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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZBTÎ 

Yoklama yapıldı ve çokluk olduğu anlaşıldı. 
Dikkate alınan önerge gereğince, Atatürk'

ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle, ayakta 
beş dakika saygı duruşunda bulunulduktan son
ra gündeme geçilmeden 13 . XI . 1950 Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşim ka

patıldı. 
Başkanvekili 

Bursa Milletvekili 
H. Köymen 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. önal 



B İ R İ N C İ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Sedat Baran (Çorum) 

' mmmi' -

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — GEÇÎCt KOMİSYON KURULMASI 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'nin tütün ve müskirattan alınacak Müda
faa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanuna ek 
Kanun teklifi için geçici bir komisyon kurulması 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Şükrü 
Kerimzade'nin geçen Olağanüstü toplantıda, 
tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanuna ek Kanun tek
lifini görüşmek üzere Gümrük ve Tekel, Maliye 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/109) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

10 . XI . 1950 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 7 Kasım 1950 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B..M. M. Başkanı 

Refik Koraltan 

Ankara Milletvekili Salâhattin Benli, 20 gün, 
hasta olduğu İçin, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu 1,5 
ay hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden 
İtibaren. 

Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan, 15 gün 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

" ve Bütçe Encümenlerinden beşer âza alınmak 
suretiyle bir geçici komisyon kurulmasına karar 
verilmişti. İçtima senesi değişmiş olduğu için 
aynı komisyonun yeniden kurulması icabetmek-
tedir. Komisyonun yeniden kurulmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarından beşer üye alınmak su
retiyle kurulmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

UN KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Bolu Milletvekili Fahri Belen, 1 ay hasta 
olduğu için, 5 Kasım 1950 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Rıza Topçuoğlu, 13 
gün hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden 
itibaren. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün 
hasa olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

Gazianteb Milletvekili Salâhattin Ünlü, 20 
gün hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden 
itibaren. 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 1 ay 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Ahmet Kadoğlu, 20 gün 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Remzi öksüz, 20 gün ma
zeretine binaen, 1 Kasım 1950 tarihinden itiba
ren. 

Niğde Milletvekili Süreyya Dellaloğlu, 1 ay 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

Yozgad Milletvekili Haşini Tatlıoğlu, 1,5 ay 

3. — BAŞKANLIK DÎVANI! 
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hasta olduğu için, İ Kasım 1950 tarihinden iti- I 
haren. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık, 1 ay 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Şimdi isimleri teker teker oku
tup reyinize arzedeceğim. 

Ankara Milletvekili Salâhattin Benli, 20 gün, 
hasta olduğu 'için, 1 Karsım 1950 tarihinden iti
baren. 

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

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu 1,5 
ay hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden, 
Htibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... | 
Kabul edilmiştir. I 

Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan, 15 gün 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

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

Bolu Milletvekilli Fahri Belen, 1 ay hasta 
olduğu için, 5 Kasım 1950 tarihinden itibaren. 

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

Erzurum Milletvekili Rıza Topçuoğlu, 13 
gün hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihlinden 
itibaren. 

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

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün 
hasa olduğu için,, 1 Kasım 1950 tarihlinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. j 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz efendim. 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Maçka'da Taşlık adı ile mâruf sahadaki 
vakfa ait arsalar ile bu arsalardan geçen asfalt 
yol için ne kadar para sarf edildiğine dair Başba
kanlıktan sözlü sarusu (6/45) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda 

Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl-

. 195Û 0 : 1 
Gazianteb Milletvekili Salâhattin Ünlü, 20 

gün hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden 
itibaren. 

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

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 1 ay 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

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

Maraş Milletvekili Ahmet Kadoğlu, 20 gün 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

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

Maraş Milletvekili Remzi 'öksüz, 20 gün ma
zeretine binaen, 1 Kasım 1950 tarihinden itiba
ren. 

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

Niğde Milletvekili Süreyya- Dellaloğlu, 1 ay 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

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

Vozgad Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu, 1,5 ay 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN - • Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık, 1 ay 
hasta olduğu için, 1 Kasım 1950 tarihinden iti
baren. 

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

masını dilerim. Sonsuz saygılarımla. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 
1. — İstanbul'da Maçka'daki Taşlık adı ile 

mâruf sahadaki arsaların Evkafa ait olduğu söy
lenmektedir. Bunlar ne suretle ve ne şekilde şim
diki sahiplerine intikal etmiştir. 

Eğer satış suretiyle vâki olmuş ise tercihan 
bu arsaların en evvel satıl ması ndaki. sebepler 
nelerdir? r , . 

Satış kıymetleri ve kimlere satıldığım un^umi 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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efkâr öğrenmek istemektedir. I 

2. — Bu arsaların binaya kalbedildiği yer
den geçen büyük bir virajla bu mevkiin kıymetini 
artırmağa sebep ve vesile olaın bu asfalt yol için 
belediye ne kadar para sarfetmiştîr. 

Ve bu yolun bu şekilde büyük imlâ ile yapıl
masının sebep ve saikı nedir? 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HtOĞLU Edirne) — Arkadaşlar, bu sorunun ce
vabını Sayın Başbakan bendenize tevdi buyur
muşlardır. Fakat ben bu cevabı ancak Yüksek 
Meclise 20 Kasım tarihinde arzedebileeeğim. Bi
naenaleyh o vakte kadar talikini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim 20 Kasıma talik... 
SlNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SİNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar, bu yara millet sinesinde kangren ol
mak üzeredir. Millet bunu sabırsızlıkla bekliyor. 
Binaenaleyh İçişleri Bakanından rica ediyorum; 
hakikaten ayın yirmisine kadar etraflıca malû
mat toplayarak bendenizi ve milleti tenvir etsin
ler. 

2. — Çoruh Milletvekili Zihni Vral'tn Köy 
Kanunu ile İl İdaresi Kanunu karşısında idare 
âmirlerinin görev ve yetkileri ve köy sağlığım 
koruyucu tedbirler hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhi-
oğlu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayri Üstündağ'm sözlü cevapları (6/46) 

BAŞKAN — Sual sahibi Zihni Ural burada
lar mı efendim? (Burada sesleri). 

Cevap verilecek mi efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDlN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yeni iktidar Hükümetinin programında, köy 

kalkınması işlerinin ehemmiyetle ele alınmak ka
rarında bulunduğu ve hattâ bâzı koruyucu sıhhi 
tedbirlerin ele alındığı ve bu meyanda sağlık mer
kezleri tesisi hususunda şimdiden teşebbüslere ge
çildiği beyan edilmiş bulunmaktadır. 

Sıhhi ve umumi bakımdan köy kalkınması iş
leri üzerinde ve bu işlerin tatbikatında idari ma
hiyetle birinci derecede âmil olan idare âmirle- j 

. 1Ö6Ö 6 : 1 
rinin, sabık iktidar zamanından kalma olarak mu
ayyen bir çalışma veçhesine sahip bulunmamaları 
yüzünden bu işlerin bugüne kadar çok aksak ve 
verimsiz gitmiş olmasına sebebiyet, verilmiş ve 
halen de bu veçhesizlik devam edip gitmekte bu
lunmuş olmasından aşağıda arzolunan hususatm 
Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekilleri 
tarafından (maddeler hallinde sözlü cevaplar ve
rilmek suretiyle) izahlandırılmasmı arz ve teklif 
eylerim. 

Çoruh Milletvekili 
Zihni Ural 

1. — Başta valiler olmak üzere idare âmir
lerinin, bugün hükümleri cari mevzuata göre 
Köy Kanununun ve sıhhi ve umumi bakımdan 
köy kalkınma işleriyle ilgili diğer mevzuatın 
tatbikatmdaki vazife ve salâhiyetlerinin mahi
yeti ve derecesi nedir? 

Gerek eski Vilâyetler idaresi Kanununda ve 
gerek yeni İl İdaresi Kanunundaki, bu idare 
âmirlerinin köy işlerini teftiş ve murakabesi 
kayıtlarının ve bilhassa valilerin (Köy Kanu
nunun tatbikini teminle mükelleftir) yolunda
ki sarahatinin tatbikattaki mahiyeti nedir ve 
ne olmalıdır? Bu vazife ve salâhiyetlerin yeni 
bir kanunla tavzihine ve tevsiine lüzum var-
mıdır? Yok mudur? 

2. — idare âmirleri için, bu vazife ve salâ
hiyetler karşısında Memurin Kanunundaki ,ceza 
müeyyideleri kâfi midir, değil midir? 

3. — Bugüne kadar hükümleri cari mülkiye 
heyeti teftişiyesine ait mevzuat, Köy Kanunu
nun tatbiki ve umumi bakımdan köy işlerinin 
teftişinde idare âmirlerinin yukarda işaret olu
nan vazife ve salâhiyetlerinin kullanılmasındaki 
ihmallerinden mütevellit mesuliyetlerini mülki
ye müfettişleri marifetiyle ceza müeyyidesine 
tâbi tutacak hükümleri şâmil midir? Değil mi
dir? Değilse böyle bir hüküm vaz'ına lüzum var-
mıdır, yok mudur? 

4. — Bu teftiş mevzuatının, mülkiye heyeti 
teftişiyesine köy işlerinden mütevellit tevdi et
tiği vazife mesuliyetlerinin mahiyet ve derecesi 
nedir? Bu bakımdan umumi olarak yeni bir 
Mülkiye Heyeti Teftişiye Kanununun iftarına 
lüzum var mıdır, yok mudur? 

5. — Yeni Hükümet programında beyan olu
nan köy sağlığını koruyucu sıhhat tedbirlerinin 
mahiyet Ve şümulü nedir? Bu tedbirlerin alm-

16 — 
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masında idare âmirlerinin vazife ve salâhiyetle- I 
ri nedir ve ne olmalıdır? 

BAŞKAN — * Söz İçişleri Bakanımndır. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Muhterem Milletvekille
rinin hukuki mevzulara ve kanuni murakabele
re temas eden suallerine aşağıdaki cevaplarımı 
arzediyorum. 

1. İdare âmirlerinin, Koy Kanununun ve 
köy kalkmmasiyle alâkadar diğer mevzuatın 
tatbikmda vazife ve salâhiyetlerinin mahiyeti 
umumiyetle idari vesayet murakabesidir. 

Bu idari vesayetin köylerin hükmi şahsiyeti 
haiz bir mahallî idare müessesesi olması hase
biyle böyle bir mahallî müesseseye müdahale 
mânasını taşımıyacak ve ancak müesseseyi yan- I 
lış istikametlere sevk ve idare durumundan 
kurtaracak şekilde olması zarureti vardır. 

Köy kalkınmasının esas kanunu olan ve ha
len mer'i bulunan 442 sayılı Köy Kanunu 26 
senedenberi tatbik edilmektedir. Gerek tatbika
tın gösterdiği noksanlar ve gerek bir nesil im-
tidadınca meydana gelen yeni ihtiyaçlar nazarı 
dikkate alınarak yeni bir Köy Kanunu tasarısı 
hazırlanmış olup bugünlerde yüksek huzurunu- j 
za sevkedilecektir. 

2. Yüksek malûmlarıdır ki, bir memurun 
vazifesini ifa hususıınlaki kanunsuz hareketle
rinden veya diğer hallerinden dolayı kendileri
ne terettüp eden .mesuliyet, kanunların kabul 
edecekleri adlî veya inzibati cezalardır. Mev
zuatımız her iki bakımdan lüzumlu müeyyidele- I 
ri ve kâfi hükümleri haizdir. I 

3. Bakanlığımızın teftiş işleri kadro muci
bince 45 kişiden mürekkep bir heyete mevdu- I 
dur. 

Mülkiye müfettişleri veya teftiş işiyle vazife
lendirilen diğer salahiyetli kimseler, bakanlıkça 
yapılan senelik teftiş programları mucibince tef
tişlerini yapmaktadırlar. Fakat teftiş mevzuu ge
niş ve kadro dardır. Bir mülkiye müfettişi bir vi- I 
1 âyete gittiği vakit 17 servisi teftiş ile meşgul I 
olur. Kazalarda teftiş mevzuu on bire iner. 635 I 
belediye de teftiş mevzuudur. 40 bine yakın kö
yün teftişi ise bu bakımdan lâyıkiyle kabil olama
maktadır. Ancak zaman zaman sondaj teftişleri I 
yapılmaktadır. Köylerin teftişini böylece müstes- I 
na ahvale" hasretmek zorunda kalıyoruz. 

