermiyoruz. Niçin Tarım ve Ekonomi Bakan
lıkları için ayrı ayrı bir maddei kanuniye tedvin
etmiyoruz? iş sahibi olmasına göre elbette bu ba
kanlıkların da alâkadar olması ve bu esas dâhi
linde tasarıda yeralması lâzımdır. Sağlık Komis
yonu bu ciheti düşünmüyor.
Arkadaşlarım; burada kendiliğinden bir sual
ortaya çıkıyor:
idare
vahdetiyle iş birliğini
ayırmış bulunuyoruz. Biz Bütçe Komisyonunuz
sistem olarak idare vahdetini alınış ve diğer Ba
kanlıklarla sıkı surette iş birliğini kabul etmiş
tir, ayıramamıştır. Mesele Millî Eğitimle alâ
kadardır, mesele Ekonomi Bakanhğiyle alâka
dardır, mesele Tarım Bakanhğiyle alâkadardır;
mesele bilhassa Çalışma Bakanhğiyle alâkadar
dır. Bütün bu Bakanlıkların, hattâ diğer mü-;
esseselerin ve özel idarelerin bu iş için kurulmuş
hususi müesseseleri ile de iş birliği yapması esas
olarak kabul edilmiştir.
Son olarak, mesuliyette de birliği kabul et
mek zorundayız. Bu şekilde tefrik, vazifeyi, ay
nı mevzu ve aynı hucsusiyete malik bir çocuğun
yetiştirilmesi ve bakımını, bir hadde kadar, bir
vekâletin mesuliyetine vermek. Ayrı ayrı mesu
liyet tevcih edildiği zaman âkibetin nereye mün
cer olacağını şimdiden tasarının heyeti umumiyesinin konuşulması sırasında gene ifade etmek
mümkündür.
Arkadaşlarım, Tezer Taşbıran arkadaşım ga
yet güzel ifade etti; Millî Eğitim Bakanlığı bu
dâva ile ister istemez alâkalıdır. Bunu teminen
hüküm ve maddeler konmuştur. Eğitim mevzu
unu sosyal yardım zihniyeti içerisinde sağlıyacak
Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bütçe Komisyonu-.
nun hazırladığı tasarıda bilhassa itina edilmiştir
ki, mevzuatla bu kanun çatışmasın.
Bir küçük misal de arzetmek istiyorum: Millî
Eğitim Bakanlığı yedi yaşından sonraki çocuk
lar için sorumludur. Fakat Millî Eğitim mev-
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| cüzi bir para ile teşkilât dahi doğru dürüst ku
rulamaz, bu şekilde bir paranın sarfı, asıl hima
zuatı vardır, arkadaşlar. Millî Eğitim mevzuatı
ae yapacaktır? îki sene üst üste sınıfta kalan j ye edilmesi lâzımgelen çocukların yine sokak or
çocuk mektepten çıkarılır, iki sene üst üste sa- I talarında kalmaları ve ıstırap verici şekilde de
vam etmeleri neticesini doğuracaktır. Bunu dü
nat enstitüsünde kalan çocuk çıkarılır diyor.
şünerek arkadaşlarla birlikte bir Önerge takdim
Bu mevzuatı, bu tasarı ile, Sayın Sağlık ve
ediyoruz ve Sayın Meclisten rica ediyoruz; Bütçe
Sosyal Komisyonunun hazırladığı tasarı ile nasıl
Komisyonunun, ki diğer komisyonlarla ahenk
telif edeceğiz ? Ben bunu tâyin etmekte hakika
lidir, teklifinin müzakere konusu yapılmasını
ten güçlük çektim.
arz ve teklif ediyoruz.
Arkadaşlarım bu, ayrıca bütçeye de ağıra
malolmaktadır, bunu da ifade etmek zorundaDr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Başkanım
ekseriyet yok. (111 kişi var sesleri).
Evet iki tane ayrı müessese kuruyoruz. Teş-"
BAŞKAN — Ekseriyet vardır. Söz Hulusi
kilât ne olursa olsun, Sayın arkadaşımız ifade
Oral'ındır. (Yok sesleri).
etmiştir, bir umum müdürlük şeklinde idare
BAŞKAN — Efendim, vakit geçmiştir. Daha
edilecektir, ben ona canı gönülden taraftarım.
12 arkadaş söz istemiş bulunuyor. Müsaade eder
Elbette bu ya umum müdürlük veya şube mü
seniz gelecek Birleşimde müzakereye devam ede
dürlüğü şeklinde bakanlık içinde ayrı bir teş
lim.
kilâta mazhar olacaktır. Bunun bütçede mal
Binaenaleyh Mayısın 28 nci Cuma günü saat
olacağı yekûnu, mal olacağı miktarın neye ba
15 te toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
liğ olduğunu kestirmek mümkündür. Bunun için
rum.
iki tane yetiştirmek yurtları kuruyoruz. Bu
muazzam iş karşısında verilen 750 bin lira gibi |
Kapanma saati : 18,35

SSayföi:^
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut'un Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından Kuruları Karma Komisyon raporu <3 203)

• T.C.
*> - *i
Başbakanlık
Yazı îşlçri ve Sicil Müdürlüğü
Özel No. : 6/2 - 594, 6 - 53
Büyük Millet Meclisi Yüfrsek Başkanlığına

1

.11.1948

Ölü Şaban'a ait terekeden mahkemece 15 . VI f . 1944'-tarihinde yediemin sıfatiyle kendisine
teslim olunan keçileri başkasına verdiği ihbar olunarak aleyhine kamu dâvası açılmış olan Mus
tafa Korkut'un Milletvekili seçilmiş bulunmasına binaen hakkında Anayasanın 17 nei maddesi
ne göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 10 . il . 1948 tarih ve 54/7
sayılı tezkere örneği ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
. ' ' • • •
,
Hasan Salca
•-•i-

Adalet Bakanlığının

• -

'-"A-->«*-•-•

10 . II . 1948 tarih ve
Yüksek

•

54/7

sayılı

tezkeresi

örneğidir

Başkanlığa

Antalya
O. .Savcılığından alınan 28 . XI , 1947 gün ve 1222 sayılı yazıda:
Ölü Şaban'a ait terekeden mahkemece 15 . V I I . 1944 tarihinde yediemin sıf atiyle kendi
sine teslim olunan keçileri başkasına verdiği ihbar olunan Mustafa Korkut hakkında ("eza Ka
nununun 276 nei maddesi hükmüne tevfikan açılan kamu dâvası üzerine Korkuteli Asliye Ce
za Mahkemesinde duruşma yapılmakta iken, aleyhine suç isnat olunan Mustafa Korkut'un
Mil
letvekili seçildiği anlaşıldığından duruşmaya devam edilebilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması, mahkeme kararına atfen talebedilmistir.
Bu işe ait olup adı geçen Savcılıktan gönderilen dâva dosyası Anayasanın 17 nei maddesi hü
kümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulur.
Adalet Bakanı
Ş. Devrin

Anayasa

ve Adalet

Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu

T. B. M. M.
Karına Komisyon
Esas No. 3/203
Karar No. 21

'-

21 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Ölü şabana ait terekeden mahkemece 15 .
VII . 1944 tarihinde yediemin sıfatiyle kendisine
teslim olunan keçileri başkasına verdiği ihbar olu
narak aleyhine kamu dâvası açılmış olan Antalya

Milletvekili Mustafa Korkut'un Milletvekilliği
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair olup ko
misyonumuza havale buyurulan Başbakanlığın 1.
II . 1948 tarih ve 6 - 2 - 594/6 - 543 sayılı yazısı

— 2
ve illjjt^ dosya l$tüzü^n^7j|;!nci njuöildesi gere
ğince ^öftıeîane suretiyim-âytftaîı Hasırlama Ko
misyonu raporiyle birlikte tetkik ve mütalaa
olunum,,;...: ^J.,.,: ,••: ; İ :• r.J->•,'- /,-,, [ •: * •* - * ••.
Antalya Milletvekili Muştaşfa Korkut'a-_isn|itf
olunan fiilin Anayasanın .12 ve 27 -nci maddele
rinde yazılı suçlar arasında 'görülmediğinden
bu hususta, yapılmak istenen kovuşturma ve yar
gılamanın îetüzüğün 180 nci maddesi gereğince
Dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle karar
verildi.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilnıek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma
Komisyon Başkanı
Sözcü
Ankara
Ilize
/. Ezgü
F. S irmen

Kâtip
Afyon K.
Afyon K.
H. Bozca
H. Dinçer
,•
•"
Aıikara:
;
n
•Üılkiıra'••;:'.-;
'/'Autatlyâ 1 .
•' £'-.. ..•
Mi. Pkvıin
Emm M, Şrgun İV, Altsoy
;r

B^ıîıkçşir: . : *Bursa. ; ;
Bursa; .<•.,O. N. Burcu
M. B. Pars
A. Konuk
Denizli
Diyarbakır
İstanbul
.V. Küçüka
F. Kalfagü
M. H. Gelenbeğ
İstanbul
İzmir
Kastamonu
Dr.
F. Eccvit
F. II. Demircili
E. Oran
Kayseri
Kırklareli
Konya
H. Özson^
N. A. Kansu
//. Karagülle
Manisa
Muğla
Samsun
F. Uslu
N. özsan
//•. Çakır
Seyhan
Tekirdağ
A. M. Yegana
F. Öztrak

( S. Sayısı : 137 )

S Sayısı: 138
Çoruh Milletvekili Asım Us'un Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu ( 3 / 2 0 4 )

T. C.
Başbakanlık
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü
özel No: 6/2 - 595, 6-544
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

1 .11. 1948

Sahibi bulunduğu Vakit Matbaasında basılan (Ekmekçi Kadın) adlı kitabın üzerine matbaanın
adını yazmamak suretiyle Matbuat Kanununun 7 nci maddesi hükmüne aykırı harekette bulunan
Asım Us'un halen Çoruh Milletvekili bulunmasına binaen hakkında Anayasanın 17 nci maddesine
göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 10 . II". 1948 tarih ve 55/8 sayıh
tezkere örneği ile eki kitabın bağlı olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
• .?••.*'.* , v ,
.
Hasan Saka

Adalet Bakanlığının 10 . I I . 1948 tarih ve 55/8 sayılı tezkeresi örneğidir.
Yüksek Başbakanlığa
istanbul C. Savcılığından alman 22 . X I I . 1947 G. ve 947/345 sayılı yazıda:
Sahibi bulunduğu Vakit Matbaasında basılan «Ekmekçi Kadın» adlı kitabın üzerine matbaanın
adını yazmamak suretiyle Matbuat Kanununun 7 nci maddesi hükmüne aykırı harekette bulunan
Çoruh Milletvekili Asım Us hakkında takibat yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması talep edilmiştir.
Adı geçen kitabın bir nüshası, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği ya
pılmak üzere bağlı olarak Yüksek huzurlarına sunulur.
Adalet Bakanı
»Sf. Devrin

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından

kurulan Karma Komisyon raporu

T. B. M. M.
Karma Komisyonu
Esas No. : 2/204
Karar No. : 22

21 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Sahibi bulunduğu Vakit matbaasında basılan (Ekmekçi Kadın) adlı kitabın üzerine matbaasmm adını yazmamak suretiyle Matbuat
Kanununun 7 nci maddesine aykırı harekette
bulunmasından dolayı suçlu sanılan Çoruh Mil-

letvekili Asım Us'un Milletvekilliği dokunulmazlığınm kaldırılmasına dair olup Komisyonumuza
havale
buyurulan
Başbakanlığın
6/2 - 595, 6 - 544 sayı ve 1 - II . 1948 tarihli
yazısı ve ilişiği dosya îçtüzükün 178
nci

maddesi gereğince adçekmek suretiyle ayrılan
Hazırlama Komisyonu raporiyle birlikte tet
kik ve mütalâa olundu:
Çoruh Milletvekili Asım Us'a isnadolunan
fiilin , Anayasa'nın 12 ve 27 nci maddelerinde
yazılı suçlar arasında görülmediğinden bu hu
susta yapılmak istenen kovuşturma ve yargıla
manın içtüzükün ISO nei maddesi gereğince
Donem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle karar
verildi.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma
Komisyon Başkanı
Sözcü
Ankara
Rize
/. Ezğü
F. Sirmfn

Kâtip
Afyon K.
Afyon K.
H. Dinçer
H. Bozca
Antalya
Ankara
Ankara
gun
N.
Aksoy
M. ökmen
Emin II. Er
Balıkesir
Bursa
Bursa
O. Ar. Bunu
M. B. Par•s A. Konuk
Denizli
Diyarbakır
İstanbul
N, Kik aka
F. Kalfagü M. II. Gelenbey
Kastamonu
İstanbul
İzmir
Dr.F. Ecevit
F. II. Demircili
E. Oran
Kayseri
Kırklareli
Konya
//. Karagülü
R. özsoy
N. A. Kansu
Samsun
Muğla
Manisa
/ / . Çakır
N. özsan
F. Uslu
Tekirdağ
Seyhan
F. öztrak
.1. M. Yeğena

( S. »Sayısı : 138 )

S. Sayısı: 139
İsparta Milletvekili Kemal Tıtran'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından Kurulan K a r m a Komisyon raporu ( 3 / 2 1 9 )

T.C.
Başbakanlık
Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü
Özel No: 6/2 -1166, 6 -1049

29.111.19 48

Büyük Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına
Demokrat Parti Müfettişlerinden Osman Bölükbaşı tarafından gönderilen cevap yazısını yayın
lamamak suretiyle Matbuat Kanununun 48 nci maddesine aylan harekette bulunan Ankara Akşam Haberleri Gazetesinin sahibi İsparta Milletvekili Kemal Turan hakkında Anayasanın 17
nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 20 . III . 1948 ta
rih ve 80/17 sayılı tezkere örneği ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak umulduğunu arzederim.
Başbakan
/ / . Saka

Adalet Bakanlığının 20 .111 . 1948 tarih ve 17/86 sayılı tezkeresi örneğidir.
Yüksek Başkanlığa
Ankara C Savcılığından alınan-.10 . III . 1948 günlü yazıda:
Demokrat Parti Müfettişlerinden Osman Bölükbaşı tarafından gönderilen cevap yazısını neş
retmemek suretiyle Matbuat Kanununun 48 nci maddesi hükmüne muhalif harekette bulundukla
rı ihbar olunan Ankara - Akşam Haberleri Gazetesinin mesullerinden yazı işlerini fiilen idare
eden Mehmet Kemal Gençosman hakkında açılan kamu dâvasının mahkûmiyetle neticelendiği bil
dirilmiş ve mesullerden gazetenin sahibi İsparta Milletvekili Kemal Turan hakkında da aynı
madde uyarınca takibat yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep
edilmiştir.
Adı geçen Savcılıktan gönderilen ilgili kâğıtlarla Mehmet Kemal Gençosman'in hükümlülü
ğüne dair Ankara Asliye 2 nci Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşmiş bulunan 8 . XIT . 1947
tarihli ilânı örneği, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağ
lı olarak Yüksek Huzurlarına sunulur.
Adalet Bakanı Y.

