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Sayfa 
Bakanı Tahsin Coşkan'ın sözlü cevabı 
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3. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu'nun, ihracına müsaade edilmi-
yen Trakya yapağılarının ihraç edilmeme
si sebebi ile bunlara Anadolu yapağıları
na nazaran nispî kıymet tesbiti hakkında
ki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Ne
dim Gündüzalp ve Ekonomi Bakanı! Cavit 
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sarısı ve içişleri, Millî Eğitim, Çalışma, 
Adalet, Bütçe ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonları raporları (1/137) 16:26 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun ge
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sonuna kadar uzatılması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/279) 26 

3. — Gümrük muhafaza memurlarının 

1. — GEÇEN 1 

Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'-
in, afyon mahsulünün bu seneki mubayaa fiyat
ları hakkındaki sözlü sorusunun görüşülmesi, 
başka Birleşime bırakıldı; 

Bina Yapımını Teşvik Kanunu tasarısının, 
Bayındırlık Bakanının teklifi üzerine, geçici bir 
komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı; 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki Kanuna ek Kanun kabul olun
du; 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Ka
nuna ek Kanunla; 

Bankalar ve Devlet Müsseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Ka
nunun birinci maddesinin (B) fıkrasının tadili-

— Denizli Milletvekili Rcşad Aydınlı'nm, 
Haberleşme Konferansına gönderilen iki delege 

Teklif 
1. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-

ın, Kazanç Vergileri ödenmemiş matrahlar üze
rinden bir defaya mahsus olmak üzere tarh ve 
tahsil olunacak mütemmim vergi hakkında ka
nun teklifi (2/108) (Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Ticaret', İçişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına); 

Raporlar 
2. — Askerî hastabakıcı Hemşireler hakkın

daki 3433 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Mil
lî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/313). (Gündeme); 

3. — Demiryollar ye limaoıiar yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak-

Sayfâ 
askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
1841 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve^ 
Millî Savunma, Gümrük ve Tekel ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/148) 26:27 

lıakkındaki sözlü sorusu Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

kındaki 4643 sayılı kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve. Bütçe Komisyonları raporları 
(1/316) (Gündeme); 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
ııuıı, Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 1948 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 766 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/70) (Gündeme); 

5. — Vakfikebir İlçesinin Ağır Köyünden 
Hacı Ahmetoğlu Mehmet Akbulut ve Melikşe Kö
yünden Mustafaıoğlu Yusuf Bahadır 'm ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/228) 
(Gündeme); 
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

PANAK ÖZETİ 

ne dair olan Kanun kabul olundu; 
Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması 

yetiştirilmesi ve 4852 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı üzerinde de görüşüldükten sonra birinci 
madde Komisyona verildi; 

2 . VI . 1948 Çarşamba günü saat 15 te topla-
•îulmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin S ahir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 
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BAŞKAN — Başkanvekili Oevdet Kerim Incedayı 
KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 
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BAŞKAN —• Oturum açıldı. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANINNIN KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 
Maarif Teşkilât Kanununun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve-
rilmesine dair önergesi (4/97) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

29/5/1948 
Maarif teşkilât 'kamunun 22 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimin geri 
verilmesi için gerekli muamelenin yapılmasına 
müsaadelerini rica ederim. 

Niğdo Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Teklifi geri verilecektir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —- Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, An
kara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakülte
sinde komünist propagandası yapan sekiz öğrenci 
hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı Tahsin Coş-
kan'ın sözlü cevabı (6/153) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
26. 5. 1948 

Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesinde sekiz Öğrencinin komünist propa
gandası yaptıkları ve bu hususta tanzim edilen 
tahkikat evrakı tekemmül ettiği halde Cumhuri
yet Savcılığına tevdi edilmediği öğrenilmiştir. 

Tarım Bakanının bu mesele hakkında Sözlü 
açıklamada bulunmasın saygılarla rica ede
rim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAŞKAN. — Buyurun. 
TARIM BAKANI TAHSÎN ^ÇOŞKAN (Kas

tamonu) — Aziz ̂  arkadaşlarım £ Maraş Millet
vekili: Sayın arkadaşım "Emin Soysal'ın, Yüksek 
Ziraat Enstitüsünün Veteriner Fakültesinde'"se
kiz öğrencinin komünistlikle ilgili olduğuna da

ir sual önergesi vardır. Bu mesele hakkında 
tahkikat yapılmıştır, bu tahkikatın savcılığa 
verilip verilmediğini soruyorlar.. 

Aziz arkadaşlarım; evvelâ şunu arzedeyinı 
ki ; komünistlik denilen âfet bir felâkettir. Bu, 
maalesef memleketin şurasında ve burasında 
bazan tezahür etmektedir. Türk Milletinin bün
yesi asla buna mütehammil değildir. Bugün 
ne yapalım ki, memleketin şurasında, burasın
da bu gibi illetler zaman zaman görülmekte vo 
duyulmaktadır. Aşağı yukarı altı, yedi aydan-
beri, Veteriner Fakültesinin sınıfları arasında 
bazı öğrencilerin solculuk ve komünistlikle il
gili olduğu Rektörlük tarafından dahi bilinmiş ve 
bu mesele üzerine bazı vesikalar, Hükümetin 
bu işle ilgili olan dairesine verilmiş ve onlar 
tarafından da takip edilegelmekte bulunmuştur. 

Mart ayının 25 nci günü Veteriner Fakülte
sinin 5 -nci sınıfından 4 kişinin, Fakülte talebe
leri tarafından, dışarı çıkarıldığı, bir gün son
ra da 3 ncü sınıftan 3 kişinin ve ikinci sınıftan 
da bir olmak üzere sekiz öğrencinin dışarıya çı
karıldığı Retörlük idaresi tarafından görülmüş
tür. Cumartesi sabahı, hemejrı sab^İı saat se
kizde Enstitü -Rektörü 'olân'zât' e r imegeldi ve 
hâdiseyi anlattı. Evvelce de Fakültede malûm 
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blan bazı tezahürat vardı. Bu tezahürat üze
rinde esasen durulmakta idi. Yalnız enstitü de
ğil, Hükümetin bu işle ilgili malûm teşkilâtı 
da bunun üzerinde idi. 

Rektör vaziyeti bana izah etti. O gün Cu-. 
martesi idi, ertesi gün de Pazar olduğundan 
tatildi. Pazartesi günü bu işin belki bütün fa
külteye sirayet edeceğini söyledi. Tabiî hâdi
seyi önlemek için lâzım gelen tedbirleri almak 
icabederdi. Vaziyeti bir tezkere ve telefonla 
İçişleri Bakanlığına, aynı günde, bildirdim ve 
şifahen de izah ettim. Hükümetin o cephesin-
ce lâzımgelen tedbirler alınmıştı. Yalnız 25 
Marttan evvel Rektörlükçe ve Enstitü İdaresi 
tarafından başlanmış olan tahkikat meselesi 
hakkında talebe mümessillerini çağırarak, bun
lara,. herhangi bir suç tebeyyün etmeden bu
nun hakkında bir karar vermek elbette doğru 
değildir, bunun neticesine göre, elde edilecek 
neticeye göre, tedbirin en şiddetlisi alınacaktır, 
denecekti. 

Pazar sabahı İçişleri Bakanlığı, bu mesele 
memleketin umumi vaziyetiyle ilgili olduğu için, 
Ankara Valisi Avni Doğan'ı oraya memur et
miş, Avni Doğan Enstitüye giderek temaslarını 
yapmış ve esasen de tahkikat başlamıştı. Pa
zartesi gününden itibaren hiçbir tezahürat gö
rülmemiştir. Görülmemiştir ama tahkikat ki, 
Enstitü talimatnamesinin ellinci maddesine gö
re talebe suçları hakkında yapılacak tahkikat 
evvelâ bir profesör ve bir iki tane de Rektör
lükçe tâyin edilecek zat tarafından kurulacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır, bu tahki
kat başlamıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki, bu, orada tohumu atı
lan ve neşvünema bulan bir mesele değildir, he
nüz tahkikat ikmal edilmemiş, neticesi gelme
miştir, fakat, kökünün daha ziyade Enstitü 
haricinde olduğu mânasmdadır. 572 sahifelik 
tahkikat evrakı, yine Enstitü talimatnamesi
nin 50 nci maddesine göre, hüküm komisyonu
na tevdi edilmiştir. Hüküm komisyonu, bir 
profesör, doçent ve memurlardan, Rektörlükçe 
seçilen zevattan teşekkül eder. Rektörlük bun
ları divana teklif eder ve divan bunu tasvip 
ettikten sonra katiyet kesbeder. Binaenaleyh 
bunlar geçen ayın 17 sinde bu evrakı ellerine 
almışlar, yani ellerinde bulunan bu tahkikat 
evrakını tetkika koyulmuşlardır, bakmışlar ki, 
mesele bundan ibaret değil, daha ziyade tah-
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kikatın tâmikma lüzum vardır. Esas itibariyle 
Bakanlığınız şahsan defeatle bu hâdise üzerine 
Rektörle temas edip, kendisini çağırarak bu 
işin süratle intacını istedi. Binaenaleyh tahki
kat ikmal edilerek hüküm komisyonuna gitmiş
tir. Esasen 52 nci madde mucibince, hüküm 
komisyonunun vereceği karar ve cezalar, Rek
törlüğün salâhiyeti dâhilinde ise Rektörlük bu
nu icra eder. Eğer haricinde ise Bakanlığa bil
dirir. Şu halde hüküm komisyonu 570 sahifelik 
tahkikat evrakını tetkika başlamış ve tetkika-
ta başladığı zaman bazı sıçramalar da görmüş, 
bu itibarla tahkikat ikmal edilememiş ve üze
rinde halen çalışılmaktadır. Alınacak neticeye 
göre en katî ve en şiddetli cezaların verileceğini 
Yüksek Heyet bilirler ve bu böyle olacaktır. 
Binaenaleyh müfredatından burada bahsetmek 
daha ziyade işkâl mânasına gelir endişesinde
yim. Çünkü dâva yalnız Yüksek Ziraat Ensti
tüsünün, Veteriner Fakültesine maksur değil
dir, tohumu oradan almamıştır ve nihayet 
bunlar muhtelif liselerden gelmiş, sekiz tane 
bedbahttır. Tahkikat evrakını tetkik edeme
diğim için teferruata girmek imkânına malik 
değilim, fakat bunlar daha ziyade geldikleri 
yerlerden malûl olarak gelmişlerdir. En niha
yet burada da muhiti kendilerine müsait bul
muş olabilirler. Bunun üzerinde bütün dikkat, 
hassasiyet ve titizliğimizle durmaktayız. Yakın
da neticesini göreceksiniz. Mâruzâtım şimdilik 
bu kadardır. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka
daşlar; yetmiş sayfalık talebe ihbarnamesi üzeri
ne başlıyan, 572 sayfalık dosyası, beş aded fo
toğrafı, iki aded mektubu, yedi mecmua ve def
terleri olan bir tahkikata konu teşkil eden hâdise 
sadece bir iki talebe işi olsaydı Yüksek Huzuru
nuzu rahatsız etmek istemezdim. Biz yüksek 
mekteplerde her çeşit memleket meselelerinde şu 
veya bu şekilde hüsnü niyetle, bazan eğri, bazan 
doğru düşünen çeşitli heyecan ve alâka dalgaları 
gösteren genç neslin masuniyet ve samimiyetinin 
ne demek olduğunu yakînen biliriz. Bu hâdise 
ve onun kahramanları da eğer böylece hüsnü ni
yet çevresi içinde mütalâa edilecek durumda ol
salardı biz bunu bahis konusu etmezdik. 

Arkadaşlarım; Komünizm cereyanı ve propa
gandasının Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve bil
hassa Veteriner Fakültesinde iki yıldanberi de
vam edegelmekte olduğunu anlıyoruz. 
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Nihayet bu ders yılı içinde faaliyetini artır

mış ve talebeleri tahkikat sahası ile de profesör
leri âdeta iki grupa ayıracak surette şiddetlen
miştir. 

Arkadaşlarım; talebeler iki grupa ayrılmış
tır dedim. Filhakika tahkikat başlamadan önce 
Veteriner birinci sınıf hela kapısına, hatırımda 
kaldığına göre, 26 Mart 1948 akşamı bir güneş res
mi yapılıyor. Güneş resminin ortasında orak ve çe
kiç altında «açlık, sefalet ve haksızlığı boğacak 
güneşin doğmasını bekliyoruz, birleşelim» cümlesi 
yazılı. Bu resmi ve yazıyı gören, milletini ve mem
leketini seven şuurlu gençler derhal başına nöbetçi 
koyuyorlar ve idareyi haberdar ediyorlar. îdare 
kontrplâktan olan kapının burasint oyarak alı
yor. Bu parça bugün tahlilde imiş. Bu hâdise 
talebelerde ve ekseriyetinde feveran uyandırıyor. 

Diğer bir hâdise: Ankara Belediye seçiminde 
Enstitüye gönderilen rey sandığının ba
şına bir de sivil polis gönderiliyor. Po
lisi içeride yabancı kıyafetle gören bir 
kısım talebeler, başlarında bu sekizden 
dördü varmış, sen kimsin, burada ne arıyorsun 
diye zorluyorlar. Polis hüviyet varakasını göste
rince müesseseden dışarı çıkarıyorlar. Bu hâdise 
o gece Rus radyosunda «Ziraat Enstitüsünde se
çimlere karışan polisler talebe tarafından 
atılmıştır» mealinde yayınlanıyor. Bu ya
yıntıyı da işiten şuurlu talebeler üzülüyor
lar ve kızıyorlar. Nasıl kızmazlar ki, müessese
de olan ve kendilerinden başka kimsenin görme
diği hâdise hemen o gece oraya bildiriliyor. 

Eğer onların mektepleri talebe hürriyeti ba
bında bizden ileri olsaydı da bu radyo böyle bir 
ilânda bulunsaydı bu şuurlu milliyetçi ve, asîl 
Türk çocuklarının kızmalarına sebep olan bu 
radyo neşriyatına hakverir ve bu gençleri de hiç 
olmazsa anlayışsızlıkla itham ederdik. 

Size hürriyeti seçtim adlı kitabın 55 nci say
fasından bu bakımdan onların mekteplerine ait 
bir parçayı müsaadenizle hatırlatmak üzere oku
mak isterim: 

Muharrir diyor ki, «Enstitüde filân teşkilâta 
(G. U. P.) bağlı bir büro vardı. Burayı filân idare 
ediyordu. Çağırılanlar bu odaya dehşet içinde 
girerlerdi. Demirkapının arkasında ne olduğunu 
bilmiyorduk. O kadar saftık ki, talebenin her 
sözü, her hareketinin kaydedildiğine dair bir dos
ya olduğundan dahi bihaberdik. Bu şahsi dos
yalarda talebenin ailesi, mazisi, siyasi düşünce-
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leri ve bilhassa hususi ajanların ve yahut gönül
lü habercilerin, çekemiyerek yahut da kıskanarak 
verdikleri malûmat yazılıyordu. Bu habercileri 
korumak yahut her günkü casusluk ağını sıklaş
tırmak için Enstitünün Müdürü dahi bu dosyaya 
bakmazdı. Filân teşekkülün hususi casuslardan 
başka parti komitesinin de hususi casusları vardı. 
Bunlar da o teşekkül casuslarını gösterirlerdi. îş 
sadece bunlarla bitse iyi. 

Filân teşekkülün başka ajanları da Enstitüde 
yeralmışlardı, bunlar da raporlarını doğrudan 
doğruya bölge karargâhına eriştiriyorlardı ilâ.... 

Tabiî herhangi bir kimse bunlardan bihaber
di. Ben de sonradan öğrendim. Bu sistemin ne 
kadar komplike olduğunu bilmiyordum. Sadece 
duvarların kulağı olduğunu işitiyor, saflığın 
ölüme giden en kestirme yol olduğuna inanıyor
dum. 

însan içindekilerini başkalarına anlatmak ih
tiyacını hisseder. Biz ise hissettiklerimizi bin 
türlü yeminle birbirimize naklediyorduk.» 

îşte onların mektep idaresi. Biz ise sadece 
seçim günü yine mektebin hürriyet ve asayişi 
yönünden bir kere bir polis göndermişiz. Çocukla
rımızın hassasiyet göstermeleri yerindedir. Öyle 
biz onların o şekildeki mekteplerinden radyomuz
da bahsediyor muyuz ki onlar da bizim bu ka
dar hür ve mesut yuvamıza karışsınlar. Fakat 
asıl gençleri tutuşturan nokta önce bu hadiseyi 
mahut radyodan dinlemiş olmalarıdır. Bunu 
kim ulaştırdığı meselesidir. 

Yetmiş sahifelik ihbarname yazarak mües
sese idaresini haberdar eden Türk çocuklarını 
harekete geçiren daha .esaslı olaylar da vardır. 

A. Müessesede sistematik şekilde Marksi-
>zim, dünya ihtilâl ve inkılâp hareketlerinin mer
kezi olarak Rusya'daki iktisadi ve içtimai ge
lişmelerden bahsedilmesi; 

B. Sitayişle ve tarafgirane muayyen bir 
şahsın dünya çapında en büyük ihtilâl ve inkı
lâp mütefekkiri olduğunun anlatılmaya çalışıl
ması; 

C. Din, milliyet, tarihi kahramanlık gibi 
müesseselerin iptidailik olduğu; 

D. Ailenin iptidai ve gayri tabiî bir mü
essese olduğu ve bu hususta hayvanların misal 
verildiği, insanla hayvanın fiziki halleri ve his
leri itibariyle büyük fark göstermedikleri, mev
cut farkın ise insanlar tarafından icat edilmiş 
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sahte nizamlardan ve âdetlerden ibaret bulun- ] 
duğu ve bunlara inananların geri düşünceli, mu
hafazakâr ve faşist zihniyetli oldukları; 

E. Türk inkılâbının tamamlanmasında bu 
geri düşünce ve geri müesseselerin yıkılması 
icabettiğini; 

F. Daha ileriye giderek Türk milletinin ge
ri millet olduğunu, büyük adam yetiştiremediği, | 
«Türk milletine ve büyük Atatürk'e izafe edilen 
alçakça sıfatları burada söylemiyeceğim. tcabe-
derse ayrıca kürsü haricinde arzederim», «Ne ı 
mutlu Türk'üm diyene» derken yüreğiyle, etile, 
kemiğiyle ve nihayet deha yüklü kafası ile hay
kıran Atatürk'e reva görülen ve asil milletimize 
atfedilen • hayasızca ve şuursuzca sözler tahkikat 
dosyasında vardır. 

G. Memleket iç ve dışındaki sol cereyanlı 
mecmua ve kitapların takibi ve elden ele do
laştırılması ; 

Fi. Ele geçen mektuplarda Türklüğü, mil
liyeti tahkir ve tezyif etmeleri; 

İ. Ve bir de Türk tebaalığına geçmek isti-
yen Kıbrıslı çocukların müracaatlarını durdur
mak yolundaki telkinler ve bedbaht mütalâalar; 

K. Veterinerlikte Rusya'nın bütün cihan 
veterinerliğine örnek olduğunu (ki olabilir) fa
kat ikinci cihan harbinin kazanılmasında Rus 
veterinerlerinin büyük ölçüde tesiri olduğu; 

L. Sınır boyunda tatilini geçiren bir talebe
nin de küstahça bizim aleyhimizde, düşmanla
rımızın lehinde mütalâalar yürütmesi (ki bunu 
burada açıklamıyacağım) gibi olay ve hareket
ler milliyetçi ve şuurlu gençleri artık dayanıla-
maz bir halde karşı koymaya sevkediyor. Bir 
grup talebe yurt âmirine başvurup dert yanı
yorlar ve biz rektörlüğe yazı ile bildireceğiz di
yorlar. O da pekâlâ siz bilirsiniz diyor. Gençler 
bütün olay ve hareketleri uzun bir raporla rek
törlüğe bildiriyorlar. Aylar geçiyor. Herhangi 
resmî bir mukabele ve muamele olunmuyor. Bu
nun üzerine gençler bilhassa bariz bir şekilde 
rol oynıyan sekiz talebeyi derse bırakmamak 
üzere karar veriyorlar ve kararlarını da icra 
ediyorlar. Bundan haberdar olan rektör tale
beleri dinliyor, harekete muvafakat gösteriyor. 
Fakat mesele diğer bir kanaldan, her halde Ve
teriner Dekanlığı olsa gerek, Vekâlete aksetti
riliyor. Bir taraftan da Rektör Bakana gidiyor. 
Bakan İçişleri Bakanlığına telefon ediyor. Rek- I 
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[ tör Emniyet Umum Müdürlüğüne gidip izahat 

veriyor. Ankara Valisi em;r alıyor. Önce Polis 
Müdürü, sonra vali müesseseye gidiyor. Tale
belere yaptıkları işin gayri kanuni olduğu ve 
arkadaşlarını dershaneye almaları söyleniyor. 
Ve talebelerde muvafakat ediyorlar. Bundan 

I sonra tahkikat komisyonu teşkil ediliyor. Ve 
| tahkikata 30. I I I . 1948 tarihinde başlanıyor. 