Müfettişlerin teftiş neticesinde meydana çıka- | 
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racakları her hangi bir yolsuzluk olursa bu, alâ
kalılar hakkında takibatı intaç etmektedir. Tat
bikat böyledir. 

Bundan başka köy ve belediye hesabatmın ve 
mahallî bâzı yolsuz hareketlerin tahkik ve teftişi 
için hususi idare kontrolörleri de vilâyetçe yapı
lan bir program dairesinde kontrollerini yapar
lar. 

Vasati olarak üç senede bir köylere sıra dü
şer. 

Diğer taraftan kaymakamlar da, bucak mü
dürleri de hattâ imkân bulunursa valiler de bu 
teftişlerle vazifelidirler. 

4. Teftiş heyetimizin daha radikal ve 
daha süratli çalışmasını, hattâ bakanlık teşkilâ
tının bir kısım memurlarının teftiş heyetine ka
tılması suretiyle kadronun genişletilmesini düşü
nüyoruz. Aynı zamanda yeni bir teftiş nizamna
mesinin hazırlanması üzerinde çalışılmaktadır. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre halkın, 
sıhhi, tıbbi ve içtimai ihtiyaçlarını temin et
mek umumi devlet hizmetlerindendir. Bn va
zife, bütçe ile muayyen hadler dâhilinde Sağ
lık Bakanlığınız meşgul olmaktadır. (İşitilmi
yor sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen mikrofona yaklaşınız. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Sağlık Bakanlığının Teşkilât Kanunu ise; vi
lâyetler teşkilâtı, umumi muvazene, hususi 
idare, belediye ve köylere ait olmak üzere dör- • 
de ayırmıştır. 

Köy sıhhi teşkilâtında, koy sağlık memur
ları, köy ebeleri vardır. Bu kanuna göre vilâ
yet 8 - 10 köyden mürekkep bir köy grupunu 
teşkil eder. Bu grup merkezindeki köyle, bir 
köy sağlık memuru ve ebeyi tâyin eder. Köy 
sağlık memurunun vazifesi hususi bir talimat
name ile tesbit edilmiştir. Ebeler de kendileri
ne taallûk eden doğum vazifesiyle mükellef
tirler. 

Halen 1216 grupun sağlık memurları var
dır. Bunlar 12160 köyle meşgul olmaktadırlar. 
Ayrıca 1148 grupun da koy hekimleri mevcut
tur. Yani 11480 köyün doğıtm işleriyle .bun
lar meşgul olmaktadırlar. Memleketimizde 
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kırk bin köy olduğuna göre demekki köyleri
mizin dörtte birinde kanunun tâyin ettiği sıh
hi teşkilâtımız mevcuttur. Bundan başka her 
kazada bir seyyar sağlık memuru vardır. Bu 
sağlık memurları ayın yirmi gününü kendi ka
zası dâhilinde köylerde geçirmekle mükellef
tir. Orada tesadüf edeceği salgın hastalığı Hü
kümet tabibine haber verir, Hükümet tabibi 
de lüzum gördülü takdirde hastalık zuhur 
eden köye gider, hastalık hakkında tetkikat 
yapar, icabederse lüzum görülen tedbirleri de 
alır. Bunlardan başka 64 nahiye ve 173 köy
de tâli frengi teşkilâtı vardır. 

Sonra ayrıca Cenubu - Şarki vilâyetlerinde 
115 köyde trahom teşkilâtımız vardır. Bun
lardan başka sıtmanın kesif olduğu 11734 
köyde sıtma mücadelesi yapılmaktadır. Bura
lara âzami 15 günde bir sağlık memurları gi
derler sıtmalıları tedavi ederler, sivrisinek mü
cadelesi yaparlar ve küçük su birikintilerinin 
zararsız bir hale konmasını temine çalışırlar. 

Bunlardan başka ayrıca yaz mevsiminde 
hududa yakın mahallerde bilhassa Şark ve 
Cenubu - Şarkide seyyar ekiplerimiz vardır. 
Bunlar, bir başkanın riyasetinde 3 tabip ve 
1 0 - 1 5 sağlık memurundan mürekkeptir, mo
torlu vasıtaları ve çadırları vardır. 

Birinci ekip; Yaz mevsiminde, Ağrı, Van 
ve Hakkâri 'de; ikinci ekip Bitlis, Muş ve 
Bingöl 'de; üçüncü ekip de Siird, Mardin ve 
Urfa'da çalışır. Bu ekiplerin, memleketin sağ
lığında büyük hizmetleri sebkat etmiştir. Hu
dut komşularımızda, bilhassa Suriye ve civarı. 
memleketlerde mütemadiyen salgın hastalıklar 
hükümfermadır. Bilhassa çiçek, âdeta salgın 
bir şekilde oralarda devam etmektedir. Fakat 
bu ekiplerimizin dikkat ve ihtimamı sayesin
de hudutlarımızdan, içeri girememiş veya gir
mişse de bu da bir iki vakaya inhisar ederek 
önlenmiş bulunuyor. Binaenaleyh Sağlık Ba
kanlığı bu husustaki teşkilâtı ve bu teşkilâtın 
ifa etmiş olduğu vazifeler hakkındaki mâru
zâtım bundan ibarettir. 

ZİHNİ URAL (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Vekillerimizin vermiş oldukları 
izahata teşekkür edereim. Yalnız siz de takdir 
buyurursunuz ki,!sorulara verilen cevaplar soru
ların'" cevapları değildir, doğrudan doğruya bu
gün mevcut olan mevzuatın kendi fikirlerince 
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birer izahından ibarettir. Halbuki soruların ma
hiyetleri o değildir arkadaşlar. 

Demokrat Hükümetimizin yüksek huzuru
nuza sunduğu prağramda ehemmiyeti dolayısiyle 
umumi bakımdan köy kalkışması dâvasının ele 
alınacağı, bu meyanda köy sıhhat işlerinden bah
sedilerek bilhassa köylümüzün sağlık meselesi 
üzerinde bugüne kadar hemen hiçbir şey yapıl
madığı acı bir hakikat olarak öne sürülmüş ve 
gene portatif hastaneler ve sağlık merkezleri te
sisi için teşebbüslere geçildiği beyan edilmiştir. 

Arkadaşlar; 20 senelik çalışma hayatı, ma
hallî idarelerde müntehap bir uzviyet olarak ge
çen bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, köy
de sıhhat meselesi mevzuubahis olunca evvelâ 
Köy Kanununun tatbikini ve bu kanunu alâka
landırır umumi Hıfzıssıhha Kanunu tatbikatım 
göz önünde bulundurmak icabeder. 

Sayın arakdaşlar, köyde, umumi görünüşle
riyle köylerimizde, hayvanının yanı başında ya
tan, evinde ve köyünde - affedersiniz - tabiî ih
tiyacını defedecek ve gizliyecek bir helası olmı-
yan; içecek sulan hayvanlarının ve hattâ kendi 
pisliklerinin içinde karışan ve kışın yakacağı 
ve ekmeğini pişireceği tezeğini yuğuran ellerini 
yıkamak için sabun denilen temizlik vasıtasını 
bilmiyen; Allâhm güneşini evinde göremiyen 
köylümüzün mukadder hastalıkları karşısında 
umumi köy sağlığı ve gözümüze çarpan, bu vazi
yet karşısında Sayın Bakanların izahatı kâfi mi 
acaba? 

Hükümet raporunda, köy kalkınması uğrun
da çalışılacağı yolunda, sağlık. merkezlerinin ih
das edileceği, portatif hastaneler yapılacağı hak
kındaki beyanlar, izah ettiğim, köyün bu umumi 
sıhhati karşısında ecaba ne ehemmiyet taşıyacak
tır? Evet, Hükümet programında beyan olundu
ğu veçhile, bugüne kadar köy sağlık işlerinde 
hiçbir şey yapılmadığını biliyoruz. Ancak Sayın 
Başbakanımızın afleriyle ve doktor arkadaşla
rımızın müsaadeleriyle arzedeyim ki, köy sağlık 
işleri için evvelâ Köy Kanununu ele almakla işe 
başlamamız ve bunda muvaffak olmak için de bu 
bakımdan proğramlaşmış olmamız icabeder. 

Arkadaşlar, 25 senelik hayâta sahip olan Köy 
Kanununun Büyük Millet Meclisinde kabul edil
diği gün, bu kanunun ihtiva ettiği esasların köy
lümüzün umumi kalkınması için göreceği 
hizmetler karşısındaki heyecan içinde, hatır
ladığıma göre, bu Mecliste Cumhuriyetin ilâ-
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nmdan daha fazla tezahürat yapılmamıştı. I 

Fakat bugüne kadar bâzı mevziî faaâîyetler 
istisna edilirse, umumi görünüşü ile, mükemmel 
bir kanım olmasına rağmen, Köy Kanunu tatbik 
edilmemiş ve hiçbir iş yapılmamıştır. 

Birinci Büyük Millet Meclisinde esaslı surette 
ve ehemmiyetle ele alınmış ve Cumhuriyetin 
ilân edildiği günlerden fazla tezahürat yapılmış 
olan bu kanunun tatbik edilmemesi sebebi nedir! 
Kanun ya vardır> ya yoktur. Lüzumu yoksa kal
dırılması icabederdi, halen devam ediyor, niçin 
tatbik edilmiyor? 

işte arkadaşlar ben bu kanunun bugüne ka
dar niçin tatbik edilmediğinin sebepleri hakkın
da, vekillerin düşüncelerini göz önünde tutarak, 
kendi görüşümü izah etmek için okunan soruyu 
'bir an evvel Yüksek Huzurunuza aksettirmiş bu
lunmaktayım. Tahmin ediyorum ki, mevzu Yük
sek Heyetinizce de ehemmiyetli olarak kabul 
edilecektir. Bu suretle de bana biraz vakit vere
ceksiniz. 

Arkadaşlar: Köy Kanununun tatbiki bakı
mından bu kanunda idare âmirlerinin vazife ve 
salâhiyetleri tâyin ve tasrih edilmiş değildir. Bu 
kanunun tatbiki keyfiyeti yalnız köy muhtar-
lariyle ihtiyar heyetlerine bırakılmış bir vaziyet
tedir. Bıı kanundan sonra 1926 tarihinde çıka
rılan Vilâyetler İdaresi Kanununda, valilerin 
vazife ve salâhiyetlerini gösteren kısma, 36 ncı 
maddeye dikkat buyurulursa orada: (Valiler bil
hassa Köy Kanununun tatbikini temin edecek 
tedbirleri ittihaz ve tatbik ile mükelleftir) kaydı 
vardır. Köy Kanununun tatbiki şimdi valilerin 
vazifeleri cümılesindendir. Eski tiler İdaresi Ka
nunu bunu bu şekilde kabul etmiştir. 1949 yı
lında çıkarılan yeni İller îdaresi Kanunu «yete-
kiler» kısmında 9 neu maddesi ile, kanunların 
uygala-mnası, bakanların talimat ve emirlerinin 
yürütülmesi, gerekli tedbirlerin alınması husus
larını tasrih etmektedir. Bu suretle gerek eski, 
gerekse yeni İller İdaresi Kanunları, valileri, 
kaymakamları; nahiye müdürlerini Köy Kanu
nunun tatbiki işleriyle meşgul olmaya sevketmiş-
tif. Fakat teessürle arzedeyim ki, hepinizin bil
diği gibi, bizatihi müteharrik bir kısım idare 
âmillerinin bâ«ı mevziî faaliyetleri istisna edilir
se", umumi görünüşü ile Köy Kanununu tatbik 
işin idare âmirleri tarafından hiçbir faaliyette 
bulunulmadığı görülmüştür ve görülmektedir. 

Arkadaşlar; gerek vazife dolayısiyle, gerek | 
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I hususi olarak kendileriyle temas etmiş olduğum 

idare âmirleri kendileriyle bu durumun görüşül
mesinde; hemen ekserisinin Köy Kanununun tat
bikatı ile fiilen alâkadar olmaya vazife ve salshi-
yettar kılınmadiklannı ve ancak bu işteki rolleri 
bilvasıta veya bilâvasıta usulsüzlükleri teftiş ve 
murakabeden ibaret olduğunu beyan etmişlerdir. 
Bu idarecilerin bir kısmı da bu hususta birbirin
den şikâyette bulunarak, ahenkli bir çalışma yolu 
tutulmadığına ve böyle bir yolu tutmak için 
de muayyen bir usul bulunmadığına işaret etmiş
lerdir. 