-

2 -

Anayasa ye Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon
T. li. M. M.
Karma Komisyon
Esas No. 3/219
'" Karar No. 23
*. '

. . .

L

Yüksek Başkanlığa

-:

raporu

.

21 . \ ,. V.)iŞ

'

Demokrat Parti Müfettişlerinden Osman Bö- Yüksek Başkanlığa sunulur.
lükbaşı tarafından gönderilen cevap yazısını sa Anayasa ve Adalet Komis
hibi bulunduğu Ankara - Akşam Haberleri ga yonlarından kurulan Karma
Komisyon Başkanı
Sözcü
zetesinde yayınlamamak suretiyle Matbuat Ka
Ankara
JRize
nununun 4-8 nci maddesine aykırı harekcUen do
/. Ezğü
E. S irmen
layı suçlu sanılan İsparta Milletvekili Kemal
. Kâtip
Turan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
Afyon K.
Afyon K.
dırılmasına dair olup Komisyonumuza havale
//. Bozca
II. Dince r
buyrulan Başbakanlığın 6/2 - 1166, 6 - 1049 sayı
Ankara
Ankara
Antalya
ve 2!) . III . 1948 tarihli yazısı ve ilişiği dosya
M. Ökmen Emin 11. Er gün N. Aksby
ve İçtüzüğün 17-S ne i maddesi gereğince adçek
Balıkesir
Bursa
Bursa
me suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonu ra
O. 'N. Burcu
M. B. Pars
A. Konuk
poru ile birlikte teıkik ve mütalâa olundu.
Denizli
Diyarbakır
istanbul
.V. Kiiçüka
F. Kalfagil
M. H. (fcknbcğ
İsparta Milletvekili Kemal Turan'a isnat
izmir
Kastamonu
İstanbul
olunan fiilin Anayasanın 12 ve 27 nci v<M-İdele
Dr. E. Ecevit
V. II. Demire İli E. Oran
rinde yazılı suçlar arasında görülmediğiikk'n bu
Konya
Kayseri
Kırklareli
hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yanrı//'. Karagülle
N. A. Kav su
li. özsnjf
lamanın içtüzüğün 1K0 nci maddesi gereğince
Samsun
Manisa
Muğla
Dönem sonuna bırakılmasın;! oybirliğiyle karar
E. Uslu
ir. Çakır
N. öz san
verildi.
T ekirdağ
Seyhan
E . Öztrak
Kamutayın yüce tasvibine arzedilım'k üzere
,İ. M. Yeğe net
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( S. Sayısı : J:î9 )

S. Sayısı: |4I
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 29 Kasım 1336 tarih ve
66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanununa ek Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu(2/ 7)

Türkiye lîüyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
İstiklâl Madalyası Kanunu mevkii meriyete «irdiği zaman henüz Ordu tamamen terhis edil
memiş, memlekette istikrar tanı mânasiyle teessüs etmemiş bulunduğu için bu madalyaya cidden
müstahak olanlar da kısmen bundan istifade edememişlerdir.
Hu yüzden İstiklâl Savaşımızda er meydanmaatıhrak ukulü beşerin kabul edemiyeceği derece
de fedâkârlık gösteren kahramanlarımızdan birçoklarının göğüslerine bu fedakârlık alâmeti ta
kı Imamıştır.
Bütün cihana örnek teşkil edecek bir azametinet'sinde cemetmiş bulunan o büyük savaşın haki
ki kahramanlarının taltifi lâbüt olmakla beraber, bazı yanlışlıklar dolayısıyla düşmanla teşriki me
sai etmiş ve hattâ müsellehaıı kuvvetlerimize saldırmış bulunanlara bile bu madalyanın verilmiş
olduğunu gören bundan mahrum kahramanlar haklı olarak yeis ve ıstıraba kapılmışlardır.
Bu hak sahiplerine bu kıymetli Millet hediyesinin verilmesi âtiyen memleket müdafaasına genç
lerimizin tahrik ve teşviki bakımından çok faydalı olacağı nazarı itibare alınarak müracaat tarihi
nin altı ay müddetle temdidini düşündüm.
Bu maksatla 26 S^ulnvt 1927 tarih ve, 977 sayılı Kanuna bir madde ekliyen tasarıyı gerekçeye lef
fettim.
Yüksek Meclisin tasvip ve tasdiklerine iktiranına delâlet vo müsaadelerini sonsuz saygılarımla
dilerim.
Seyhan Milletvekili
t
Üinan Tehclioylu

SEYHAN MİLLETVEKİLİ SİNAN TEKELİ
OĞLU'NUN, 29 KASİM 1336 TARİH VE 66
SAYILI İSTİKLÂL MADALYASI KANUNU
NA EK KANUNA BİR MADDE EKLENME
SİNE DAİR KANUN TEKLİFİ
26 . İT . 1927 tarih ve 977 sayılı Kanuna aşa
ğıda yazılı madde eklenmiştir.
MADDE 1. — Bu kanun yayımlandığı gün
den itibaren İstiklâl Madalyasına müstahak olanlar; altı ay zarfında istida ile mensup olduk
ları askerlik şubelerine müracaat edecekleri gi

bi; makamatı aideleri tarafından da inha edile
bilirler.
MADDE 2. — İşbu kanun yayımlandığı gün
den yürürlüğe girer.
MADDE 3. — İşbu kanunu yürütmeye Millî
Savunma Bakanlığı ödevlidir.

— 2 —
Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî.Savunma Ko.
Esas No. 2/7
Karar No. 17

21 .V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
İstiklâl Madalyası Kanununa müzeyyol 977 sa
yılı kanuna bit- madde eklenmesi hakkında ta
rihsiz 20. I X . 1940 tarihinde
Komisyonumuza
havale buyurulmuştur.
Teklif, alâkalı uzmanlar huzuriyle 27 . XI .
194(> tarihinde Komisyonumuzda incelenmişti.
Tasarı'üzerinde yapılan tartışmada böyle
kanun tesisine lüzum olmadığı kanaatine varıl
mış olduğundan teklifin ı-eddine çoğunlukla ka
rar verilmiştir.
Yüksek Başkanlığa aızolıttıur.
Millî Savunma Komisyonu
Başkanı
Kastamonu
Korgl. A. Alptoğan

Sözcü
Halay
Gl. E. Dundan

Kâtip
Yan
Afyon K.
Ankara
it. Oldar
Gl. S. Aldoğan
Gl. N. Tınaz
Balıkesir
Çankırı
Orçl. 1. Çalışlar
Dr. A. Arkan
İmzada bulunamadı
Çankırı
Erzincan
Erzincan
Gl. Z. Soy d emir
Z. Ağca
B. K. Çağlar
Erzurum
Erzurum
Gazinantcb
E. S. Akgöl
Gl.V. Kocagüncy
Gl. A. Atlı
Kars
Kayseri
Kırklareli
//. Tugaç
Gl, S. Avgın Korgl. K. Doğan
Kocaeli
Konya
Koramiral Ş. Okan
Dr. II. AUiaş
Mardin
Muğla
^7. K. Sevüktekin
A. Gür su
Muğla
Seyhan
N. Özsan
S: TekeUoğlu

( S. Sayısı : 141 )

S. Sayısı: 142
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Olağanüstü hallerin de
vamı süresince memur ve hizmetlilere yapılacak yardım hakkındaki
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu ( 2 / 9 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Devlet, bilûmum memur ve müstahdemlerine fevkalâde hallerin devamı müddelinee ihtiyaç
larını kısmen karşılamak üzere 4599 sayılı Kanunla bir yardım taahhüt etmiştir.
Hal böyle iken her nasılsa bu kanun; ordunun nüvesini teşkil eden. Memurin Kanununa göre
memur olmak evsafını haiz orta tahsil dereceli gedikli erbaş okulu mezunlarını evli, bekâr diye
ikiye tefrik ederek bu yardımdan bir kısmını mahrum etmiş ve bu suretle kendi ruhiyle ka
bili telif olmıyau bir boşluk vücuda getirmiştir.
Memur ve müstahdemlerinden hiçbir branşını böyle bir tasnife tâbi tutmıyan kanun, gedikli
lere bu tasnifi yapmakla onları belki telâfisi gayrikabîl bir gadre uğratmıştır.
Far/edelim ki, karısı olmıyan bir gedikli çavuşun iaşe ve tahsiliyle mükellef bulunduğu bir
valdesi ile iki kardeşi: evli b u l m a n bir başçavuşun da yalnız bir karısı olsa.... Bunlardan birin
ciye» bekârdır diye avnî yardımı vermediğimiz halde diğerine evlidir diye vereceğiz. Halbuki
bunlardan birinci dört nüfusa, ikinci ise iki nüfusa bakmak külfetiyle karşılaşmaktadır ki, bu su
retle haksızlık bariz ve katî bir surette tezahür ve tecelli etmiş olur.
Diğer taraftan bu kanunun yedinci maddesinin ikinci fıkrası, karı ve kocanın her ikisi de
memur ve müstahdem bulundukları takdirde bu yardımın yalnız kocaya yapılmasını âmirdir. Ha
yatın çok pahalı olduğu şu zamanda kalabalık bir ailenin reisi olan koca, Devlet devair ve müessesatında çalışabilecek kudrette olan karısını, çoluk çocuğunun başından ayırarak çalıştırmak
mecburiyetinde kalıyor. Hiç şüphe yok ki, bütün maksadı üç beş çocuğunu okutmak, muhtaç ana
ve babasına yardım etmek gayesine matuftur. Devletin esas prensipi kalabalık nüfuslu memur
lara yardım iken her nedense kadını bu yardımdan mahrum kılarak o yuvanın biraz daha geniş
nefes almasına engel olunmuştur.
Büyük Türk Milleti namına nısfet, adalet ve hakkaniyet tevziine memur olan Büyük Millet
Meclisi bu boşluğu doldurmak, sıkıntı içinde kıvranan evli memurlarına bu ufak yardımı yapmak
tan asla çekinmiyecektir.
Bu maksatla otra mektep mezunu olan ordu, hava, donanma ve jandarmada müstahdem bilû
mum gediklilerle temditli jandarma eratına, ka >*' kocadan her ikisi memur iseler hem karı ve
hem de kocaya diğer Devlet memurları misilli nyııî yardımın verilmesi için 4599 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin P. R. bentleriyle yedinci maddesinin ikinci fıkrasını tadil eden bir tasarı
kaleme alarak lefettim.
îsbu tasarının Büyük Millet Meclisinin tasvip ve tasdiklerine iktiranı için gereken muamele
nin ifa ve ikmaline müsaadelerini saygılarımla dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan TekeMoğlu

SEYHAN MİLLETVEKİLİ BİNAN TEKELİOĞLU'NUN, OLAĞANÜSTÜ İİALLERİN DE
VAMI SÜRESİNCE MEMUR VE HİZMETLİ
LERE YAPİLACAK YARDIM HAKKINDAKİ
KANUNDA
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ
21 . VI . 1944 tarih ve 4599 sayılı Kanunun
birinci maddesinin P ve R bentleri ile yedinci
maddesinin P ve R bentleri aşağıda yazıldığı
de değiştirilmiştir.
MADDE 1. — 4599 sayılı Kanunun birinci
maddesinin P ve R bcndleri aşağıda yazıldığı
şekilde değiştirilmiştir.
P) Gedikli okulunu bitiren bilûmum gedik
lilerle deniz ve hava kadrolarında bulunan ge
dikli subaylara;
R) Jandarma gedikli okulunu bitiren bilû
mum jandarma gediklileriyle temditli erata fev
kalâde hallerin devamı müddetince aynı yardım
yapılır.