5 . V . 1948 günü bitiriliyor. Oldukça hacimli 
olan tahkikat evrakı şu fezleke ile rektörlüğe 

| veriliyor: Müsaadenizle fezlekeyi aynen oku
yorum: 

Rektörlük Katma 
! Talebe yurt amirliğinin makamınızdan ha

valesi 30. I I I . 1948 tarih ve 60134 sayılı yazı
sına ilişik bulunan ve Veteriner Fakültesi ikinci 
sınıftan 3098 numaralı Mesut Çuhacıoğlu, 3 ncü 
sınıftan 2414 numaralı Nevzettin Yalçın, 2164 
numaralı Orhan Gündüz, 2435 numaralı Mus
tafa Ecemiş, beşinci sınıftan 2182 numaralı 
Arslan Doğudan, 2189 numaralı Kemal Akan, 
2169 Yusuf Öztürk, 2174 Hüseyin Polat 'a ait 
8 adet dilekçe ile yine adı geçen şahısların ko
münistlik faaliyetleri hakkında öğrenciler tara-
rafmdan tanzim edilmiş olan 70 sahifelik rapor 
incelendi: 

Tahkikata 30.111.1948 günü başlanarak 
5 . V . 1948 günü bitirildi. Mesut Çuhacıoğlu'na 
ait 23 sayfalık, Mustafa Ecemiş'e ait 47, Nev
zettin Yalçın'a ait 98, Orhan Gündüz'e ait 27, 
Arslan Doğudan'a ait 148, Hüseyin Polat 'a ait 
81 Yusuf Öztürk'e ait 47, Kemal Akan'a ait 49 
sayfalık, Mustafa Ecemiş, Orhan Gündüz, Nev
zettin Yalçın için müşterek olarak 25 sayfalık 
evrakı tahkikiye ceman yekûn 572 sayfa olarak 
ve ayrıca Nevzettin Yalçın'a ait beş adet fotoğ
raf, iki adet mektup ve 7 adet mecmua ve def
terler ilişik olarak sunuldu. (70 sayfalık ihbar 
raporuda ekte sunulmuştur. 

Adı geçen sekiz kişi için dinlenen şahitlerin 
listeleri ait olduğu zarflara konmuştur. 

1. — Mesut Çuhacıoğlu sorgulanması bitiril
dikten .sonra zapta geçirilmesini Tİca ederek, 
kendisinin solcu fikirler beslemiş olduğunu iti
raf etti. Halen bu fikirleri taşımadığını, nadim 
olduğunu ye binaenaleyh affedilmesini ağltya-
rak rioa etti. 

2. — Mustafa Ecemiş sorgulanmasının or
talarına doğru veteriner ikinci sınıfta iken 
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solcu fikirler beslediğini, sonradan nadim ol
duğunu itiraf ederek halen bu fikirleri taşıma
dığını söyledi ve affedilmesini istedi. 

0. —-Nevzettin Yalçın; sola kayan fikir
leri olduğunu söyliyerek - kendi tâbiri ile - gi
yotine götürülse ve kodese atılsa bile bu fikir
lerinden vazgeçmiyeeeğini iddia etti. 

4. — Orhan Gündüz, Arslan Doğudan, Yu
suf öztürk, Hüseyin Polat ve Kemal Akan 
kendilerine yapılan ithamları reddettiler. 

Komisyonumuzun evrakı tahkikiye ve şahit
lerin ifadelerine nazaran vardığı netice, kana
at ve intibalar aşağıda arzedilmiştir: 

1. — Arslan Doğudan, Nevzettin Yalçın, Mus
tafa Eeemiş, Mesut Çuhaeıoğlu'nun komünist 
oldukları ve bu fikirleri propaganda ederek 
yaymaya çalıştıkları kanaatine varıldığı; 

2. — Orhan Gündüz, Yusuf Öztürk ve Ke
mal Akan'm komünist oldukları ve bu fikir
lerini etrafa diğerlerinden daha sinsi olarak 
yaymaya çalıştıkları kanaatine varıldığı arzo-
lunur. 

6 .V . 1948 
Tahkikat Komisyonu Başkanı 

Ordünaryüs Profesör Esat Bozkaya 
Üye 

Profesör Dr. Bekir Alkan 
Tahkikat Komisyonu Üyesi 

Öğrenci İşleri Âmiri Vasfi Ekiner 
Üye 

Öğrenci Yurt Âmiri Ali Uygun 
Hakem Komisyonu: Hasan Şükrü, Sedat 

Kansu, Celal Salâhattin Necat, Tarcan, Arif ten 
müteşekkil. • 

Arkadaşlarım: Bu tahkikatta her hangi bir 
his ve el oynamasın diye kur 'a usulü ile şahit
ler dinlenmiş. Sonra milliyetçi talebelerin şaha
detinden başka sekiz talebenin bir kısmı da 
yekdiğerlerinin hareket ve fikirlerini açıkla
mışlar. Komisyon, tahkikat sırasında standart 
sorular da tertip etmiş: Bunlardan birisi şu : 
«Senin vicdani kanaatine göre bu adam komü
nist midir? Komünist ise bu komünist zihni
yetini yalnız kendi kafasında mı taşımaktadır, 
yoksa fikirlerini etrafa propaganda eder, baş
kalarını da komünist yapmaya çalışır mı?» 

Buna karşı alınan cevapların bir kısmı şu
dur:" «Benim vicdani kanaatim bu adam komü-
nüsttir, etrafına da yaymaya çalışır». 
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Bunlardan Nevzettin Yalçın'm (Yahut Nev

zat Yalçın) dördücü sınıfta, sorgulanması 9 gün 
sürmüş. Neticede «benim sola çekilebildi fikir
lerim vardır beni giyotine de götürseler kodese 
de atsalar beni bu fikirlerimden kimse döndü-
remez» cevabını vermiştir. 

Evet bu tarikat Hüsnü Sabah'in tarikati 
kadar insanı şuursuz ve meclup yapar. Bu bir 
tarikattır ki, inan ve ona bağlananlar için 
«Efendim gençtir, sonra vazgeçer, ikna edilir, 
yola getirilir» diyerek müsamahalı davranmak 
ve hattâ istanbul Üniversitesi Rektörünün Millî 
Eğitim Komisyonunda Londra Üniversitesini 
misal getirerek «Gördük ki, duvarda ilân edil
miş, komünist talebelerin falan yerde içtima
ları var oraya gelsinler deniyordu» diyecek 
ve üniversitelerimizde yüksek mekteplerimiz
de bu gibi gençlik teşekküllerinin bile ola
bileceğini ima ederek bizi adam sen de^ 
Londra'da da böyle imiş olsun'a sürüklemek, 
milletin yurdun ve istiklâlimizin mesnetlerini 
yıkmaya yol açmaktan başka nereye sürükler. 
însan kendi kendine soruyor; nereye gidiyo
ruz. Dil, Tarih Fakültesinde bu Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde bu, filân fabrikada bu, falan mu
kaddes yuvada ve mektepte bu. Tedbir al
malıyız. Biz diğer küçük milletler gibi böyle 
tarikatlerin yabancısı değiliz. Bilgimizi irade
mizi kullanmamız lâzımdır. Sayın arkadaşlar: 
Fezlekeden sonra tahkikat evrakı Ceza Usulle
ri Muhakemeleri Kanununa göre derhal Cumhuri
yet Savcılığına verilmesi gereken bu yola gidil
miyor. Evrak İnzibat Komisyonuna sevkedili-
yor. Hakem Komisyonu teşekkül edince mesele 
başka istikamet alıyor. Evvelce dinlenen şahit
ler başka usullerle dinlenmeye meselâ, içeri gi
rer girmez "gel bakalım müfteri" hitabiyle kar
şılanarak başlanıyor. Nihayet mesele yurt âmi
rinin talebeleri 17 saat aç bırakmasından mü
tevellit bir mesele şeklinde sonuca bağlanıyor. 
Karar yazılıyor, birkaç imza da atılıyor, lâkin 
o sırada bendeniz bir tedbirsizlik yaparak sözlü 
soruyu vermiş bulunuyorum. Bu öğrenilince tek
rar Hakem Komisyonu rücu ile işi tetkika ko
yuluyor. Acele ettim, eğer bir hafta sonra ol
saydı zannederim Sayın Bakan "mesele yurt âmi
rinin 17 saat aç bırakmasından mütevellit bir 
hâdisedir, şayanı ehemmiyet bir durum yoktur" 
diye izahat verecekti. Maamafih Bakanı mazur 
görürüm. Çünkü burası da Devlet içindeki Dev-
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letlerden birisi olarak yarım Devlet şeklinde ida
re edilmektedir. Hele yarın bir de muhtariyet 
verirsek seyredelim manzarayı. 

Arkadaşlar, bu aradada fezlekede adı geçen 
yurt âmiri fazla milliyetçi görüldüğünden yani 
bu işlerde vatan ve milletine hizmet ettiğinden 
olsa gerek, Muş'a bir memuriyete naklediliyor. 
Bu zati ben sözlü soruyu verdikten ve kendisi de 
nakledildikten sonra öğrendim ve gördüm. Sa
yın Bakandan rica ederim bu memuru yerine 
iade buyursunlar ve mümkünse bir de takdirna
me versinler ki, bundan vatanını, milletini se
venler güven misali alsın; (Alkışlar, bravo ses
leri). Ve Kominform'un yurdumuzdaki faaliye
tine karşı memleket çocukları manen ve vicda
nen vazifelerini yapmak hususunda cesaret bul
sunlar. ("Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, şunu arzedeyim ki, komünist
ler herhangi bir memlekete çeşitli kıyafet ve 
namlar altında çalışırken muhtelif noktalardaki 
mukavemet şahıslarını ve gruplarını kırmak ve 
yok etmek ve felce uğratmak için çeşitli iftira
lar ve suikastler tertip ederler. Sabun ve bez 
hırsızlığından, kendilerince kıymet verilmediği 
halde o cemiyetçe kıymet verilen mefhumlar za
viyesinden her türlü isnatlar yaparak istinat
gahları yıkmaya çalışırlar. Bunun misalini ma
hut radyoyu bir kaç defa dinlemekle öğrenmek 
ve beşeriyet, insanlık ve ahlâk namına tiksin
mek mümkündür. 

Bu hususta Hükümetten isteklerim şunlar
dır : 

1. Bu sakat fikirlerin sakatlığını izah ve 
ispat ederek neşriyat yapan bir organ vücuda 
getirmek. Parti gazeteleri başta, bu organda 
bağımsızlar ve bütün partiler yazarları müşterek 
neşriyat yapmalıdırlar, bu temin edilmeli; 

2. Arzettiğim meselede teferruatı bırakıp 
zati mesele ile meşgul olarak evrakı derhal Cum
huriyet Savcılığına tevdi ederek bu tarihî ve 
kutsal müessesemizi temize çıkarmak. Olabilir
in, bu çocuklar da bu suçlarla malûl olmaz da 
beraet ederler. Bu da lâzımdır. Biz bir Türkün 
bile heder olmasına rıza gösteremeyiz. 

3. Bu müessesede esaslı bir idare kurmak 
ve hakiki gayesine müteveccih bir mânevi mu
hit yaratacak idare. 

4. Yurt âmiri AH Uygur'u vazifesine iade 
etmek. 
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5. Bu nevi müesseselerde esaslı tedbirler 

almak ve örtbas hâdiselerine nihayet vermek. 
Zira Komünizm tarikatinin birinci düşmanı 
açıklık ve aydınlıktır. 

Arkadaşlar; gönlüm isterdi ki, şu ders yılı 
sonunda yurda büyük hizmetler görmüş olan Ve
teriner Fakültemizdeki gençler, böyle kendi 
meslekleri ile ilgisi olmıyan saçma sapan şey
lerle meşgul olmıyarak, Amerikâdaki benzer 
müesseselerde olduğu gibi sene sonunda her ta
lebenin şahsan yetiştirdiği birer cins at, inek ke-" 
çi gibi hayvanlar besliyerek sergiye çıkarmalı 
idiler de bize güzel eserlerini seyrettirmeliydi-
ler. (Alkışlar). 

TABIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — önerge sahibi Sayın arkadaşımın he
yecanından asla daha aşağı olmıyan heye
can taşımaktayım. Hepimizde de bu heyecan 
vardır. Yalnız bazı noktaları açıklamak da 
yerinde olur. Arkadaşımla evvelce görüşmüş
tüm. Arkadaşım demin ifadelerinde bazı teşek
küller, bazı müesseseler vardır ki, onların ken
dilerine göre muhtariyetleri vardır, dediler. 
Üniversite ve nihayet Enstitü de bu mahiyette
dir, idari makamlar bunların içerisine girip bü
tün teferruatını kontrol edemezler. Şimdi Yük
sek Ziraat Enstitüsü Talimatnamesinin 50 nci 
maddesini müsaadenizle okuyacağım. (O hü
kümler buraya girmez sesleri, gürültüler). Şim
di birinci tahkikatı Komisyon yapmış ve tahki
kat neticesini nihayet falan yere vermiştir. O da 
tahkik ediyor. Elde bulunan hüküm bu. 

Şimdi diğer mevzua gelince, elde iki tane 
şey var. Bunlardan bir tanesi solculuğa ait olan
dır. Rektör şöyle yazıyor: «Başkâtiplik kadrosu 
ile kurumumuz öğrenci işleri bürosunda çalış
makta olan Refik Topkan hakkında, Talebe iş
leri Amirliğinden alman yazının bir sureti bağlı 
olarak sunulmuştur.» 

Ötedenberi bu şüphe altında bulunan ve po
lisçe de tanınan adı geçenin, bundan böyle ensti
tü camiası içinde bulunması mahzurlu görüldü
ğünden hakkında gerekli muamelenin yapılma
sına müsaade buyurulmasını saygılarımla arze-
derim» diyor. 

Solcu bir memurdur. 
«Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğü kalemi 

kadrosundan maaş almakta' olan Talebe Birliği 
Amirliğinde istihdam edilen Refik Topkan'in ko^ 
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münistlikten şüpheli olarak polisçe kayıtlı oldu
ğu işitilmiştir. 

Komünist olduğu öğrenciler arasında da söy
lenmekte olan Refik Topkan'ın Enstitü içinde 
bulunması artık bir tehlike olmaya başlamış
tır. Bu sebeple adı geçenin Kurumumuzun en 
önemli bir şubesi bulunan Talebe İşleri Amirliğin
den alınması ve hattâ Yüksek Ziraat Enstitüsün
den uzaklaştırılması için gereken işlemin yapıl
masını saygılarımla arzederim». 

Diğer bir yazı daha : 
«Kurumumuz Hüküm Komisyonunun Yurt 

Âmiri Ali Uygur hakkındaki yazısı ilişikte su
nulmuştur. Adı geçenin Kurumdan uzaklaştırıl
ması keyfiyetini yüksek takdirlerinize saygı ile 
arzederim». 

Onun hakkında yapılan da şudur : 
«17 . V . 1948 tarihli yazı ile Komisyonumuza 

bilgi vermekten istinkâf ettiğini bildirdiğimiz 
Yurt Âmiri Ali Uygur'un tahkikat sırasında 
dinlediğimiz talebe üzerine tesiri varit görüldü
ğünden Komisyonumuzun talimatnameye uygun 
bir şekilde tahkikatı derinleştirmesi ve salim bir 
neticeye varabilmesi için Yurt Âmiri Ali Uygur 
hakkında gereken muamelenin yapılmasına mü
saade Duyurulmasını saygılarımla arzederiz». 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ali 
Uygur, komünistlikten mi, milliyetçilikten mi 
çıkarmış ? 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Arzedeceğim. Rektörlüğe mazbatayı 
vermiş olanlar; Başkan Ordinaryüs Profesör 
Dr. Hasan Şükrü Oytun, Umumi Kâtip Ordinar
yüs Profesör Dr. Mithat Tolunay, Profesör Dr. 
Arif Akman, Profesör Dr. Celâl Tarıma, Pro
fesör Dr. Sedat Kansu imzalarım taşımaktadır. 

Bundan sonra arkadaşlarım; şimdi birisi, ev
velce okuduğum Komisyon raporunda olduğu 
gibi, malûl bir bedbaht, müessese içerisinde du
ramaz diye Rektörlüğün talebi Bakanlığa gel
miştir, bunu mütaakıben heyecanlı bir arkadaş 
olan Ali Uygur hakkında da bir yazı gelmiştir. 
Şu halde bir sağcı ve bir solcu (Gürültüler, ba
ğırmalar, sağcı demeyiniz, ad takmayınız, milli
yetperver deyiniz) Evet birisi solcu diğeri va
tanperver, milliyetçi ve şiddetli vatanperver... 
Fakat profesörlerin ve rektörlüğün bu yazısı 
karşısında Bakanlık bunu nasıl tutabilirdi! 
(Şiddetli gürültüler). Bunun dışında bu vatan
daşlara vazife vermek tabiatiyle aynı yerde | 
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mümkün olamazdı. Tahkikat devam ediyor, Ba
kanlığın kadrosunda bunları tavzif edecek açık 
yoktu. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Nasıl 
yoktur 1 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Nihayet şurada burada iki tane vazife 
bulunmuştur. Fakat bu vazifeleri bulmakla 
bunların başka yere gitmesi mevzuubahis değil
dir. Nihayet tahkikatın sonuna göre bunlar 
hakkında elbette bir karar verilecektir. Tahki
kat devam ediyor, elbette bu arkadaşlar... (Mah
kemeye verelim sesleri). Verelim, falan filân 
yerlere gönderilmemiştir. Ankara'dadır, ve An
kara'da kalacaktır. Kısa zaman sonunda hak
kında bir hüküm verilecektir. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Milliyet
çi olmak bu memlekette suç değildir. Gayet fona 
bir misal oluyorsunuz. Vatan meselesi, üniver
site muhtariyetinin üstündedir Vekil Bey! 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Kurtuluş- arkadaş, senden fazla heye
canım var, erişemiyeceğin kadar vatanperverim! 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Heyecanın varsa göster! -

TARIM BAKANI TAHSlN COŞKAN — 
Fiiliyatım onu göstermiştir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; arz-
edeyim: Ali Uygur'un başına gelen hâdise,, 
zaman gelmiş, bazı memleketlerde diğer Devlet 
adamlarının da başına getirilmiştir. İşte Çe-
koslavakya, işte Romanya, şimdi esas tahkikat 
komisyonunda diğer iki profesör ve memurla 
beraber tahkikat yapılıyor. Ve Ali Uygur da 
bu komisyonda üye olarak bulunuyor. Tahki
kat yapan bir adam nasıl çıkarılır. Eğer töh-
metli ise tahkikata memur edilmemesi gerek
mez mi idi? 

ikincisine gelince : işin içyüzü, tahkikat, ko
misyonunun okuduğum fezlekesiyle inzibat ko
misyonuna gelince rektörlüğün bunu ozaman 
Müddeiumumiliğe vermesi lâzımdı, çünkü me
sele inzibati mesele olmaktan uzaktır, hakem 
komisyonu işe başlıyor. Bu meyanda Ali 
Uygur'u çağırıyor diyor ki : ifade vere
ceksin. Bunun üzerine Ali Uygur di
yor ki : Af buyurun, ben memurum, bu 
komisyon talebe inzibat komisyonudur, talebe 
inzibat komisyonunda ben doğrudan doğruya 
ifade veremem, rektörlüğe yazın, o sizin sora-
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cağınızı sorsun, ne istiyorsanız cevap vereyim, 
diyor. Hakem komisyonunda ifade vermiyor 
denilen hâdisenin içyüzü budur. Fakat hakem 
komisyonu da, demin arzettiğim gibi, üzerinde 
durulacak bir şeydir!!!... 