Arkadaşlar, Köy Kanunu çıktıktan sonra bu
güne kadar kördöğüşü halinde devam eden bu 
vaziyete sebep olan âmiller nedir! 

Ben bunu aşağıda hulasaten arzedeceğim dört 
hususta görüyorum: 

1. Eski ve yeni İller İdaresi Kanununda ida
re âmirlerine verilen vazife ve salâhiyetlerin köy 
işlerindeki fiilî hareketleri bakımından vuzuh
suz olması. 

2. İçişleri Bakanlığının Köy Kanununun 
tatbiki için valilere vermekte oldukları kanun ma
hiyetinde bulunan talimat ve emirlerinin vekiller 
ve bunlar namına imza edenlerin her değişme
siyle tenakuz teşkil edecek bir mahiyette birbi
rinden çok farklı bulunması ve bunun neticesi 
olarak idare âmirleri Köy Kanununun tatbikında 
çalışma veçhelerini kaybetmeleridir. 

3. İdare âmirlerini çalıştıracak vazife 
müeyyidesinin yok denecek derecede basit ol
ması. 

4. Köy Kanununun tatbiki bakımından 
Mülkiye Heyeti Teftişiyesinin idare âmirleri 
hakkında yapmakta oldukları teftişin çok ba
sit olup kırtasiyeciliğe inhisar ettirilmejkte bu
lunması. 

Arkadaşlar; çok kısa olarak bu sebebleri 
sıra ile izah edeceğini, sözümü bir netice ile 
bildireceğim. 

İller İdaresi Kanununda vazife ve salâhiyete 
ait maddelerin- vuzuhsuz olduğunu demin çok 
açık bir surette izah etmiştim. 

Köy işleri' için İçişleri Bakanlığınca veya 
bunlar namına imza edenlerin verdikleri tali
mat ile emirlerin birbiitfni nakzedecek mahi
yette ve aynı sıralarda verilmiş olan üç emir
den, üç talimattan kısaea parçalar okuyacağım. 
Göreceksiniz ki, birinci enirin verilmesinde 

[ «Köy Kanununa göre iş yap ve yaptır» emri 

«t—. 



B : 5 13.11 
vardır. Açık ve sarih olarak 1939 tarih ve 3016 I 
sayılı Mahallî idareler numarasiyle verilmiştir. 
Onu takip eden aynı sene aynı ay içinde yine 
1939 tarih ve Mahallî İdareler 6450 numara ile 
verilen bir emirde; İdare âmirlerinin köyün 
çalışma işlerine karışmamaları bildirilmekte 
ve hatta bu emrin bir fıkrasında aynen şöyle 
denmektedir. (Kanunların sarahaten emrettiği 
hususattan maada hiçbir iş için köylere ve köy
lüye teklifte bulunulmaması icab eder.) îşte bu 
şekilde iş başındaki Vekil ile emrindeki idare 
âmirleri arasındaki anlayışsızlığın ve tenakuzun 
mahiyetine bu üç emir - ki uzun uzun huzurunuz
da okuyup da vaktinizi almak istemiyorum - tam 
bir misaldir. Vekil başka türlü düşünür, Vali 
başka türlü çalışmak ister, kaymakam başka 
türlü. Vekil Vilâyetler İdaresi Kanununu baş
ka türlü anlar, Vali başka türlü. Ve nitekim^ 
sayın İçişleri Bakanı burada idare âmirlerinin 
köy işlerindeki haklarını idarî vesayet şeklinde 
izah ettiler. Bu suretle yine umumi bir tabirle 
ifade etmiş oldular. 

İşte arkadaşlar, iş başındaki Vekillerle, 
emrindeki idare âmirleri iarasında bu şekilde 
anlayışsızlıkların, tenakuzun mahiyetini size 
esefle ardediyoruml Dünkü zihniyeti görüyo
ruz, dün ne ise bugün de odur. 

Vazife müeyyidesine gelince; idare âmirleri 
için bu köy kalkınması dâvası işinde Vazifede 
oalışmıamaklığm cezası nedir? Memurin Kanu
nundaki inzibati ihtar cezasından ibarettir. 
İhtar cezasının mahiyeti nedir1? Vazifeye da
vettir-. Köy Kanunundaki idare âmirleri için 
fiilî çalışmayı dünkü Vekil gibi bugünkü 
Vekil de kabul etmediğine, idarî vesayet hak
kındaki düşüncesini alenen huzurunuzda izhar 
ettiğine göre, ihtar denilen basit bir cezaya da 
lüzum kalmamış oluyor. Arkadaşlar, idare 
âmirleri için, deminden beri arzettiğim şekilde, 
vazifede çalışın amanın cezai müeyyidesi olarak 
Memurin Kanunundaki İnzibati ihtar cezası 
görülmektedir ki, bu sebeple bugün de Vilâ
yetler İdaresi Kanunu ile, Köy Kanunu ile 
«sen İ5iı vazifelerle mükellefsin» dendiğp. halde, 
bu sahada birtek ihtar bile (almış olan bir vali 
veya kaymakam görmüş değiliz. 

Mülkiye Müfettişlerinin teftişi işine gelince; 
gerek eski Mülkiye Heyeti Teftişiye Nizamna
mesi ve gerek yeni 1944 tarihli Mülkiye Heyeti | 
Teftişiye Nizamnaanesinin 6 ncı maddesindeki j 
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hükümlere dikkat buyurmanızı rica ediyorum. 
Mevzu çok enteresandır. Heyeti Teftişiye Ni
zamnamesi aynen şöyle demektedir: (İdare âmir
leri - müfettişlerin teftiş edeceği mevzu - Köy 
Kanununun tatbikatında çalışma tarzlarını tef
tiş edecek) Bir defa kanun mahiyetinde olan 
vekilin emri varken, Köy Kanununda vesayet 
usulü kabul edildiğine göre, İdare âmirinin han
gi salâhiyeti kabul ediliyor ki, müfettiş gitsin 
de teftiş etsin. Bu kadar vuzuhsuzluk ve veç-
hesizlik vardır. 

Yine (müfettişlerin bizzat köylere kadar ma
hallî görgüye müstenit olarak teftiş yaptığı) 
görülmüş bir şey değildir. Halbuki bu madde
nin, teftiş nizamnamesindeki bu esaslarının ye
rine getirilmesi için bir köyde valinin, idare 
âmirinin salâhiyetlerini yerine getirip getirme
diği bakımından teftiş lâzımdır. Müfettiş ka
za merkezinde neyi görüp neyi teftiş edecek
tir? Vilâyetler İdaresi Kanunu da Teftiş Heye
ti Nizamnamesi de vuzuhsuzdur. Esasen ka
nun valiye köy işlerinde muayyen bir çalışma 
tarzı kabul etmediğinden dolayı Tefti§ Nizam
namesinde de böyle bir vuzuhsuzluk görüyoruz. 

Ancak yine görüyoruz ki, Dahiliye mü
fettişlerinin vazifeleri köye, kaza merkezlerine, 
otomobillerin uğrıyabilecekleri yerlere giderek 
kırtasi mahiyette; on kuruş almış, beş kuruşluk 
senet yapmış, gerisi nerededir, gibi, köy muh
tarının ancak ve ancak bu gibi işlerine münha
sır kalmıştır. Halbuki Köy Kanununun tatbiki 
ile mükelleftir dediğine göre bence onun yapa
cağı çalışma işlerini tahkik vazifesidir. 

Arkadaşlar; netice olarak arzediyorum ki ; 
sıhhi ve umumi bakımdan ele almak istediğimiz 
köy kalkınmasının ve köyün umumi sıhhatinin 
-temelini kurmak için evvelâ : 

1. Köy Kanununun tatbiki iktiza eder. Bu
nun tatbiki için de deminden beri izah ettiğim 
gibi idare âmirleri vuzuhsuzluk içindedir. Bu
nu kaldırmak için de; Adlî Usul kanunlarında 
olduğu gibi, idare âmirlerinin vazife ve salâ
hiyetlerinin ve mesuliyetlerinin bilhassa Köy 
Kanununun tatbiki ve köy kalkınması bakı
mından tavzih ve tevsii lâzımdır. 

Arkadaşlar, Usul kanunlarına göre bir hâ
kim, gerek âmme,takibi ile, gerek hususi müra
caatla eline aldığı bir dosyayı mutlak ve mutlak; 
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adlî hata ile neticeleiıse bile, neticelendirmekle I 
mükelleftir. Bugüne kadar iftihar mevzuumuz I 
olan adlî cihazımızın sebeplerinden biri de bu
dur. Bunun için icabederse ayağına pabucu çe- ı 
ker dağların en yüksek tepelerine kadar tırma
nır ve orada keşfini yapar. Pekâlâ mademki 
tiler İda-resi Kanunu idare âmirlerini Köy Ka
nununun tatbiki ile mükellef kılmıştır, neden ı 
gidememişlerdir? Gidemediğinin sebebi; o da 25 
yaşında yeni çıkmış bir hâkim kadar meşbudur. 
Fakat tiler idaresi Kanununda vuzuh ve sa
rahat yoktur. Kendisini muvazzaf kılmıyor. 
Zaten Vekillerce de aynı veçhile talimat veril
miştir. Dün de bugün de idari vesayet şeklin
de talimat veriyorlar. 

2. Bugün de valiler de dâhil olmak üzere ı 
idare âmirlerinin doğrudan doğruya adlî ciha
zımızda olduğu gibi murakabesi yolları bulun
makla beraber çalışma hürriyeti için icabeder 
şekilde, adlî cihazımızda olduğu gibi usul kanun
larına müşabih vazife ve salâhiyeti tâyin edecek 
kanunların ya tavzihi, veyahut da yeniden ıs
darı lâzımdır. 

3. idare âmirlerinin vazife ve salâhiyetle
rinin Memurin Kanununda esaslı müeyyidelere 
bağlanması lâzımdır. Demin de arzettiğim gibi, 
ihtar cezası deniliyor ki, bugüne kadar verildi
ğini hi'c görmedim. Köyü seller almış, köprüler 
gitmiş, muvasala kesilmiş, bu vaziyette idare 
âmiri çalışamazsa ne olacak?.. Bugüne kadar ih
tiyar lıeyetleri maddi imkânları olmadığı için 
bunları yapamadı. Mânevi imkânları da yoktur. 
Köy Kanununa göre bu işleri köy temin eder, 
kaydı vardır. Ya bu kaydı kaldıracağız veyahut 
da bu işler temin olunmak için tedbirler alacağız. 

4. — Mülkiye Heyeti Teftişiye Nizamnamesin
de köyün kalkınması bakımından, yapılacak işler
de hakiki bir murakabe sisteminin konması... ' 

Demin de arzettiğim gibi, idare âmirlerinin 
bizatihi köye gidip, Heyeti Teftişiye Nizamna
mesini ve Köy Kanunu mucibince teftiş salâhi
yetini kullanmalarına, evrak üzerinde teftiş yap
malarına imkân yoktur. Heyeti Teftişiye Nizam
namesine bu bakımdan bir veçhe verilmesi ica- | 
heder. 

BAŞKAN — 15 dakikanız bitti... I 
ZlHNl URAL (Devamla) — Müsaade eder

seniz bir iki kelime ile bitireceğim. 
Arkadaşlar; nihayet bütün bu esaslar dâhilin

de idare âmirlerimize çalışmak için easslı bir veç- i 
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he vereceğiz ve vereceğimiz bu veçhe neticesinde 
Türkiye'de 63 aded Mithat Paşa yetiştireceğiz. 
(Alkışlar) Bunu yapmadıktan sonra hiçbir dü
şüncemiz yerine gelmez. Arkadaşlar, bunun baş
ka yolu yoktur. Bugünkü idareci gençlerimiz 
içinde 63 aded Mithat Paşa değil 163 aded yeti
şecek gençlerimiz vardır. (Alkışlar) Biz bun
lara verilecek veçheyi tâyin edelim. 