MADDE 2. — 4599 sayılı Kanunun yedinci
maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiş
tir.
Madde 7. — İki ve daha ziyade vazifesi bu
lunanlara yalnız bir taraftan; aslî vazifesinden
dolayı yardım yapılır.
Karı ve kocadan her ikisi de memur ve müs
tahdem bulundukları takdirde yardım kan ve
kocadan her birerlerine ayrı ayrı yapılır.
MADDE -'5. — P>u kanun yayımlandığı gün
den yürürlüğe girer.
MADDE 4. — İşbu kanunu yürütmeye Ba
kanlar Kurulu ödevlidir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 2/9
Karar No. JH

21 . V . 19 İ8

Yüksek Başkanlığa
Seyhan Milletvekili Sinan TckHioğlu'nun,
Olağanüstü Hallerin devamı süresince memur ve
hizmetlilere yapılacak yardım hakkında 1.1. . X .
1940 tarihinde Yüksek Başkanlığa takdim ve Ko
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı
21 . X . 1946 tarihindeki loplantıda alâkadarlar
huzurunda görüşülmüştür.
Bu hususa dair ilgililerden alman malûmata
göre esasen Hükümet bu hususları zaman zaman
dikkat nazara alıp iktiza eden kanun tasarıları
teklif eylemekte olduğu cihetle bu kanun tasarı
sının çoğunlukla reddedilmiş olduğu Yüksek Başka.nl ığa a rzolunur.
Millî Savunma Ko. Başkam
Kastamonu
Korgl. A. Alptağan

Sözcü
Hatay
(II. E. Duru kan

Kâtip
Van
Afyon K.
Ankara
K. O Utar
Ol. S. Al doğan
Gl. N. Tınaz
Balıkesir
Çankırı
Çankırı
fh-fjl. t. Çalışlar Dr. . 1. A rkan Gl. S. Soy dem ir
İmzaca bulunmadı.
İmzada bulunmadı.
Erzincan
Erzurum
Erzincan
Z. Aficu
E. S. Akgöl
Ii. K. Çağlar
Erzurum
Kars
Gaziantep
(il. V. Kocagiivry Gl. A. Ati,
//. T\ı(/aç
Kayseri
Kırklareli
(il. S. Avgın
Korgl. K. Doğan
Kocaeli
Konya
Koramiral Ş. Okan
Dr. H. Alaluş
Mardin
Muğla
Muğla
(il. K. Sevüktekin
A. Gursa
N. < zsan
Seyhan
Tekelioğlu
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S. Sayısı: 143
Mardin Milletvekili G l . K i a z ı m Sevüktekin'in, Harb malûllerinden
yaşı yetmişi geçen ve fiilî yardıma muhtaç olanlar hakkında kanun
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu ( 2 / 3 5 )

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığa
Yaşları yetmişi-geçmiş olan harb malûllerinin bir heyeti sıhhiye raporiyle i'iilî yardıma girmiş
olanlara geçmiş hizmetlerine mükâfeten bir hizmet eri veya üst derece refah zammı verilmesi kadirşiııasane muamele olacağı ve bu husus vatandaşların her hususta fedakârlık derecesini arttıra
cağı ve esasen bunların da pek az bulunduğu mülâhazasiyle işbu kanun tasarısı arzu ve tak
dim kılındı.
Mardin Milletvekili
• • ' * • - '
••:•.
Kiazvrn Hevüktekin

MARDİN MİLLETVEKİLİ GL. Kİ AZIM SEYLKTEKtN HARB MALÛLLERİNDEN YA
ŞI YETMÎŞÎ GEÇEN VE F l l L l YARDIMA
M ü 1 i TAÇ () L A N L AR U AK KIN DA
Kanun Teklifi
MADDE 1 . — Harb malulü olup yaşı yetmi
şi geçen ve fiilî yardıma muhtaç olanlara bir
hizmet eri veya üst derece maluliyet maaşı ve
rilir.
MADDE 2. — Bu gibilerin Millî Savunma
Bakanlığınca tam teşekküllü bir hastane heyeti

s ıhı yesinin raporu alınır,
MADDE :î. — Bu kanun Milli Savunma, ve
Maliye Bakanlarınca yürütülür,
MADDE 4. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayım tarihinden

Millî Savunma Komisyonu raporu
5f. B. M. M.
Mülî Savunma Ko.
Esas No, 2/35
Karar No. 19

21 .V

. 1948

Yüksek Başkanlığa
Mardin Milletvekili Gl. Kiazım Sevüktekin'
in, harb malûllerinden yaşı yetmişi geçen ve
i'iilî yardıma muhtaç olanlara bir hizmet eri ve
ya üst derece refah zammı verilmesi hakkında
ki teklif 14 . IV . 1947 tarihinde Komisyonu
muza havale buyrulmuştu.
12 . V . 1948 tarihli Komisyon toplantısında
tasarı alâkalı temsilciler huzurunda görüşüldü.

Maliye temsilcisi tarafından hazırlanmakta
ve yakında Meclise sunulacak olan emeklilik
tasarısında buna dair hükümler bulunacağı ci
hetle işbu teklif reddedilmiştir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı
Kastamonu
Korgl. A. Alptoğan

- 3
Sözcü
Hatay
(fi. E. Durukını
Afyon K.
(fi. S. Al doğan
Balıkesir
Orgl. t. Çalışlar
imzada bulunamadı
Çankırı
Gl. Z. Soydemir
İmzada bulunamadı

Katip
Van
R. Oktar
Ankara
Gl N. Tınaz
Çankırı
Dr. A. Arkan
Erzincan
Z. Ağca

Erzurum
Erzincan
B. K. Çağlar
E. & Akgbl
Erzurum
Gazianteb
GL V. Kocagüney
Gl. A. Atlı
Kara
Kayseri
Kırklareli
H. Tugaç
Gl. S. Avg-m Korgl.K. Do<
Kocaeli
Konya
Koramiral Ş. Okan
Dr. H. Alataş
Mardin
Muğla
Gl. K. Sevüktekm
A. Gürsu
Seyhan
Muğla
N. (kscrn
S. TekeUoğhı
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S. Sayısı: 144
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Emekli, dul ve yetim ay
lıklarına zam yapılması hakkındaki Kanuna ek 5107 sayılı Kanunun
1 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu raporu ( 2 / 6 3 )

28 . X . 1947
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma
4992 sayılı kanuna ek Kanunun mevkii meriyete gireli dört ay olduğu halde malûllerin pek azı bu
haktan istifade edebilmiştir. Kanuni ve müktesep haklarını bugüne kadar alamıyan bu diri şehit
lerimizin müzayaka içinde kıvranmakta olduklarını aldığım mektuplardan, yaptığım tetkik ve
tahkiklerden anladım. Buna sebep olanın da adı geçen kanunun birinci maddesinin pek muğlâk
ve anlaşılmaz bir halde olduğu gibi gerek emekli, dul ve yetim şubesi ve gerek Sayıştayea ayrı ay
rı tefsirlerde bulunarak bu kahramanları mağdur etmekte oklukları tezahü • etmiştir. Easaseu
bundan evvelki kanunlarla harb malûlü vasfını kazanmış ve bu müktesep hakkın bahşettiği bil
cümle avantajlardan bugüne kadar müstefit olanların 4992 sayılı Kanunun tarifiyle bu müktesep
hakları zıyaa uğramakta ve yaşıyan bu kahraman ölülerimizi geçinme buhranına mâruz kılmıştır.
Vazife malûlü dediğimiz ve miktarı 140 kişi olan bir sınıf daha vardır ki, bunlar da Yüksek
Milletimizin merhamet ve şafkat kanadına iltica ederek bugünkü kötü durumlarına çare aramak
tadırlar.
Pek yüksek ve parlak bir istikbal beklerken vazife uğrunda ve genç yaşta ölü vaziyetine düş
müş olan bu vatan ve vazife âşıkı kahramanları da bu atıfetten mahrum etmenin doğru olma
dığı muhakkak görüldüğünden hiç olmazsa harb malûllerine verilen miktarın yarı nispetinde bir
zamdan bunların da istifade ettirilmesi nazarı itibare alınmıştır.
Keza bu kanunun dördüncü maddesi de bundan evvel Millî Savunma Komisyonunun kabul
ettiği şekilde tashih edilerek malûllerin birçok müşkülâttan kurtarılması düşünülerek işbu iki
maddeyi değiştiren kanun teklifi leffedilin iştir. Büyük Millet Meclisinin nazarı tasviplerine arzedilmek üzere takdim kılındı.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekclioğlu

SEYJIAN MİLLETVEKİLİ SİNAN TEKELİ
OĞLU'NUN, EMEKLİ DUL VE YETİM AY
LIK LAK İN A ZAM YAPILMASI HAKKIN
DAKİ 4992 SAYILI KANUNA EK KANU
NUN BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ MADDELE
RİNİ DEĞİŞTİREN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1. — 4992 sayılı Kanıma ek Kanu
nun birinci ve dördüncü maddeleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1. — Kanunen harb malûlü unva
nını kazanıp ta bu haktan müstefit olmuş bu
lunan subay ve askerî memurlara 1683 sayılı
Kanun veya ondan evvelki hükümlere göre
bağlanmış ve bağlanacak mâl âl aylıklarının
çeşitli kanunlarla ve 4992 sayılı Kanunla ya
pılmış olan zamlarla birlikte toplamına %50
ve vazife malûllerine aynı suretle %25 eklenir.
MADDE 4. —• Genel Bütçeye giren daireler

le katına ve özel bütçeli dairelerden veya me
muriyet derece v aylıkları kamınla tesbit edil
miş olan müesseselerden veya bunlara bağlı
yerlerden aylık, ücret veya ödenek alanlar bu
aylık, ücret veya ödenekleri aldıkları sürece
yukariki maddede yazılı zamlardan faydalana
mazlar.
MADDE 2. -— Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE .'i. - - Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 2/63
Karar No. 20

21 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'nun
dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkın
daki kanuna ek 5107 sayılı Kanunun birinci ve
dördüncü maddelerinin değiştirilmesine dair tak
dim eylediği 28 . X . 1947 tarihli teklifi komis
yonumuza havale buyurulmuş ve komisyonumu
zun 8 . X I I . 1947 tarihli toplantısında bu tek
lif alâkadarlar huzurunda incelenmiştir.
Maliye uzmanı yakında yeni Emekli Kanu
nunun Meclise takdim edileceğini bildirmesi üze
rine işbu teklif çoğunlukla reddedilmiştir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Hatay
Kastamonu
Gl. E. Durukan
Korgl. A. Alptoğan
Kâtip
Van
Afyon K.
Ol. 8. Aldoğan
R. Oktar

Ankara
Ol. N. Tınaz
Çankırı
Dr. A. Arkan
Erzincan
Z. Ağca
Erzurum
E. 8. Akgöl
Gazianteb
Gl. A. Atlı
Kayseri
Ol. 8. Avgın
Kocaeli
Koramiral Ş. Okan
Mardin
Gl. K. Sevüktekin
Muğla
İV. özsan

( S Sayısı : 114 )

Balıkesir
Orgl. 1. Çalışlar
İmzada bulunamadı
Çankırı
Gl. Z. Soydemir
Erzincan
B. K. Çoğlar
Erzurum
Gl. V. Kocagüney
Kars
H. Tugaç
Kırklareli
Korgl. K. Doğan
Konya
Dr. II. Alatas
Muğla
A. Gürsu
Seyhan
8. Tekelioğlu

S. Sayısı: 145
Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların korunması hakkında
kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet, Bütçe,
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları raporları ( 1 / 1 3 7 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik, Müdürlüğü
Sayı : 71 - 716, 6/318

6 . II . 1947

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

Gerekçe
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 mem11 ketin 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 aleminin 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.
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.

- a Şu halde ele alınacak meselelerin başında ilk önce:
a) Nüfusun artırılması;
b) Bu nüfusun cemiyet için her bakımdan faydalı bir unsur olarak yetiştirilmesi ve müm
kün 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.
îşte 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.
îşte 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 görülmüştür.
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 ncu 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 yıllardanberi memleketin bazı yerlerinde faydalı hizmetler görmekte
olan doğumevleri açılmış bulunmaktadır.
Bundan sonra doğan çocuğun hastalıklarının sağlatılması ve ölümden kurtarılması işi gelir ki,
bunu da hastanelerimizdeki çocuk klinikleriyle, çocuk bakımevleri ve çocuk dispanserleri yapmak
tadır.
C. H. P. Meclis Grupunun bize verdiği vazifeyi yerine getirilmek için, bu şekillere daha yenilerini
katmak lüzumlu görülmüştür.
Çocuğu ve anasını doğum arızalarından kurtarmak için doğumevleri esasen Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı teşkilâtında mevcut olduğu gibi hazırladığımız sağlık plânında da yeniden bir
çok doğumevleri ve ayrıca anasının hiç sütü olmıyan veyahut sütü yetişmiyen veya herhangi bir
sebeple em'zirilnuyen meme çocukları için süt damlaları ile bir işte çalışan ananın iş 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 yaşma kadar çocuklar çocuk yuvalarına alınır. Burada tıpkı bir aile
c cağında 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. Çocuk burada ana okulu öğrenimi de görür.
3. — Yuvada yetiştirilen çocuk öğrenim çağına girince ilk okula verilir, ilk 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 yuvamızın yetiştirdiği çocuklar alınacağı gibi dışardaki ilk öğrenim ça
ğında bulunan kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocuklar da alınacaklardır.
4. — Yedi yaşından yukarda bulunan kimsesiz yoksul ve yersiz yurtsuz çocuklar doğruca
müşahede yerlerine getirilirler. Burada beden, ruh ve ahlâk bakımından bir süre müşahede
altına alındıktan sonra bunlardan
anormal ve on iki yaşından aşağı yaşta bulunanlar,
ilk öğrenimlerini yapmak üzere Çocuk Pansiyonuna verilir.
Sakat olanlardan on iki yaşından aşağı ve öğrenim görecek durumda bulunanlar aynı pan( S. Sayısı : 145)