Sayın Bakandan ricam şudur: Bu memur 
oradaki yerine iade edilmelidir. (Edilmelidir 
sesleri). 

BAŞKAN — Bu konuda Kamutayın hassa
siyeti Bakanca görülmüştür. Tedbir ve takiba

tını daha tesri, edip bu işteki milliyetçi arka
daşların mağduriyetini telâfi edeceği derkâr-
dır. (Bravo seseleri) 

Bu soruyu geçiyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüt en'in, 
İstanbul Şehriniıı mangal kömürü ihtiyacı hak
kındaki sorusuna Tarım Bakanı Tahsin Coş-
kan'tn sözlü cevabı (6J154)\ 

Yüksek Başkanlığa 
26 . V . 1948 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakam 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

1. — Yaz mevsimi başlangıcında bulunma
mıza rağmen İstanbul Şehrinde, yarısından faz
lası toz olan mangal kömürünün 20 kuruşa sa
tıldığını ve bu fiyatın yükselmekte olduğu gö
rülmektedir, sebebi nedir? 

2. — İstanbul Şehri yıllık mangal kömürü 
ihtiyacı ne kadardır1? 

3. — Gelecek kış ihtiyacı için şimdiden ted
bir alınmış mıdır? 

4. — Halen İstanbul'da veya civarında kö
mür istoku var mıdır1? Varsa nerelerdedir ve 
ne miktardadır1? Istok yoksa bunun sebepleri 
nedir 1 

5. — İstanbul Şehri ihtiyacı olan mangal 
kömürü yurt içinde mi, yoksa yurt dışında mı 
temin olunacaktır? Bu alını döviz mukabili mi, 
takas suretiyle mi yapılacaktır? Ve ne zaman 
başlanacaktır 1 

İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANT TAHSİN COŞKAN (Kas

tamonu) -^ Aziz arkadaşlarım, bugünkü ikinci 
önerge de bana müteveccihtir. Onu da Sayın 
İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten arkada
şım vermiştir. 

— 10 
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Bu mesele İstanbul mangal kömürü mesele

sidir. Bunun hakkında bazı istekleri var, arzı 
cevap edeceğim. 

Arkadaşlarım; İkinci Dünya Harbi içinde 
1943 - 1944 yıllarında Tarım Bakanlığı, Or
man Umum Müdürlüğü, İstanbul kömür ihti
yacım karşılamak için işletmelere külliyetli 
miktarda kömür yaktırmış ve İstanbul ihtiya
cını bununla karşılamak istemiştir. Halbuki 
Hükümet programında orman işletmeciliğinin 
yalnız kereste ve oduna münhasır olması esa
sı kabul edilmiş, binaenaleyh odun ve keres
teden başka bir işle iştigal etmemesi Hükümet
çe programlaştırılmıştır. Şu halde iki, üç sc-
nedenberi Tarım Bakanlığı orman idaresi kö
mür yapmamaktadır. Yalnız elde kalmış olan 
kömürlerden geçen sene 20 000 ton kadar kö
mür vardı. Bunları İstanbul'da toptan satmak 
istemiş ve şimdiye kadar elde aşağı yukarı on 
bin ton kadar kalmıştır. İstanbul'un senelik 
odun kömürü ihtiyacı; İstanbul Valisinin bil
dirdiğine göre, 28 - 30 bin tondur. 

İstanbul İşletmesinin Çatalca, Kandıra, İz
mit, Yalova gibi muhtelif işletmelerinden sene
de 200 bin ton kadar odun, mahrukat için, tah
sis etmektedir. Bu odunun % 50 si yani aşağı 
yukarı 90 - 100 bin tonu kömüre tahsis edil
mektedir. Bu sene bu tahsis yapılmıştır. Bu
rada kömür yapıcıları vardır. Bu ayrıca bir 
sanattır. Hükümet programına şu maksatla 
alınmıştır; nihayet kereste ve odun kısmı or
mana ait bir iştir, fakat bunu kömür odunu 
vesair yapmak işi vatandaşlara aittir, onlar, 
odundan kömür yaparlar ve satarlar. 

Beş kilo odundan bir kilo mangal kömürü 
yapıldığına nazaran 100 bin ton odundan aşağı 

yukarı bu sene 20 bin ton kömür yapılmakta
dır, arzettiğim gibi, yakmak istiyenler tarafın
dan, Hükümet tarafından değil. Aşağı yukarı 
elde 9 - 10 bin ton da mevcut olduğuna göre, 
bu senenin ihtiyacı karşılanmakta demektir. 
Yalnız arkadaşlarım şunu arzedeyinı ki; öte-
denberi İstanbul'un mangal kömürü ihtiyacı 
kamilen İstanbul civarından temin edilmemek
tedir. Bu daha ziyade Bulgaristan'dan gel
mekte idi. Memleketin bu suretle açığı senede 
8 - 10 bin tondan ibaretti. Bu sene evvelki se
nelerden kalmış olan 9 ilâ 10 bin tonluk kömür 
ve nihayet tahsis edilmiş olan kömür, odun mik
tarı bunları tutmaktadır. Bunların kıymeti, 
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Orman Umum Müdürlüğünün elinde bulunan 
kömürün kilosu 7 - 8,5 kuruştur. Esas itibariy-
11e bunların maliyeti dahi bu miktarı geçme
mektedir. istanbul'da 20 kuruşa satılmakta 
bulunan kömür meselesi, Orman İdaresinin elin
de olmıyan bir iştir. Bu daha ziyade beledidir 
ve mahallidir. Maliyet hesaplarımıza göre aşağı 
yukarı 7 - 8, 8,5 kuruş arasındadır. Bunun üs
tündeki fiyatlar toptancılık ve satış işidir ki, bu
nun üzerinde bizim bir tesirimiz olamaz. Esas iti
bariyle bu konuda İstanbul Valisiyle yazıştığımız 
dahi vâkıdır. Bunlar dosyada mevcuttur. Kö
mür hakkındaki maruzatımı tamamlarken bü
tün ihtiyacın 28 - 30 ton arasında olduğunu 
söylemeliyim. Normal senelerde dahi bu kömü
rün 8 - 10 bin tonu dahi Bulgaristan'dan ge
lirdi. Bu sene elde mevcut olan bu kısım ve 
ayrılmış olan odunlarla kömür yapılacak olursa. 
aşağı yukarı kömür ihtiyacı karşılanabilir. Bel
ki bir miktar açık kalır. Bu da hariçten geti
rilmek suretiyle açık kapatılır. 

Bfc soruları daha vardır. Bu da hariçten 
getirilecek kömürlerin takasla mı, dövizle mi 
ithal edileceği meselesidir. Bu soru, daha zi
yade Ticaret Bakanlığına aittir. Tarım Bakanı 
sıfatiyle bu hususta ayrıca bir maruzatta bulu-
namıyacağım. 

SENİHI YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın 
Bakanı çok yordum, fakat beyanatları beni 
tatmin etmedi, istanbul'un; bir tarafı Kara
deniz sahilerinde Şile'den başlıyan Beykoz, Üs
küdar, Sarıyer, Büyükdere, Podemca Köyü, Ça
talca, Istiranca balkanlarında biten ve kilomet
relerce, mangal kömürü imâl edilen baltalıkları 
olduğu halde son günlerde şehirde kömür fiyat
ları birden bire artmıştır. Bu fiyat artışı şehir 
ihtiyacına kifayet edecek miktarda kömür bu
lunmamasından ileri gelmiştir. Bu kömür kıt
lığının sebeplerini araştırmak ve yakinen gör
mek için, baltalıklarda günlerce, yerine göre ara
ba ile, atla ve yaya dolaştım. Mangal kömürü 
15 yaşını bitirmiş baltalık denilen ağaçların 
kesilerek torluk tâbir olunan yerlerde yakıl-
masiyle elde olunuyor. Ecdadımız 500 yıl müd
detle bu baltalıkları hem kesmiş, . hem yetiş
tirmiş ve bizlere de istanbul şehrinin ihtiya
cını karşılıyacak bir miras bırakmıştır. Fa
kat bu baltalıklar Orman Kanunu çerçevesine 
alındığı ve işletmeler eliyle işletilmeye başlan
dığı günçienberi muhafaza edilmemiş hattâ 
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kasten kestirilmiştir ve kestirilmektedir. 
Baltalıklar içinde yaşıyan köylüler seneler-
denberi kendilerine tahsis edilen maktalardan 
kömür imâl ederler, pazar yerlerine götürür 
5 - 6 - 7 kuruşa satarlarken 1945 senesinde Or
man Genel Müdürlüğü Trakya'da kömür imalini 
9 kuruşa mütaahhide ihale etmiş ve imal edilen 
kömürü de kısmen aynı mütaahhide 12 kuruşa 
sattırmıştır. Yüzbinlerce köylünün geçinmesi
ni temin eden bu işi mütaahhide vermek köylü
yü ağaçla beraber satmak, baltalıkları da bitir
mek demekti. 

Orman Genel Müdürlüğünün lisebebin mi-
nelesbap olan bu siyasetinden cüret alan müta-
ahit baltalıkları büyük küçük dememiş ot biç
tirir gibi biçtirmiştir. 1950 senesinde kesilmesi 
icabeden maktaları bile 1945 senesinde kestir
miştir. Hattâ Saray ve Çerkesköy'e tâbi bü
yük Matika Küçük Matika Safaalan köyleri 
içindeki gölgelikleri bile insafsızca yoketmiş ve 
bugün köylüyü işsiz, güçsüz, borçlu, sefil, Dev
letin Hazinesine girecek rüsumu durdurmuş ve 
bu harekete karşı orman işletmeleri bigâne 
kalmıştır. Bu fecaat karşısında köylüler, heye
ti ihtiyariyeler ve müşterek imzalı dilekçelerle 
hemen takibat açılmasını herşeyi ispat edecek
lerini ve hâdiseleri çıplakliğiyle Tarım Bakan
lığına bildirmişlerdir. Bu dosyalar sükût per
desi altında Tarım Bakanlığında uyumaktadır. 
Acaba neden? 

Kilosu 9 kuruşa kömür imaliyesi deruhde 
eden mütaahhit, köylüye imaliyede beş kuruş ve
rirken gözleri büyütülmüş eleklerden geçirilen 
bu kömürlerin elek altına para vermeyip kiloyu 
3 - 4 kuruşa düşürürken beş kiloluk küfelerde 
tartılan kömürlerin köylüye parası verilirken 15 
kiloluk küfe darası ve bir de fire farkı kesilirken 
muhalefeti hava dolayısiyle denizden kömürün 
gelemiyeceğini ileri sürerek istanbul Belediyesi
ne iki kuruş tarife zammı yaptırarak halkın sır
tına bunu da yükletirken, daima vatanın efendisi 
dediğimiz yalınayak köylü istismar edilirken, bu 
hâdiseler Orman işletme Teşkilâtının memurları 
önünde cereyan ederken, bunları görürüz gibi 
görünmek acaba neden halen Kabakça, Çerkez
köy, Sinekli, Üsküdar, Yenikapı, Fuzullu, Püdga, 
Polepça, Midye, Iğneada'da 1945 senesinden 
kalma elek artığından gayri 25 milyon kilo kö
mür vardır, Bulgaristan'dan döviz, mukabili 18 
kuruşa mal ederken işletmelerin elindeki bu kö-
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mürler bir türlü İstanbul'a getirilememiştir. An
cak Demiryollarında bulunanlar kömür yokluğu 
karşısında üç sene sonra dokuz kuruşa imal edil
diği halde yedi kuruşa piyasaya çıkarılmıştır. Se
bepleri basit, çünkü elek artıklariyle karışmıştır. 
istanbul'da Kumkapı'da Davutpaşa Tarım Yakıt 
Deposunda mevcut istoktan aldığım numuneye -
numune masamın üzerindedir - istiyen arkadaşa 
gösteririm - kömür denir mi? Velhasıl kömürler 
mucurlarla karıştırılmıştır ve ellemeler el altın
dan satılmıştır. Bu istoklardan yalnız Çerkez
köy'ünden misal vereyim: Bugün 320 000 kilo 
noksanlık vardır. Suiistimal vardır. Tarım Ba
kanlığının harekete geçmesi lâzımdır. 

Orman işletmeleri her sene Eylül ayı içinde 
köylüye makta verirlerken busene çok yerlerde 
makta verilmediğini bazı yerlerde Nisan ayı içinde 
verildiğini ve bu ayda katiyatm hususi emirlerle 
durdurulduğunu gördüm. Diğer taraftan bazı 
orman memurlarının bazı kimselerle uyuşmak 
ve kendilerinden öşür almak suretiyle birkaç se
nelik baltalıkları haince kaçak kestirdiklerini 
gördüm. 

İstanbul'un mangal kömürü ihtiyacı senede 
25 milyon kilodur. Bu sene ancak 5 milyon 
kilo kömür olacağı tahmin edilmektedir. Şu hal
de 20 milyon kilo açık vardır. Maktalardan kat-
iyat durdurulmuştur. Köylünün elinde kömür 
yoktur. Fiyat 18 den 20, 22 ye gidiyor. Fakir 
halkın ekmek kadar mübrem ihtiyacı olan man
gal kömürü çocuğa süt, anaya çorpa, aileye sı
caklık verir Bu kış Karaborsa karakömüre de 
mi karışacaktır? Orman Genel Müdürlüğü ve 
bu teşkilâtın bağlı olduğu Tarım Bakanlığı kara 
kömürcünün talihini, kaderini düşünüyorsa bile 
istanbul, fakir halkının kara talihini düşünmesini 
bekliyorum. Endişe ediyorum. Tekrar tekrar 
tedbir alınmasını bekliyorum. Ve mesullerinin 
tecziyesi için adalet pençesine 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — Sayın arkadaşıma Orman idaresinin 
iki senedenberi kömürcülükle iştigal etmediğini 
arzetmiştim. Binaenaleyh bu elde mevcut olan 
kömür, evvelce yapılmış olan kömürdür ve arzet-
tim ki, bunları birimiz tonla birimiz milyonla 
ifade ettik. 25 bin ton, 25 milyon kilo kömür ge
çen seneden vardı. Nihayet 13 bin ton yahut 13 
milyon kilo kömür kalmıştır. Şimdi elimizde ka
lan miktar, demin arzettiğim gibi, 9 - 10 bin 
tondan ibarettir. Bunlar evvelce yapılmış idi. 
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Evvelce şöyle veya böyle yapılmış. Fakat her 

ne yapılmışsa o günün ihtiyaçlarına göre ya
pılmıştır. Berikiler doğrudan doğruya ilân da 
edilmiş ve istanbul Belediyesine verilmesi dahi 
resmen talebedilmiştir. Aradaki irtibat şundan 
ibarettir, 9 - 10 bin tondur. Yalnız istanbul kö
mür ihtiyacının neden ibaret olduğunu müsaade
nizle arzedeyim: 

Büyükdere'de 2660 ton, köylü ihtiyacı için 
3000 ton piyasa ihtiyacı için, 

Çatalca 30 000 ton köylü ihtiyacı, 29 500 ton 
piyasa ihtiyacı. 

Tekirdağ 12 500 ton köylü ihtiyacı, 22 500 
ton piyasa ihtiyacı. 

Vize 9 000 ton köylü ihtiyacı, 34 000 ton pi
yasa ihtiyacı. 

Demirköy 5 000 ton köylü ihtiyacı, 23 000 
ton piyasa ihtiyacı. 

Yalova, Ömerli, Kandıra ve diğer yerlerin 
ihtiyaçları da bu suretle tesbit edilerek odun 
kömürü yapacak vatandaşlara odun verilmiştir. 
Yoksa İstanbul'un mangal kömürü ihtiyacını 
Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü üze
rine almış değildir. 

Şunu da arzedeyim ki; birinci yaz tertibi 
odun tahsisi yapılmış ve bitmiştir, ikinci tah
sis su yürümesine intizar edildiği için sonba
hardan evvel hemen odunluk kömür verilecek
tir. Mâruzâtım bu kadar. 

SENİHt YÜRÜTEN (istanbul) — işletme
lerin evvelce 9 kuruşa mal ettiği kömürü bu se
ne 7 - 7,5 kuruşa satmak imkânı bulunmuştur 
buyuruyorsunuz. Acaba 9 kuruşa imal edilen 
kömürün daha yukarı bir bedelle satılması ge
rekirken niçin daha aşağıya satılmaktadır? 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Şimdi eski senelere ait hesaplar üze
rinde durmuyorum. Bu şekilde satılabileceğini 
arzettim. 

SENllH YÜRÜTEN (istanbul) — Eski se
nelere ait hesap sormak da zannederim ki, hak
kımızdır. Ben 1945 senesinde Tarım Bakanlığı
nın yaptırdığı ve kilosunu 9 kuruşa malettiği 
25 milyon kilo kömürün toz haline geldiğinin 
ve bunların 7 kuruşa dahi satılamıyacak du
rumda bulunduğunu soruyorum. Bu, böyle mi
dir? Eski senelere ait hesabı sormak her Mil
letvekilinin hakkıdır. 

— 12 — 
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TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De

vamla) — Bunların fazlaya mal olmasının bir
çok âmilleri vardır, imal ettikleri nedir, onu 
ayrıca arzedeeeğim. 

SENÎHI YÜRÜTEN (İstanbul) — 9 kuru
şa maledildiği halde nasıl 7,5 kuruşa satılıyor? 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — 9 kuruş demedim. 

SENlHl YÜRÜTEN (Devamla) — Rica ede
rim, ben sual soruyorum. Bu 25 milyon kilo kö
mür, ki bunların bir kısmı elek artığıdır, bir 
kısmı da mıcıra karışmıştır. Bunların vapurla 
ve kayıklarla nakledildiklerini gördüm. 9 ku
ruşa imal edilen bu kömürler zamanınıza ait 
değil midir? Maliyetin ne olduğunu bilmedik
çe satışa çıkarmaya imkân var mıdır? Binaen
aleyh burada bir zarar var mı? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bu maddeler soru önergesinde yazılmamış
sa cevap verilemez. 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Efendim, teşkilâtımın bana verdiği 
bilgiye göre, kömür 7 - 8 kuruşa imal edilmiş 
olduğudur. Yani 5 kilo odundan bir kilo kö
mür çıkar. Bu 7,5 - 8 kuruşa malolmaktadır. 
Mamafih maliyeti her yerde aynı değildir. Fi
lân yerde başka, filân yerde başkadır. 

* SENlHl YÜRÜTEN (Devamla) — Af bu
yurun, tatmin edilmedim. Bir şey daha soraca
ğım. Bugün kömür istihsal edilememesinin se
bepleri nedir f 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Parti programı, Hükümet programı
dır. • 

SENtHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Orman 
yoktur; kalmamıştır; kesilmiştir, satılmıştır da 
ondan. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Ce-
zaroğlu'nun, ihracına müsaade edilmiyen Trak
ya yapağılarının ihraç edilmemesi sebebi ile bun
lara Anadolu yapağılarına nazaran nispî kıy
met tesbiti hakkındaki sorusuna Ticaret Baka
nı Mahmut Nedimi Gündüzalp ve Ekonomi Baka
nı Cavit Ekin'in sözlü cevapları (6/155) 

BAŞKAN — önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaretten: 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve Ekonomi 
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Bakanlarının sözlü olarak cevaplandırmaları
nı saygı ile rica ederim. 

Anadolu yapağıları iki senedenberi serbest 
ihraç edildiği halde Trakya yapağılarının ih
racına müsaade edilmemesinin sebepleri nedir? 

Ekonomiden: 
İhracı serbest bırakılan Anadolu yapağıları

na nispetle pek ucuz fiatta kalmış olan Trakya 
yapağılarının aralarındaki nispî kıymet farkı 
verilerek mubayaa edileceği tekrar tekrar Eko
nomi Bakanlığından bildirildiği halde bu işin 
halen yapılmadığının sebepleri nedir? 