Müsaade ederseniz, vaktinizi almazsam bir 
hatıratımı arzedeceğim: 1939 yılında köy kalkın
ması diye, Ziraat Bakanı Faik Kurdoğlu zama
nında bir kongre yapılmıştı. Arkadaşlar, orada 
bu mevzuu bu kürsüden ve bu ağızdan arkadaş
larınız dinlemişlerdi. Sayın inönü de locaların
da idi. Hâdise, o zamanın İçişleri Bakanı Faik 
Öztrak'a intikal etti. Çoruh eski Milletvekili 
merhum Mazhar Müfit Beyle beraber Bakanı 
ziyaret ettik, bu mevzular üzerinde kendisine 
izahat verdik. Dedik ki : 25 senelik hayalım ma
hallî idarelerde müntehap uzviyet olarak devanı 
etmiştir. Bu işler yürümüyor ne yapacaksınız, 
ne yapacağız? Ne dese beğenirsiniz? 1939 da 
oluyor bu... «Müfettişi Umumiliklerden randı
man alamıyoruz bunları vali i. umumilikler» ya
pacağız, dedi. öyle olunca ne olacak? Ha Ali 
hoca ha hoca Ali. Bunların salâhiyetleri azsa, 
Müfettişi Umumiliklere yeniden, salâhiyetler ve
rilsin. Adını değiştirmekle ne olacak? Dedikleri 
aynen şudur: (Bugünkü İçişleri Komisyonu oda
sında, bilirsiniz ki. müfettişlerin, idare âmirleri
nin teftiş ve murakabe denilen vazifelerini, is
tediğimiz şekilde, köy köy dolaşıp yapacak ya
ratılışta olanlarını nereden, bulalım?) 

Dedik ki; Bu 20 milyon insan içerisinden böy-
1 el erini bulup çıkarmak mümkündür ve bu in
sanlar bunu bulacak ve buna bir veçhe verecek
tir. 

BAŞKAN — Zihni, Bey müddetiniz dolmuş
tu?. 

ZİHNÎ URAL (Devamla) — Bir dakika 
efendim.. Arzettiğim gibi köy işleri bir kör do
ğuşudur' gidiyor. Vali vekilden, vekil validen 
kaymakam validen vali kaymakamdan, kayma
kam nahiye müdüründen iş bekliyor veya çeki
niyor. Bunların bir veçhesi, yoktur. Bugün bu 
meslek perişan, bir durumdadır. Onun için genç
ler, «Avukatlık stajı, yapacağım, çekileceeğim, 
lanet olsun, bu mesleğe» diyorlar. Bunların hep
sinin hizmet aşkı büyüktür. Fakat köye giden 



B : 5 I£.l 
arkadaşlar Koy Kanunu tatbikatı ne ise onu ya-
p&eaklar, yol yapacaklar, köprü yapacaklar. 
Bir de bakıyorsun, ya vali ya vekil, «siz buna 
müdahale edemezsiniz, bu, köy ihtiyar heyetinin 
Vazifesidir» diyorlar. Biz bunu nasıl malî ba
kımdan kontrol edeceğiz?.. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçti, lütfen devanı 
etmeyiniz:. Gündemin üçüncü maddesi... 

ZİHNÎ URAL (Devamla) — Bir saniye. 
Bugünkü şekil hâlâ devam ederse biz bugün

kü düsünceeierimizde muvaffak olamayız. İdare 
âmirlerimizin çalışmasına bir veçhe vermek 
için saymVekilimizin gayretlerini istiyoruz. Bu 
husrasta tecrübe görmüş üstatlar vardır. Onların 
da mütalaasını alarak bu işlere bir veçhe ver
sinler. Bu yapılmazsa, katî olarak ar/ediyorum, 
burada 12 sene evvel söylenilen fikirler-ki bu
gün hâlâ kıymetini muhafaza ediyor - dünkü ik
tidarın kulaklarına nasıl küpe olmamışsa yine 
öylece kalmış olur. Çok temenni ederim ki bu 
günkü iktidarın kulaklarına küpe olsun, (Sol
dan alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar; sayın Zih
ni Ural arkadaşımızın idari mevzuata ve mes
lekimize karşı göstermiş olduğu hassasiyete 
karşı teşekkürler ederim. 

Hakikaten çok ehemmiyetli birçok nokta
lara temas buyurdular. Bendenizin deminki 
maruzatımın kısa olması, tamamiyle, sual mü
essesinin aslında kısa tutulması esasına müs
tenitti. Ama kısa olan bu konuşmalarım ara
sında yine arzu ettikleri hususları cevaplan
dırmış olduğumu tahmin ediyorum. 

Arkadaşlar, hakikaten memleketin köy 
mevzuu üzerinde, bu işin içinde uzun müddet 
bulunmuş bir arkadaşınız, bilhassa Mahallî 
İdarelerde çalışmış bir insan sıfatiyle mevzu
un ehemmiyetini vekâletiniz ve şahsan bende
niz bilmekteyiz. Şunu arzedeyim ki 25 senelik; 
Köy Kanunu, Cnmhuriyet kanunları içinde ha
kikaten mühim ve kıymetli bir kanundur, kö
ye uyması bakımından, Cumhuriyet kanunları 
içinde hakikaten en mühim ve en kıymetlisi bu 
kffwtmdur; muhtevasının basit olması bakı
mından, anlayış bakımından en kıymetli bir 
kanundur. Fakat o günden bugüne kadar tat
bikatta- buyurdukları gibi çok zikzaklı hare
ketler neticesinde matlup olduğu kadar neti
ce vermemiştir. 
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Buyurdular k i ; Bakanlıktan birbirini nak

zeden üç emir veriliyor, bu emirlerin verildi
ği zaman vazifede bulunmadığım için şahsan 
müteessir olacak değilim. Yalnız idari vesa
yetten bahsettiler. Şüphesiz köy kanunen 
muhtariyeti haiz mahallî bir teşekküldür 
Muhtariyet ve vesayet müessesesinin umumi 
mânasına göre hareket edilir. 

Şimdi asıl mesele vesayet ve âdemivesa-
yet meselesi değil; asıl mesele kanunun tatbi
kat bakımından kıymetli hüküm ihtiva etmesi 
meselesidir. Malûmu âlileri köy ile belli baş
lı dört Bakanlık alâkalıdır; Millî Eğitim, Sağ
lık, Bayındırlık ve Tarım. Aşağı yukarı köyün 
ekonomisi köy ziraati demektir. 

Bir de idare bakımından İçişleri Bakanlı
ğı vazifelidir. Bu bakımdan beş bakanlığın, 
köyün kalkınması hususunda, birleşmesi ve 
anlaşması lâzımdır. Eğer bir bakanlığın hattı
hareketi diğerini nakzederse, ötekinin hattı
hareketi diğerini nakzederse netice müspet ol
maz. 

Yakında takdim edeceğimizi arzetmiş ol
duğum Köy Kanunu tasarısında bu esas bil
hassa nazarı dikkate alınmıştır. Yani hakikat
ten hayale kaçmıyarak ve hiçbir surete tatbik 
edilemiyecek şekilde iş genişletilmemiş ve kö
yün bünyesine ve köyün karekterine uygun 
bir şekilde sadece köyün kalkınması için bir 
program tanzimi hususunda yeni Köy Kanu
nunda hükümler vardır. 

Arkadaşımızın teftiş mevzuundaki temas
larına ben de temas edeceğim. 

Diyorlar ki, niçin müddeiumumi veya hâ
kimin dağlara taşlara gittiği kadar müfettiş 
gitmez. Gidemez de gidemez. Yani salâhiyeti
nin az olduğundan veya verilen emrin zikzak 
olmasından değil kadronun âdemi kifayetin-
dendir. Demin arzettim; 45 müfettiş ile, bu
nun içinde münhal de, hasta da vardır, bile
mediniz birkaç da ilâvesi ile, kırk bin köyün, 
600 küsur belediyenin, 63 vilâyetin bütün işle
rini teftiş etmeye imkân yoktur. Arkadaşıma 
arzediyorum; bir müfettişe bin köy isabet edi
yor. Onun için heyeti edileniz teftiş mekaniz
masını arkadaşımın söylediği gibi geniş bir 
miktara çıkarmak imkânı maddisini bulursa 
arkadaşımızın direktiflerini memnuniyetle ifa 
eder. Yeni nizamnamede işi kırtasiyecilikten, 
büromıMfctan çıkararak daha pratik bir hale 

— S — 
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getirmek için çalışıyoruz. Kendilerinin vermiş I 
oldukları kıymetli drektiflere teşekkür ede
rim. 

3. — Van Milletvekili îzzet Akın'm, selim
lerden önceki günlerde Kızılay tarafından İçiş
leri Bakanlığı emrine Ziraat Bankasına yatırı
lan para hakkındaki sorusuna İçişleri Bakam 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/52) 

4. — Erzurum Milletvekili Sait Başak'm, 
seçimlerden Önceki günlerde Kızılay tarafından 
İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat Bankasına ya
tırılan para hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/53) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; bu iki soru manâ 
ve maal itibariyle aynıdır, müsaade ederseniz be
raber müzakere edelim. (Muvafık sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
öz: Kızılaydan içişleri Ba
kanlığına verilen para H. 

Seçime tekaddüm elen günlerde Kızılay'dan 
külliyetli miktarda bir paranın İçişleri Bakan
lığı emrine Ziraat Bankasına yatırıldığı anla
şılmıştır. Bu para ne gibi bir lüzum üzerine ki
min emriyle ve ne maksatla Bakanlık emrine 
verilmiştir? Bakanlık bunu nerelere, ne kadar 
ve ne suretle sarf etmiştir? Paranın miktarı ne
dir? Bu cihetlerin İçişleri Bakanı tarafından 
Yüksek Meclis huzurunda sözlü olarak açıkla
masını arzederim. 

Van Milletvekili 
İzzet Akın 

B. M. M. Başkanlığına 
Seçimler arifesinde, Kızılay tarafından İç

işleri Bakanlığı emrine, Ziraat Bankası nezdin-
de bir hesabı mahsusa yatırılmış ve Bakanlık ta
rafından da muhtelif tarihlerde bâzı vilâyetle
re havale ettirilmiş bir meblâğ olduğu söylen
mektedir. 

1. — Kızılay tarafından İçişleri Bakanlığı 
emrine tevdi edilmiş paranın şekli tahsil ve 
miktarı, 

2. — Bakanlık tarafından, valilere ne mak
sat tahtında ve her vilâyete ne miktar gönde
rildiği, 

3. — Valiler tarafından bu paranın nasıl is
timal edildiği, hakkında İçişleri Bakanlığının | 
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sözlü izahatım saygılarımla rica ederini. 

Erzurum Milletvekili 
Sait Başak 

BAŞKAN — Söz, İçişleri Bakaiııhındir. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASÜ-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Van Millet
vekili Sayın İzzet Akın ve Erzurum Milletvekili 
Saym Sait Başak'm Kızılay'ın 1949 ve 1950 yıl
ları içinde dağıttığı paralar hakkındaki sözlü 
soruları birbirinin aynı olduğundan ikisine bir
den cevap arzediyortum. 

1. 1949 - 1950 senelerinde vukuagelen ku
raklık ve uzun süren kış dolayısiyle birçok yer
lerde vatandaşların muhtaç duruma düştükleri, 
o tarihlerde valiliklerce bildirilmiştir. Bu durum 
karşısında eski Hükümet zamanında İçişleri Ba
kanı 1949 - 1950 tarihinde Başbakanlığa bir tek
lif yapmmıştır. Başbakanlık 16 . II . 1950 tarih 
ve 6/580 sayılı bir yazı ile, ayni maksat için 
Kızılay Derneği Genel Merkezi emrine tahsis 
edilip sarfedilmeyen 177 bin liranın bu maksat 
için kullanılması salâhiyeti İçişleri Bakanlığı
na verilmiştir. 

Vali ve kaymakamlarca mahallinde tespit 
edilen ihtiyaçlar Bakanlar Kuruluna arzedilerek 
alman muvafakat kararı üzerine vilâyetlere para 
tahsisi yapılmış ve tevzi olunmuştur. 

Ancak talebin çokluğu ve miktarın azlığı kar
şısında bilâhara evvelki paraya 200 bin lira da
ha ilâve edilmiştir. 

2. Yukarıki sebepler dolayısiyle muhtaç dü
şen arazi sahibi, yahut maraba, ortakçı, amele 
gibi vatandaşlara vali ve kaymakamlar yoliyle 
ve âdi senet alınmak suretiyle bu ikrazlar yapıl
mıştır. 

REFET AKSOY (Ordu) — İkraz mı, yar-
dım mı . 

RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Devamla) 
— İkraz. Aşağıda geliyor. 

Yeni Hükümet vazifesine geldiği günlerde bu 
377 bin liradan (328 500) lirası tevzi edilmiş 
bulunuyordu. İçişleri Bakanlığında vazife aldı
ğım günlerde bakiye 48 500 lirayı Hükümetçe de 
muvafık görülerek Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğı emrine verdik. 