-isiyona yerleştirilir. Körler, sağlrıar, dilsizler ve öğrenim göremiyecek olan sakat çocuklar Özeİ
yurda gönderilir.
Bedence bir sakatlığı olmayıp ta akıl ve ruh melekeleri öğrenim yapamıyacak kadar geri bu
lunanlar 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, yahutta devlet endüstri ve tarım
kurumlariyle devlet çiftliklerine verilir. Bunlardan öğrenim ve sanat kurumlarına verilip te 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 kalamıyacakları
anlaşılan çocuklar Eğitim Yurduna konularak 18 yaşına kadar yurtta bulnndurulur. Bu süre
içinde kendilerine kaabiliyet ve temayüllerine göre bir sanat 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 görülebilmesini sağlamak için tasarıya ayrı bir hüküm konulmuştur. (Madde 6).
Kanun tasarısında yazılı kurul ve organlar dışında kişiler, aileler veya kurumlarda bulunan
çocukların 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 edinildiğine göre bunlardan çeşitli yerlere yerleştirilen çocukların reşit oluncaya ka
dar bulundukları yerde kalmalarını ve çalışmalarını sağlayacak bir hüküm konulması uygun
görülmüştür. (Madde 11). Ancak doğdukları günden on sekiz yaşına kadar olan çocukların ko
runması görevi alınmış olmasına rağmen Medeni kanunun evlenme yaşında bir süre evvel yaptığı
değişiklik ve Medeni Kanunca evlenmenin kişiyi reşit kılması hükmü gözönüne alınarak madde
metnine, on sekiz yaş tâbiri yerine reşit tâbirinin kullanılmasına mecbur kalınmıştır. 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.
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İçişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
İçişleri Komisyonu
Esas No. 1/137
Karar No. 34

16 . V . 1947

Yüksek Başkanlığa
Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların
korunması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonumuza havale olunmakla Sağlık ve Sosyal
Yardım 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 bu güne 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 abilmesi 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 olun
muştur.
ikinci 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 bil âhara kurabileceği teşekküller de
nazarı itibara alınarak parantez içindeki fıkra
sonuna (ve saire) kelimesi ilâve olunmuştur.
Madde metnindeki bakanlığın oradaki temsilcisi

ibaresindeki temsilcisi üzerinde durulmuş, taşra
teşkilâtının Vilâyet idaresi Kanunu ve teşkilât
kanunları muvacehesinde temsilci olamıyacakları düşünülerek parantezden evvel gelen temsil
ci kelimesi memur olarak değiştirilmiş ve bu tâ
diller bakanlıkça da kabul olunmuştur.
8 ve 9 ncu maddeler aynen kabul olunduk
tan sonra onuncu maddenin son fıkrasında ço
cukların yerleştirildiği muhtelif kurumlara tev
cih olunan mükellefiyetlerin ademi ifası halin
de cezayi 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 vesayet
müessesesi olmaması itibariyle çalışan çocuk
lara ait hakların takipsizlik neticesi tehlikeye
düşmesi nazarı itibara alınarak maddenin bu
mahzurları Önliyecek şekilde kuvvei 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 umumiyesi ittifakla tasvip olunmakla havalesi gereğin
ce Millî Eğitim Komisyonuna verilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
içişleri Komisyonu Baş. Başkan V.
Sözcü
Tekirdağ
Çoruh
Kars
C. Uybadın
A. Tütün
Kâtip
İsparta
Balıkesir
Bolu
8. Koksal
F. Tirüoğlu
İT. §. Adal
Bolu
Çanakkale
Giresun
/. Yalçın
Dr. N. Çıtakoğlu
E. Dizdar
Gümüşane
Kocaeli
Konya
A. K. Varınca
C. Aksu
Ş. Ergun
Muş
//. Onaran
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/137
Karar No. 13

13 . VI . 1947

Yükesk 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 gözönünde tutulması lüzumunun
gerekçemizde yer alması komisyonumuzca uy
gun görülmüştür.
1. — Tasarıda yer alan kurumların iyi işliyebilrnesi için doldur, ınürebbi ve ynrinçlar
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 çacuklarm ha
yatta kendi kabiliyetlerine göre tutunabilmelerini sağlıyacak tedbirler alınması hususunda
kendi alanlarında uzman olmaları gerektir.
Bundan dolayı henüz memleketimizde bulunmıyan bu uzmanların biran evvel yetiştirilme
si için bu alanda başarılı olan memleketlere
Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca gençler gönderilmesi,
3. — Dâvanın önemli 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. —• Kurulacak kurumlarda çeşitli sebep
lerle kournacak 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 vâkıflarla yardım duygusunun
büyüklüğünü ve yüksekliğini göstermiş bulu
nan milletimizi bu konuda teberrua 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
lunamadığından 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 için koruyucu tedbir
ler alınması;
9. —• Tasarının tümü üzerinde yapılan görüş
mede yukarıdaki hususların gerekçemizde yeralmasını lüzumlu gören Komisyonumuz Hükü
met gerekçesinde yazıldığı üzere « İlk adımlar
atılırken dar bir çerçeve içinde işe başlamak
ve uygulamalarda alınacak sonuçlara göre ça
lışma alanını ve hacmini genişletmek » fikri
ne esasta taraftar olmuş ve bu düşünüşü mem
leketimizde yepyeni olan bu işte şümullendirmelerden evvel daima dar sahalarda yapılacak
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- « tecrübelerden alınacak sonuçlara göre hareket
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 İçişleri Komisyonunca tek
lif edilen şekilde kabul edilmiştir.
C) Üçüncü maddede (e) fıkrasında (Eğitim
yurtlar) yerine eğitim kelimesinin şümulü gözönünde tutularak ve bu yurtlarda esaslı hede
fin yetiştirme olduğu düşünülerek (Yetiştirme
yurtları) denilmesi uygun görülmüş ve zihni ge
rilik ile eğitim zorlukları gösteren çocukların ay
nı müesseselerde birleştirilmemelerini temin için
aynı fıkranın yanma, parantez içinde (Zihnen
geri olanlarla, Devlet endüstri, tarım kurumları,
Devlet çiftlikleri ve benzerlerinde eğitim sebep
leri ile kalamıyanlar için ayrı ayrı olmak üzere)
cümlesinin eklenmesi kabul edilmiştir.
D) Üçüncü maddede yazılı olan bütün ku
rumların program ve yönetmeliklerinin hazırlan
masında Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği ge
rekli olduğundan dördüncü maddede (Çocuk yu
vaları ile yetiştirme yurtları) yerine (Kurum
ları) kelimesinin konulması uygun görülmüştür.
E) Beşinci maddede eğitim yurtları yetiş
tirme yurtları olarak değiştirilmiştir.
F) Altıncı maddede Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununun bahsedilen maddeleri arasında yer alan
161 nci maddenin son fıkrasında «altı yaşından
sonra metruk çocukların himayesi ve tahsil etti
rilmesi Maarif Vekâletince deruhde olunur» de
nildiğinden ve elimizdeki kanun tasarısı metruk
çocuklarm koruma vazifesini Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına verdiğinden tasarıya 13 ncü
madde olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
161 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmış
olduğunun yazılması uygun görülmüştür.
C) Yedinci maddede içişleri Komisyonunun
teklifi esas tutularak zikredilen kurumlar ara
sında okul idarelerinin de konulmasının lüzum
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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.
H) Sekizinci madde Hükümet teklifi ay
nen kabul olunmuştur.
I) 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) Onbirinci maddenin son fıkrasının ku
rumdan 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
muştur.
R) Bu suretle tasarının 12 nci 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 bir kaç bakanlığı birden ilgilendirmesi
dolayısiyle (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı)
yerine (Bakanlar Kurulu) denilmesi kabul
edilmiştir.
Yukarıdaki değişiklikler ve ilâvelerle tasarı
nın tümü oy birliğiyle kabul edilerek havalesi
gereğince Çalışma Komisyonuna verilmek üzere

:

145 )

—7—
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Mîllî Eğitim Ko. Başkanı
Bu R. Sözcüsü
Manisa
Kars
T. Taşktran
R. N. Edgüer
Kâtip
Urfa
Ankara
Balıkesir
S. K. Yetkin
A. R. Bekmcm
E. Çeliköz

Bingöl
T. Banguoğlu
tzmir
E. Çınar
Maraş
E. Soysal

Çorum
II. İlgaz

Erzurum
C. Dursunoğlu

Kocaeli
A. Dikmen

Maraş
Dr. K. İdil

Tekirdağ
E. Ataç

Trabzon
M. R. Tarakçıoğlu

Çalışma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Çalışma Komisyonu
Esas No. 1/137
Karar No. 10

29 . Vin

. 1947

Yüksek Başkanlığa
Kimsesiz ve terkedilmiş çocukların korunması
hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise sunulup Millî Eğitim Komisyonundan sonra
Komisyonumuza havale buyurulan kanun tasa
rısı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaniyle Millî
Eğitim temsilcisi huzurunda incelendi.
Tasarı; memlekette kimsesiz ve terkedilmiş
çocukların 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
miştir.
Komisyonumuz:
1. — Tasarının kastı kimsesiz ve metruk ço
cukları korumak olduğundan bu çocukların; nor
mal, anormal ve geri vasıf!ariyle tarif ve tefri
kin da 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 yaşına kadar kimsesiz
çocukları toplamak ve 18 yaşına kadar yetiştir
mek esasıdır. O halde bu esasa göre normal,
anormal ve geri gibi tasniflere lüzum görülme
miştir.
Hükümetin tasarısında maddenin yazılışı da
ha şümullü görülmüş ve alelıtlak kimsesiz ve

metruk çocukların korunmasını istihdaf etmiş
bulunması itibariyle Millî Eğitim Komisyonunun
kabulü gibi doğuşundan evvel veya sonra gibi
bir takım 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 ncu madde Hükümetçe tanzim edilir
ken; bu kanun gereğince korunmakta olan ço
cukların ilk öğretimlerini bitirmeleriyle 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 etmiştir.
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
görnıiyerek ve maddeyi tamamiyle tadil ederek;
bu yurtlarda bulunan çocukların kabiliyetlerine
çöre 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 bazılarında fazlaca çocuğun bu
lunması ve o şehir ve kasabada okulun gayrikâfi 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 mutlak 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 herhangi 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, hak ve vecibelerini üzer
lerine almış demektir.
Onun için bu hususun ayrıca bir madde ile
hüküınaltına alınması yerinde görülmemiştir.
9. —• Bu tasarının, sıfır yaşından itibaren
kimsesiz ve metruk çocukların himayesini Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına vermesi hase
biyle hakikaten Tlıfzıssıhha Kanununun 161 nci
maddesinin son fıkrasına lüzum kalmamıştır.

Bu cihetle, bu fıkranın kaldırılmasına dair 12.
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 gözöüne alı
narak tatbik salâhiyeti Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına verilmesi muvafık olacağı dü
şünülmüş ve kabul edilmiştir.
11. —• Bu tasarının hedefi kimsesiz ve yoksul
vo metruk çocukları sefaletten çekmek ve on
lara cemiyet içinde ferdî ve içtimai bir kıymet
VG 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 teberru 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 yeralmıştır.
Tasarı yukarıda arzedilen mütalâa ve tadilleriyle ekseriyetle kaleme alınarak Adalet Ko
misyonuna sunulmak üzere Meclis Yüksek Baş
kanlığına sunulur.
Çalısına Ko. Baş.
Sözcü
Kâtip
Zonguldak
Denizli
Zonguldak
F. Erinrgü
II. Oval A. R. încealemdaroğlu
Muhalifim,.
Aşağıda yazılıdır.
Afyon iv.
A. Veziroğlu
İzmir
S. Odyak
Seyhan
A. R. Yürcğir

Bursa
C. Öz
Çoruh
A.Çoruh
Zonguldak
I. Ergencr

istanbul
F. N. Çamhbel
Mardin
A. Kalav
Zonguldak
S. Koçer

Kör, dilsiz ve sağırların okulları mesele
siyle çocukların toplanma ve yetiştirilenlerin
birleştirilmesi hususlarındaki hükümlere muha
lifim.
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Denizli Milletvekili
Sözcü
Hulusi Oral

- 9 Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/137
Karar No. 37

3. IX .1947

Yüksek Başkanlığa
Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması
hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı diğer komisyonların
tadilleriyle Komisyonumuza havale Duyurulmak
la Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve temsil
cileri huzuriyle incelendi.
Tasarı 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 edilemiyeceği anlaşıl
mış tüzel kişiliği haiz bir 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 (18 yaşını
bitirinceye kadar) devam edeceği yazılmış 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 kullanmağa ehil bulunan evli kız veya
erkek bir çocuğu kurumlarda tutmak doğru
ve caiz olamıyacağmdan «18 yaşım bitirinceye
kadar» cümlesi yerine «Medeni Kanunun 11
nci maddesi gereğince reşit oluncaya kadar»
cümlesi yazılmak suretiyle madde kabul edil
miştir.
içişleri Komisyonunun ikinci, Millî Eğitim
Komisyonunun o, 4, 5 nci ve Hükümetin 6 nci

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 itmal olunmuş çocuklar için vesayet da
ireleri 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 olunmuş
tur.
Hükümetin 8 nci Çalışma Komisyonunun 9
ve 10 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Millî Eğitim Komisyonunun 11 nci maddesi
ni aynen kabul eden Komisyonumuz Kurumlarda
bulunan çocukları kaçıranlar, yanlarında alıko
yanlar hakkında cezai bir müeyyideye lüzum
olduğunu müşahede ederek Türk Ceza Kanunu
nun 182 nci maddesinde yazılı hallerin vukuun
da aynı maddede yazılı cezaların verilmesini
kabul etmiştir. Mezkûr madde, 15 ve 12 yaşla
rını bitirmemiş çocuklara karşı işlenen suçlar
hakkında ceza tertip etmiştir.
Kurumlarda bulunacak
çocuklar ise reşit
oluncaya kadar Kurumlarda kalacaklardır. Bu
da 18 yaşını bitirinciye kadar veya evlenme su
retiyle reşit olacakları zamana kadar devam ede
ceğinden Kurumu terk veya Kurumdan çıkarma
hak ve salâhiyeti gelmemiş olan çocuklara karşı
işlenen suçun da cezalandırılması tabiî olduğun
dan fıkra ona göre kaleme alınmıştır.
Çalışma Komisyonunun 12 nci maddeyi ay
nen ve Hükümetin 12 nci maddesi 13 ncü madde
olarak kezalik aynen kabul edilmiştir.
Tasarı yalnız Sağlık ve Sosyal 'Yardım ve
Millî Eğitim Bakanlıklarını alâkadar etmeyip
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Adalet, İçişleri 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
Trabzon
Kayseri
/i*. Karadeniz
S. A. Fcyzioğlu
Antalya
X. Ak soy

Balıkesir
O. N. Burcu

Denizli
N. Küçüka
İsparta
R. Güllü

Rize
)r. S. A. Dihmire

Kâtip

A.