Tekirdağ Milletvekili 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

TİCARET BAKANI MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZALP (Edirne) — Arkadaşım- Ziya 
Cezaroğlu'nun şimdi okunan önergesinin birinci 
kısmı Ticaret Bakanlığına tevcih edilmiş bulun
maktadır. Arkadaşımın Ticaret Bakanından 
sorduğu cihet şudur : Umumiyetle Anadolu cins 
yapağıları iki yıldanberi ihracı serbest olduğu 
halde Trakya cinsi yapağılara neden dolayı ih
raç müsaadesi verilmiyor. 

Kısaca şu noktayı sözlerimin başında arzede-
yim ki, umumiyetle geçen harb yıllarının deva-
mmca, halkın ve bilhassa Ordunun giyim ihti
yaçlarını tazyik etmemek için yapağı ihracına 
müsaade edilmemiştir. 

Harbin sona ermesi ve yapağı ihracı istekle
rinin artması üzerine Ticaret Bakanlığından ya
pağı ihracına müsaade edilip edilmiyeceği husu
sunda Ekonomi Bakanlığından müsaade sorul
muş ve alman 4 . X . 1945 tarihli ve 7/2295 sayılı 
cevapta: 

«Trakya kalitesi hariç, miktarı tahminen 
5 000 - 8 000 ton arasındaki Anadolu (İnce ve 
kaba) ve diğer cins yapağıların ihracında sana
yiimizin bugünkü durumu gözönünde tutularak 
bir mahzur mütalâa edilmediği» bildirilmiştir. 

Bu yazı iki senedenberi Anadolu yapağıları 
serbest ihraç edildiği halde Trakya yapağıları
nın niçin ihracına müsaade olunmadığının sebe
bini açıklamış oluyor. 

Yani Ticaret Bakanlığınca Trakya yapağıla
rının ihracına müsaade edilmemekte olmasının 
sebebi bu tezkerelerinde Ekonomi Bakanlığınca 
açıklanan mütalâa ve görüştür. 

Filhakika Trakya yapağısı Anadolu tiplerine 
nazaran daha ince ve yumuşak olduğundan fab-
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rikalarımızea makbul bir tip sayılır ve tercih 
edilir. 

Trakya yapağılarının bundan sonra ihracı
na müsaade edilip edilmiyeceği hakkında muh
terem arkadaşım fikrimi sorarsa cevabım şu
dur : İplik ve dokuma fabrikalarımız hariçten 
yetecek kadar Merinos yünü ithal ediyorlar. Ya
pağı ihracatı da büyük rakamlara varmıyor. Şu 
halde Trakya yapağılarına da ihraç müsaadesi 
vermekte artık bir mahzur yoktur. 

önergenin ikinci noktası Ekonomi Bakanına 
ait olduğundan cevabını Ekonomi Bakanı ar
kadaşıma bırakıyorum. 

EKONOMİ BAKANI CAVÎT EKİN (Diyar
bakır) — Arkadaşlarım; sayın arkadaşımın su
alinin ikinci kısmı Ekonomi Bakanlığına taalluk 

* etmektedir. Bunun için kısaca şu kelimelerle 
kendilerine arzı cevap edeceğim: 

Sümerbankm bu yıl için yapağı mevzuu 
üzerinde takip ettiği fiyat politikası, Anadolu 
yapağılariyle Trakya yapağıları arasında mev
cut vasıf farkının gözönünde tutulması suretiyle 
Trakya yapağılarına da bu esas dâhilinde bir 
fiyat vermek olacaktır. Bu şekilde Süme-rbank 
13 Mayıstanberi Trakya'da çalışmakta olan Mu
bayaa Bürosuna bu yolda lâzımgelen talimatı 
vermiştir. Anadolu yapağı fiyatlarında, bugün
kü fiyatlara nazaran herhangi bir fark hâsıl 
olsa, bu farkı Trakya yapağılarında da dai
ma gözönünde tutacağız. Yani bugün aldı
ğımız Trakya yapağılariyle Anadolu'dan aldığı
mız yapağılar arasında bir fiyat farkı hâsıl olur
sa onu da ayrıca müstahsıla ödiyeceğiz. 

Bugün takip ettiğimiz politika budur. 
ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Sayın arkadaşlar, verdiğim önerge ile vâki sua
lime her iki Bakanın verdiği cevaplara bilhas
sa teşekkür ederim. Yalnız iki üç kelime ile 
bu suali niçin sorduğumu izah edeceğim. 

Efendim, 40 senelerine kadar Türkiye'de ya
pağı ihracı serbesetti. Bildiğiniz gibi, Umirai 
harb başladı, yapağı fiyatları yükseldi, millî 
sanayiimiz için yapağı lâzım oldu ve bunun 
üzerine Hükümet bir kararname ile Türkiye'
den yapağı ihracını menetti. Kabul. Ama bunu 

menetmesi karşılığında Hükümet bir angajmana 
girdi, dedi k i : Türkiye'deki yapağıların hep
sini ben alacağım. Nasıl alacak? Bunun için 
bir barem yaptı; Merinos şu fiyata, yarımkan 
merinos şu fiyata, Trakya yapağısını şu fiyata, 
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Tip Trakya'yı şu fiyata, Anadolu yapağısını şu 
fiyata alacağım dedi. 

Kısaca iki tanesini alacağım: Umumi ola
rak Anadolu yapağılarına 126, Trakya yapağısı
na 166 kuruş veriyordu. Ayrıca randıman farkı
nı da eksperler tâyin ediyordu, ,3 kuruş, 3 ku
ruş otuz para randıman farkı veriyorlardı. Bu 
iş böyle bir kaç sene devam etti. İki sene evve
line kadar yapağılar memlekette çoğaldı. Hü
kümet alacağım diyordu ama verilen yapağıla
rı da bazen alamıyardu. Nihayet memlekette 
yapağılar o hale geldi ki, Anadolu yapağıları 
ihraç edilemediği için, dâhilde de mahal
lî sarf olmadığı için 65 - 70 kuruşa düştü. 
Trakya yapağılarının peik iyi kalitesinden do
layı 150 - 155 civarında kaldı. Bu fiyatlar 
aııgro, toptan satış fiyatıdır. Fakat Hükümet 
bir gün dedi ki, Anadolunun yapağılarının ih
racı serbesttir, Trakya yapağıları bana lâzım
dır, onları ihraç edemem. Tuttu Anadolu ya
pağılarını serbest bıraktı. Serbest bırakmea-
ya kadar 65 - 70 kuruşa olan. bu yapağılar 
90 - 100 - 130 - 160 - 180 hattâ bazan angro 200 
kuruşa kadar çıktı. Fakat Trakya yapağıları 
ihraç edilmediği için hâlâ eski fiyatta kaldı, 
150 - 160 arasında kaldı. Memleketimize gitti
ğimiz zaman haklı olarak bizim çoban münte-
hiplerimiz, benim de içinde bulunduğum çoHan 
arkadaşlarımız dediler ki, bari sen de çobansın 
işte, bu kadar haksızlığı Hükümet bize neden 
reva görüyor? Bizim yapağımızı serbest bırak
sın, yahut baremi veçhile üç sene evvel Anadolu 
yapağı 126 kuruştu, bizim ki ise 166 kuruştu, 
aradaki farkı koyarak yani, % 30 fark koyarak 
bizim yapağımızı alsın, yahut gölge etmesin, bi
zim yapağımızı da serbest bıraksın. Bu mantık 
haklı idi, kendilerine söz verdim, çalışırım yapa
rım dedim. 

Ozaman Hükümetten rica ettim, Recep Pek-
er Kabinesinde Ticaret Bakanı olan Atıf İnan, 
Ekonomi Bakanı Balta arkadaşımdan ayrı ayrı 
rica ettim. Balta dedi ki ; eskiden kaç kuruştu 
bunlar? 1938 - 1940 senesinde 85 kuruştu, bugün 
160 kuruştur diye cevap verdim. Bunda bir hak
sızlık var, bunu muhakkak halledelim dedi. Atıf 
İnan'la ikisi beraber umum müdürlerine söyliye-
ceklerdi. Fakat aradan beş on gün geçtikten son
ra kabine değişti. İlk günden itibaren, sayın ar

kadaşım Ekonomi Bakanı Gavit Ekin'den bunu ri
ca ettim, selefiniz böyle söylemişti, ne olacak 
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dedim? Aman kardeşim yaparız falan dediler. 
Nihayet kendisinden söz aldım, Cavit Ekin ar
kadaşım bana yazılı bir cevap verdi. Trakya 
yapağılarını ya serbest bırakacağız veya bize lü
zumu tahakkuk ederse aradaki farkı verip ala
cağız dedi. isterseniz şimdi, isterseniz mevsi
minde bunu yapalım dediler. Ben bizim bu işe 
girmekliğimizden maksat elinde yapağı bulunan 
3 - 5 tüccarın kazancı değildir, gaye çobanın 
müstefit olmasıydı. Bunun için kendisinden ri
ca ettim ve bu fiyatları yapağı mevsiminde ilân 
edin dedim. Pekâlâ dediler. Yapağı mevsimi 
geldi, Martta. Kendilerine tekrar rica ettim, biz 
yapağıları alacağız dediler. Ben de bana yazdık
ları cevabı, yapağı alacağız sözlerini müntehip-
lerime gönderdim ve birçoklarına ayrı ayrı söy
ledim. Nihayet kendilerine bir defa daha müra
caat ettim, çobanın elindeki yapağı fiyatları 
belli olsun dedim, fakat mademki siz bu işle 
çok meşgulsünüz, bu hususta Sümerbank Umum 
Müdürü ile anlaşın dediler. Sümerbank Umum 
Müdürüne gittim; alırız dediler. Ama siz İs
tanbul'a uğrayacakmısınız diye sordu bende gi
deceğim dedim. Bizim orada iplik müdürü ile 
görüşür müsünüz, o bu işi yapar. İplik müdürü
ne gittim. Fiyatı çabuk ilânediniz dedim. Tüc
carın eline ucuz geçmesin, çoban bundan istifa
de etsin dedim. Efendim, alacağımızı söyleriz 
ama fiyatını söyleyemeyiz dedi. Neden fiyat ver
miyorsunuz dedim? Rumeli yapağısına fiyat ve
rirsek ondan daha aşağı olan Anadolu yapağısı
na da fazla vermek zorunda kalırız. Üç dört 
milyon fark olur dedi. Bunu alın dedim; ilân 
ediniz dedim, ilân dahi etmediler. Fakat Trak
ya'ya bir ekip gönderdiler. Trakya'daki ekibin 
ne halde olduğunu Trakya'daki arkadaşlarım
dan, yazıhanemden, oğlumdan sordum. Ne olu
yor yapağı işleri dedim. Dediler ki ; yapağıyı 
alacaklar ama daha hiçbir iş yapmadılar. 15 
gündür de buradalar, fakat yapağı almadılar. 
Yalnız şöyle bir teklif yapıyorlar dediler. Verin. 

Sayın Bakana bilhassa arzediyorum: Efen
dim siz bize yapağları verin, biz şimdi bir fiyat 
veremeyiz ama, yapağıları fabrikaya gönderi
riz, orada yıkarız ne randıman bulursak o ran
dımana göre para veririz. Ama, isterseniz şim
dilik size alelhesap bir para verebiliriz. 

Sâym arkadaşlar; Trakya'da yapağı müs-
tahsıllarmm her biri beşer, onar bin kilo yapağı 
istihsal etmezler. 50 kilodan 2000 kiloya kadar 
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ellerinde yapağı bulunabilir. Adam bu kadar 
yapağı verir de 3 - 4 ay sonra randıman hesa
bının sonunda kendisine ödenecek karşılığını 
bekliyebilir mi! Bu cevap karşısında yapağısını 
verebilir mi, bizim köylümüzün vaziyeti bu şe
kilde midir? Daha evvelden arzetmiştim, yapağı 
alacak müesseseye: Sizin ekisperleriniz yok mu, 
bunlar gelsin, yapağıya baksın. Randımanına 
göre fiyat versin ve iş de olsun bitsin. Hayır, 
diyorlar, bu işte biz şimdiye kadar aldandık, bi
zim ekisperleriıniz bundan anlamıyor yapağıyı 
yıkamış vaziyette bazan 200 bazan 400 kuruşa 
aldık, diyorlar. 

Sayın arkadaşlarım; bu müesseseler otuz se-
nedenberi işlemektedir. Bu iş üzerinde gayet 
kıymetli ekisperleri vardır. Bunlar da anlamı-
yacaklarsa nihayet bizim 30 senedenberi işliyeıı 
Feshane Fabrikamız şu ve bu fabrikalarımız, 
isim saymıyayım, şimdiye kadar bunlar yapağı
nın vasfını öğrenmemişse bu tarzda işliyen Sü
merbank müessesatmdan istifade umulur mu? 
Yalnız bir vazife yapabildiğime kaniim, şu ya
pağıyı alacağını bir türlü ifade edemiyen Eko
nomi Bakanı şu kürsüden olsun söyledi, Ana
dolu yapağısiyle Trakya yapağısı arasında ran
dıman ve incelik bakımından farklr vardır. 
Bunların farkını ödiyerek alacağız dedi. Bu 
kadarı olsun çobanları teselli eder ve belki buna 
dikkat ederek yapağılarını ucuz vermezler. 

Şimdi birşey daha arzedeyim. Ticaret Baka
nı diyor ki, iktisat Bakanı ile anlaştık, yapağı 
ihracında mahzur yoktur. Yapağılar ihraç edi
lebilir. Ekonomi Bakanı geldi Trakya yapağı
larının ihracı hakkında hiç konuşmadı yapağı
ları alacağız dedi. 

Sayın arkadaşlarım bütün ricam şudur ki, 
keşmekeşten kurtulunsun Hükümet yapağıya 
serbestçe ihraca müsaade etsin, bizim yapağıla
rımız da Anadolu yapağılarını da ihraç etsin. 
Bize de bu imkânı versin, bunlardan ne alacak
sa alsın. Hükümet hep böyle geliyor, alacağım 
diyor, almıyor. Hükümet almadığı, ihraç da 
edilmediği için fiyatlar düşük kalıyor. Bu ya
pağıları alanlar İstanbul'da daha çok gayri-
türklerdir. Bunlar zengin oluyorlar ve bu fu
zuli zenginlik zavallı Trakya çobanının sırtın
dan oluyor. Bu hususta ne yapacaklarsa vak
tiyle yapmalarını rica edeceğim. Arzını bun
dan ibarettir. 
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EKONOMİ BAKANI CAVÎT EKÎN (Diyar

bakır) — Affedersiniz, tekrar rahatsız ediyo
rum. Fakat sayın arkadaşımın tarihçe yapa
rak mevzuu hikâye etmesinden anladığıma gö
re, bu iş savsaklanmış gibi bir intiba hâsıl ol
muştur. Sırf bu noktanın açıklanması için tek
rar söz aldım. 

Bu iş, kendisinin de bana ifade buyurduğu 
gibi, bütçe müzakeresi sırasında sorulan bir su
ale kürsüden ne şekilde cevap verdiğimi sara
hatle hatırlamıyorum, fakat eğer ceArap ver
mişsem müspettir. Sonra kendisine mufassal 
bir mektup yazdım. Zaten bütçe müzakerele
rinde vakit geçtiği için demiştim ki; kendile
rine şimdi cevap veremediğim diğer arkadaş
ların cevaplarını bilâhara mektupla arzedcce-
ğim. Bu sözüme sadık kalarak kendilerine de 

cevap yazdım ve dedim ki; Trakya yapağılariyle 
Anadolu yapağılarının ihracı ya serbest bırakıl
mıştır, yahut da Anadolu yapağılariyle Trakya 
yapağıları arasında mevcut olan vasıf farkının, 
fiyat farkları behemehal emniyet altına alına
caktır. Zannediyorum ki, bu mektubumda bü
tün vuzuhu ile bu iki nokta üzerinde durnm-
şumdur. Kendileriyle bu mektubu muta akıp 

5. — YO] 5. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Kimsesiz ve terkedilmiş çocuk
lara ait tasarının görüşülmesine geçmeden evvel 
çoğunluğun mevcut olup olmadığını ... anlamak 
için yoklama yapacağım. 

./. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal ço
cukların korunması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim, Çalışma, Adalet, Bütçe 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları ra
porları (1/137) 

BAŞKAN — Kimsesiz, terkedilmiş, anormal 
çocukların korunması hakkındaki kanun tasarı
sının, geçen birleşimde birinci maddesini gö
rüşmeye başlamıştık. Bu madde hakkında on 
önerge verilmişti. 

Komisyonun bu hususta bir sözü var mı! 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU SÖZCÜSÜ Dr. MUZAFFER CANBO-
LAT (Gazianteb) — Sayın arkadaşlar, kimse
siz, terkedilmiş çocukların korunması Hakkın-
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konuştuğum zaman, ne olur ne olmaz, mevsimi 
geldiği zaman bana hatırlatmak lûtfunda bu
lunur, beni tenvir ederseniz, bana izahat ve
rirseniz, ben sizden ancak teşekkür ve minnet
le bahsedeceğim, dedim. 

Sözlerinde durdular, geldiler, benim dik
katimi çektiler, mevsimi gelmiştir, dediler, 13 
Mayıstan itibaren Sümerbankın ekibi, demin de 
arzettiğim gibi, muhitte çalışmaktadır. Bir 
defa mektupla yazmıştım, Ticaret Bakanı ih
racatı serbest bırakacaktır, Ekonomi Bakanı 
da bu noktai nazarda mutabıkız, dedikten son
ra ben bir, iki kelime ile kendilerini cevaplıya-
yım diye, bütün bu tafsilâta girmemiştim, tek
rar benim ağzımdan da işitmek istiyorlarsa şu
nu arzedeyim ki; mektupta yazdığım hususa!a 
bu dakikada dahi sadıkım. 

ZİYA ERSİN CEZAROÜLU (Tekirdağ) ---
Teşekkür ederim. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (De
vanda) — Eğer bir savsaklama intibaı hâsıl ol
du ise Yüksek Heyette, bu, tarihçesini uzun 
tutmaktan ileri gelir; yoksa hâdise ve vakıa ar
zettiğim şekilde cereyan etmiştir. 

(Afyon seçim bölgesinden başlanarak yok
lama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır. Görüşmeye 
devam ediyoruz. 

da hazırlanmış bulunan kanun tasarısının tümü 
ve birinci maddesi üzerinde görüşmüş arkadaş
ların fikir ve noktai nazariyle birinci madde
nin değiştirilmesi için arkadaşlar tarafından ve
rilmiş olan önergeler gözönündc tutulmak sure
tiyle Komisyonumuz birinci maddede bazı de
ğişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler Hükü
met tasarısiyle Adalet Komisyonunun birinci 
maddede, çocukları tâyin eden kısmı aynen 
alınmış, aynı zamanda geçen toplantımızda 
Millî Eğitim Bakanının, kör, dilsiz ve sağırla
rın, Sağlık Bakanlığı tarafından yetiştirilmesi 
için yaptığı teklif de Komisyonumuzca kabul 
edilmiş, bu suretle birinci madde değiştirilerek 
Yüksek Kamutaya arzedilmiştir. • 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Eski birinci maddeyi okutu

yorum: 

Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması ve 
yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı cet-> 
yellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gözetme, koruma, bakım ek
sikliğinden dolayı beden, ruh, ahlâk gelişmeleri 
tehlikede bulunan; 

A) Ana ve babasız; 
B) Ana ve babası belli olmıyan; 
O) Türk Medeni Kanununun 272, 273, 274 

neü maddeleri gereğince mahkemelerce korun
ma tedbirleri alınmasına karar verilen çocuk
lardan sıfır yaşından yedi yaşma kadar olan
larla anormal ve fena itiyatlar kazanmış bulu
nanların reşit oluncaya kadar korunması, göze
tilmesi, bakım ve tedavisi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, yedi yaşından yukarı 
normal çocuklarla sağır, dilsiz ve körlerin re
şit oluncaya kadar gözetilmesi, korunması, ba
kımı, yetiştirilmesi, iş ve güç sahibi olacak ha
le getirilmesi ve okutulması Millî Eğitim Ba
kanlığına aittir. 