3. Paranın sureti sarfına gelince : 
Vali ve kaymakamların başkanlığında kuru

lan komisyon marifetiyle mahallî ihtiyaçlar tes-
bit ve tesbit edilen miktara göre Ziraat Banka-
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sinda açılan mezkûr hesaptan bu paralar ikraz 
edilmiştir. Bu parayı alanlar 1950 Kasım ayı so
nuna kadar Kızılay Derneği hesabına ödemeye 
mecbur idiler. 

Fakat maddi durumları ödeme kabiliyeti 
göstermiyenlerden para alınmıyarak borçlarının 
terkin edilmesi 14 Şubat 1950 Bakanlar Kurulu 
karariyle yine Başbakanlığm 16 . I I . 1950 gün 
ve 6/580 sayılı yazıları icabıdır. 

Bu paranın tevziinin yukarda arzettiğim se
bepler karşısında bir yardım veya ikraz mahiye
tinde olduğu cari muamelâtta görülmektedir. Bu 
tevziatın her hangi bir başka maksatla yapılmış 
olduğu hususunda Bakanlığımıza her hangi bir 
şikâyet veya maksadı mahsus takip edildiğini 
gösterir bir ihbar vâki olmamıştır. 

Eğer şu veya bu yerde yapılan tevziatta yu
karda izah edilen sebepler haricinde yani sıhhi 
yardım mevzuu haricinde yapılmış tevziat oldu
ğu hakkında sayın soru sahiplerinin bir bilgisi 
veya açıklaması olursa bunu takip etmek şüphe
siz ki vazifemiz icabıdır. 

Bununla beraber biz de bu tevzi işlerini tah
kik ettiriyoruz. 

(Vilâyet, vilâyet oku sesleri). 

Yapılan yardımlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ıa 
14 
15 
16 

Trabzon 
Van 
Sinob 
Tunceli 
Ordu 
Seyhan 
Bitlis 
Ağrı 
Giresun 
Niğde 
Erzurum 
Tokad 

Sinob 
Tunceli 

Erzurum 
Maraş (Afşin) 

30 000 
15 000 
5 000 

10 000 
6 000 
8 000 
6 500 
6 000 

10 000 
7 500 
5 000 
3 000 

H2 500 

5000 
5 000 

10 000 
4 000 

136 500 

18 . 2 .1950 

24. 2 .1950 

17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -

- Maraş (Elbis) 
- Çoruh 
- Muş 
- Kars (Kağızman) 
- Maraş (Andirin) 
- tçel (Yağda) 

2 500 
8 000 
8 000 
5 000 
4 000 
4 000 

2.3.195Ö 
10. 3 .1950 

» 
» 
» 
» 

23 — Zonguldak 
24 — Ağrı 

25 — Giresun 
26 — Çoruh 
27 — Kars 
28 — Tokad (Reşadi) 
29 — Diyarbakır 

30 — Muş 
31 — Tunceli 
32 — Niğde 
33 — Seyhan 

34 — Rize 
35 — SiVas 
36 — Tunceli 
37 — Sivas 
38 — Kastamonu 
39 — Niğde 

40 — Sinob 
41 — Trabzon 
42 — Sivas 
43 — Sinob 
44 — Yozgad 
45 — Bitlis 

46 — Niğde 
47 — Yozgad 

168 000 

5 000 
2 000 

175 000 

5> 000 
10 000 
10 000 
5 000 
15 000 

220 000 

5 000 
15 000 
3 000 
7 500 

250 500 

5 000 
5 000 
5 000 
3 000 
8 000 
3 000 

279 500 

15 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
10 000 

324 500 

1 000 
3 000 

328 500 

18 . 3.1950 

27 . 3 .1950 

14 . 4 .1950 

18.4.1950 

8.5.1950 

12 . 5 .1950 

- » — 



:S lft.il.IM6 0 : 1 
Bu takdim de vilâyet, vilâyettir toplu olarak 

urzediyorum : 

Ağrı 
Bitlis 
Çoruh 
Diyarbakır 
Erzurum 
Giresun 
İçel 
Kars 
Kastamonu 
Maraş 
Muş 
Niğde 
Ordu 

8 000 
16 000 
18 000 
15(000 
15 000 
15 000 
4 000 

15 000 
8 000 

10 000 
10 000 
14 000 
6 000 

Rize 
Seyhan 
Sivas 
Sîrçob 
Tunceli 
Tokad 
Tmbzon 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Y. umumi 

5 000 
15 000 
13 000 
30 000 
35 000 

8 000 
35 000 
15 000 

8 000 
5 000 

328 5.00 

= — — 
Bu tevziatın hakikaten samimî olup olmadığı 

üzerinde teftiş heyetimiz vazifelidir, tetkikat ya
pıyor efendim. 

BAŞKAN — Sora sahibi arkadaşlarımızdan 
bir ricamız vardır. Hâtıralarını tazelemek iste
riz. İçtüzüğümüz hükmü icabı olarak soru sahi
bi 15 dakika konuşabilir. Arkadaşlarımız lütfen 
buna riayet ederlerse diğer soruları da konuşmak 
mümkün olur. 

Buyuran izzet Akın... 
İZZET AKIN (Van) — Muhterem arkadaş

lar çok önemM bir mevzu olan ıha konu üzerinde 
Sayın içişleri Bakanının verdikleri izahatla hâdi
senin esaslarından bir kısmı üzerinde tenevvür 
etmiş bulunuyoruz. Bir âfet ölmüş, kuraklık 
başgöstermiş, yardıma muhtaç vatandaşlar var
dır, bunlara yardım yapılmış bulunmaktadır. 
iş bir yardımdan ibarettir. Bu da Kızılaym 
tabiî vazaifindendir, buna bir diyeceğim yoktur. 
An<?ak zihinleri kureahyan bir nokta var, bu yar
dım seçim zamanına raslamıştır. (iSoldan ha 
şöyle sesleri) Bu eğer bir tesadüf değilse cidden 
üzerinde durulacak bir mevzudur. Benim kanaa
timce bu paralar mahalline sarf edilmemiştir. 
Başka yerlerde nasıl sarf edilmiştir bilmem fakat. 
seçim bölgemde buna şahit oldum. Van'da se
çimlerden evvel vali tarafından para dağıtıldığını 
işittik. Merak ettik, araştırdık. Bu para vali em
rine Ziraat Bankasında açılmış olan bir hesaptan 
sarfedilmektedir, paranın Ödenmesinde hiçbir 
malî formaliteye riayet edilmemekte idi. Bun
dan anladık ki bu para bütçe ile ilgili bir para 
değildir. (Valilim ismini söyler misiniz sesleri) 
lüzum hâsıl olursa araederim. Paranın nereve ait 

olduğunu ozaman ne ben ne de Vanlılar öğrene
medik. Hattâ bir aralık vali seçime çok fada ka
rıştığı için kendisine Van'da çıkan bir gazetede 
acık mektup şeklinde bir protesto neşrettik ve 
bu yazıda bu parayı da sormuştuk. Takdir ve 
tahmin buyurursunuz ki, cevabında bu cihet mes-
kût geçildi. 

Arkadaşlar; bence işin içinde muvazaa var. 
Hem de Kıztlayla Hükümet arasında tertiplen
miş bir muvazaa, istanbul'daki aş evleri için 
yapılan 500 000 liralık yardımdan ve Bingöl ve 
Hınıs zelzele felâketzedeleri için yapılan 400 000 
liralık yardımdan bir kısmı mevzularına harcan
mamış, seçimden evvel seçim için bir sermaye 
olarak kullanılmak üzere içişleri Bakanlığı em
rine aktarılmıştır. İçişleri Bakanlığı da seçimin 
kazanılması gerekli yerlere ve itimat ettikleri vali 
ve kaymakamların emrine, şimdi içişleri Ba
kanı arkadaşımızın okuduğu cetvelde görüldüğü 
üzere, biribirine uymıyan nispet ve şekilde dağı
tılmış bulunmaktadır. 

işin içinde suiniyet de var. Çünkü KzıJay bu
nu kendi teşkilâtı ile yapabilirdi, niçin yapmadı? 
Anlamak müşküldür. Kendi teşkilâtı müsait de
ğildi de içişleri Bakanlığının yardımına ihtiyaç 
gördü diyelim. O halde idare adamları bu vazife
leri görürken bunları usul ve kanun dâhilinde 
yapmaları lâzımgelmez mil Halbuki Van'da tama-
miyle gizli oldu. (Soldan, her yerde sesleri) İhti
yaç sahiplerine mûtat usullerle dağıtılması icabe-
derken ağalara, muhtarlara ve seçimde kendile
rinden hizmet beklenen kimselere verilmiştir. 

Arkadaşlar, milletinin % 40 nm kendileriyle 
beraber olduğunu iddia edenlerin işlediği günah
ların en büyüğü budur. Çünkü fakir fukaraya 
ait bir paraya kadar el uzatmışlardır. (Soldan, 
alkışlar, bıravo sesleri). 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim. Bu 
milletin çok sevdiği, çok güvendiği, çok yardım 
ettiği bir müessese de Kızılay müessesesidir, gö
rüyoruz ki, burada da işler maal'esef yolunda 
yürümemektedir. Bu müessese de politikaya alet 
edilmiştir. 

Çok dikkat 'edelim, işleri yolunda gittniyen 
bu müessese yine aynı ellerde idare edilmekte
dir, Hükümet, kanuni yetkilerine dayanarak bu 
müessese ile meşgul olması ve tahmin ettiğimiz 
gibi yolsuzluklar mevcutsa gereken ciddî ted
birleri alması bir zarurettir. Aksi takdirde mil-

u 
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fotin" bu müesseseye itimadı sarsılacaktır. Mâ- I 
ruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

SAÎD BAŞAK (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar, bu meseleye ben de Erzurum'da mut
tali oldum. Burada incelediğim zaman şu vazi
yetle karşılaştım : 

Sayın Bakan diyorlar ki, Şubat 1945 tarihin
de muhtaç olanlara borç verilecek.. Fakat bil
miyorum tarihini ben mi yanlış tesbit ettim? 
Nasıl olur. Aynı tarihte hem borç verilecek hem 
bağışlanacak deniyor. 

Sonra asıl mühim olan noktayı, benden ev
vel söz a'lan/arkadaşımız söyledi. Kızılay'ın her 
vilâyette teşkil'âı mevcuttur. Hükümet Kzılay'a 
yardım 'ediyor. Malî vaziyeti müsait değilmiş. 
Bu yardımı kabul etmiş. Nasıl oluyor da Hü
kümetin vermiş olduğu para yine Hükümet ka
nalı ile veriliyor? öyle ise bu yardıma lüzum 
yoktur. Bu açıkçası bir hesap oyunundan iba
rettir. 

Muhtaçlık meselesine gelince; bölgem olan 
Erzurum gerek nüfusu gerekse diğer bölgeler
den daha fazla bir saha işgal etmesi iti'bariyle 
daha çok muhtaç vaziyettedir. Dört senedir ku
rak gitmiş olan bu bölgeye yapılan yardimla di
ğer vilâyetlere yapılan yardımı mukayese ede
cek olursak... (Soldan : Sinob, Niğde, Trabzon 
sesleri) Evet mukayese edecek olursak bunda 
da açık bir oyun olduğu anlaşılır. 

Sözlerim bundan ibarettir. Yalnız Bakan 
beyden çok rica ediyorum, bunu birparça daha 
tamik etsinler de uzatmadan bu iş bitse. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HlOĞLU (Edirne) -— Efendim; deminki, maru
zatımda arzettinı. Paranın asıl verilme tarzı ik
razdır. Aynı tezkerede Başbakanlık diyor ki, şa
yet vaziyeti maliyeleri bunu ödemeye müsait 
değilse, müsait olmıyanların parasının silinebi-
teceği zikredilmiştir. Yani aynı günde, aynı şe
kilde iki muamele vardır, esas ikrazdır. Fakat 
takati maliyesi olmıyanların affedileceğine da
ir emir vardır. Mevzu budur. 

Sonra, şunu da arzedeyim ki, Kızılaym bu
günkü vaziyetini biliyorum diyemem. Bu mese
lede vilâyetlere dağıtılmış olan bu para Kızıl
aym kendi parası değildir. Yani Hükümetin 
oraya yatırmış olduğu bir paradır. Aynı parayı 
Hükümet yine kendi Dahiliye VeMü eliyle kul- ' 
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lanmıştır. (Soldan, muvazaasesleri). 