Diyarbakır
F. Kalfagü
Kastamonu
Dr. F. Ecevit

Bursa
Konuk

Erzincan
A. Fırat
Manisa
F. Uslu

Müessese vesayeti sistemi
nin kabul edilmemesine ve
müesseseye tüzel kişilik
hakkının verilmemesine mu
halifim
Konya
H. Karagülle

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Fsas No. 1/137
Karar No. 58

21 .II .1948

Yüksek Başkanlığa
Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların
korunması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6.II.194T
tarih ve 6/.°>48 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim, İçişleri,
Çalışma ve Adalet Komisyonları raporlariyle
birlikte Komisyonumuza verilmekle Maliye BaKanı Ilalit Nazmi Keşmir ve Millî Eğitim Baka
nı Reşat Şemsettin Sirer ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Behçet Uz hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
. Onyedinci asırdanberi (Jarp memleketlerin
de ele alınan ve üzerinde yüz yıllarca çalışılan
kimsesiz ve terkedilmiş çocuklar meselesi, yur
dumuzda ve bilhassa büyük şehirlerimizde TürV
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 temenniye değer
mahiyette bulmuştur.
Hükümet tarafından hazırlanan ve diğer

komisyonlar tarafından tetkik buyurulan tasa
rıyı inceliyen Komisyonumuz, hazırlanan tasa
rının mevcut kanunlarımızla 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, içersinde kimsesiz ve terkedilmiş ço
cukların korunmasını ve yetiştirilmesini istih
daf ettiğine göre tasarı 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 içersinde her
türlü himayeden mahrum olan kimsesiz çocuk
larla ana ve babası belli olmıyan ve Türk Me
deni Kanununa göre ana ve baba tarafından
velayet hakkının lâyikıyle kullanılmaması: yü
zünden cemiyet içinde aylak geçinen metruk
çocukların Medeni Kanunun 11 ne i maddesine
göre reşit oluncıya kadar bakılması, yetiştiril-
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mesi 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
ve 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
retle ele geçen çocuğun sağlığı hakkında gerekli
tedbirler alındıktan sonra velayet hakkının ge
reği gibi kullanılıp kullanılmadığını ve velâye1in nez'iııi gerekli kılan sebeplerin mevcudiye
tini tetkik ve tahkik için Medeni Kanun hüküm
lerine göre işin incelenmesinin Vesayet dairele
rine tevdii zaruri görülmüştür.
İkinci maddeye göre kurulan kurumların
Devlet bütçesiyle yaşatılması 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 katılmacı der
piş edilmiş ve yetiştirme yurtlarının kazançlariyle müsamere ve pul hasılatı da gelir kaynak
ları arasına alınmıştır.
Beşinci madde ile Sağlık ve Sosyal Vardım
Bakanlığının bu işlerle ilgili Devlet daireleriyle,
özel, tüzel kişiliği haiz kurumlarla da işbirliği
yapabileceği ve denetleme hakkı tesbit olunmuş
tur.
Eğitim ve öğretim görevini ı'c ifa edecek olan
kurumların Millî Eğitim Bak« nlığı 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 ; l"i!i 1: mır,, nizam
ve talimatları dairesinde tahsillerini ikmal etme
si tabiî görülmüştür. Asıl cemiyet için zararlı
obuası melhuz olan ve normal şekilde tahsilleri
ni ikmal edemiyenlerle hiç öğrenim görmeden
on iki yaşını 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 sağiıyacak hükümler konmuştur.
Türk Medeni Kanununun :>98 nci maddesine
göre vesayet altındaki kimse vasisinin izni ile
çalışarak kazandığı malları bizzat idare etmek
hakkını haiz bulunduğundan çalışan çocuğun
emeği karşılığı elde ettiği üerc.ti 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 işliydiler hakkında bu maddede ya
zılı cezaların verileceği ilâve olunmuştur.
Sanat atölyelerinin ve işyerlerinin döner ser
maye ile işletilmesi işin icabına uygun görülmüş
ve tasarının 12 nci maddesiyle çocuk namına
bankaya para yatırılması halini düşünerek ce
zai müeyyede konulmuştur.
Tasarının on üçüncü madesiyle kurum ve ye
tiştirme yurtlarının ka.'^nç, muamele, bağış, mü
samere ve pul gelirlerinin verdiden muafiyeti ve
on dördüncü madde ile de çalıştırılan çocukların
ölümü halinde kanuni mirasçıları bulunmadığı
takdirde birine paralarının Hazine yerine Ye
tiştirme yurtlarına intikali esasını temin edecek
hükümler konmuştur:
Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan
tasarı havalesi veçhile Sağlık ve Sosyal Vardım
Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan V.
Bu Rapor Sözcüsü
Diy.-rbakır
Konya
/. //. Ttgrcl
S. Çumrah
Kâtip
Ankara
Ankara
Amasya.
F. öymen
N.(\ Ahhvrmun
A. Ey mir
Aydın
Bursa
Cl. A'. Alınan
Dr. M. T. Sinur
Diyarbakır
Eskişehir
Muhalifim
S. Huri
A. Potuoğlu
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İzmir
A. tnan

Samsun
.1/. A.
Yörükcr

Elde edilen bilgilere göre, T ü r k i y e ' d e
on beş bin k a d a r kimsesi/, 51 bin küf, 40
bine yakın sağır, dilsiz, (iO bin k a d a r da to
pal, çolak, k a m b u r çocuk vardır. Çocuk nüfu
sunun % 10 u nispetinde zekâları noksn anor
mal çocuk b u l u n d u ğ u a n l a ş ı l m a k t a d ı r .
Kimsesiz ve terkedilmiş çocuklar davası

memleketimizde küçümsenemeyecek derecede
önemlidir. Yarım iş. kötü iştir.
Ele alınan
dâvanın muvaffak olması için işin ehemnıiyeliyle m ü n a s i p teşkilât yapılması ve bu işin
bir (ienel Müdürlük ta rafından
yönetilmesi
mülâhazasmdayız.
Amasya
Balıkesir
Kocaeli
.1. K. Yiğüoğlu
E. Allan
Dr.F.Ş.
Bürgc
Konya
Tokad
>S'. Cumrah
/»'. A.
Sevenyil

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
T. II. M. M.
N. \u S. Y.
Komisyonu
Esas No. : i/137
Karar No. : 7

:JI

Yüksek
Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ç o c u k l a r ı n
korunması h a k k ı n d a Sağlık \o Sosyal Y a r d ı m
Bakanlığınca -hazırlanıl) Başbakanlığın (i . 11 .
1947 t a r i h ve 6/348 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise s u n u l a n k a n u n 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 Y a r d ı m Bakanı Dr. Behçet İ z
o l d u ğ u halde incelenip görüşüldü :
H ü k ü m e t i n ve Komisyonların gerekçesiyle
de açıklanan v e tebarüz ettirilen kimsesiz ço
c u k l a r «lâvaşının eğitim ve sosyal y a r d ı m ba
k ı m ı n d a n önemini lâyık olduğu d i k k a t l e gözö n ü n d e t u t a n Komisyonumuz hem cemiyeti her
gün gördüğü acıklı sahnelerin
manevî İstıra
b ı n d a n k u r t a r m a k ve hem de kimsesiz çocuk
ları cemiyet için huzursuzluk k a y n a ğ ı o l m a k t a n
ç ı k a r a r a k cemiyete faydalı birer v a t a n d a ş ol
m a k imkânını sağlıyacak olan bu kanun tasa
rısının t a t b i k a t t a daha verimli olmasını ve bn
y a r d ı m ı n ş ü m u l ü n ü genişletmek gayesiyle esas
lı incelemeleri y a p m a k üzere teşkil ettiği S n
K o m i s y o n u n u n r a p o r u n u n müzakeresinden sön
r a prensipte bazı tadilâtı lüzumlu g ö r m ü ş t ü r ,
(«erek l l ü k ü n ı e t ve gerekse K o m i s y o n l a r d a n
çıkan k a n u n tasarısı
kimsesiz, terkedilmiş ve
anormal ç o c u k l a r ı n k o r u n m a s ı n ı ve yetiştiril-

. V . i!) is

Başkanlığa
mesini Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına
vazife o l a r a k vermektedir.
Komisyon.unuz uzun 1 artışına ve t e t k i k so
n u n d a yedi yaşma k a d a r normal ve a n o r m a l
çocuklarla yedi yaşından
b ü y ü k anormal ço
c u k l a r ı n Sağlık Bakanlığı t a r a f ı n d a n
ve yedi
yaşından y u k a r ı normal çocuklarla kör, sağır
ve dilsizlerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
d a n ko'-.-nımıa ve yetiştirilmesini daha u y g u n
görmüştür.
Komisyonumuzu bu noktai n a z a r a
taraftar
kılan sebepler şunlar olmuştur.
1. Normal çocukların gerek eğitim ve ge
rekse öğretimde Millî Eğitim
Bakanlığı d a h a
salahiyetlidir.
2. Bu vazifenin Sağlık B a k a n l ı ğ ı n d a kal
ması ayrıca muhtelif m e k t e p ve müesseselere
muvazi pansiyon açmak ihtiyacını
gösterecek
ve böylece bütçeye yükletilen
masraf tabiatiyle çok olacaktır.
3. Bu suretle normal ve a n o r m a l çocukların
bir a r a d a kalmaması kesin olarak temin edil
miş olacaktır.
4. Millî Eğitim Bakanlığı, D a r ü l e y t a m mü
esseselerinin çocuklar üzerinde tecrübe
ile
sabit olan menfi ve k ö t ü tesirlerini ileri s ü r e r e k
b u gibi müesseselerin açılmamasını tavsiye elinektedir. E e ğ r yedi y a ş ı n d a n y u k a r ı normal
çocukların bakılması Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m
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Bakanlığına bırakılacak olursa bütçe imkânları
dolayısiyle Bakanlık ister istemez toplu pan
siyonlar 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 ve 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
çocukların korunmasını ve yetiştirilmesini istih
daf ettiğine göre tasarı başlığındaki «Anormal»
kaydına komisyonumuz da Bütçe Komisyonu
gibi lüzum görmemiş ancak bu kanuna. teşkilât
kadrolarını eklemiş olduğumuzdan başlık o şe
kilde değiştirilmiştir.
Tasarının birinci maddesi; yukarda arzettiğimiz sebepler dolayısiyle, sıfır yaşından yedi ya
şma kadar olanlar ile yedi yaşından yukarı anor
mal ve fena itiyatlar kazanmış bulunanların reşit
oluncaya kadar korunması, gözetilmesi, bakımı
ve tedavisi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na, yedi yaşından yukarı normal çocuklar ile sa
ğır, dilsiz ve' körlerin reşit oluncaya kadar gö
zetilmesi/ korunması, bakımı, yetiştirilmesi, iş ve
güç sahibi olacak hale getirilmesi ve okutulması
Millî Eğitim Bakanlığına aittir şeklinde değişti
rilmiştir.
Madde 2 : Birinci maddeye göre alınacak
çocukların ilk tetkik ve tefriki için kurulacak
müşahade ve ayırma yurtlarını Sağlık ve Sosyal
Yardım : Bakanlığının kurması ve idare etmesi
komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu hüküm
•ikinci madde olarak yeniden tedvin edilmiştir.
Madde 3 : Bu madde esas tasarıda ikinci
madde olarak yalnız Sağlık Bakanlığına verilen
işleri görmek için bazı müesseseler açmağa âmir
di. Prensipteki değişiklik dolayısiyle yeni mad
de Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim
Bakanlıklarına verilen işleri görmek için mü
esseseler açtırmaktadır.
Madde 4 : Bu madde birinci madde hükmü
ne giren çocukların hangi makamlar tarafın
dan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının o
yerdeki memurlarına haber vermelerini mecbur
kılan hükümle vesayet daireleri karariyle ku