BAŞKAN — Şimdi bu maddede değişiklik 
yapılması hakkında geçen birleşimde verilen 
önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
(C) fıkrasında «gereğince» ile «mahkemeler

ce kelimeleri arasında» «haklarında kelimesinin 
ilâvesini ve» sıfır yaşından kelimelerinin tayye-
dilmesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi olarak arzettiğim sebeplerle (A) ve 

(B) bentleri yerine «kimsesiz terkedilmiş ve ba
kımsız» denmesi şartiyle Bütçe Komisyonununun 
birinci maddesinin kabul edilmesini teklif ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Muhsin Adil Bina! 

Yüksek»Başkanlığa 
«7» yaşından sonra normal çocukların Millî 

Eğitim Bakanlığının mesuliyetine verilmesi pren-
sipi kabul edilerek maddenin yeni baştan tedvini 
için' Sağlık Komisyonuna iadesini arz ve teklif 
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ederim. 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle kanun tasarısı

nın birinci maddesinin (C) fıkrasında, 9 ncu 
satırdaki (Anormal) kelimesinin (Anormallerin) 
olarak düzeltilmcesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Dr. Fahri Ecevit 

Yüksek Reisliğe , 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen birinci 

maddenin (C) bendindeki (274) neü maddesinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

31 . V . 1948 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Kemal özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
31 . V . 1948 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen birinci 
maddenin aşağıdaki şekilde tadilen kabulünü arz 
ve teklif ederiz : 

1. — Kimsesiz ve terkedilmiş çocuklar; 
2. — Yoksulluk ve bakımsızlıkta, veli veya 

vasilerinin âciz ve kusurlarından veya herhangi 
bir sebeple gözetme, koruma eksikliğinden do
layı beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede bu
lunan çocukların yedi yaşma kadar olanlarla 
anormal ve fena itiyatlar kazanmış bulunanların 
reşit oluncaya kadar korunması, gözetilmesi, ba
kımı, tedavisi ve yetiştirilmesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, yedi yaşından yukarı nor
mal çocuklarla, sağır dilsiz ve körlerin kanuni 
ve kazai rüştü sabit oluncaya kadar gözetilmesi, 
korunması, bakımı, yetiştirilmesi, iş ve güç sahi
bi olacak hale getirilmesi ve okutulması Millî E-
ğitim Bakanlığına aittir. 

Afyon Milletvekili Denizli Milletvekili 
Kemal özçoban Hulusi Oral 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplerle Kanun tasarısı

nın birinci maddesi (C) fıkrasındaki (sağır, dil
siz ve fcorlerin) cümlesinin aradaki virgül-de kal
dırılmak suretiyle 11 nci satıra (bulunanlarla 
sağır, dilsiz ve körlerin) şeklinde geçirilmesini ve 
18 nci satırdaki «çocuklarla» kelimesinin «çocuk-
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ların» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede 
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Dr. Fahri Rcevit 

Yüksek Başkanlığa 
.Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı birinci 

maddenin aşağıda yazdı şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim: 

Madde.-1. — Yoksulluk ve bakımsızlıktan veli 
veya vasilerinin't Aciz ve. kusurlarından veya her
hangi bir sebeple »özetme, koruma eksikliğinden 
dolayı beden, ruh. v& ahlâk gelişmeleri tehlikede 
bulunan kimsesiz, terkedilmiş çocukların Medeni 
K'auuHiUn 1.1; ne i maddesi gereğince reşit olunca
ya kadar korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve iş 
sahibi olacak hale getirilmesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bakanlığınca (kurulacak ve tüzel kişi
liği haiz olacak bir müesseseye) aittir. 

Konya Milletvekili 
llıılki Karagülle 

BAŞKAN — Bu önergeleri dikkate alarak 
komisyonun yeniden tanzim ettiği maddeyi oku 
yoi-ıız. 

MADDE 1. — Yoksulluk ve bakımsızlıktan, 
veli veya vasilerin âciz ve kusurlarından veya 
herhangi bir sebeple gözetme, koruma eksikli 
ğindejı dolayı, beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri 
tehlikede bulunan kimsesiz veya terkedilmiş ço
cuklardan yedi yaşına kadar olanlarla anormal
ler veya fena itiyatlar kazanmış bulunanlar ve 
kör, sağır - dilsizlerin en çok reşit oluncıya ka
dar korunması, gözetilmesi, yetiştirilmesi, ba
kım ve tedavisi ve iş güç sahibi olacak hale-ge
tirilmesi Sağlık ve Sosyal. Yardım Bakanlığına, 
yedi yaşından yukarı normal çocukların en çok 
reşit oluncıya kadar korunması, gözetilmesi, iş 
güç sahibi olacak hale getirilmesi ve okutulması 
Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

A FİM ET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, memleketin hakikaten sosyal dâva 
hırından biri olan kimsesiz ve terkedilmiş ço
cuklar hakkındaki kanun tasarısı üzerinde muh
telif arkadaşlar tümüne dair burada konuşma
larda bulundular. Ilerbiri ayrı bir görüşü, ayrı 
bir yolu takip eden bu konuşmalardan sonra, 
keza komisyonlarda ayrı ayrı görüşleri ve sis
temleri'takip eden'arkadaşların vardığı netice
lere . rağmenİVu kanunun'yeni baştan tenisi]) bu-

yurulaeak bir şekilde ele alınmasını rica etmiş
tik. Bu hususta birçok arkadaşlar da takrir 
vermişlerdi. Buna rağmen tümü kabul olundu, 
şimdi birinci maddesinin müzakeresine geçil
miş bulunuyor. Birinci maddesi üzerinde çalı-. 
şan 10 arkadaşımız bu maddenin mahiyet ve 
şekli hakkında 10 ayrı görüşü ifade edecek dilek
lerde bulunuyorlar. Yüksek Meclis acaba bir en
cümen konuşması mı yapacaktır ki arkadaşla
rımızın bu 10 takriri içerisinde belirttikleri fi
kir ve düşünceleri bir anda kafasında ve zih
ninde tertip ederek bir, kanaat elde edip, evet 
veya hayır diyebilecektir0' Bendeniz bu birinci 
madde hakkında ileri sürülen bu görüş fark
larının bundan sonraki maddeler için de evle-
viyetle mümkün olacağını düşünerek : bu şekil
de bir çalışmanın Yüksek Meclisi tam ve sarih 
'bir neticeye götürmiyeceği kanaatindeyim. Ta
savvur buyurunuz, bir üçüncü madde geliyor 
ve orada yine (i - 7 ayrı düşünüşün ve ayrı 
metodun tatbikini -istiyen arkadaşlarımız mev
cut.. Bunları bir an içinde (Yüksek Meclisin 
içtimai içinde) zihinlerimizde sentez ede\\ pi-
lânını. çizeriz ve memleketin hayrına olan en 
iyi şekilde işliyebiliriz ve bu şekilde işlenmiş 
bir şekil olduğuna inanabilirmiyiz? 

Bendeniz rica ediyorum ; kanunun bu şekil
de ve şimdi burada olduğu gibi müzakeresinden 
ise, bunu ait olduğu bir komisyona havale ede
rek çalışmalarımızı orada yapalım ve ondan 
sonra buraya getirelim. Aksi takdirde bu çalış
malarımızın beşer takati üstünde yorucu ola
cağı ve iyi bir şekle de bağlanamıyacağı husu
sundaki kanaatim katidir. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; bu madde hakkın
daki 8 önergeden çoğu ayni mealdedir. Bir ka
çında ufak tefek farklar vardır. Bu önergeler 
geçen birleşimden beri komieyonun elindedir. 
Komisyon bunu yeniden çalışıp tâdil ve tanzim 
ederek şimdi okuttuğum yeni madde halinde 
huzurunuza getirmiştir. Binaenaleyh arkadaşı
mın bu madde hakkındaki maksadı hâsıl olmuş
tur. Şimdi onun üzerinde görüşme yapacağız. 
Yüksek Kamutayın komisyona havalesini mu
cip gördüğü diğer maddelerde gelince onları 
da Yüksek oylarınıza arzed.eceğim : 

Bu nıadde hakkında söz isteyen var mı? 
-RİZA ERTEN (Mardin) — Maddeniııvmahi-

yetini bilmiyoruz. Tab ve tevzi edilse iyi olur. 
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BAŞKAN — Tekrar okutuyorum. 
(Yeni birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar, tümü üzerinde konuşma yapıldığı zaman da 
beş komisyonun prensip kararında bu işin sos
yal bünyede bir sosyal aile teşkilâtına, reşit 
alımcıya kadar bu çocukların- braıkılaanası ka
bul edilmişti; Hükümetin teklifi ile prensip iti
bariyle mutabakat hâsıl omuştu. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonu, İhtisas Komisyonu 
olarak bu prensipi ikiye böldüğü içindir ki, bi
risi, şimdi okunan ilk ve eski birinci maddedir. 
Çocukların alelıtlak, yedi yaşında -olanların, 
evvelce, anormallerdi; dilsiz, sağırlar, şimdi yal
nız normalleri Millî Eğitimin İdaresine vermek 
suretiyle, hâlâ ikiye bölmüş olan prensip şek
line devam etmektedir. 

İhtisas Komisyonunun kabul ettiği.tasarının, 
münakaşa mevzuu yapılması esas prensipin ka
bulü mânasını tazammun etmediğini Say m Baş
kan Feridun Düşünsel beyan etmişlerdi. 

Binaenaleyh, şimdi bu tasarıya devam ede
bilmemiz için prensipin kabulü cihetini ele al ma
ya mecburuz. 

Bu çocuklar • Sağlık, Sosyal ' Bakanlığının, 
reşit oluncaya kadar sevk ve ideresinde onun 
bakım ve yetiştirilmesinde mi kalacaktır? ki 
Eğitim ve öğretim kısımlarına o bünyede lâyık 
olduğu okullara geçsin, yoksa ikiye 'bölündüğü 
şekilde 7 yaşından sonra bir kısmını oraya mı 
vereceğiz ? Halledilmesi lâzımgelen dâva işte• bu
radadır. Bir k e r e b u prensipe- karar verilecek 
olursa maddenin kabulünde müşkülât' yoktur. 
Bunlar esasen tetkik edilmiştir; Bendeniz Yük
sek Mecliste ilk defa kürsüye,^ htrzurunuza gel
diğim zaman da beş Komisyonun ve -Hükümetin 
kabul ettiği prensipin kabulünün memleketin 
menfaatine uygun olduğunu bütün gerekçele
riyle arzetmiştirm.' Bilhassa Millî Eğitimin bu
günkü bünyesindeki çok ağır yükü içinde anor
mal-çocukla i'i, dilsizleri; körleri ve hattâ terke
dilmişleri vermek suretiyle yani 100 - 150 bin 
çocuğa '• daha 50 bin çoeuk ilâve1 edecek olursak 
bilmem o müşkülât' içindeki Bakanlığı ne hale 
getirecektir'? Bunu düşünmeyi, ve iş'frı azame
tini Yüksek'• Meclisinize ' !;&fzetmeyi biV vicdan 
borcu İriliyorum. Tekrar ediyorum ; yedi yaşın
dan sonra oraya verilen çocukların pansiyon-
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larda bakılması için Millî Eğitim pansiyonla
rında kazan masraflarını ve sair masrafları 
gözönüne alarak bir kazanda, bir aş ocağında 
sarf edeceğiniz paraya nazaran'daha çok para ve
receğimizi de düdünmemiz lâzımdır. 

Sosyal cepheden çocukların lâyık oklukları 
zekâ, fikrî kabiliyetlerine, çalışmalarına 'göre 
derece alan rekabetle yükselirler. Bu çoeuklâ'râ 
sen burada pansiyonda yatacaksın, çalışaCîaks-ıîi, 
çalışmazsan masrafları geri alacağız demekadâ-
letsizliktir.. ' ' ! ' y';.i'"•'•• 

Yüksek Meclis prensip olarak bunu "hallet
melidir. Bunu ikiye büküp bir kısmını Millî 
Eğitim Bakanlığı,'biı* kısmını Sağlık" Sosyal'Yar
dım Bakanlığı, kabul ettiği takdirde takdim et
tiğim önerge, yeni gelen madde kısmen buna 
uygundur, o maddenin ikmalinde zorluk yoktur. 
Evvelâ prensipin halledilmesi lâzimdir. ' Madde
ler hususunda müşkülâta uğramıyacağız. Ben
deniz arzettiğim gibi bu prensiplerin bir karara 
bağlanmasını rica edeceğim. 

REFİK AHMET SEVENOÎL (Tokad) — 
Muhterem arkadaşlarım; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonunun müzakeremize getirdiği ye
ni metinde bakılması, gözetilmesi, yetiştirilme
si kararlaştırılacak olan çocuklar ikiye ayrılı-

. yor, bunlardan 7 yasini bitirmiş normal çocuk
ların bakımı Millî Eğitim Bakanlığına verili
yor. Tesbit edilen metinde takip edileli ifade 
şekline göre, Millî Eğitim Bakanlığına Veril
mekte olan ödevi, yanlış ahlamışsam muhte
rem komisyonumuzun düzeltmesini rica ede
rim, şu suretle anlıyorum. Yedi yaşını bitirmiş 
normal çocuklar, reşit oluncaya kadar bakıla
cak, gözetilecek, yetiştirilecek ve okutula
caktır. Bilhassa bu okutma kelimesi üzerinde 
tevakkuf etmek istiyorum. 7 yaşını bitirmiş 
normal çocukların okuması memleketimizde mu
ayyen terbiye ve tedris plânlarına, sistemleri
ne tâbidir. İlkokul tahsili verilecek, ortaokul 
tahsili verilecektir. Reşit oluncaya kadar, aşağı 
yukarı, lise tahsili de verilmiş olacaktır. Bun
dan çıkan netice şudur; ki, anasız ve babasız 
veya ana ve babası belli olmıyan normal çocuk
ları nerede;bulursa almaya veya arayıp bulma
ya Millî; Eğitini. Bakanlığı mecburdur;: bunla
rı 7 yaşından itibaren, reşit olancaya kadar -da 
okutmaya mech^rdurj Bundan;.çıkanmâha şu
dur: ilkokuldan itifoaren reşit oluncaya kadar 
anasız, babasız veya anası ve babası belli Gİ;î 

• - 1 9 -



B : 66 2 .6 
ınıyaıı çocuklara leyli meccani tahsil vermeye 
Millî Eğitim Bakanlığı mecburdur. Böyle anlı
yorum. Çok şayanı arzu bir şey; gönlüm çok 
ister; fakat bunun ne suretle temin edilmesi 
mümkün olacak! Bizim bütçemize nasıl bir ra
kam yüklenecek? Tevakkuf ve teemmül edil
meye lâyık bir keyfiyet gibi geliyor bendenize... 
Gönlümün pek istediği bir şey olmakla beraber 
bunun realize edilmesini pek mümkün görmü
yorum. O bakımdan bu nokta üzerinde ehem
miyetle durulması iktiza eder. Metin okunduğu 
şekilde kabul edildiği takdirde önümüzdeki se
ne bütçesinde bu iş için büyük ödenek koymak 
lâzımdır. Hattâ şimdi teklif edilen 750 000 li
ranın da bir kısmını bu sene için Millî Eğitim 
Bütçesine ayırarak bu çocuklara yatılı okul
lar açmaya zaruret vardır. Çünkü memleketi
mizde yatılı ilkokulların sayısı çok mahduttur, 
yatılı orta okul ve liselerimiz vardır. Onlara da 
talebe almak bazı şartlara bağlıdır. Mevcut ve 
muayyen şartların dışında badema ana ve ba
bası olmadığı veya anası ve babası belli olma
dığı için bu vaziyette olan çocukları parasız 
olarak okutma vazifesi Millî Eğitim Bakanlığı
na teveccüh etmiş olacaktır. Bunun ne derece
ye kadar mümkün olacağını veya böyle bir dâ
vayı başarıp başaramıyacağımızı teemmül et
mek zorundayız gibi gelir bendenize... 

Efendim, tasarı, bundan evvel çeşitli komis
yonlarda müzakere edildikten sonra bu çocuk
ların okutulması veya okutulmaması mevzuu üze
rinde duran komisyonlar olmakla beraber bil
hassa üzerinde tevakkuf edilen nokta şu idi: 
Bunlar'i reşit oluncaya kadar gözetmek ve iş güç 
sahibi olacak bir hale getirmek işleri
nin düzenlenmesi ve yürütülmesini vazife 
olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
veriyorduk. Okutulması kelimesinin sarahaten 
ifade edilmesini bendeniz tehlikeli buluyorum. 
Biz bunu yetiştiril m esi kelimesiyle ifade etmiş
tik. Zaten bu. çocuklara mevcut şartlar içinde 
ilkokuldan başlayıp; üniversite derecesine ka
dar gelecek bir mektep tahsili vermekten ziya
de bunların en kısa zamanda hayatlarını kaza
nabilir bir hale gelmesini sağlamayı düşünmüş
tük. Biz bunların bir iş terbiyesi esası üzerinden 
yetiştirilmesini istiyoruz. Evvelce' Sağlık ve Sos
yal Yardim Bakanlığına bu vazifeyi vermeyi 
düşündüğümüz zaman İm Bakanlığın bunları ge
reği kadar okuyup yazmayı öğretmekle bera-
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ber iş sahibi, işçi, sanat sahibi olarak yetişmesi
ni istiyorduk. Binaenaleyh bugün bu zihniyet
ten vaz geçilerek bütün anasız babasız veya ana
sı babası belli o İmi yan normal çocukları sonu
na kadar okutma görevini Millî Eğitim Bakanlı
ğına versek bunun altından kolay kolay kalkı
lamaz, tahammülü biraz müşkül bir vaziyet, bir 
yük olarak telâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonunun getirdiği yeni metne göre, 
kör, sağır ve dilsizlerin de bakılması ve okutul
ması işi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
verilmiştir. Geriye yalnız normal çocukların 
bakılması ve okutulması mevzuu kalıyor, bu iş 
Millî Eğitim Bakanlığına ait olacaktır. Şimdi 
bu durum karşısında ben, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonundan evvelki komisyonların ha
zırladıkları metne artık kolay kolay dönüle
bileceği gibi bir fikre vasıl oluyorum. Tasarının 
mevzuubahsettiği iştigal sahasına girecek olan 
çocukların mühim bir kısmını zaten anormal 
çocuklar teşkil ediyor. Bunlar ya doğumdan 
sakat çocuklardır; ya körlerdir, sağırlardır, 
dilsizlerdir veyahut diğer suretle alil olmuşlar
dır. Veyahut bakımsızlık yüzünden, kimsesizlik 
yüzünden cemiyet içine kapıp koyverilmiş, du
rumu tehlikeye girmiş, ahlâkı bozulmuş veya 
bozulmak üzere olan çocuklardır, kısacası kü
çük serserilerdir. Bunların bakımı, toplanması, 
cemiyete zararlı olmaktan çıkarılması ve imkân 
nispetinde ıslah edilerek cemiyete kazandırıl
ması Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ku
racağı-müesseselerden beklenen bir hizmettir. 
Komisyon bu noktada bizimle mutabık bulunu
yor. Bütün bu çocukları, kör, sağır ve dilsiz
leri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ku
racağı bu müesseselere aldıktan sonra geriye 7 
den yukarıki yaştaki kimsesiz normal çocukla
rın bakılması mevzuu kalır. Bunlara umumi 
terbiye ve tedris sistemleri içinde 7 den iti
baren üniversiteye kadar gelebilecek bir sıra ile 
tahsil verilmesinin mümkün olmadığı mülâhaza
sını daha evvel arzetmiştim. Bu nevi çocukla
rın kurulacak atelyelerde yetiştirilmesi, yurtlar
da çalıştırılması ve nihayet binil arı mevcut fab
rikalara dağıtmak veyahut diğer iş yerlerine 
vererek çalıştırmak lâzımdır. Bu da Sağlık ve 
Sosyal- Yardım Bakanlığının yapabileceği, işler 
arasında mütalâa edilmek iktiza eder. Hâdise
nin elbette ki pedagojik cihetleri çoktur. Fa-
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kat tasarının 6 ııcı maddesi, eski beşinci madde 
ki, şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
nun tasarısında fi ııcı madde olmuştur, o, bu işi 
görecek Bakanlığın, bütün ilgili diğer Devlet 
daireleri ile başka bakanlıklar, ilgili kurumlar 
ve belediyelerle işbirliği yapacağı esasım ifade 
etmektedir. 