5. __ Burdur Milletvekili Mehmet özbey'm, 
sınıfta kalan talebeler, okullarm sağlık durâmu, 
öğretim elemanları, köy ve şehirlerde' okulların 
kâfi olup olmadığı ve maarif sistemimiz hakkın
daki sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'^ 
nin sözlü cevabı (6/54) 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar, okullarda 
sınıfta kalanların sayısı tahmin edildiği kadar 
çok değildir. Hattâ bu çok olmayış, çocukları
mızın çok fazla çalışıp çok fazla muva>£fak oluş
larının delili de değildir. 

Hepimiz biliyoruz, 'bir zamanlar bu memle
ket maarifinde bir istatistik hastalığı bilhassa 
hâkim oldu. Vekâlet bu sene şu kadar talebeyi 
mezun ettim diyerek muvaffakiyetinin işaretini 
vermek yolunu tuttu. Bunun neticesi ne oldu? 
Sınıfta talebesi kalan öğretmenlerin vazifesini 
yapmadığına, yapaımıyaeağına hükmedeceğiz 
diye tamimler yapıldı ve hiçbir öğretmen tale
beyi sınıfta bırakmaya cesaret edemedi; bilsin 
bilmesin geçirme yolunu tuttu. (ıBravo sesleri) 
Talebeyi ikmale bırakan hocalar, bu talebeleri 
çalıştırmak için yaz tatilinde çalışmak zorunda 
oldukları için ikmale de bırakmadılar. Zaman 
oldu ki, muayyen bir talimatname ile veya iki 
talimatnaıme ile dönen ve dönmesi lâzımgelen 
talebeler tekrar tekrar imtihanlara Sokuldu ve 
mutlaka geçirtildi. Bunun neticesinde ne oldu 
arkadaşlar? Kuvvetle iddia edebilirim ki, sene
lerden beri bu memlekette bol mezun vermek 
hastalığı yüzünden maalesef kalitesiz çocuklar 
yetiştirmek yoluna düşüldü. 

Bizim düşüncemiz şudur : Evvelâ her sınıf 
okullarımızda yetiştireceğimiz çocufelarMnızı 
mutlaka iyi vasıfta yetiştinaek yolundayız. Bu
nun için muhtelif vasıtalarımız vardır. Bu vası
talar üzerinde işlîyeceğiz. Çocuğu iyi yetiştir
mek ve mezun etmek, ama 'bilerek mezun etnıek 
için evvelâ öğretmen muvazzaftır, onun üzerin
de duruyoruz. 

Ondan «sonra çocuğun ana ve babası, bu işte 
müessirdir. Ana ve baba ile karşı karşıya gele
ceğiz. Ve çocuk üzerinde durmasını ısrarla isti-
yeceğiz. Ana ve baba yalnız senenin »on günün
de hazin manzara ile karşılaştığı zaman okula 
geliyor. İstiyoruz ki, daha evvel alâkadar olsun, 
gündelik, haftalık, aylık, çocuğun vaziyetiyle 
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alâkadar olarak aksak tarafliara hoca üVlber*-
<ber çare bulsun. 

Bir çaremiz daha var. O, güç. Sınıflar çok 
kalabalık -bugün medeni memleketlerde bir sı
nıfta 30 nihayet 40 talebe vardır, öğretmen bu 
kadar talebe ile yegân yegân meşgul olabiliyor. 
Fakat bizde 70 - 80 kişilik sınıflar vardır, öğ
retmen talebe ile teker teker meşgul olamıyol. 
Mümkün mertebe maddi imkânlarımız nispe
tinde talebe adedini azaltmak yolundayız. Bü
tün bu tedbirlerle umuyoruz k i ; okullarımız 
iyi vasıfta ve daha büyük nispette mezun vere
cektir. Bunun için çalışmaktayız. 

Okullarımızda sağlijk durumu: Çocuklarımı
zın sağlık durumu memleketin sağlık durumu 
ile atbaşı beraberdir. İyi olduğunu iddia ede
meyiz. Bâzı büyük merkezlerde mekteplerimi
zin muayyen doktorları vardır. Oralarda çocuk
larla bir parça daha meşgul olabiliyoruz. Fakat 
birçok yerlerimizde bu iş, Hükümet ve bele
diye tabiplerimize kalmıştır ve kâfi gelmemek
tedir. Maddi imkânlar bulabilirsek müstakil 
olarak talebe ile meşgul olacak okul doktorlukları
nı ihdas etmek kararındayız. Bu takdirde ço
cuklarımızın sıhhi durıımlariyle daha ya
kından alâkadar olmak imkânını bulacağız. Fa
kat bunun yanında mutlak surette gıda mese
lesi bahis mevzuudur-. Bu hususta da fakrü 
zaruret ve zenginlik meselesi müessir olmak
tadır. Bu, umumi ve millî bir dâvadır, millî 
bir derttir. 

tik, orta, yüksek okullardaki öğretim •ele
manları üzerinde de kısaca duracağını; 

Şu ciheti şükranla arzederim ki, 45000 ne 
yakın öğretim elemanımızın, çok büyük "bir 
nispette olanı-fedakârlıkla ve feragatle, geceyi 
gündüze katarak, memleket çocuklarının tahsil 
ve terbiyesi uğrunda çalışmaktadırlar. 

İlkokullarımızda 33411 elemanımız, öğret
menimiz vardır. Bunun 15 548 tanesi Öğretmen 
okulu mezunu, 11 750 tanesi enstitü mezunu, 
6 110 tanesi eğitmendir. Eğitmenlerin kifayet
siz olduğuna katî kararımız vardır. (Soldan bra
vo sesleri) Bunları öğretmen Okulu mezunla-
riyle. imkân nispetinde, tebdil etmek ve çok kısa 
bir zamanda Türk çocuğunu eğitmenin elinden 
kurtarmak kararındayız. ;(Alkışlar) Öğretmen 
mevzuu üzerinde Millî Eğitim Bakanlığınız çok 
hassasiyetle durmaktadır. Kısaca tebarüz ettire
bilirim Jçi, Millî Eğitim dâvasını,-memleketin bü- | 
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tün dâvalarının temeli saymaktayız. Maarif dâ
vasını ne kadar kısa zamanda ve en güzel bir şe
kilde haİledebilirsek memleket dâvalarının halli 
yoluna girmiş olacağız. Maarif dâvası, şüphesiz 
ki mektep ve dolayısiyle öğretmen davasıdır. 
Çocuklarımızı ne kadar iyi vasıflı, iyi yetişmiş, 
bilgili ve karakterli öğretmen eline verebilirsek 
bu memlekette tam vasıflı, çok iyi vasıflı bir 
gençlik yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Bu iti
barla öğretmen üzerinde duruyoruz, öğretmeni, 
yalnız bilgili bir insan diye telâkki etmiyoruz, öğ
retmeni, yalnız bilgi veren bir insan diye de telâkki 
etmiyoruz, öğretmeni, bilgi verdiği kadar Türk 
çocuğuna şahsiyet verecek, karakter verecek, bil
gi verecek bir insan, bir mürebbi telâkki ediyo
ruz. (Alkışlar) Bu itibarladır ki, herbilen insa
nın öğretmen olacağına kani değiliz, öğretmen 
olacak insanların bilgiyle beraber öğretmenlik 
mesleğine, mürebbilik mesleğine alıştırılmış olma
sı lüzumuna kaniiz ve bu itibarladır ki, öğret
men okulları üzerinde çok hassasiyetle duruyo
ruz ve yine bu itibarladır ki, bundan 1 - 2 sene 
evvel hiçbir düşünceye ve hiçbir karara dayan

madan bir muamma halinde kapatılan İstanbul'
daki 100 senelik maziye malik İlk Muallim Mek
tebini ve Terbiye Enstitüsünü ve memleket irfa
nına çok kıymetli elemanlar yetiştiren Yüksek 
Muallim Mektebini kısa \,h zaman evvel yeniden 
açmış bulunuyoruz. Bu açış, bütün öğretmen aile
sini, bütün maarif ailesini mesut etmiştir. (Bra
vo sesleri alkışlar) 

Öğretmenlerin terfihi meselesini soruyorlar. 
öğretmenliğin çok güç bir meslek olduğuna 

hepimiz kaniiz. Hele öğretmenden istediğimiz va
zife, bir millet yaratmak vazifesi olduğuna göre 
bu vazifeyi hakkiyle yapan öğretmenlerin her 
türlü terfi ve terfihe lâyık olduğuna kaniiz. Am
ma onlara yapılacağını söylediğim bu terfi ve 
terfih yardımı, nihayet bu aziz ve fakir milletin 
verebileceği imkânlar dâhilinde olacaktır, öğret
menler dediler ki, biz düşündüğümüz müddetçe, 
biz sevilip beğeniİdiğimiz müddetçe bu milletin 
bize verebileceğine kani olacağız. Ve her zaman bu 
milletin emıinde seve seve çalışacağız. (Soldan 
alkışlar/var olsunlar sesleri) Yalnız bütün buna 
rağmen' çok ağır ve güç bir meslek olan ve mum 
gibi sahibini eriten bu meslek müıîtesiplerinin 
terfih imkânlarını, maddî imkânlarımız dâhilin
de, hep beraber arıyalım. Ben, hassaten bunu 
Meclisten rica edeceğim. 
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Tekaütlük için başka birşey düşünmüyoruz.Yal-

nız bir nokta üzerinde duracağım : Bizim bir 
beden terbiyesi öğretmenlerimiz vardır. Bu ele
manlarımız da diğer elemanlarımız gibi 30 sene
de tekaüt oluyor. Fakat diğerlerinden farkı var
dır. Bunlar 30 sene beden terbiyesi öğrtmenliği 
yapamazlar. Bunları daha erken bir tarihte te
kaütlük hakkına kavuşturmayı uygun görmek
teyiz. Bu hususta bir tasarı hazırlayıp, takdim 
edeceğiz. 

Okullarımızın kifayeti meselesine geçiyorum. 
Okullarımızın kâfi olduğunu hiçbir zaman iddia 
edemeyiz. Filvaki, şehir ve kasabalarımızda 
okulsuzluk yoktur. Ama kâfi değildir. Hattâ bu 
kifayetsizliği birçok okullarda çifte tedrisat yap
mak suretiyle önlemeye çalışıyoruz ve yine de ih
tiyaca cevap veremiyoruz. 

Şehir ve kasabalardaki okul sayımız 1472 
dir. Memlekette. 33 094 köye nazaran yalnız 
15 553 okul vardır. 18 386 köyde şu dakikada 
okul yoktur. B,u köylerden 10 347 si nüfusu 
250 den daha az ve 8 039 u 250 den fazla nü
fusu haiz köylerdir. En kısa zamanda bu köyle
ri de okula ve öğretmene ve bilgi nimetine kavuş
turmak en büyük isteğimizdir. Fakat bu, an
cak Meclisin Maarif Bakanlığına bu dâva için 
ayırabileceği paraya bağlıdır. Biz bu iş için, 
hattâ önümüzdeki seneler için verilebilecek paraı-
yı da rica ederek bir plâna bağlamak kararında
yız. öyle plân ki; hangi senelerde hangi köyde 
mektep yapacağımızı şimdiden bilelim. Bunu 
yapabilmemiz için de hiç olmazsa Demokrat Par
tinin dört yıllık iktidar devresinde dört sene için 
ne kadar para verilebileceğinin bilinmesine mü
tevakkıftır. Bunu öğrenmeye Bakanlık olarak 
çalışmaktayız. 

Suallerden bir tanesi de; maarifte esaslı, 
müstakar bir sistem kurulacak mıdır? 

Arkadaşlar; Maarifte bir korku vardır; her
kes bilir, bu korkunun en büyüğü istikrarsızlık
tır. Bu istikrarsızlık o hale gelmiştir ki, sene ba
şında öğretmenler düşünüyor, acaba bu sene sı
nıfa talebeler mi önde gidecek, yoksa öğretmen 
mi girecek? Zira bir sene sınıfta talebe önde gi
rer, bir sene hoca önde girer ve bu sık sık deği
şi*. 

J^akil Talimatnamesi çok sık değişir, imtihan 
şişkinleri çok sık değişir, terimler çok sık de
ğişir. Hulâsa talebe de öğretmen de daimî bir 
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şüphe ve istikrarsızlık endişesi içindedir. Bu 
itibarla, Demokrat Parti iktidarı zamanında!, 
maarife bir istikrar vermek Millî Eğitim Bakanı 
olarak, bize düşen en büyük vazife olacaktır. 