rumlara yerleştirilen çocukların veli veya vasi
leri tarafından iaşe ve ibateleri için alınması
na karar verilen paraların Sağlık ve Sosyal
Yardım 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 Bakanığı ile' Sağ
lık ve-Sosyal Yardım -Bakanlığı birinci madde
de yazılı kendi bakanlıklarına ait işleri sağla
mak için Bevlet daire ve kurumlariyle beledi
ye özel tdare ve özel dernekler ile işbirliği ya
par ve bu hizmetleri her safhasında denetler
ler şeklinde değiştirilmiştir.
Bütçe Komisyonunun altıncı maddesine,
prensipte ve yukariki maddelerde yapılan ta
dil dolayısiyle lüzum kalmadığından tasarıdan
çıkarılmıştır.
Madde 7 • Bu maddenin (A) fıkrası Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı yerine Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından diye tashih edilmiştir ve
(B) fıkrasındaki "doğru ve ahlâklı oldukları
yetiştirme yurtlarlnea tesbit olunanlar,, cümle
sinin kaldırılması Komisyonumuzca daha uygun
görülmüştür.
Madde 8 : Bütçe Komisyonunun 8 nci 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 nci
maddesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca açılacak sanat atelyeleri yerine "Millî Eğitim
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan açılacak sanat atelyeleri ve işyerlerine iş
letme sermayesi olarak her yıl bütçelerinden
döner sermaye ayrılır,, şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 12 :. Bütçe Komisyonunun
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE İÎJ. — Bütçe .Kondsyununun bu mad .maddesi - bu kanunu Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
desi " İkinci maddede yerine,, ikinci ve üçüncü
kanlığı ile Millî Eğitini Bakanlığı müştereken
maddede de şeklinde değiştirilerek aynen kabul
yürütür - şeklinde, tadilen kabul olunmuştur.
edilmiştir.
Bu esaslar dairesinde hazırlanan tasarı Yük
Madde 14 : Bütçe Komisyonunun on dör
sek Başkanlığa saygılarımızla sunulur.
düncü maddesindeki ikinci ve dokuzuncu mad
Sağlık ve Sosyal Yardım
deye yöre tâbiri "ikinci, üçüncü, sekizinci ve
Komisyonu Başkanı
Sözcü
dokuzuncu maddeye göre,, diye değiştirilerek
Gazianteb
Maraş
aynen kabili <edilmiştir.
Dr.
K.
liayizit
Dr.
M. Canbolat
Madde 15 : Bu kanunu yürütmek için Sağ
lık ve•• Sosyal Yardım'Bakanlığı ile Millî Eğitim
' Kâtip
Bakanlığının müştrek bir yönetmelik hazırla
Amasya
Seyhan
maları uygun görülmüş ve bu madde"Komisyo
Z. Tarkan
Dr. M. Dibimi
numuzca tedvin edilmiştir.
İmzada bulunamadı
Madde 16 : 0 n altıncı ve on yedinci madde
nBilecik
Antalya
lerle geçici birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
•Dr. M.Suner
Dr. G. Kahraman
maddeler bu kanun'• hükümlerini yerine getir
Çoruh
Balıkesir
mek için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
Dr. C. Kasancıoğlu
M. Ali pınar
rafından yapılacak teşkilât ve kadro cetvelleri
Denizli
Edirne
ni ihtiva etmekte olup tasarıya yeniden konmuş
Dr. H. Berkman
Dr.'B. öğütmen
ve bir sayılı kadro •cetvellerinin müşahede ve
Giresun
tçel
ayırma yurtları ile çocuk yuvaları kısmında
Dr. K. Zaimoğlu
Dr.
A.
Koksal
bazı değişiklikler yapılmıştır. Yurdun muhte
İmzada bulunamadı
İmzada
bulunamadı
lif yerlerinde müşahede ve ayırma yurtları ile
tçel
Kars
çocuk yuvaları açılmasını derpiş eden'Komis
Dr. O. İtamazanoğlu
Dr.
E. Oktay
yonumuz kadroları iki yerde açılacak şekilde
İmzada
bulunamadı
tanzim etmiş ancak bütçeden bu sene tahsis edi
. Kars
Konya
len para ile buna imkân olmadığı anlaşılarak
Dr.
M.
F. Dündar
A. Sürmen
bir. kısım kadroları beş sayılı (E) (•etreline al
İmzada bulunamadı
mıştır. Müşahede ve ayırma yurtlarında '.i öğ
Konya
Kütahya
retmen kadrosu yerine bir. pedagok öğretmen
Dr.
A.
Perkim
/ . §. özgen
bir akliye ve asabiye mütehassısı ve bir de ço
Malatya
Malatya
cuk mütehassısı koymuş ve çocuk yuvalarındaki
Muhalifim
Dr. C. özelçi
eczacı kadrosunu yersiz bularak kaldırmış ve
Dr. H. Fırat
hcmr;ii"' kadrosuna bir kadro eklemiştir.
i
Ordu
-Bize
' Madde 18 i Bütçe Komisyonunun onbeşinci
Dr,
Z.
M.
Sezer
Dr. F.. Kurtuluş
maddesi aynen kabul edilmiştir.
İmzada bulunamadı
Madde-19 : Bütçe Komisyonunun 16 ncı
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HÜKÜMETİN TEK
LİFİ

İÇİŞLERİ KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTÎRİŞÎ

MÎLLÎ EĞİTİM KO
MİSYONUNUN DEĞÎŞTlRlŞÎ

ÇALIŞMA KOMtSYONUNUN DEfitŞTÎRÎŞl

terkedilmiş
çocukların
hakkında
tasarısı

Kimsesiz,
terkedilmiş
ve, anormal çocukların
korunması hakkında
kanun tasarısı

Kimsesiz,
terkedilmiş
ve anormal çocukların
korun manı hakkında
kanun tasarısı

Kimsesiz ve terkedilmiş
çocukların ko runması
hakkında kanun tasa
rısı

MADDE 1. — Yok
sulluk ve bakımsızlık
tan, veli veya vasile
rinin âciz ve kusurla
rından veya herhangi
bir sebeple gözetme,
korunma eksikliğinden
dolayı beden, ruh ve
ahlâk gelişmeleri teh
likede bulunan kim
sesiz, terkedilmiş ve
anormal
çocukların
on sekiz yaşını bitirin
ceye kadar korunması,
bakımı, yetiştirilmesi
ve iş sahibi edilmesi
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına aittir.

MADDE 1. — Hü
kümetin teklifi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Do
ğuştan ruh veya be
den itibariyle anormal
olan ve hastalık, kaza
veya herhangi sosyal
ve eğitimle ilgili bir se
bep dolayısiyle beden,
ruh ve ahlâk gelişme
leri tehlikede bulunan
kimsesiz,
terkedilmiş
r-ormal ve anormal ço
cukların 18 yaşını bilirinceye kadar korunnaşı, bakımı, yetişti
rilmesi ve iş sahibi
e»!ilmesi Sağlık ve SosA al Yardım Bakanlığı
na aittir.

MADDE 1. — Yok
sulluk ve bakımsızlık
tan, veli veya vasileri
nin âciz ve kusurların
dan veya herhangi bir
sebeple gözetme, koru
ma eksikliğinden dola
yı beden, ruh ve ahlâk
gelişmeleri tehlikedebulunan kimsesiz, ter
kedilmiş çocukların on
sekiz yaşını bitirinceye
kadar korunması, bakı
mı, yetiştirilmesi ve iş
sahibi olacak hale geti
rilmesi Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı
na aittir.

Kimsesiz,
ve anormal
korunması
kanun
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SAĞLIK VE SOS
YAL YARDIM KO
MİSYONUNUN DEĞİŞTİRIŞI

ADALET KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

BÜTÇE
KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTİRİ-

Kimsesiz ve terkedilmiş
çocukların
korunması
hakkında kanun tasarwe

Kimsesiz
terkedilmiş
çocukların
korunması
ve yetiştirilmesi
hak
kında kanun tasarısı

Kimsesiz
terkedilmiş
çocukların
korunması
ve yetiştirilmesi
ve
4862 sayılı
Kanuna
bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması
hak
lında Kanun
tasarısı

MADDE 1. - Yok
sulluk ve bakımsızlık
tan, veli veya vasileri
nin âciz ve kusurların
dan veya herhangi W
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.

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;
e) Türk
Medeni
Kanununun 272, 273,
274 ncü maddeleri ge
reğince mahkemelerce
korunma tedbirleri alınmasma karar veri
len çocukların;
Medeni Kanunun 11
ııci maddesi uyarınca
reşit oluncaya kadar
gözetilmesi, korunma
sı, bakımı, yetiştiril
mesi iş ve güç sahibi
olacak hale getirilmesi
işlerinin düzenlenmesi,
yürütülmesi, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakan
lığına aittir.

MADDE 1. — Gö
zetme, koruma, bakım
eksikliğinden
dolayı
beden, ruh, ahlâk ge
lişmeleri tehlikede bu
lunan ;
A) Ana ve baba
sız;
B) Ana ve baba
sı belli, olmıyan;
C) Türk Medenî
Kanununun 272, 273,
274 ncü maddeleri ge
reğince mahkemelerce
korunma tedbirleri aİmmasma karar veri
len çocuklardan sıfır
yaşından yedi yaşma
kadar olanlarla anor
mal ve fena itiyatlar
kazanmış bulunanların
reşit oluncaya kadar
korunması, gözetilme
si, bakını ve tedavisi
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına, ye
di yaşından yukarı
normal çocuklarla sa
ğır, dilsiz ve körlerin
reşit oluncaya kadar
gözetilmesi, korunma
sı, bakımı, yetiştiril
mesi, iş ve güç sahibi
olacak hale getirilme
si ve okutulması Millî
Eğitim
Bakanlığına
aittir.

§1
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MADDE 2. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı birinci mad
dede yazılı işleri sağla
mak için kanunlarda
.yazılı hükümler çerçe
vesi içinde Devlet dai
re ve kurumlariyle,
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 2. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı birinci mad
dede yazılı işleri sağla
mak için kanunlarda
yazılı hükümler çerçe
vesi içinde Devlet daire
ve kurumları ile özel
idare, belediye ve özel
derneklerle işbirliği ya
par. Bu hizmetler her
safhasında bakanlıkça
denetlenir.

MADDE 2. — içiş
leri
Komisyonunun
teklifi
aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 2..--T- iç
işleri
Komisyonunun
kabul ve teklifinin ay
nı 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;

MADDE 3. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 3. — Bi
rinci madde konusuna
giren hizmetler için
kurulacak
kurumlar
şunlardır:
A) Çocuk yuva
ları;
B) Çocuk pansi
yonları;
C) Çocuk prevan
toryumları;
D) Müşahede yer
leri ;

MADDE 3. — Mil
lî Eğitim Komisyonu
nun kabul ve teklifinin
aynı kabul edilmiştir.
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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 2. — İçiş
leri Komisyonunun 2
nci maddesi aynen.

MADDE 2. — Sağ
lık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı birinci mad
denin konusuna gi
ren işleri görmek için:
a) Çocuk kreşleri
ve yuvaları;
b) Çocuk
Pansi
yonları ;
c) Çocuk pravaııtoryumları,
d) Müşahede yer
leri;
e) Yetiştirme yurt
ları;
i') Kör, sağır, dil
siz ve sakatlara mah
sus okul ve evleri ku
rar.

MADDE
3. —
1 Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bi
rinci ve ikinci madde
de kendisine verilen
işleri
görmek için,
A) Müşahede ve
ayırma yurtları;
B) Çocuk yuva
ları;
C) Çocuk
Pre
vantoryumları;
D)
Yetiştirme
yurtları kurar.
II. — Millî Eği
tim Bakanlığı birinci
maddede yazılı işleri
görmek için;
A)
Yetiştirme
yurtları;
B) Çocuk pansi
yonları;
C) Kör, sağır ve
dilsizlere mahsus okul
ve evler kurar.

MADDE 3. — Millî
Eğitim Komisyonunun
3 ncü maddesi aynen.
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E) Yetiştirme yurt
ları; (zihnen geri olan
larla, Devlet endüstri,
Tarım kurundan, Dev
let çiftlikleri ve ben
zerlerinde eğitim se
bepleriyle kalanııyanlar için ayrı ayrı ol
mak üzere)
F) Kör, sağır, dil
siz ve sakatlar okul ve
evleri.

Eğitim yurtla

rı;
f) Kör, sağır, dil
siz ve sakatlar okul ve
evleri.

MADDE 4. — Üç.üncü maddede yazılı
çocuk yuvalariyle eği
lim yurtlarının pro
gram ve yönetmelikleri
Millî Eğitim Bakanığı
ile birlikte hazırlanır.
Buralarda ders vere
cek öğretmen ve öğ
reticilerden aranacak
nitelikler de Millî Eği
tim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlık
larınca birlikte belir
tileceği gibi bu kurum
ların teftiş ve denetle
meleri de bu iki Ba
kanlık tarafından ya
pılır.

MADDE 4. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı
kurumların program ve
yönetmelikleri Millî Eğitim Bakanlığı ile bir
likte hazırlanır. Bura
larda ders verecek öğ
retmen ve öğreticiler
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 4. — Millî
Eğitim Komisyonunun
kabul ve teklifinin ay
nı kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Ücüncü maddede yazılı
eğitim yurtlarında ço
cuklar ücretle çalıştırı
lır. Ancak bu ücret
ten yiyecek, giyecek ve
benzeri giderler çıkarıl
dıktan sonra geri ka
lan kısmı yurttan ayrı
lacağı zaman kendisine
teslim edilir.

MADDE 5 . — Hü
kümetin- teklifi .aynen.

MADDE 5. — Üçüncü maddede yazdı
yetiştirme yurtlarında
çocuklar ücretle çalış
tırılır. Ancak bu üc
retten yiyecek, giyecek
ve benzeri giderler çı
karıldıktan sonra geri
kalan kısmı yurttan
ayrılacağı zaman ken
disine teslim edilir.