Bu esas bundan evvelki Komisyonlar tasarı
sında da ifade edilmişti, son Komisyon olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyon unda da muha
faza . edilmiştir. Kanunun iştigal sahasına gire
cek bütün çocuklarla meşgul olmayı münhası
ran Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve
rirsek gereken işbirliğini bu Bakanlık Millî Eği
tim Bakanlığı ile de yapacaktır, tasarıda bu 
esas muhafaza edilmiştir. 

Son komisyonun teklifine göre iki ayrı Ba
kanlık mümasil vazifeleri gören ayrı ayrı teşki
lât kuracaklardır. Halbuki bütün bu işleri tek 
biı- elden idare etmekte gerek mesuliyet gerek 
idari inzibat bakımından fayda vardır. Bun
dan evvelki fi komisyon da böyle mülâhaza et
miştir. 

Arzettiğim sebeplerden dolayı birinci mad
denin tadil edilmesi, vazifesinin yalnız Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmesi iktiza 
eder. 

Bu mütalâama dayanan bir önerge, Yüksek 
Heyetinize arzedilmek üzere Başkanlığa takdim 
ediyorum. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDİM KOMİSYO
NU BAŞKANİ Dr. KEMALİ BAYtZÎT (Maraş) 
— Efendim; 3 - 4 celsedir bu kanunun tümü 
üzerinde Yüksek Heyetiniz meşgul olmaktadır. 
Bundan evvelki oturumda Sayın Ahmet Oğuz 
arkadaşım teklif ettiği şey ayrı ayrı arkadaşlar 
tarafından ileri sürülmüştür; bu kanunun tek
rar komisyonlara verilerek veya muhtelit bir 
komisyona verilerek müzakere edip getirilme
si istenilmiştir. Önergeler reye kondu, redde
dildi. Tasarının maddelerinin müzakeresine 
geçildi. 

Birinci maddenin müzakeresi esnasında ve
sayet ve velayet''meseleleri üzeVinde bazı arka
daşların muhtelif görüşleri öldü. Ayrıca mad
delere geçmeden evvel Yüksek Heyetiniz bir 
kara!r aldı. O da ş u i d i : Son ve İhtisas Ko

misyonu olan Sağlık Ve Sosyal Yardım Komis- I 
yonu tasarısı mı müzakereye esas tutulsun, yok-
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sa Bütçe Komisyonu tasarısı, mı müzakereye 
esas tutulsun? Bunun üzerinde.,yapılan ..tartış
maların mânası şu idi: Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu diğer komisyonlardan gelen ta
sarının birinci maddesinde esaslı bir değişiklik 
yapmıştı. O da şimdi Sayın Refik .Ahmet ar
kadaşımın 7 yaşma kadar normal ve anormal 
çocukların Sağlık ve Sosyal Yardım, Bakanlığı 
mesuliyet ve müesseselerinde kalması ve 7 ya
şından sonradır ki, Millî Eğitim Bakanlığı me
suliyet ve müesseselerine verilmesi gibi esaslı 
bir değişiklikti. Bunun üzerinde uzun görüş
melerden sonra, hangi komisyonun hazırladığı 
tasarı konuşmaya esas teşkil edilsin, hakkında
ki önergelerin oya konulması neticesinde büyük 
heyetiniz Komisyonumuz tasarısının müzakere
lere esas teşkil etmesini kabul buyurdu. Bizim 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu olarak 
Yüksek Heyetin gösterdiği alâka ve bu karar
dan anladığımız mâna, Yüksek Heyetin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonunuzun yapmış 
olduğu değişikliği yani 7 yaşma kadar olan ço
cukların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına' 
verilmesini ve 7 yaşından sonraki ' normal ço
cukların da Millî Eğitim Bakanlığına verilme
sini kabul ettiği merkezindedir. Hulusi O rai 
arkadaşım bu preıisipiıı şimdi halledilmesini is
tediler. Ben şimdiki mâruzâtımla tekrar ifade 
edeyim ki, Yüksek Heyetin bu husustaki te
zahürü bundan evvelki oturumda gösterilmiştir. 

Refik Ahmet Sevengil arkadaşımın endişe
lerine gelince; cevap arzedeyim: Bizim 7 ya
şından sonra çocukları Millî Eğitim Bakanlığı
nın mesuliyetinde kalmasını istememiz de güt
tüğümüz gaye şudur: Mevzuun bir sosyal yar
dım meselesi olmasından ziyade bir eğitim mev
zuu olduğu düşüncesi bize hâkim olmuştur. 

Masraf meselesine gelince: Biran kabul ede
lim ve diyelim ki; bunlar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı elinde kalsın. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bu çocukları yetiştirmek için 
mekteplere paralel olarak pansiyonlar, enstitü-
lerde çalıştırmak yoluna gittiğimiz zaman bu 
enstitü ye müesseselere muvazi pansiyonlar aç
ın ıyacak mı? Binaenaleyh Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının yapacağı bir işi Millî .Eğiti
min yapmasına masraf neden artıyor? Müsaa
de buyururlarsa buıiu anlıyaınadnıı, Eğer yetni 
teklif ettiğimiz metindeki «okutma» kelimesin
den anlaşılan mâna arkadaşınım dediği gibi 
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üniversite"tahsilini bitirinceye kadar Millî Eği
tim Bakanlığına okutma mesuliyeti verecek 
mânada ; ise bu kelimeyi çıkarmakta hiçbir 
ıhahzür yoktüh' Yetiştirme yurtlan vardır, ens
titüleri vardır sanat okulları vardır, bu atelye
lerde, ilk' tahsil gösterildikten sonra, çocuklar 
yetiştirilebilir.' 

' 'Mâruzâtım bundan ibarettir. Son teklif et
tiğimiz maddenin tasvibinize ' mazhar olmasını 
bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; geçen birleşimde 
bu kânun tsarısı görüşülürken; tasarıyı tetkik 
eden en son komisyon olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu raporunda görüşülmesi 
esas itibariyle tensip buyrulmııştu. Bunun üze
rinde maddelere geçilmiştir. Bunun üzerinde 
söz veriyorum. 

REFİK:' AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Bu,.ileriki maddelerin kabulü demek değildir 
tabiî. 
.., BALKAN— Hayır, maddeler gelince mü

zakeresi yapılacaktır. 
SAİM. A L İ DİLEMRE (Rize) — Kardeşim, 

bir kere birinci madde güç, öteki , maddelerin 
hepsini; okudum'. Onlar kolay, bunun gibi de-
ğil,bu,, tenle!m,adde. Onun için karşımıza öt<}-
ki .ınadde!©!'' geldikçe yine aynı .müşkülâta mâ
ruz kalacak (değiliz.. Burada işin prensipini ko
yuyoruz, birinci vmadde kaide ve temel olduğu 
için hep burada.;konuşuyoruz. 

İki maddeler riyazi formüller değildir,, hiç
bir madde riya.-zi formül olamaz. 

Tutnaklara baktım, benim söylediğim lâf
la r; başka türlü çıkmış. Neyse gecelim, onu. 

Şinıdî i-efe,nldi<m biz burada bu madde
leri yaparı'/, yarın karşımıza ne kadar müte
reddit' «çıkacak bakınız. Kırdar 70 - 80 bin lira-
yav\%ld&tağı?nda ulema ve fikir adamları, fi-
1 ozonlar; için bir yurt tesis etti. 

ü r . \AB^AIV ADIVAR (İstanbul') -^ O yurt 
yainiz> füoaoflar' için değil, okur yazarlar için. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Devamla) — O 
yurdun (içerisinde garajından; mutfağından tu
tun: fevkalâde* mobilye var, belki 500 bin lira
lık; Fakat buraya; kimse uğramadı. Siz bir defa
da' Köprü altındaki çocukları topİamıya başla
yın bakin' ertesi' günü. orada kimseyi bulabilir 
misinizi Çünkü serseri ruhludur, yanaşmaz. 
iste bufâda böyle bir madde var mı? Asıl maddi 

,1948 O : I 
madde budur. Sonra körlerden bahsolundu, 
bunları saklarlar, çünkü onu vasıta edip geçi
nenler vardır. Topaldan- bahsedildi, halbuki to
palı alıp iki ay orada oturtanıazsınız, belki de 
topal değil cüzamdır. 

Burada geçen gün Dr. Muzaffer arkadaşımız 
üarüleylamlardan bahsedip; onların ademi mu
vaffakiyeti bize ders olmalıdır, dedi. Darüley
tanı lan biliyorum, onlar ne bir plân, ne de bir 
nizam üzerine teşekkül etmemiştir. Darüleytanı 
Balkan Harbinde bütün Rumeli'yi bıraktı
ğımız zaman ve arkasından Birinci Harbi 
Umumi ve Çanakkale Harbi olduktan sonra, 
bunların neticesinde büyük bir döküntü oldu. 
(layet âcil bir tedbir olmak üzere Darüleytanı 
teşekkül etti. 

Sonra deniyor ki, Darüleytanı muvaffak ola
madı, battı. Arkadaşlar, Darüleytanı batmadı, 
ahval düzeldi ve müracaat edecekler azaldı. Ni
tekim benim çocukluğumda Kırını döküntüsü 
vardı. Sonra Balkan döküntüsü oldu. Bundan 50 
sene evvel bir alay Tatar çocukları ve dullar 
için İstanbul'da (lülhane Hastanesinde bir Da
rüleytanı açıldı, fakat adına (Dulhane) denildi. 
O da likide oldu. 

Şimdi biz bu harbi doğrudan doğruya yap
madık, yapmadık ama bütün dünya harb ya
parken bize de tesir etti, bundan pahalılık ve 
saire oldu. Nihayet analar-, babalar çocukla
rını cami kapılarına bırakmıya başladılar, bir 
alay okutul anııyan ve bakılamıyau çocuk mey
dana geldi. 

Hiz burada konuşurken, yapacağımız mad
deleri çelikten yapalım, yanlış yaparsak sonu
na kiidar bozuk gider diye düşünüyoruz. Hal
buki bunlar dünya ahvaline tâbi olan çocuklar
dır. Binaenaleyh, bundan evvel de söylediğim 
gibi, bir kere işe başlamak lâzımdır. Bir kere 
metruk çocukları, ant'an abandonneleri ali]) işe 
başlamak lâzımdır. 

Ben zannediyorum ki, gecen sefer konuştuk
larımızın hepsi gürültü idi. Çünkü bütün ar
kadaşlar bunun mükemmel olmasında bir pren
sip koyalım diyorlar. Derideniz de söylüyorum, 
bir iddia ve bir prensip üzerinde fazla durmı-
yalıın. 

Bakınız birşey anlatayım: Bir vakitler Ka
dıköy 'ündeki Sen Josef Mektebini aldık; tuttuk 
orasını I )arül muallimin yaptık. . Bu yerde kazan 
kaynıyor diye herkes oraya koştu. Servet Bey 
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müdür, ben de mektebin doktoru idim, bir defa 
talebe diye oraya,girmiş, olanları tetkik ettik, 
kiminin rüştiye, kiminin iptidai tahsili bile yok
tu. Sen ne arıyorsun burada dedik. Efendim, 
kazan kaynıyor da onun için geldim dedi. Bu 
suretle 600 kişiyi 300 kişiye düşürdük, 20 - 22 
yaşındaki birtakım gençleri dışarı çıkarttık. 

Ne Hükümet sordu, ne kanun, ne nizam, ne 
madde, hiçbir şey yok, dışarı çıkarttık attık. 
Çünkü Darülmualliınini ip.tidaiyeden, âliyeden 
hoca çıkacaklar. Bunlar :hoca değil, hiçbir şey 
olamazlar. Burada her milletten çocuklar var
dı, gözümüzün önünde demirkapıya tırmanıyor
lardı, velhasıl çorba gibi bir şey idi. (Gülüşme
ler). 

Şimdi efendim, bu maddeler üzerinde böyle 
israr edersek bu iş yürüyemez, yürümez. Bu mad
delerin elâstiki olması gayet iyidir. Burada pren
sipten bahsetmek, koyacağımız kanunların, madde 
leriıı duruma tâbi olmadığını düşünmemek, kale 
almamak çok acaip bir zihniyettir. Biz bir kere 
işin içine girelim, eğer zamanla muvaffak ola
mazsak; bunun da( izahı lâfla olmaz, bu çocukla
rın sayısı muvaffak olduğumuzdan mı azalır, ol-
madığımızdaı* mı azalır, o vakit belli olur. 

Ben zannediyorum ki, millet rahatladıkça, ek
mek ucuzladıkça, dünya geçim şartları normal
leştikçe kimse gelmez ki, buraya. 

Diğer bir mesele de nedir biliyor musunuz? 
Geçen gün Emin Sazak'm dediği gibi, Anado
lu'da yalınayak gezen çocukların hepsini metruk 
mu zannediyorsunuz? Bunlar kaz çobanlığı ya
par, dedi. Siz köyün etrafından geçerken, bun
lardan bir tanesini almaya kalkın da bakın, kı
yamet kopar. Binaenaleyh bizim yaptığımız 
maddeler zamana tâbi olacaktır. Zannedersem 
anlatabilirim, bunda israr etmek boştur. Mü
kemmel madde yapmak imkânsızdır. Bundan 
evvelki bazı şeyler için kanun .yaptık, yapılmış 
kanun aldık isviçre'den, yine bin bir maddesini 
değiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Reşad Aydınlı. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim, 

Sağlık Komisyonunun sayın Başkanı Dr. Ke
mali Bey bendenizi tatmin ettiler ve çok güzel 
izahta bulundular. Kendilerine iştirak ederim. 

Yalnız Refik Ahmet. Beyin takrirlerindeki bir 
iki noktaya, reye konulacağı için temas...etmek. 
maksadiyle, huzurunuza.- çıktım. 

1948 O : 1 
Refik Ahmet Bey tez olarak, bu-çocukların 

hepsinin Sağlık Bakanlığının, mesuliyeti altında 
kalmasını müdafaa buyurdular ve, dediler ki, Mil-. 
lî Eğitim Bakanlığı yedi yaşından sonra normal 
çocukları mesuliyeti altına alacak /.olursa bu işin 
altından kolay kolay kalkılmaz. -; ..,.;-. : . 

Şayet bu iş altından kolay kolay kalk,ılar 

mıyaeak olan bir iş ise peki talim ve terbiy^.; ile 
ilgisi olmıyan.Sağlık Bakanlığı bu işin altmdan,, 
nasıl kalkacaktır? .-:..-.. , • ; 

Sonra, dediler ki; bunlar küçük serseriler
dir. Olabilir, iştirak ediyorum ; . elbetteki kü
çük serserilerdir. Fakat küçük serserileri dok-, 
torlar mı tedavi ederler, veyahut Sağlık ve, Sos
yal Yardım Bakanlığı emrindeki .diğer memur*, 
lar mı tedavi eder? kanaatimce; b u i ş her §eyv,; 
den evvel bir pedagoji mevzuudur. Şüphesi?-ki^ 
bu çocukların pedagojik ve ruhi temayülleri «tet-, 
kik edilecektir. Binaen aleyh, • arzetnıek istedi-. 
ğim şudur.- Mesele. haddi, zatinde bir pedagoji, 
mevzuudur. Yani yedi yaşından yuk#rj>{ olan 
normal çocukların yetişmesi-içiny herşeydeıt ev 
vel bu; muallim ve pedagoklarııı asli vazifesi- dâ
hilinde olan bir iştir. Şayet bu. müesseseler 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının emrinde 
dahi olsa; behemehal bu müesseselere, muallim 
ve mürebbi tâyin edecektir.. Bulada; Sağlık ..Ko
misyonumuz hâdiseyi, bazı. arkada§Laçınnbuyut;* 
dukları gibi ikiye bölmüş: değildir t Bu ya^jfjşyi 
lehine terketmiştir, Mademki-bu ço^ukiajiuyedi, 
yaşma gelmiştir, normaldir, şu. halde :dokto-
run nezareti altında bulunmasına;..-..'.ihtiyaç; kal
mamıştır. Binaenaleyh,, pedagojfini^ emmnte. bu ; 

çocukları vermek mantiki ve mâkuldür; • n Yani; 
talim ü terbiye ve pedagojik formasyonun?* -ysa-
hip pedagoklarııı eline veriliyor .'ki*, buîvitib^rja, 
ikiye ayırmaya lüzum yoktur. .'•%. tam; salahiyet
li olan makama veriyor.demektjr. .:; ;; • ;• 

Sonra bazı arkadaşlar burada dediler:, ki, 
Millî Eğitim Bakanlığı bunları leyli ıneecani. 
olarak okutacaktır. Bu güç bir iş, $$zn kanun, 
olarak, burada böyle bir şey düşünmüyoruz* Eğer 
Sağlık Komisyonunun noktai nazarını, anladım-: 
sa evvelâ bu çocukları -nasıl yetiştireee-ği^sıiftli-V. 
ni Milli Eğitim Bakanlığı vazedee^&tir» ^Yazıı 
kanun bunu ziraat mektepleri, sanayi ,nıeken
leri açacak ve bunları buralarda yet%tireo^ksi-., 
niz gibi detaylandıramaz, Vazıı ^Kanun^ bunları 
şu esaslar dâhilinde yetiştirin . d iye bir, direk
tif tvermiyeeektir., Ortada bir t-aUrniye-terbiye 
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mevzuu var ki, bu doğrudan doğruya Millî Eği
tim Bakanlığı konusudur. Bu hususta pedagok-
lar çok ince konuşmalar yapacak, tartışmalar 
yapacaklardır. Ve belki de bunlar için ayrıca 
bir sistem kurulacak tamamiyle iş terbiyesi esa
sına müstenit bir sistem kurulacaktır. Bunu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapabilir 
mi? Binaenaleyh, burada bu kabil çocukların, 
yani yoksul, öksüz ve metruk olan çocukların 
normallerini yedi yaşından sonra doğrudan1 doğ
ruya nasıl yetiştirilmesi konusu ile beraber Mil
lî Eğitim Bakanlığının ilmî kıymetine terkedi-
yoruz. Belki bugünkü mekteplerde bunlar ye-
tiştirilmiyeceklerdir. Belki bir kısmı bu mek
teplerde yetiştirilecek fakat öbür kısmını memle
ketin bünyesine has bir müessese vücuda getiri
lerek orada yetiştirileceklerdir. Bu itibarla 
bendeniz Sağlık ve Sosyal Komisyonunun son ted
vin ettiği ve Yüksek Meclise arzettiği maddenin 
kabul Duyurulmasını rica ediyorum. 

MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Bendenizi huzuru
nuzda şimdi söz almaya mecbur eden sebep, 
ağır bir vazife hissinin tesiri ve tazyiki altında 
muhterem Saim Ali Dilenire arkadaşımın be
yanları arasında geçen bir noktayı cevaplandır
maya mecburiyet hissetmiş olmaklığımdır. Sa
im Ali Dilenire arkadaşım; kanun mükemmel 
çıkmazsa da olur, zamanın tashihkâr ve tadil-
kâr tesirlerine bırakmak daha uygundur, dedi
ler. Benim beyanlarında iştirak etmediğim 
nokta buradadır. Yüksek Meclisin şanına lâ-
yıK olan odur ki, buradan çıkan kanunlar mut
laka tatbik edilebilir mahiyette olmalıdır. 