Bunu yapabilmek için şu dakikada neredeyiz 
onu arzedeyim: Bu vekâletin bütün dâvaları, 
merkezdeki Vekâletin bünyesini teşkil eden in
sanlara bağlıdır. Ben şu dakikada üzerinde bu
lunduğum noktayı, sahayı, tesviye etmekle meş
gulüm. Bu üç ay içinde; bunun, ilk iki ayında 
vazife olarak şunu yaptım: 

Bir seV halinde önümden bir resmi geçit ya
pıldı. Dertli ve istıraplı insanların resmi geçidi. 
birisi geldi, ben 15 senedir filân köydeyim, bit
tim, perişan oldum beni kasabaya alın, dedi. 
Birisi geldi ben dört senedir kocamdan ayrıyım, 
birisi geldi ben hastayım dedi. Ben böyle bin
lerce insanla karşılaştım ve bir vekil gibi değil 
bir zatişleri müdürü gibi çalışmak mecburiyetin
de kaldım. Filân müdüre gidin, anlatın dediğim 
zaman, bizi ona gönderme, ondan bize hayır 
yok dediler. Hakikaten birçok tecrübelerimle 
bunun sihhatli bir söz olduğunu anladım. Ben 
müspet bir iş yapabilmek için evvelâ benim ve 
bütün maarif elemanlarının inanacağı bir heye
ti, Maarif Vekâletinde tesis ile mükellefim. 
(Soldan: bravo sesleri, alkışlar, darısı ötekile
rin başına sesleri). 

Arkadaşlar, 45 bin insan maarife daima 
ademi itimatla bakmıştır. Çocuk mektepten çık
mış, hoca olmuş, hocalık emrini gelmiş bu in
sandan almış gitmiş bugün tekaüt oluyor, te
kaütlük emrini yine aynı insandan alıyor. 

25 senede, 15 senede 8 vekil, 101 vekil değiş
miş fakat bu makamlar ve bu makamların zih
niyeti bir türlü değişmemiştir. îşte biz bu zih
niyeti ve bu zihniyeti taşıyan insanları değiş
tirmek suretiyle Maarif Vekâletinde bir nefesi 
alma, bir tebdilihava, bir tebdili zihniyet yolun
dayız. Bir hafta zarfında yepyeni bir kadro 
ile yepyeni bir zihniyetle, ve yepyeni bir ruh
la işe başlıyacağız. Bunu Büyük Meclise tebşir 
ederim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlarım; sizi alâkadar edeceğini 
ve çok alâkadar edeceğini tahmin ettiğim bir 
mevzua geliyorum; bu mevzuda bana söz imkâ
nını verdiği için Mehmet özbey'e teşekkür 
ederim. 

Bu memlekette sporla ilgisi olsun veya ol-
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masın herkesin az çok işittiği, bildiği müzmin I 
bir dert vardır. Bir beden terbiyesi derdi. Ki
misi yıkalım der, kimisi kapatalım der, kimisi 
lâğvedelim der. Kimisi, binbir türlü fenalığın 
merkezidir der, gezeteler yazarlar. 

. Ben de bunların hepsini işittim, duydum ve 
okudum. Buna bir şekil vermek mecburiyetini 
taşıyorum. îşi esasından anlamak ve; işi kökün
den halletmek için, manzum âliniz olmuştur ki, 
şu son hafta içinde devamlı olarak dört gün sü
ren bir beden terbiyesi istişari konferansı ter
tip ettim ve bütün hâdiseleri bizatihi işitmek 
için bu konferansa dört gün ben başkanlık et
tim. (Bravo sesleri). 

Öğrendim arkadaşlar... Ve bu öğrendiğim 
şeylerle size yekmda bir tasarı getireceğim. 
Bu öğrendiğim şeyleri, kısaca şöyle ifade ede
bilirim : 

Vaktiyle, 1938 de bilhassa beden terbiyesi 
mükellefiyeti üzerine kurulmuş bir kanun ha
zırlanmış, bu kanunun asıl dayanağı olan beden 
terbiyesi mükellefiyeti usulü tatbik edilir birşey 
olmayınca o, bir tarafa bırakılmış ve bırakınca 
esasen kendi kendine tasfiye edilmesi lâzımge-
len kanun, bu sefer lüzumsuz yere spor dâvası üze
rine teksif edilmiştir. Kongrede arzettiğim gibi 
'burada da tekrar edebilirim; bu on sene zar
fında beden terbiyesi için, yani spfor dâvası için, 
25 milyonu belediyeler ve hususi idarelerden ve 
>on ımlilyonıı da 'Devlet bütçesinden olmak üzere, 
35 milyon lira sarfedilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Ibu toplantıda memleketin 60 -
65 yaşındaki eski sporcuları da dâhil bütün 
sporcuları ve idarecilerini bir .araya getirdim. 
Lehte ve aleyhte konuşulması icabeden mesele 
üstünde her alâkadara bu toplantıda çırıl çıp
lak konuşmak imkânını verdim. Bunun netice-
siinde efkârı umumiye şu noktada temerküz et
ti : Böyle bir teşkilâta lüzum yoktur. (Soldan 
'bravo sesleri) Spor işi sporcuya devredilmelidir. 
Devlet eliyle güdülmemelidir. (Soldan bravo 
sesleri) Spor işini idare edenler bizzat sporcu
lar tarafından seçilerek iş başına geitril'meli ve I 
tepeden inme sporcuların başına getirilmemeli
dir. (Soldan bravo sesleri). Anca'k bilhassa 
Anadolu'daki spor kulüpleri ki, kendi yağları 
ile kavrulamazlar, bunlara ve 'bir'de memleketin 
sporu, beden terbiyesi ve hattâ millî savunması 
bakımından önemli olan dağcılık, lat'çiîik, atici
lik gibi mevzulara Hükümet kanalından yar- j 
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dımlar daima yapılmalıdır. (Güzel 'sesleri) Bu
nun 'hanelnde bugünkü mânasiyle mahdut in
sanlara ve sporculara değil, fakat bütün Türk 
gençliğinin beden terbiyesine âzami derecede 
önem verilmelidir. 

Hülâsa olarak, Devlet elinden çıkan paralar, 
ancak beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine 
nasredilmeli, spor namü hesabına birtakım me
murlara verilmemelidir. Nitekim bizim merkeze 
ait 900 'bin liralık beden terbiyesi bütçemizin 
4 - 5 yüz bin lirası memurlar maaşatma gitmek
tedir, buna lüzum yoktur. 

îşte bütün bu malûmatı 'topladık, ayrıca bir 
ihtisas komisyonu yaparak bütün bunları süz
geçten geçirerek en demokratik ve memleket 
çocuğunun beden eğitimine en çok faydalı, 
memleketin bir tek kuruşunun dahi ziyama ma
hal bırakmıyacak bir kanun tasarısını en kısa 
zamanda yüksek 'huzurunuza getirmek üzereyiz. 

Şimdi size Beden Terbiyesiyle alâkalı ve bir 
parça da devri sabıkın idare zihniyetine iyi bir 
misal olacak bir hâdiseyi sunacağım : 

Bundan iki sene, dört ay evvel birtakım va
tandaşlar, zamanın Cumhurbaşkanına, Başbaka
nına, Millî Eğitim Bakanına, Beden Terbiyesi 
hakkında ihbarlarda bulunmuşlardır. Bu ihbar
lar iki maarif müfettişine teftiş, tahkik ettiril
miştir. Teftiş neticesi işte önümüzdedir. Bu, 31 . 
VII . 1948 tarihini taşıyor. Gizli ve zata mah
sus olarak zamanın Maarif Vekiline takdim edil
miştir. 

Zamanın maarif vekili bu teftişi yapan 
müfettişe şunu söylemiş, bu teftiş lâyihanızın 
içindeki malûmat gazetelere ve 'gazetecilere sı
zarsa sizi vekâlet emrine alırım demiş. (Maşaal-
lah sesleri) Ve hakkında ihbar yapılan, hakkın
da teftiş yapılan ve şimdi okuyacağım birçok 
üzerinde durulacak noktalar bulunan bu teftiş 
lâyihası muayyen bir muameleye tâbi tutulacak 
yerde doğrudan doğruya Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğüne havale edilmiş ve bu teftiş lâ
yihasını da bu seferki Beden Terbiyesi Kongre
si vesilesiyle ve kongre delegelerinden birisinin 
işareti üzerine öğrendim ve ben bu lâyihayı Cu
martesi günü elime aldım, şimdi de huzurunuz
dayım. Bu lâyihada ç'ok enteresan şeyler. var ar
kadaşlar. Meselâ; fakir milletin alın teri ile top
lanan ve beden terbiyesini sarf ficin tahsis* "edil
miş paralardan iki sene içinde'24 000 lirasinın 
ziyafet masrafı olarak kullanıldığını tesbit et-
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miş ıbülunuyoruz. (O ooo, sesleri) Ve sporcula
rı, gerek bizimkileri, gerekse misafirleri, Ada'-
dan İstanbul'a getirip götürmek için 1 000 li
raya motor tutulduğunu teshit etmiş bulunuyo
ruz. Buna benzer üzerinde cidden durulmaya 
değer ve müfettişin Ibeyan ettiği veçhile 'birçok 
memurun işine nihayet verilmesini icabettiren 
meseleler vardır. Son hulâsasından bâzı şeyler 
okursam, bilmiyorum zamanınızı alır mıyım? 
(Dinliyelim sesleri') Netice olarak : 

(Umum Müdürlük muamelâtında malî mu
rakabe vazifesinin ihmal olunduğu kanaati hâsıl 
olduğu, yolsuz tahakkuklardan muhasibin şah
san istifade etmiş 'olması, laynı muhasibin spor 
oyunları başkanı muavinliğine tâyin olunarak 
kendisine menfaat temin edilmiş bulunması, 
malî murakabe vazifesinin dürüstlükle ifası 

imkânlarını selbeylediği yolsuz tahakkuk 
muamelelerinin, masraf tahakkuk mercile
rinde sorumluluk endişesinden azade ge
niş bir telâkkinin hâkim olduğuna delâlet et
mekte bulunduğu, ve bu halin izalesi temenni
ye değer olduğu) zikredilmektedir. 

Bu defa yapılan teftişlerde dahi Maliye Mü
fettişinin yolsuz ve usulsüz olarak tes'bit ettiği 
muamelelere muvazi olarak genel müdürlük ve 
bölgeler muamelâtında yukarda 'mahiyetleri taf-
silen arz ve izah olunduğu veçhile bütün araş
tırmalarımız ve incelemelerimiz sırasında katî 
ve muhakkak suiistimali ifade eden bir hale Tas
lanmamış, fakat; 

1. Talimatnamesi gereğince bölgelerin malî 
yıl sonunda kesin hesaplarını bölge istişare he
yetlerinin tetkik raporla-riyle birlikte. Genel Mü
dürlüğe göndermemiş olmaları, gönderenlerin (ki 
miktarları pek azdır) ise kesin hesaplarının 
Oenel Müdürlükçe tetkik ve tasdik olunarak 
mahallerine iade edilmemiş bulunması, İstan
bul, İzmir, Ankara gibi en zengin ve büyük böl
gelerin hesaplarını merkeze hiç tetkik ettir-
miyen bölgeler arasında bulunması ve bu ha
lin. gerek merkezde, gerek bölgelerde devam 
edegelen bir itiyat gibi yerleşmiş olması, bu hu
sustaki mevzuatın tamamiyle ihmal edilmiş bu
lunması ; 

2. İstanbul ve İzmir gibi muamelâtı kesif 
olan bölgelerde satınalma karar onaylarının ve 
buralarda yapılan her türlü ödemelerin mevzu
at »mucibince âmiri ita olan vali tarafından ya
pılmayıp, salâhiyeti olmıyan bölge müdürleri 
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veya müdür vekillerince yapılması, bu suretle 
bölge müdürlerinin aynı zamanda hem âmiri ita 
hem de tahakkuk memurluğu vazifelerini yapar 

j duruma geçmeleri; 
i 3. Maç biletlerinin karaborsaya düşmeme

si için yalnız gişelerde ve kulüplerde satılması, 
bundan evvel şahıslara, bayilere verilmemesi ve 