MADDE 5. — Millî
Eğitim Komisyonunun
kabul ve teklifinin ay
nı kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununun 158, 161 ve
162 nei maddeleriyle

MADDE 6. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 6. — Hü
kümetin teklifi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millî
Eğitim Komisyonunun
kabul ve teklifinin ay
nı kabul edilmiştir.
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MADDE 4. — Millî
Eğitim Komisyonunun
4 ncü maddesi aynen.

MADDE 5.—Millî
Eğitim Komisyonunun
5 nci maddesi aynen.

MADDE 6. — Hü
kümetin 6 ncı maddesi
aynen.
.(«. Sayısı : 145)
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MADDE 7. — Muh
tarlar, zabıta ve bele
diye daireleri herhangi
bir gocuğun 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 oradaki
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
gıcına 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 herhangi 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 Yaddım 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
gavag
sağlık memurları, 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.

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 herhangi
bir çocuğun
birinci
maddede yazılı durum
da olduğunu gerek doğ
rudan doğruya, gerek
se başkasının
haber
vermesi yoliyle öğren
diği halde işi hemen
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ora
daki
temsilcilerine
(Sağlık ve Sosyal Yardşm Müdürü, Hükümet
tabibi, hastane dispan
ser baştabipleri, savaş
tabipleri, sağlık memurlariyle savaş sağlık
memurları,
ebeler),
bunların bulunmadığı
^yerlerde ise Sulh yar
gıcına haber vermeye
mecburdur.
Temsil
ciler
çocuğu
koru
mak için gerekli ted
birleri almakla bera
ber keyfiyeti vesayet
dairelerine bildirirler.
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MADDE 7 — Muh
tarlar, zabıta ve bele
diye daireleri ve okul
idareleri herhangi bir
çocuğun 1 nci maddede
yazılı durumda oldu
ğunu gerek doğrudan
doğruya, gerekse baş
kasının haber vermesi
yoliyle 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 memurlariyle savaş Sağlık me
murları, ebeler ve sai
re) , bunların bulunma
dığı yerlerde ise sulh
yargıcına yazı ile haber
vermeye mecburdurlar.
Bu memurlar çocuğu
korumak için gerekli
tedbirleri almakla be
raber keyfiyeti vesayet
dairelerine bildirirler.
Vesayet
daireleri
Medeni Kanun hüküm
leri dairesinde gereken
tedbirleri alır. Çocu
ğun bu kanunda yazıh

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 haber 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 beraber keyfi
yeti derhal vesayet
dairelerine bildirirler.
Vesayet
daireleri,
Medeni Kanun hüküm
leri dairesinde gere
ken tedbirleri alır. Çocuğun bu kanımda ya
zılı kurumlara yerleş
tirilmesine karar ve
rildiği ve çocuğun iaşe
ve idaresi için muay
yen miktar para veril-

MADDE 4. —
Muhtarlar, zabıta, be
lediye daireleri, nü
fus, adliye ve idare
memurları ve okul idareleri birinci mad
dede durumu yazılı
bir çocuğun bulundu
ğuna gerek doğrudan
doğruya gerekse baş
kasının haber vermesi
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,
medeni kanun hüküm
leri dairesinde gere
ken tedbirleri alır.
Çocuğun bu kanunda
yazılı kurumlara yer
leştirilmelerine karar
verdiği ve çocuğun
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kurumlara yerleştiril
mesine karar verdiği ve
çocukları 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 sarf edilmek üze
re Hazineye yatırılma
sına da karar verir.

B. K.
meşini de karar altına
aldığı takdirde bu pa
ranın veli veya vasi ta
rafından bu kurumla
ra sarfedilnıek üzere
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı adına
yatırılmasına da karar
verir.

S. S. Y K.
iaşe ve idaresi - için
muayyen miktar para
verilmesini de karar
altına aldığı takdirde
bu paranın veli veya
vasi tarafından
bu
kurumlara
sarfediltnek üzere Sağlık ve
Sosyal Yardım Ba
kanlığı ve Millî Eği
tim Bakanlığı adına
yatırılmasına da ka
rar 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 özel İdareler, belediye
ler, özel ve tüzel kişi
ler tarafından yapıla
cak bağışlar ve her
türlü nıüsamere ve pnl
hasılatıdır.

MADDE 5. — Mil
lî Eğitim Bakanlığı
ile Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı ta
rafından . korunması
gereken ve ikinci ile
üçüncü maddede yazı
lı kurumların genel
giderleri bu Bakanlık
ların bütçelerine her
sene konacak ödenek
ile bunlardan döner
sermaye ile işletilmesi
gereken
kurumların
gelirleri Özel îdare
ve Belediyeler, özel ve
tüzel kişiler tarafın
dan yapılacak bağış
lar ve her türlü müsamere ve pul hasıla
tıdır.

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 iş bir
liği yapar. Bu hizmet
ler her safhasında Ba
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
rumla riy] e
Belediye
Özel İdare ve özel
derneklerle
işbirliği
yapar ve bu hizmetle
ri her safhasında de
netlerler.
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MADDE 8. — Ço
cukları koruma amaciyle kurulmuş olup bu
kanunda yazılı olan
kurumlar dışında kişi
ler, aileler veya kurum
larda bulunan çocukla
rın beden, ahlâk ve ruh
yönlerinden sürekli su
rette gözetilip denet
lenmesi işi Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakan
lığınca uygun görüle
cek makam ve dairelere
verilir.

MADDE 8. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 8. — Hü
kümetin teklifi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Hü
kümetin 8 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu
kanun gereğince korun
makta olan çocuklar
dan ilk öğrenimlerini
yapmış olanlar Millî
Eğtiim
Bakanlığının
yatılı öğrenim ve sanat
kurumlarına
parasız
olarak kabul olunur.

MADDE 9. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 9. — Bu
kanun gereğince ko
runmakta olan çocuk
lardan ilk öğrenimle
rini yapmış
olanlar
Millî Eğitim Bakanlı
ğının yatılı öğrenim
ve sanat kurumlarına
kanunları uyarınca im
tihanları başarmak şartiyle parasız olarak ka
bul olunurlar

MADDE 9 — Yurt
larda bulunan çocukla
rın, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca
tensip edilen okullara,
Millî Eğitim kanun ve
talimatları dairesinde
nehari olarak kabulleri
mecburidir.

( S. Sayısı : 145 )

2?
Ad.K.

S. S. V. K.

B. K.
MADDE 8. — ikin
ci maddede yazılı ku
rumların program ve
yönetmeliklerini Sağ
lık ve Sosyal Yardım
P-akanlığı, 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 kurumların
teftiş ve denetlenmele
ri de bu iki Bakanlık
tarafından yapılır.

MADDE 8. — Hü
kümetin 8 nci maddesi
aynen.

MADDE 9. — Ça
lışma Komisyonunun 9
ncu maddesi aynen.
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MADDE 10. — Bu
kanun gereğince korun
makta olan çocuklar
dan öğrenimlerini yap
tıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığının ya
tılı öğrenim ve sanat
kurumlarına
verilip
de okullarında muvaf
fak olamıyanlar ile hiç
öğrenim görmeden 12
yaşını bitirmiş olanlar
Devlet fabrikalarına,
çiftliklerine,
Devlet
ziraat işletmelerine ve
benzeri Devlet kurum
larına çırak olarak ka
bul olunur.
özel fabrika ve
saire sahiplerinden ar
zu edenler de bu ço
cukları çırak olarak
hizmetlerine alabilir
ler.
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 enaz
ücret miktarından da
ha az olamaz. Bu gün
deliğin mahallin şart
larına göre uygun gö
rülecek bir kısmı el
harçlığı olarak çocuğa
verilir. Çocuğa yapıla
cak giderlerin yüzde /
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MADDE 10. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 10. — Hü
kümetin teklifi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Hü
kümetin 10 ucu mad
disi aynen kabul edil
miş, yalnız (Yatılı)
öğretim cümlesinden
(Yatılı) kelimesi kal
dırılmıştır.

( S . Sayısı : 145)
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MADDE 10 — Hü
kümetin 10 ncu madde
si aynen.

MADDE 7. — Bu
kanun gereğince ko
runmakta olan çocuk
lardan normal olarak
ilk öğrenimlerini bitirmiyenlerle, hiç öğrer.im görmeden 12 yaşı
nı bitirmiş olanlar;
a) Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı
tarafından
açılacak
sanat atelyelerinde ye
tiştirilir.
b) (a) fıkrasında
yazılı çocuk'ar arasın
da kabiliyet gösteren
lerden doğru ve ah
lâklı oldukları yetiş
tirme yurtlanınca tesbit olunanlar da Dev
let fabrikalarına, Dev
let çiftliklerine, Devlet
Ziraat işletmelerine ve
benzeri Devlet kurum
larına çırak olarak
verilebilir.
c) özel fabrika ve
iş sahiplerinden arzu
edenler de bu çocuk
ları hizmetlerine ala
bilirle.

MADDE 7. — Bu
kanun gereğince ko
runmakta olan çocuk
lardan normal olarak
ilk Öğrenimlerini bitirmiy enlerle hiç. öğ
renim görmeden 12
yaşını bitirmiş olan
lar.
A) Millî Eğitim
Bakanlığının sanat atelyelerinde yetiştiri
lir;
B) Bu maddenin
(A) fıkrasında yazılı
çocuklar arasında ka
biliyet
göstere n 1 e r
Devlet
fabrikalarına,
Devlet
çiftliklerine,
Devlet ziraat işletme
lerine ve benzeri Dev
let kurumlarına çırak
olarak verilebilir.
O) özel fabrika
ve iş sahiplerinden ar
zu edenler de bu ço
cukları
hizmetlerine
alabilirler.

( S. Sayısı : 145 )
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ellisi gündelikten in
dirildikten sonra geri
kalan kısmı çocuk na
mına millî bankalar
dan birinde açılacak
tasarruf hesabına ya
tırılır. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı hu
çocukların durumları
nı ve hesaplarını de
netlemeye yetkilidir.

•
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MADDE 8. —Yetiş
tirme yurtlarında, ço
cuklar ücretle çalıştı
rılır. Bu ücretten yi
yecek, giyecek ve harç
lık çıkarıldıktan sonra
geri kalan kısmı yurt
tan ayrılacağı zaman
çocuğa teslim edilir.

MADDE 8. — Ye
tiştirme
yurtlarında,
çocuklar ücretli çalıigtırılır. Bu ücretten yi
yecek, giyecek ve harç
lık kargılığı çıkarıldık
tan sonra geri kalan
kısmı yurttan ayrıla
cağı zaman çocuğa
teslim edilir.

MADDE 9. — Ye
dinci maddenin (c, b)
bentlerine göre bu ço
cukları
hizmetlerine
ulan Devlet, kurum,
fabrika işletmeleriyle
özel fabrika ve iş sa
hipleri; bunları yedir
mek, giydirmek, ba
rındırmak, bakmak ve
içlerinde ilk öğrenim
görmemiş olanlara okııma, yazma öğretme
ye mecburdur. Çocuk
ların sigorta primleri
de kendilerini çalıştı
ran kurum ve iş sahip
leri tarafından ödenir.
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

MADDE 9 . - 7 nci
maddenin (B, C) bent
lerine göre bu çocuk
ları hizmetlerine alan
Devlet, kurum, fabri
ka işletmeleriyle özel
fabrika ve iş sahipleri,
bunları yedirmek, giy
dirmek, barındırmak,
bakmak ve içlerinde ilk
öğrenim görmemiş o1 anlara okuma, ya"zma
öğretmeye mecburdur.
Çocukların s i g o rt a
primleri de kendileri
ni çalıştıran kurum ve
iş sahipleri tarafından
ödenir. Bunlara veri
lecek gündelik ücret,
15 günlük bir deneme
süresinden sonra çocu
ğun mensup olduğu
kurum müdürü ile iş
sahipleri
tarafından
birlikte tesbit olunur.
Çocuğa verilecek harç-

( & Sayısı : 145)
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MADDE 11. — Üçüucü maddede yazdı
yoeuk 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
bulduru
lup kuruma getirtilir.
Kurumlarda
korun
mak. bakılmak veya
yetiştirilmekte
olan
ve reşit olmıyan çocu-

MADDE 11. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 11. — Üçürıcü 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 reşit
oluncaya kadar bu ku
rumları terkedemezler.
Kurumu terkeden, ka
çan veya kaçırılan ço
cuk zabıta veya sair
vasıtalarla buldurulup
kuruma getirilir.

MADDE 11 — Mil
lî Eğitim Komisyonu
nun kabul ve teklifi ay
nen kabul edilmiştir.

( S. Sayı;LSI : 145 )
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harçlık miktarı kurum j lık miktarı kurum mü
dürü tarafından belir
tarafından
belirtilir.
tilir.
Çocuğa yapıla
Çocuğa yapılacak gide
cak giderin % 75 i
rin % 75 i gündelik
gündelik
ücretinden
ücretinden indirildik
indirildikten sonra ge
ten sonra geri kalan
ri kalan kısmı çocuk
kısmı çocuk namına
namına millî banka
millî bankalardan bi
lardan birinde açıla
rinde açılacak tasar
cak tasarruf hesabına
ruf hesabına çalışma
çalışmaya
başladığı
ya başladığı ayı takip
ayı takip eden ay ni
eden ay nihayetine ka
hayetine kadar yatırı
dar yatırılır. Sağlık ve
lır. Sağlık ve Sosyal
Sosyal Yardim Bakan
Yardım ve Millî Eği
lığı bil çocukların dutim Bakanlıkları bu
ıumlarmı ve hesapla
çocukların durumları
rın! denetlemeye yet
nı ve hesaplarını de
kilidir.
netlemeye
yetkilidir
Türk Medeni Ka
nununun 398 nei nınd- I ler.