REFÎK AHMET SEVENÛÎL (Tokad) — • 
O kanaatle çalışıyoruz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SÎRER (Devamla) — Yarın bu kanun 
çıktıktan sonra bundan dört ay sonra Türkiye'
nin büyük şehirlerinde, kasabalarında, şurada, 
burada kimsesiz tâbirinin medlulü olan çocuk
ların bir yere yerleştirilmemesi halinde derhal 
bendeniz veya halefim veya başında bulundu
ğum teşkilât mesul ve muhatap olacaktır. (Doğ
ru, doğru sesleri). Acaba 7 yaşından 12 - 15 
yaşma kadar kaç yüz, kaç bin çocuk için hazır
lanmış mazbatalarla karşılaşacağız. İlkokul 
tahsil çağında kaç bin kimsesiz çocuğun müra-
caatleriyle karşılaşacağız? Bunlar dalga dalga 
yığınlar halinde bize gelmeseler bile biz bunları ^bu 
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kanunun emri karşısında arayıp bulacağız. Ve 
bu ıstırar karşısındayız. Bununla işin bir kere 
azamet ve ehemmiyetini huzurunuzda da belirtme
yi vazifemin bir icabı sayarım. Sırf muhterem 
Doktorun beyanlarındaki bir noktayı cevaplan
dırmak için huzurunuza çıktığımı arzettim ve 
cevaplandırdım. Fakat bu vesileden istifade 
ederek bir noktayı daha işaret etmek isterim ki, 
kimsesiz çocuklarla meşgul olmak, bir içtimai 
muavenet davasıdır. Devletimizin vazifeleri 
arasına içtimai muavenet fonksiyonunun gir
mesini kabul ediyorsak (ki, bir Bakanlığımıza 
bu ismi vererek uzun zamandanberi bunu bin-
nazariye kabul etmiş haldeyiz) o halde bu işi 
bir elden idare etmekte fayda vardır, tek bir 
teşkilâtla idare etmekte fayda vardır. Ayrı 
ayrı cihazlar kurmaya, ayrı ayrı organlar vü
cuda getirmeye memleketimizin malî takati de 
müsait değildir. Bu şu demek değildir ki, bu 
çocukların tek bir cihazla, tek bir organla gö
zetilmesi, bakılması işi sağlandıktan sonra biz 
vazife görmiyeceğiz; hayır, bütün teşkilâtımız
la, organlarımızla, muallimlerimizle, usulleri
mizle bu çocukların bakımını üzerine alacak 
cihaz ve teşkilâtın yatılarındayız ye onlarla iş
birliği edeceğiz. (Bravo sesleri). 

ZEHRA BUDUNU (Bursa) — Arkadaşlar; 
Cumhuriyetin el koymakta çok geç kaldığı bir 
mevzu üzerinde konuşuluyor. Ama hazırlanan 
tasarı ve birinci madde bu mevzua el koymak
la koymamak arasında bize hiçbir fark göster
miyor. Yedi yaşına kadar normal ve anormal 
terkedilmiş, kimsesiz çocuklarla, 7 yaşından 
sonra normal ve anormal çacuklar, terbiye gö
recek yahut hususi bir itinaya muhtaç çocuk
lar.... Bunlar ne demektir? Bu, o kadar bü
yük bir mevzu ve o kadar büyük bir iştir ki.... 
Bu kadar muazzam bir iş için böyle bir kanım 
çıkarıp da 750 bin lira vermek bu işi yapılmaz 
bir duruma getirmek demektir. Bizim Meclise 
böyle kanunlar yakışmaz. Arkadaşlar', bu para 
ile ancak bu çocukları bir kapma toplasak ve 
kaçmasınlar diye etrafına nöbetçiler koymak 
için kâfi gelebilir, hattâ yetişmez' bile. 

Sonra birinci madde o kadar nazaridir ki, 
şu yaşa kadar çocukla Millî Eğitim Bakanlığı, 
şu yaşa kadarla Sağlık Bakanlığı meşgul ola
cak deniyor. Fakat bunun içinde ancak 750 
bin lira veriliyor. Arkadaşlar, biz kanunları 
bu kadar hafif, bu kadar dayanaksız çıkarma-
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malıyız. Ben şahsan Oğuz arkadaşımızın fikri
ne iştirak ederim. Ama eğer mutlaka bu ka
nun buradan çıkacaksa, hiç olmazsa, bu toplu 
parası ile, hasta çocuklara bakar diye, maksada 
hizmet eder diye değil, Sağlık Bakanlığına bı
rakılmasını ancak muvafık görebilirim. Biz bu 
işi hakikaten ele alacak olursak, bu iş çok büyük 
bir dâvadır, bunu bütçe senesine kadar sıra sıra 
tetkik edip hazırlamalı ve bu iş için de 10 mil
yon lira tutanında bir parayı şöylece koymalı ve 
bir iş yapıyoruz demeli. Yoksa bu işe başladık 
deyip yapamamak mevzuunun içine kendi kendi

linizi yıkmış oluruz. Ya vazııkanun olan bizi 
tatmin edemiyen bir şeyi başkasma, efkârı umu-
ıftiyeye nasıl sunarız! (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bunu yapmryalmı arkadaşlar. 

Arkadaşlar, ben senelerce hocalık ettim; kreş
lerde, fabrikalai'da çalıştım, bu mevzu benim 
için çok caziptir. Böyle olmasına rağmen evvelki 
günlerde söz almadım. Bunun da sebebi bunun 
olmıyacağını bildiğim içindir, ama şimdi görü
yorum ki, sekiz on tane takrir encümene gitmiş, ko
misyon almış onlara, bakmış, ne diyorlar diye. 
Şuraya bakmış, buraya bakmış, şöyle yaparsak 
bütün önergeleri içine alırız demiş ve bir madde 
hazırlamış, getirmiş. Ben bu kanuna reyimi bir 
kere vermiyeceğim. Fakat bu kanun eğer Mec
listen çıkarsa, rica ederim.... 

t . BAŞKAN — Kanunmn heyeti unıumiyesi 
hakkında söz açamam. Madde hakkında söyle
yiniz. Esasen maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

ZEHRA BUDUNÇ . (Devamla) — Birinci 
madde hakkında söylüyorum. -Zaten her şey bi
rinci maddede görünüyor ve ben de birinci mad
de üzerinde görüşüyorum. 

Hiç olmazsa bu çocukları Sıhhat Bakanlığı 
alsın. Maruzatını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Arkadaşlar, birinci madde üzerinde fi
kirleri bir nokta üzerinde toplamıyaıı sebep, son 
Sağlık ve Sosj^al Yardım Komisyonunun teklifin
deki ikiliktir. 

Çünkü Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
beş yaşına kadar normal ve anormal kimsesiz 
çocukların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından korunmasını, gözetilmesini ve on
dan sonra reşit oluncaya kadar anormallerin 
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bakılmasını, fakat normallerin Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından yetiştirilmesini kabul buyur
muşlardır. işte ikilik bu noktadan doğmakta
dır. Fikirler bu sebepten bir nokta etrafında 

: bulunamamaktadırlar. 

Ben bu meseleyi şöyle ele almak istiyorum; 
bu kimsesiz çocuklar kimseli olsalardı, yani 

i bunların veli veya vasileri bulunsa idi ne ola
caktı? 

Bu velili veyahut vasili çacukları tahsil ça
ğma kadar koruyacak, ondan sonra ilk tahsile 
verecek, ondan sonra teknik veya umumi tah
sile terkedecekti. Şimdi, kimsesiz, sahipsiz ço
cuklar normal ve anormal olduklarına göre, 
evvelemirde is sosyetemiz, cemaatimiz içerisin
de bu çocuklara bir veli veya vasi tâyin etmek 
meselesidir. Binaenaleyh ilk yapılacak işbu ve
li ve vasi kimdir? Bunu tâyin etmek lâzımdır. 
Veli ve vasi Hükümetin teklif ettiği ve bir de 
altı komisyonun kabul etmiş olduğu gibi Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bu çocuklara sahi)) olduk

tan sonra, onların normallerini ve anormallerini ye
tiştirmekle mükellef tutulacaktır. Tedaviye muh
taç olanlarını tedavi edecek, tahsil çağma gel
miş olanlarını okutacak; bunun için de ne lâ-
zımgelirse, çocukların cemiyet hayatında fay
dalı olacak şekilde yetiştirilme] 'Hne-matuf 
tedbirleri alacaktır. Bendeniz evvelâ bu ci
het üzerinde fikirleri toplamayı teklif ediyo
rum. Yoksa tabiata aykırı bulunan, bizim 
aile hayatımıza uymıyan dualite, ikilik bu işi 
halletmez. Çocuk 7 yaşına kadar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığındadır, ondan sonra da 
bir başka Bakanlığın demektir. Çocuklarımız 
yedi yaşına kadar ailemizindirde yedi yaşından 
sonra başka aileye mi veriliyor. Hepimiz bu işi 
burada takip ediyoruz. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bu çocukların velileri ve vasileridir. 
Onları yetiştirmek işini üzerine alıyor. Yedi 
Komisyonunun altı tanesi bu fikre taraftardır, 
bir tanesi muvafakat etmiyor. Asıl müşkilât 
oradadır. Bendeniz Hükümetin teklifinin Yük
sek oyunuza sunulmasını rica ediyorum. 

SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BAŞKANI Dr. KEMALİ BAYİZİT (Ma-
raş) — Efendim çok önemli olan bu tasarı üze
rinde Yüksek heyetinizin hassasiyeti bizi tekrar 
bu kanun tasarısı üzerinde esaslı bir çalışma 
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zaruretine şevketti. Müsaade buyurursanız ko
misyon tasarıyı geriye istiyor. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Maddeyi mi, tasarının tüuıünü-
mü? Çünkü maddelere geçildi. 

Dr. KEMALİ BAYtZİT — Tasarıyı istiyoruz. 

NECMETTİN SAHtR SILAN (Tunceli) --
Komisyon istedikten sonra hiç münakaşa cereyan 
etmez, isteyebilir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar söz istiyen daha 
başka arkadaşlar var, birkaç tane önerge var
dır. Fakat Sağlık Komisyonu Başkanı Kamu
tayda cereyan eden müzakerelerden aldığı ilha
ma göre maddeleri yeniden gözden geçirmek 
için tasarıyı komisyona istiyor. (Muvafık ses
leri) Veriyoruz. 

2. — Btden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesi hükmünün 1948 yılı sonuna kadar uza
tılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/279) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Bedan Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesi hükmünün uzatıl. 

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — ;J0 . V . 1941 tarihli ve 4.047 sa
yılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmü yeni 
Kuruluş Kanununun kabulüne kadar uzatılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

[1] 147 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

3. — Gümrük Muhafaza memurlarının askerî 
teşkilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma. Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/118) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is
tiyen var mı ? Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere? geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gümrük Koruma memurlarının askeri teşki
lâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanu

na ek kanun 

MADDE 1. — Gümrük Koruma teşkilâtında 
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek 
subay ve yedek askerî memurlardan bu teşki
lât t a arasız on yıl çalıştıktan sonra çekilme, nakil 
ve, terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil memur
luklara geçenlerin alabilecekleri aylıklar aşağı
daki esasa göre hesap ve tesbit olunur. 

A) Bunlar Gümrük Konuna teşkilatındaki 
yedek subay ve yedek askerî memurluklara açık
tan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre müsta
hak oldukları aylık dereceleri üzerine; 

B) Gümrük konuma teşkilatındaki 
yedek subay ve yedek askerî memurluklara ay
lıklı veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler 
evvelce müktesep hak olarak: fiilen alınış olduk
ları aylık dereceleri üzerine; 

Yedek subay ve yedek askerî memurluklar
da taun aylık almak suretiyle geçen hizmetleri
nin her üç yılı için bir derece eklemek suretiyle 
tesbit. olunacak aylık dereceleriyle memurluk
lara alma bilirler. 

Ancak bu suretle tesbit edilecek ay
lıklar ayrıldıkları tarihte fiilen almakta olduk
ları askerî rütbe aylıklarını geçemez. 

2936 sayılı Kanunun ilkine i maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakknda söz istiyen var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

[1] 146 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütül 

BAŞKAN ~ Kabul edenler. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18 



T. B. M. M. Bastmevt 



S. Say ı sı: 146 
Gümrük muahafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hak
kındaki 1841 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma» 

Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /148) 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü İS . 11 . 1947 

Tektkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 433, 6/490 

Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

(ıüınrük Koruma memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanuna ek 
olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . 11 . 1947 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğu
nu arzederim. 

Başbakan 
U. Peker 

Gerekçe 

1841 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Gümrük Koruma birliklerinde görevleudirilenyedek 
subaylar, Gümrük Koruma hizmetini kendileri için sürekli bir meslek olarak seçmişlerdir. Talim ve ma
nevra gibi belli ve mahdut süreli hizmetler için silâh altına çağrılan ve terhislerinden sonra esas iş 
ve mesleklerine dönen yedek subaylarla (iümrük birlilderindeki yedek subayların durumları arasında 
büyük bir fark vardır. Buna rağmen (iümrük Koruma, meslekine giren yedek subay ve yedek as
keri memurların sivil memurluklara geçtiklerinde alabilecekleri aylık derecelerini ve emeklilik hakla
rını tâyin ve tesbit eden hususi hiçbir hüküm mevcut değildir. 

Bu hal, sözü geçen yedek subay ve yedek askerî memurlar için sürekli bir endişe sebebi olmakla 
ve kalb huzuriyle çalışmalarına engel teşkil etmektedir. 

Çünkü, teşkilâtta yedek subay olmak yıllarca hizmet sonunda 60 lira aylıklı yüzbaşılığa kadar 
yükseldikten sonra yaş haddine ıığrıyarak askerlikten ayrılan ve sivil memurluklara, geçmek istiyen 
bir subaya halen yürürlükte bulunan genel hükümlere göre, eğer lise mezunu ise, 20 lira aylık ve
rilebilmektedir. 

(İümrük Koruma birliklerinde 10 yıl hizmetten, sonra sivil memurluklara geçen yedek subay ve ye
dek askerî memurların 3656 sayılı Kanunun ruhuna sadık kalınmak şartivle hizmet sürelerine ve 
üç yılda bir terfi esasına göre. intibaka tâbi tutularak dâhil olmaları derece üzerinden aylık alabil
melerini ve bu suretle Gümrük Koruma hizmetini meslek ittihaz eden bu elemanların hak ve teadül 
kaidelerine uygun olarak tatminini sağlamak amaeiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Millî Savunma Komisyonu Raporu 

T. 11. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/148 
Karar No. 25 

22 .1V . 1947' 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük Koruma memurlarının Askerî teş
kilâta göre tensiki hakkındaki 1841 sayılı ka
nuna ek olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . II . 1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve Komisyonumuza havale Duyu
rulan kanun tasarısı, gerekçesiyle beraber; Güm
rük Muhafaza Komutanlığı ilgili mümessilleri 
huzuriyle Ifi . IV . 1947 günü görüşülüp ince
lendi. 

İlgili mümessillerin verdikleri izahata ve ge
rekçedeki beyanata göre Gümrük Koruma Bir
liklerinde görevlendirilen subayların bir kısmi; 
orduda yedek subaylığını yaptıktan sonra; bu 
sınıfa intisap etmiş yedek subaylar ve yedek 
askerî memurlardır. 

Bunlar; manevra, tatbikat gibi geçici vazi
feler için orduya çağrılan yedek subaylar de
ğildir. Bunlar; Gümrük Koruma Birliklerinde 
daimî görev almışlardır. 

Buna rağmen bu yedek subay ve yedek as
kerî memurların; gümrük koruma hizmetinden 
ayrılıp sivil memurluklara geçmelerinde alabi
lecekleri aylık derecelerinin ve emeklilik hak
larını tâyin ve tesbit eden özel kanuni bir hü
küm mevcut olmadığından bunların mağdur ol
dukları ve bu hizmete rağbet edilmediği anla 
silmiştir. 

Bu husus hakkında. Komisyonumuzca cere
yan eden müzakerede bu haksızlığın devamı ve 
memleketin pek mühim hizmetlerinden biri. olan 

gümrük koruma işinin sekte ve lâkaydiye uğra
ması caiz olmıyacağı kanaatine varılmış ve Hü
kümetin teklif eylediği kanun tasarısı toplan 
tıda bulunan üyelerin oybirliğiyle kabul edil
miştir. Yalnız; bir maddeden ibaret olan kanun 
•daha iyi anlaşılabilmesi için fıkralara ayrılmak 
suretiyle yeniden yazılması uygun görülmüş ve 
o .yolda yazıl m ıştır. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis
yonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunuldu. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı namına 
Hatay 

(il. E. Duruk an 
Sözcü Kâtip 
Hatay Erzincan 

(H. E. Durukan B. K. Çağlar 
Ankara Çankırı Çankırı 

(İl. N. Tınaz Dr. A. Arkan (il, Z. Soydemir 
Erzincan Gazianteb Gümüşane 
Z. Ağca Ol. A. Afh 8. Erdoğan 

Kars Kastamonu Kayseri 
//. Tuğaç Korgl.A. Alptoğan (R. 8. Avgın 

Kırklareli Kocaeli 
Korgl. K. Doğan Koramiral $. Okan 

Konya Kütahya 
Dr. II. Alataş M. îspartahgil 

Mardin Mardin 
Ol. K. Sevüktekin Dr. A. Uras 

Seyhan Van 
Sinan TekeMoğiu E. Oktar 

( S. Sayısı : 146 ) 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. : 1/148 
Karar No. : 7 

24 . V . 1941 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük Koruma memurlarının askerî teş
kilâta göre tensiki hakkındaki 1841 sayılı Ka
nuna ek olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlanan ve 8 şubat 1947 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararı ve 18 şubat 1947 tarih ve 6/490 
sayılı Başbakanlık tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Millî Savunma 
Komisyonunun raporiyle birlikte Komisyonu
muzda incelendi: 

Görüşmede Gümrük Koruma Genel Komu
tanlığının ilgili temsilcileri hazır bulundular 
ve gerekli malûmat ile tasarının amacını 
ayıkladılar. 

Gümrük koruma hizmetini meslek olarak se
çen yedek subay ve yedek askerî memurların 
sivil hizmetlere geçtiklerinde alabilecekleri 
aylık derecelerini tesbit eden hükümlerin 
mevcut bulunmaması bu gibilerin mağdur- kal
malarına ve bu meslekin rağbetten düşmesine 
sebep olmaktadır. 

Komisyonumuz tasarının gerekçesinde açık
lanan ve Millî Savunma Komisyonu tarafın
dan da doğru görülen mülâhazaları yerinde 
bularak Gümrük koruma birliklerinde on yıl. 

hizmetten sonra sivil memurluklara geçen ye
dek subay ve yedek askerî memurların öğrenim 
derecelerine ve her üç yılı bir dereceye teka
bül eden hizmet sürelrine göre hak edebildik
leri aylığı ^alabilmelerini esas itibariyle kabul 
etmiştir. 

Tasarının birinci maddesi Millî Savunma 
Komisyonunun değiştirdiği şekilde ve yalnız 
bu hükmün dışında tutulanlar hakkındaki son 
fıkrası değiştirilerek onanmıştır. Bu değiştir
me sağlık durumları on yıllık hizmet süresini 
doldurmaya imkân vermiyenlerle çalıştırılma
larına lüzum kalmadığı için terhis edilenlerin 
müktesep haklarını kşorumak için zarurî gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel K. Başkanı Sözcü 

Mardin Erzurum 
Gl. N. Dnzgnren K. Kamu 

Kâtip Bitlis Erzurum 
A. Özdemir M. II. Göle 

Kırşehir Tokad Ur fa 
,V. Erdem F. Eken O. Ağan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/148 
Karar No. 76 

Yüksek Başkanlığa 

26 . V . 1948 

Gümrük Koruma memurlarının askerî teş
kilâta göre tensiki hakkındaki 1841 sayılı Ka
nuna ek olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlani]) Başbakanlığın 18 . II . 1947 tarih 
ve 6/490 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı; Millî Savunma. Güm
rük ve Tekel Komisyonları raporlariyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle, Gümrük ve 

Tekel Bakanlığı Müsteşarı ve Maliye Bakanlı
ğı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
hazır oldukları halde inneelenip görüşüldü. 

Gümrük koruma birliklerinde görevlendiril
miş bulunan yedek subay ve yedek askerî me
murların, bu görevlerde geçirdikleri hizmet sü
relerinin sivil memurluğa nakillerinde hesaba 
katılmıyarak tahsil derecelerine göre girebi-

( S. Sayısı : 146 ) 
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lecekleri iik memurluk derecesinden işe başla
tılmakta olmaları mağduriyetlerini mucip ol
makta ve bu mesleğe rağbeti de azaltmakta bu
lunduğundan bu görevlerde İÜ yıl aralıksız ça
lışanların bu hizmet sürelerinin sivil bir me
murluğa geçmelerinde hesap edilmesini temin 
maksadiyle İni tasarının hazırlandığı yapılan 
incelemelerden anlaşılmış ve tasarı Komisyo
numuzca da esas itibariyle yerinde görülmüş
tür. 