MADDE 11. — Üçüncü maddede yazılı
çocuk yuvası, çocuk
pansiyonu ve yetiştir
me yurduna ve Devlet
fabrikaları ziraat işlet
meleri, Devlet çiftlikle
ri ve benzeri yerlerle
özel fabrika, işletme ve
benzerlerine
konulan
çocuklar reşit olunca
ya kadar bu kurumla
rı terkedemezler. Kuru
mu terkeden, kaçan ve
ya kaçırılan çocuk za
bıta veya sair vasıta
larla buldurulup kuru
ma getirilir.
Kurumlarca korun
makta olan çocuklara
karşı Türk Ceza Kanu
nunun 182 nei madde-

desi hükmü bu çocuklarhakkında uygulan
maz. ' - •

Türk Medeni Kanu
nunun 398 nei mad
desi hükmü bu çocuk
lar hakkında uygulan
maz.

MADDE 10. — 2 nci maddede yazılı ku
rumlarla 7 nei mad
dede yazılı iş yerle
rinde korunmakta, ça
lışmakta ve yetiştiril
mekte olan çocuklar
reşit, oluncaya kadar
bu yerleri terkede
mezler. Bu yerleri ter
keden, kaçan veya ka
çırılan çocuk zabıta
vasıtasiyle bulunarak
kuruma getirilir.
Kurumlarca ve iş
sahipleri yanında ko
runmakta ve. yeliştirilmekte ol;ın çocuk
lara karşı Türk Ceza
Kanununun 182 nei
maddesinde yazılı fiil
leri işliyenlec hakkm-

MADDE 10 — İkin
ci ve üçüncü maddede
yazılı kurumlarla 7 nei
maddede yazılı iş yerle
rinde korunmakta, ça
lışmakta ve yetiştir
mekte olan çocuklar re
şit oluncaya kadar bu
yerleri terkedemezler.
Bu yerleri terkeden,
• kaçan veya kaçırılan
çocuk zabıta vasıta
siyle bulunarak kuru
ma getirilir.
Kurumlarca ve iş
»sahipleri yanında ko
runmakta ve yetişti
rilmekte olan çocuk
lara karşı Türk Ceza
Kanununun 162 nei
maddesinde yazılı fiil
leri işi iyeni er hakkm-
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ğu, şehvet hissi veya
evlenmek niyeti ol
maksızın
kaçıranlar
veyahut çocuğun muva
fakati ile haksız ola
rak yanında tutanlar
Türk Ceza Kanununun
182 nei maddesi hü
kümlerine göre cezalan
dırılır.
MADDE 12. — Sağhk ve Sosyal Yardim,
Millî Eğitim ve Adalet
Bal; t nlıkl arı anormal,
kor, sağır gibi eksik
çocuklar için uzmanlar
yetiştirmek maksadiyle
işbirliği yaparlar.
MADDE 13. —
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun
161 nci maddesinin
son fıkrası kaldırılmış
tır.

(S. Sayısı : 145)

MADDE 12. —
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun
161 nci maddesinin son
fıkrası kaldırılmıştır.

&5
Ad. K.

B. K.

S. S. i r . K.

sinde yazılı fiilleri işliyenler hakkında aynı
maddede yazıl t eczalar
verilir.

dıı bu maddede yazılı
cezalar verilir.

da adıgeçen 182 nei
maddede yazılı ceza
lar verilir.

MADDE 11. —
Sağlık ve Sosyal Var
dım Bakanlığınca açı
lacak sanat atölyeleri
ne ve işyerlerine, iş,
letme sermayesi olarak
her yıl bütçesinden
döner sermave ayrılır.

MADDE 11. —
Millî Eğitim Bakanlı
ğı ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanh*
ğınea açılacak sanat
atelyelermde ve iş
yerlerine işletme ser
mayesi olarak her yıl
bütçelerinden
döner
sermaye ayrılır.

MADDE 12.
!» ucu maddeye yöre
çalıştırılan
çocuğun
gündeliğini süresi için
de Millî bankalardan
birisine
yatırmıyan
kurum, fabrika ve is
letme müdürleriyle özel fabrika ve iş sahip
leri 50 liradan aşağı
olmamak üzere ağır pa-

MADDE 12. —
Sekizinci ve dokuzun
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 sahiple
ri 50 liradan aşağı ol-

MADDE 12. — Ça1 ışnıa Komisyonunun
12 nei maddesi aynen.
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ra cezasına çarptırılır.

raamak üzere ağır pa
ra cezasına çarptırı
lır.

MADDE 13. —
İkinci maddede yazılı
kurum ve yetiştirme
yurtlarından; kazanç,
muamele, bağış, müsamere ve pul gelirle
rinden resim ve vergi
alınmaz.

MADDE 13. .—
İkinci ve Üçüncü mad
dede yazılı kurum ve
yetiştirme yurtların
dan kazanç, muamele,
bağış, müsamere ve
pul gelirlerinden re
sim ve vergi alınmaz.

MADDE 14. —
İkinci ve dokuzuncu
maddeye göre çalıştı
rılan çocukların ölümü
halinde; bunların ku
rum
ve bankalarda
toplanan paraları ka
nuni mirasçıları bu
lunmadığı takdirde ye
tiştirme yurtlarına in
tikal eder.

MADDE 14. —
İkinci, üçüncü ve do
kuzuncu
maddelere
göre çalıştırılan ço
cukların ölümü halin
de, bunların kurum ve
bankalarda toplanan
paraları kanuni miras
çıları
bulunmadığı
takdirde
yetiştirme
yurtlarına
intikal
eder.
MADDE 15. —
Bu kanunu yürütmek
için Millî Eğitim ve
Sağlık ve Sosyol Yar
dım Bakanlıkları müş
terek bir yönetmelik
yaparlar.
MADDE 16. —
11 . I I . 1946 tarihli
ve 4862 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cet
vele bu Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde ya
zılı
kadrolar eklen'.rıiştir.
MADDE 17. —
15 . V I . 1942 tarihli
ve 4258 sayılı Kanuna
bağlı (3) sayılı cetve
le bu Kanuna bağlı
(3) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar eklenmiş
tir.
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MADDE 12. — Bu
kanun 1.1.1948 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 12. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 14. — Hü
kümetin teklifi aynen
kabul ed'Jnrştir.

MADDE 13. — Hü
kümetin teklifi aynen
kabul edilmiştir.

( S. Sayısı : 145 )
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GEÇİGİ MADDE
1. — 1948 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (D)
işaretli cetvelin Sağ
lık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı kısmına bu
Kanuna bağlı (4) sa
yılı cetvelde
yazılı
kadrolar eklenmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE
2. — Bu kanuna bağ
lı (5) sayılı cetvelde
derece, aded ve me
muriyet unvanları ya
zılı kadrolar 1948 yılı
Bütc,e Kanununa bağ
lı (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) lira
lık aktarma yapılmış
tır.
GEÇÎCÎ MADDE
4. — 1948 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (R)
işaretli cetvelin Sağ
lık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı kısmına ili
şik formül eklenmiş
tir.
MADDE 13. —Hü
kümetin 12 nci madde
si aynen.

MADDE
lf>. —
Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 18. —
Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe gi
rer.
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MADDE 13. — Bu
kanun
hükümlerini
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı yürütür

MADDE 13. — Hü
kümetin teklifi aynen.

MADDE 15. — Bu
kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürü
tür.

MADDE 14. — Hü
kümetin teklifi aynen
kabul edilmiştir.

Başbakan
R. Peker
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı

M. ökmen
Devlet Bakanı
M. A. Renda
Adalet Bakanı
$. Devrin
Millî Savunma Bakanı
C. C. T oy demir
İçişleri Bakanı
Ş. Sökmensüer
Dışişleri Bakanı
Hasan Saka
Maliye Bakanı
H. N. Keşmir
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
C. K. încedayı
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. B. Uz
ftü. ve Tekel Bakanı
T. Coşkan
Tarım Bakanı
F. Kurdoğlu
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak
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MADDE 14. — Bu
kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürü'
tür,

MADDK Hi. —
Bu kanunu Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDK 19. ^Bu kanunu Sağlık ve
Sosyal Yardını Bakanı
ile Millî Eğitim Baka
nı müştereken yürü
tür,
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H ağlık re Sosyal Yardım Komisyonunun
tiricine bağlı cetveller

değiş

III SAYILI CETVEL
I).

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü
Kimsesiz ve terkedilmiş çocukları koruma şubesi
5 Mütehassıs
1
80
6
»
yardımcısı
1
70
10 Birinci mümeyyiz
1
35
12 Memur
1
25
Müşahede ve ayırma yurtları
4 Müdür (Tabip)
(i
» yardımcısı
7 Pedagok (öğretmen)
7 Akliye ve asabiye mütehassısı
7 Çocuk mütehassısı
8 Yönetim memuru
11 Hesap memuru

2
2
2
2
2
2
0
T1

90
70
60
60
60
50
30

Görevin çeşidi

).
12
1.1
I1
13
II
12

Depo ve ambar memuru
Mutemet ve satmalına memuru
ikinci mümeyyiz
Katip
Hemşire
»

5
il
11
13
12
11
12
13

Çocuk Yuvası
Müdür (Mütehassıs)
« Yardımcısı
Başhemşire
Hemşire
Süt mutfağı hemşiresi
Yönetim memuru
Memur
Kâtip

Sayı Aylık
2
2
«)
2
2
2

25
30
30
20
30
25

»»

80
40
30
20
25
30
25
20

2
2
8
2
2
2
2

[3] SAYILI CETVEL
Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü
Kimsesiz ve Terkedilmiş
Çocukları
Şubesi
D.
5
6

(Jörevin çeşidi

Koruma
Sayı Aylık
1
1

Mütehassıs
«
Yardımcısı

80
70

|4| SAYILI CETVEL
fi öre vi ıı cesidi
Kundura öğreticisi
Marangoz öğreticisi
Terzilik öğreticisi
Terzilik öğreticisi

iyi

Ücret

1
1
1
1

400
400
400
400

Görevin çeşidi

Sayı Ücre

(Kız (-ocuklar için)
Daktilo
Kapıcı
Şoför
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1
1
1

125
100
175

43Görevin çeşidi

Görevin çeşidi

Sayı Ücret
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Makinist
Bahçıvan
Ahçıftaşı
Aşçı
Bulaşıkçı
Terzi ve titücü
Çamaşırcı
Çamaşırcı
Berber
Boyacı ve sıvacı
Marangoz
Başhademe

150
120
200
100
70
150
100
75
100
150
150
100

Hademe
«
«
«
Gece bekçisi
Hamamcı
«
Mürebbiye
Sütnine
Süt şişelerini temizleme mütehassıs
hemşiresi
Süt şişelerini temizleme hademesi

Sayı Ücre
3
2
5
4
1
1
1
5
10

50
40
100
100
75
2€0
150

1
2

150
75

80

m

[5] SAYILI CETVEL
D.

4
6
7
7
7
8
11
12
11
11
13

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Müşahede ve ayırpıa yurtl art
Müdür (Tabip)
»
yardımcısı
Padagok (öğretmen)
Akliye ve asabiye mütehassısı
Çocuk mütehassısı
Yönetim memuru
Hesap memuru
Depo ve ambar memuru
,
Mutemet ve satmalma memuru
îkinei mümeyyiz
Kâtip

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

90
70
60
60
60
50
30
25
30
30
20

D.

Görevin çeşidi

11 Hemşire
12
»

5
9
11
13
12
11
12
13

Çocuk yuvast
Müdür (Mütehassıs)
»
yardımcısı
Başhemşire
Hemşire
Süt mutfağı hemşiresi
Yönetim memuru
Memur
Kâtip

Sayı 1Lylık
1
1

30
25

1
1
1
4
1
1
1
1

80
40
30
20
25
30
25
20

CETVEL [6]
B.

M.

467

MALÎYE
BAKANLIĞI
3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı
12 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

646

ödeneğin çeşidi

Düzülen

Eklenen

15 000

BAYINDIRLIK
BAKANLIĞI
Yapı ve îmar îşleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri
10 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
(13. Sayım : 145 )

132 556

B.

M.

ödeneğin çeşidi
SA&LIK VE SOSYAL

687

688

692

Düşülen

YABDIM

Eklenen

BAKANLIĞI

Aylıklar
1 Memurlar aylığı

78 250

Ücretler
„2 Hizmetliler ücreti

74 800

4178 ce 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
1 Çocuk zammı
3 Doğum yardımı
4 ölüm yardımı

2 084
2 500
500

Bölüm toplamı

5084
• • •

693

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince Ödenecek emekli kese
neği karşılığı

710

\

7 653

özel kanunu gereğince harcanacak kimsesiz ve metruk çocoklar şenel giderleri

313 342

TOPLAM

913 343

319 349

19 İS yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) İşaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına
eklenecek formül
B.
7İQ

M,

Hangi hizmetlere harcanabileceği
işçi gündeliği, hasta, öğrenci ve hizmetçi beslenil, fennî kurmalar, demirbaş makine ve
aletler taşım ve montaj idareleri, küçük onarma idareleri, ilâç tıbbî ve sıhhi malzeme, talim tedris malzemesi ve yönetim giderleri, motorsuz taşıt ve gereci ve hayvanların satmalınması 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 her çeşit giderleri, müstahdemin iç hiz
metleri için alınacak elbise ve ayakkabı bedelleri, bilûmum sıhhi makineler, buz dolapları,
sıhhi yemek kazanları; müstacel kalorifer, su, havagazı, elektrik, asansör onarmaları
bedelleri bu fasıldan ödenir.

>»*«

( S. Sayısı : 145 )