(îümrük ve Tekel Komisyonunca hazırlan
mış olan. maddelerde: 

Yedek subay ve askerî meni urlardan bu bir
liklerde görevlendirilen ve on, yıl arasız hizmet
le bulunduktan sonra sivil bir memuriyete tâ
yin edilmiş olanların; 

A) 11 i t * J > i ı • memuriyet yapmadan yani açık
tan (îünırük Koruma teşkillerine yedek subay 
ve askerî memur olarak girenlerin tahsil de
recelerine göre müstahak oldukları aylık de
receleri üzerine; 

II) Gümrük Koruma teşkillerindeki yedek 
subay ve yedek askerî memurluklara aylıklı 
veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler ev
velce müktesep hak olarak fiilen almış olduk
ları aylık dereceleri üzerine; 

Yedek subay ve yedek askerî memurluklar
da tam aylık almak suretiyle fiilen hizmet gör
dükleri sürelerin her üç yılı için bir derece ek
lenmesi suretiyle intibakları yapılması tesbit 
edilmiş ve şayet intibaktan artan bir süre ka
lırsa bunun da son derecede geçmiş sayılması 
esası kabul edilmiştir. 

• • •» ı 

FTÜKÜMKTİN TtiKLlFİ 

Gümrük Koruma Memurlarının Askerî Teşkilâta 
r/öre tensikı hakkındaki İMİ sayılı Kanuna 

ek ktânun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük Koruma Birliklerinde 
görevlendirilmiş ve görevlendirilecek yedek,su
bay ve yedek askerî memurlardan bu hizmeti 
arasız on yıl < gördükten somla çekilme, nakil, 
terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil memurluk
la ra gecenler, (lümrük Koruma Birliklerindeki 

( S. Sayısı 

Komisyonumuz, açıktan veya aylıklı, üe-
retli memurluklardan geçenler için tesbit edi
len intibak esaslarını kabul etmekle beraber 
intibaktan sonra hak edilecek aylık derecesinin 
hizmetten ayrıldıkları tarihte fiilen almakta ol
dukları askerî rütbe aylıklarını geçemiyeeeğinc 
dair Hükümet tasarısındaki kayıtla bu hükmü 
takyit etmeyi uygun görmüştür. Bundan baş
ka intibaktan artan sürenin yeni girecekleri 
derecede geçmiş sayılması hükmünü de kabul 
etmemiştir. (lümrük ve Tekel Komisyonu bu 
kanundan istifade şartı olarak konmuş olan on 
yıllık hizmet kaydından sağlık mazeretiyle ay
rılanları istisna eden bir kaydı da tasarıya ek
lemiştir ki, istisna yoliyle böyle bir fark ya
ratılmasını yerinde bıılmıyan Komisyonumuz 
bu'hükmü tasarıdan çıkarmıştır. İkinci ve üçün
cü maddeler ayniyle kabul edilmiştir. 

Yukarda arzedilen değişikliklere göre yeni
den hazırlanan tasarı Kamutayın onayına ar-
zedilınek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

/»'. Erten İ. If. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara Amasya Ankara 
F. Öymen A. K. Yiğit oğlu. N. G. Akkerman 
Ankara Aydın Balıkesir 

(\ Gölet Gl. h\ Alpman E. Al tan 
Bursa izmir Kastamonu 

F. /ilik S. Dikmen M. Akalın 
Kocaeli Yozgad 

lh\ F. ,Ş\ Hürr/c S. Irö> 

M İ I J I J SAYTNMA KOMtSYONl'Nl N DK-
f; İSTI n Is i 

Gümrük Koruma memurlarının Askerî teşkilât et 
libre tensikı hakkındaki İMİ sayılı Kanuna ek 

Kanun tasarısı -. 

AIADDK 1. - - (ı'ünırük Koruma teşkilâtında 
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek 
subay ve yedek askerî memurlardan; bu 
teşkilâtta arasız on yıl çalıştıktan sonra; çekilme 
nakil ve terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil ine-' 
murluklara geçenlerin alabilecekleri aylıklar aşa-

ı : İtli ) 



GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Gümrük Koruma memurlarının askerî teşkilâta 
göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MAUDE L •— Gümrük Koruma teşkilâtında 
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek 
subay ve yedek askerî memurlardan bu teşkilâtta 
arasız on yıl çalıştıktan sonra çekilme nakil ve 
terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil memurlukla
ra geçenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki 

(S . Sa: 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DBÖÎŞTİRÎ^İ 

Gümrük Koruma memurlarının askerî teşkilâta 
göre tensikt hakkındaki 1841 sayıh Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MAD0E 1. — Gümrük Koruma teşkilâtında 
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek 
subay ve yedek askerî memurlardan bu teşki
lâtta arasız on yıl çalıştıktan sonra' çekilme, 
nakil ve terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil 
memurluklara geçenlerin alabilecekleri aylık-

: H 6 ) 



_ 6 — 
Hü. M. M. K. 

yedek subay ve yedek askerî memurluklara açık
tan girmiş oldukları takdirde öğrenim derece
lerine göre alınabilecekleri aylık derecesi üze
rine ve aylıklı veya ücretli memurluklardan 
geçmiş iseler evvelce müktesep hak olarak fiilen 
almış oldukları aylık dereceleri üzerine, yedek-
subay ve yedek askerî memurlukta tam aylık 
almak suretiyle fiilen hizmet gördükleri süre
lerin her üe yıl için derece eklenmesi suretiyle 
tesbit olunacak aylık dereceleriyle alınabilirler. 
Ancak bu suretle tesbit edilecek aylıklar; ayrıl
dıkları tarihte fiilen almakta oldukları askerî 
rütbe aylıklarını geçemez. 

Bu hüküm, yukarıki fıkrada yazılı süreyi 
tamamlamaksızın kendi arzusiie ayrılanlar, vü
cutlarından faydalanılamadığı veya çalıştırılma
larına lüzum kalmadığı için terhis edilenler hak
kında uygulanmaz. 

2936 sayılı Kanunun 2 nei maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE o. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
R. Peker Başb. Yardımcısı - M. A. Randa 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 
Sa". ve So. Y. B. 

Tanın Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
. A, İnan 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

II. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel B. 

Ulaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

ğıdaki esasa göre hesap ve tesbit olunur: 
A) Bunlar; Gümrük Koruma teşkilatındaki 

yedey subay ve yedek askerî memurluklara açık 
tan gelmiş" iseler tahsil derecelerine göre müsta
hak oldukları aylık dereceleri üzerine; 

B) Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek 
subay ve yedek askerî memurluklara aylıklı ve
ya ücretli memurluklardan geçmiş iseler evvelce 
müktesep hak olarak fiilen almış oldukları aylık 
derecelen üzerine; 

Yedek subay ve yedek askerî memurluklarda 
tam aylık almak suretiyle geçen hizmetlerinin 
her üç yıla karşılık bir derece eklemek suretiyle 

• intibakları yapılarak tesbit olunacak aylık dere
celeri ile memurluklara alınabilirler. 

intibaktan artan müddet yeni dâhil olacak
ları derecede geçmiş sayılır. 

Bu hüküm, yukardaki fıkrada yazılı süreyi 
tamamlamaksızın kendi arzusiyle ayrılanlar, vü
cutlarından faydalanılamadığı veya çalıştırılma
larına lüzum kalmadığı için terhis edilenler hak
kında uygulanmaz. 

3936' sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ucü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

î ( S . Sayısı ; 14C> ) 



G, ve T. K. 

esasa göre hesap ve tesbit olunur: 
A) Bunlar Gümrük koruma teşkilatındaki 

yedek subay ve yedek askerî memurluklara açık
tan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre müsta
hak oldukları aylık dereceleri üzerine; 

B) Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek 
subay ve askerî memurluklara aylıklı veya üc
retli memurluklardan geçmiş iseler evelce mükte
sep hak olarak fiilen almış oldukları aylık dere
celeri üzerine,; 

Yedek subay ve yedek askerî memurluklarda 
tam aylık almak suretiyle geçen hizmetlerinin her 
üç yıla karşılık bir derece eklemek suretiyle inti
bakları yapılarak tesbit olunacak aylık derece
leriyle memurluklara alınabilirler. 

intibaktan artan müddet yeni dâhil olacakları 
derecede geçmiş sayılır. 

Yukardaki fıkrada yazılı on yıllık süreyi sağ
lık mazereti olmadığı halde doldurmaksızm ken
di arzusiyle ayrılanlar ve işe yaramadıkları si
cilleriyle sabit olarak terhis edilenler bu hüküm
den faydalanamazlar. 

2936 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü 
saklıdır. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen 

B. K. 

lar aşağıdaki esasa göre hesap ve tesbit olu
nur. 

A) Bunlar Gümrük Koruma teşkilatındaki 
yedek subay ve yedek askerî memurluklara 
açıktan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre 
müstahak oldukları aylık dereceleri üzreine; 

B) Gümrük koruma teşkilatındaki yedek 
subay ve yedek askerî memurluklara , aylıklı 
veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler ev
velce müktesep hak olarak fiilen alınış olduk
ları aylık dereceleri üzerine; 

Yedek subay ve yedek askerî memurluklar
da tam aylık almak suretiyle geçen hizmetleri
nin her üç yılı için bir derece eklemek sure
tiyle tesbit olunacak aylık dereceleriyle me
murluklara alınabilirler. 

Ancak bu suretle tesbit edilecek aylıklar ay
rıldıkları tarihte fiilen almakta oldukları as
kerî rütbe aylıklarını geçemez. 

2936 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü 
saklıdır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

ısı : 146 ) 
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S. Sayısı: |47 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanununa ek 4047 sayılı kanu
nun geçici birinci maddesi hükmünün 1948 yılı sonuna kadar uza
tılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1 /279) 

T. C. 
Başbakanlık 13. XII. 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/729, 6/3163 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1948 yılı 
sonuna kadar uzatılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığmce hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
19 . X I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşuna dair olan 3530 sayılı Kanun yürürlüğe gir
diği zaman kuruluşun muhtaç olduğu kadro belirtilmemiş, fakat sözü geçen kanunun geçici birin
ci maddesindeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ilk yılı kuruluş kadrosu, verilecek ödene
ğe göre Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir şeklindeki hükme dayanılarak Bakanlar Kurulunun 
2 . 1 . 1939 tarihli ve 2/10151 sayılı kararı ile 19 38 yılı altı ayı için bir kadro düzenlenmiş ve 
onaylanmıştır. Bundan sonraki yıllarda ise kadro ihtiyacı Genel Müdürlüğün bütçe ka
nunlarına bağlı «D» cetvelleri ile sağlanmış ve nihayet 1941 yılında yürürlü-
ğe giren 4047 sayılı Kanunla da sürekli kuruluş kadrosu* kabul buyurulmuştur. 

Bu kanunla kabul edilen kadro cetvelinde spor federasyonları kadrosu Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonunda beş federasyon üzerine düzeltilerek ve indirilerek belirtilmişti. Halbuki Ge
nel Müdürlüğün ana kanunu olan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci maddesindeki 
(bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Fede
rasyonların sayısı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün istişare heyetinin de mütalâasını al
mak suretiyle yapacağı teklif üzerine Başbakan tarafından tesbit olunur) suretindeki hükme 
dayanılarak ozaman faal olarak (10) federasyon kurulmuş ve faaliyete geçirilmişti. (Halen ça
lışan federasyon sayısı 12 dir.) 

Kadronun beş federasyon üzerine belirtilmesi faal olan 10 federasyonun mevcudiyeti karşı
sında uygulamada güçlükler doğuracaktı. Bu mahzurun Bütçe Komisyonu huzurunda açıklan
ması üzerine kadronun beş federasyon halinde bırakılması, fakat ana kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, veçhesini almış olan uygulamayı da ihlâl etmemek üzere, geçici bir hükümle mese
lenin çözülmesi, geçici hükmün süresince elde edilecek tecrübe ve varılacak kanaate göre de fe
derasyonlar için lüzumlu kadronun tâdilen teklif edilmesinin daha uygun olacağı düşünceleriy
le 4047 sayılı Kanuna Bütçe Komisyonunda aşağıdaki geçici madde eklenmiştir; 

(1 : 3530 sayılı Kanunun 7 nci maddesi mucibince Başbakanlık tarafından adedi tesbit olunan 



federasyon heyetlerine ait vazifeler beş yıl müddetle fahrî olarak dahi görülebilir. Bu suretle 
tâyin edilenlere asli memuriyet ve vazifeleri olsun olmasın zaruri masrafları karşılığı olmak üzere 
deruhde ettikleri bu vazifelerin 1 numaralı kadro cetvelindeki mümasilleri için kabul edilen ücre
tin üçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak tahsisattan maktuan tazminat itasına Umum Mü
dürlük salahiyetlidir). 

Bu maddenin süresince gerek kadrolu federasyonlar, gerekse 3530 sayılı Kanunun 7 nci madde
siyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak kurulan federasyonlar heyetlerine ait görevlerin birçok
ları uzmanlarına fahrî olarak gördürülmüş ve bu şekildeki uygulamadan beden terbiyesi ve spor 
konusunda büyük faydalar sağlanarak sonunda bu geçici madde belirtilirken Bütçe Komisyonunda 
izhar buyrulmuş olan istek dairesinde hayli tecrübe elde edilmişti. Bu tecrübelere dayanarak yine 
Bütçe Komisyonunun işaret buyurmuş olduğu yolda federasyonlar için lüzumlu sürekli kadronun 
tadilen teklifine" geçilmeden önce kuruluş kanununda da teşekkülün Millî Eğitim Bakanlığına 
devrinden sonra geçen süre içinde elde edilen sonuçları da inceliyerek merkez ve bölge durumlarını 
yeni prensiplerle daha verimli olabilecek bir yöne ulaştıracak kararları belirtmek üzere bir Beden 
Eğitimi ve Spor Şûrası, Şubat 1946 içinde Ankara'da toplanmıştı. 

Beden Eğitimi ve Spor konusu bütün yetkililerin katıldıkları bu Şûrada her yönden incelenmiş 
ve gerek kuruluş ve gerek uygulama, gerekse teknik mevzuat olarak yeni prensiplere bağlanmıştır. 

Şûranın verdiği kararları yürürlüğe koyabilmek için yönetmelik, tüzük ve kanun tasarıları 
hazırlıklarına girişilmiş bulunmaktadır. 

.Bunlardan Genel Müdürlük için en önemli olan kuruluş tasarısı Büyük Meclisin incelemesine 
sunuluncaya kadar geçecek zaman içinde çalışmaları aksatmamak için 31 . V . 1946 tarihinde biten 
bu yetki 4924 sayılı Kanunla 31 . XI I . 1946 ve 5052 sayılı Kanunla da 31 . XII . 1947 sonuna 
kadar uzatılmıştır. 

Sözü edilen kuruluş tasarısı yeni yıl bütçesiyle birlikte sunulmak üzere iken genel bütçe 
mülâhazasiyle yeni kuruluş tasarıları teklif edilmemesi yolundaki tavsiye karşısında Genel Müdür
lük kuruluş tasarısı teklifinden bu yıl da vazgeçmek zorunda kalmış ve fakat yukarıdanberi sözü 
edilen 31 . XI I .1947 tarihinde süresi sona erecek olan geçici hükmün bir süre daha yürürlükte kal
ması ihtiyacı da bu suretle kendiliğinden meydanagelmiş ve ilişik tasarı bu maksatla hazırlanarak 
sunulmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/279 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1948 
yılı sonuna kadar uzatılmayı hakkında Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 19 . XI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısı, 10 . V . 
1948 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Temsilci
si hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca görü
şüldü. Gerekli açıklamalar üzerine tasarı olduğu 
gibi oybirliği ile kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Erzurum Urfa Kars 

C. Dursunoğlu S. K. Yetkin T. Taşkıran 
Ankara Balıkesir Bingöl 

A. R. Berkman Eminittin Çeliköz T. Banguoğlu 
Çanakkale Diyarbakır İstanbul 
N. Ünen O. Ocak F. N. Çamlibel 
Maraş Tekirdağ Trabzon 

Dr. K. tdü Emin Ataç Z. Molaoğlu 
Trabzon 

M. B. Tarakçıoğhıt, 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/279 
Karar No. 77 

27 . V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1948 
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
12 . XII . 1947 tarihli ve 6/3163 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Şemsettin Sirer ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

3530 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği sıra
da kanunun 7 nci maddesi uyarınca türlü spor 
kolları için on fedarasyon kurularak faaliyete 
geçirilmişti. Bilâhara 4047 sayılı Kanunla Ge
nel Müdürlüğün sürekli kuruluş kadroları be
lirtilirken fedarasyon adedi beşe indirilmiş ise 
de 3530 sayılı Kanuna dayanılarak kabul edilen, 
fiilî halin de ihlâli caiz görülmediğinden feda-
rasyonların kâfi miktarının zamanla elde edi
lecek tecrübelerin sonucuna bırakılması kabul 
edilmekle beraber mevcut fedarasyon heyetleri
ne ait vazifelerin beş yıl müddetle fahrî olarak 
dahi görülebilmesine ve ancak buralara tâyin 
edilenlere zaruri giderleri karşılığı olmak üzere 
4047 sayılı Kanunla kuruluşları katî olarak 
kabul edilen fedarasyonlar için belirtilen ücre
tin üçte birini geçmemek şartiyle bütçeye ko
nacak ödenekten maktuan bir tazminat verilme
sine geçici bir madde ile Genel Müdürlük yet
kili kılınmıştı. 

Bu yetki 1946 yılında sona erdiğinden 4924 
ve bilâhara 5052 sayılı kanunlarla birer yıl uza
tılmış ve son uzaltma da 31 . XII . 1947 de 
sona ermiştir. 

Bu tasarının da biten sürenin bir yıl da
ha uzatılması maksadiyle hazırlandığı anlaşıl
maktadır. 

Komisyonda yapılan görüşmeler sırasında 
uzun yılların tecrübelerine dayanılarak ve Be
den Eğitimi ve Spor Şûrasınea kabul edilen 
esaslara göre memleketin hakiki ihtiyaçlarına 
uygun bir surette Genel Müdürlüğün kuruluş 
Kanunu tasarısı yeniden hazırlandığı açıklan
mış ise de bunun Yüksek Meclise şevki bütçe 
mülâhazalariyle mümkün olamadığı anlaşıldı
ğından memleketteki spor hareketlerini aksat
mamak maksadiyle yukarda sözü geçen yetki
nin uzatılması esas itibariyle Komisyonumuzca 
da kabule değer görülmüştür. Ancak, esas Ku
ruluş Kanun tasarısının ne zaman Meclise gele
bileceği bugünden kestirilemediğinden bu uzat
ma süresinin adı geçen Kuruluş Kanununun ka
bulüne kadar götürülmesini Komisyonumuz uy
gun görmüş ve tasarıda o yolda bir değiştirme 
ve ayrıca yürürlüğün neşri tarihinde olmasını 
temin edecek şekilde de bir düzeltme yapmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten 1. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 
Ankara Amasya Ankara 

F. Öymen A. K. Tiğitoğlu N. C. Akkerman 
Ankara Aydın Balıkesir 

C. Gölet Ol. R. Alpman E. Altan 
Bursa Eskişehir Eskişehir 

F. Bük Muhalifim Muhalifim 
A. Oğuz U. Polatkan 

Eskişehir izmir Kastamonu 
Muhalifim $. Dikmen M. Akalın 

A. Potuoğlu 
Kırşehir Kocaeli Konya 

§. Torgut Dr. F. Ş. Bürge 8. Çumralı 
Niğde Samsun 

R. Gürsoy . M. A. Ybrüker 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesi hükmünün 1948 yılı 
sonuna kadar uzatılması hakkında kanmı tasarısı 

MADDE 1. — 30 . V . 1941 tarihli ve 4047 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmü 
1948 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1.1.1948 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu MADDE 3. -
yürütür. 

Barbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Eğitim Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim. Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
II. N. Ke§mir 

Bayındırlık Bakanı 
Oülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
H. N. Gündüzalp 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRiŞl 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesi hükmünün uzatıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . V . 1941 tarihli ve 4047 sa
yılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmü yeni 
Kuruluş Kanununun kabulüne kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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