I bir kişiye üç biletten fazla bilet satılmaması ka-
, rarlaştığı ve bu karara herkesten evvel maç ter

tip komitesi âzalarının riayet etmeleri gerektiği 
i halde, aynı komite üyelerinin İstanbul Bölge 
I Muhasebesinden külliyetli miktarda maç bileti 
j satın almış bulunmaları, İstanbul Bölge Müdür 
; Vekilinin mevzuata aykırı olarak gene külli-

yetli maç biletini parasız olarak şahıslara da
ğıtmış bulunması, ve bu biletlerin (taksi - ver-

i gi ücretlerini bölge muhasebesine ödetmesi, 
I evvelden beri maç yerlerine büyük miktarda 

seyircinin parasız olarak sızdığı veya sızdırıl-
I dığı bir hakikat olarak kabul edildiği halde, 

maçlar hâsıllarını sürekli olarak düşüren bu 
durumun önüne geçilememesi, maç biletlerinin 
halkın, gazetelerin geniş tenkidlerine sebep 
olacak şekilde komite azaları tarafından şahsan 
satma!inmiş bulunması, bu takdirde birinci el-

; lerde değilse bile ikinci, üçüncü ellere geçtik
lerinde bu biletlerin kara borsada kullanılma
larının daima ihtimal dâhilinde olması, bu du-

j rama daha evvel ıttıla hâsıl edildiği halde kati 
teşebbüslerle bu halin önüne geçilememesi, satı
şa arzolunan maç biletleri hakkında bir tutana
ğın mevcut olmaması, maçlardan sonra satılan 
'biletlerle dip koçanlarının karşılaştırılmıyarak, 
bu dip koçanların yapılması, binnetice satılan 
biletler hakkında vesikalara dayanılarak bir 
hesap almak imkânının bulunmaması, son 
Avusturya maçında olduğu gibi diğer mühim fut
bol maçlarında da bir tertip komitesi teşkil 
edilmemesi; 

4. İstanbul bölgesinde şehir içi sabit tari
feli vasıtalar varken sporcular için deniz motor 
ücretleri ve yine şehir içinde yüksek otomobil 
ücretleri tahakkuk ettirilmesi, mühim müsaba
kalarda yapılan masrafların bir kişiye yaptı
rılması ; 

5. İsraf edildiği kanaatini kuvvetlendire
cek derecede ziyafetlerde, yemeklerde, yüksek 
(konsomasyon ödemeleri yapılması, iaşe ve ibate 
edildikleri büyük otellerde yemekleri çıkan spor-

I .culara aynı zamancfa başka yerlerde ziyafetler 
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tertip edilmesi, bu durumlarda hiç olmazsa otel- ı 
de çıkan yemek ücretlerinin hesaptan düşülmesi; 

6. İhtisası olmıyanlara ek görevler verilmiş 
olması, bu şekilde kadroların iyi kullanılmış bu
lunmaması, İzmir bölge müdürünün sarf evra- j 
ki olmadığı halde avanstan fuzuli masraflar 
yapmış bulunması; 

7. İstanbul Bölge Müdür Vekili Vahi Ok
tay'ın Yunanistan'da Millî Maç amatörlerine fu
zuli olarak 6 şar lira dağıtması ve bunu bölgenin 
katî sarf senedi ile kapatmış bulunması; 

8. İstanbul bölgesi tahsisatiyle Genel Mü
dürlük mensuplarına stilo kalemleri alınması; 

9. Bölgelerde demirbaş eşyanın kullanıl
masında mevzuata uygun hareket edilmemesi"; 

10. Mevzuata aykırı olarak Genel Müdür
lük ve bölge mensupları üzerinde iki yıldan beri 
kapatılmamış avansların bulunması ve bunların 
sarf evrakı mevcut olmadığı halde ilgililerin her 
hangi bir takibe dahi tâbi tutulmamalari; 

11. Muhasebe Müdürüne malî terimler mev
cut olmadığı halde malî terim derlemesi kar
şılığı fazla mesai ücreti ödenmesi; 

12. Terim komisyonu âzalarının memleket 
içi ve dışı seyahatlerinde dahi kendilerine mesai 
dışr terim komisyonu ücreti tahakkuk ettirilmiş 
olması; 

13. Sekiz kişi olarak İstanbul İnönü Stadı 
sahasının tanzimine memur oldukları ve bunlar 
için aylık ücret aldıkları halde, bu ekipin Koço 
ismindeki şefine son atletizim müsabakalarında 
bu vazifedeki çalışmasından dolayı (kendisine ve 
işçilerine) ayrıca yüksek ücret ödendiği, halbuki 
bu sekiz kişinin bu işler için aylıklı bulunmaları; 

14. Sportif Oyunlar Federasyonu Başkanı 
Vedat Abut'un İstanbul'da Tenis Kulübü Ajanı 
Hasan Akev'den aldığı borç para karşılığı ola
rak bu zata gönderdiği topların federasyonun 
topları olduğu kanaati hâsıl olması; 

15,. Genel Müdürlükte ambar memurunun 
satınalman bâzı eşyayı görmediği halde bunların 
tesellüm muamelelerini ve ihraçlarını yapmış ol
ması; 

16. Sportif Oyunlar Başkanı Vedat Abut 'un 
birçok raket ve topların ciheti sarfını göstereme
mesi; 

17. İstanbul bölgesinde satınalman bâzı 
eşyanın "ambar defterine kaydedilmemiş bulun
ması; 
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18. Telif haklarının talimatına uygun ola

rak ödenmemesi ve telif hakları ödenen bâzı eser
lerin orijinalleri istendiği halde bu eserlerin gös
terilmemesi; 

19. Ankara stadı büfesindeki hususi mi
safir ve hususi yemek palalarının ziyafet verilmiş 
gibi gösterilecek ödettirildiği kanaati hâsıl olması 
ve bu gibi muvazaaların hiç olmazsa her türlü 
tahminlere ve dedikodulara yer vermiş bulan
ması; 

Bu teşkilâtta evvelce Maliye Bakanlığı yapı
lan denetlemede tesbit edildiği gibi, mesuliyet 
duygusundan azade olmak üzere geniş ve disiplin
siz bir zihniyetin hâlâ devam etmekte olduğunu 
ve izalesinin tekrar temenniye şayan bulunduğu
nu göstermektedir.» 

Binaenaleyh müfettiş yapılacak işleri de söy
lemiş. Ben şahsan diyebilirim ki, bunlardan hiç 
birisi de bu güne kadar yapılmamıştır. Bu hâdi
seye muttali olduğum cumartesi günü, Başba
kanla temas etmek istedim, imkân bulamadım, 
şu dakikada görüşeceğim ve kanun tasarısının hu
zurunuza gelmesini beklemeden bu teşkilâtı, bil
hassa bu müfettiş raporunun ışığı altında derhal 
yakın günlerde temizliyerek halledeceğim arka
daşlar. (Soldan alkışlar). 

MURAT ALİ ÜLGEN (Konya) — «Bu tef
tiş lâyihanızın içindeki malûmat gazetecilere sı
zarsa seni vekâlet emrine alırım» diyen Vekili 
Divanı Âliye verelim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Müsaadenizle bir kelime daha ar-
zedi,yorum. Burstan bahsedeceğim. Biliyorsunuz 
eskiden yatılı, burslu talebelerimiz vardı. Yaptı
ğım tetkikatta burs mevzuunun iyi netice verme
diği kanaatine vardım. Çocuğun eline 100 lira 
veriyoruz, nihayet gençtir, 100 lirayı on gün 
zarfında ihtiyaçlarına sarfedîyor, 20 gün aç kalı
yor, perişan oluyor. Bu kanaate vardığımız için
dir ki, kanunun verdiği imkândan faydalanarak, 
Vekâletimize bağlı müesseselerde yani yüksek 
okullarda tekrar burstan vazgeçerek derhal ya
tılı sisteme döndük ve tatbikata başladık. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Fakültelerde bu işin daha düz
gün bir hale gelmesi için üniversite ile temas ha
lindeyiz. 

Arkadaşlar; bu arada memleket gençliği için 
mühim olan bir noktaya da temas ederek, Meclisi
nizi malûmattar kılmak istiyorum; memlekette 
yüksek tahsil yapmak istiyen binlerce ve binlerce 
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genç var ve bilhassa bunların içerisinde kabili
yetleri ve zekâları itibariyle okumaları cidden 
memleket için hayırlı olacak, çok fakir, kimsesiz 
kasaba ve köy çocukları vardır. Eğer okumayı 
paralı olanlara tahsis edersek bu çocuklar okuma 
nimetinden ve dolayısiyle memleket bu çocukla
rın nimetinden mahrum kalacaktır. (Bravo ses
leri). Ohalde bunları okutmak lâzımdır. Ne ile? 

Devlet parasiyle. Ama Devlet parasının so
nu yok değildir. İmkânlar mahdut. Bu ikisini 
bir arada halletmek için günden güne genişli-
yen ve genişlemesi icabeden Millî Eğitim Büt
çesini daha fazla yormamak ve dolayısiyle bir
çok gençleri bundan mahrum «tmemek için 
şöyle bir düşüncemiz var: Bir fon tesis etmeyi 
düşünüyoruz. Gençlere meccani tahsil yerine 
ödünç para ile tahsil imkânlarını vermeyi düşü
nüyoruz. (Soldan bravo sesleri) İstiyoruz ki, 
hangi maksat için olursa olsun okuyan çocuk, 
Devlet yardımı ile okuyan çocuk dışarı çıktığı 
zaman Devletin, milletin" yardımını taksitle ve 
ceste ©este bu fona iade etsin. Eskiden bu, 
mecburi hizmetle ifa ediliyordu. Bugün mecburi 
hizmet sistemini kaldırıyoruz. Çünkü birçokları 
Devlet kapısından iş istediği halde veremiyoruz. 
Dün öyle değildi, doktor bulamıyorduk, mü
hendis bulamıyorduk. Maaşla mühendis ve dok
tor çalıştırmak için mecburen, okutuyorduk. 
Bugün çok şükür vardır ve çalışmaktadırlar. 
O halde Devletin İlk anda koyacağı bir ser
maye ile teşkil edilecek bu fon oradan yetişen
lerin ödiyecekleri taksitlerle ve yapılacak ba
ğışlarla günden güne büyüyecek ve bu suret
le Devlete yük olmadan fakir çocukları yüksek 
tahsile eriştirmek İmkânını bulacağız. (Alkış
lar) 

Bu düşünce Yüksek Meclisinizce de muva
fık görüldüğü takdirde böyle bir Kanun tasa
rısı ile de inşallah huzurunuza çıkacağız. 

•Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Mehmet Özbey. 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, sınıfta kalayı talebeler, okulların sağlık du
rumu, öğretim elemanları, köy ve şehirlerde 
okulların kâfi olup olmadığı ve maarif sistemi
miz hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
T ev filî îleri'nin sözlö cevabı 0/54) . uı 

wT. B. M. W Söjfaı Başkanlığına 
l.'-'±~ Okullarımızda sınıfta kalanlar çok, ' 
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randıman azdır, sınıfta kalma nispetinin azal
tılması için ne düşünülüyor? 

2. — Okullarımızda sağlık durumu, çocuk
larımızın iyi yaşama ve yetişmesi üzerinde 
Bakanlığımızın düşüncesi nedir? 

3. — İlk, orta, teknik ve yüksek okullarda
ki öğretim elemanları ve ders mevzuları tatmin 
edici midir, öğretmenlerin terfi ve tekaütlüğü 
için bir değişiklik yapılması düşünülüyor mu? 

4. — Köy ve şehirlerimizdeki okullar kâ
fi midi? Okulsuz köyümüz ne kadar ve ne za
mana kadar yetiştirilebilecektİr? 

5. — Maarifimizde esaslı ve müstekar bir 
sistem kurabilecek mi ve Türkiye'de beden 
terbiyesi ve spora bir yön verilebilecek midir? 
Okullarımızda öğrencilerimizin gıdaları kâfi 
midir? Burs şekli uygun mu dur? 

Bu hususları sayın Millî Eğitim Bakanımızın 
Meclis kürsüsünden sözlü olarak açıklamada 
bulunmasını saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın ar
kadaşlarım, kıymetli Millî Eğitim Bakanımıza 
verdikleri izahattan dolayı teşekkür ederim. Fa
kat tamamiyle tatmin edilmiş değilim. Maari
fimizin yarasının derinliğini kısaca yüksek hu
zurunuzda arzedeyim: 

Talebe durumu; çocuklarımızın yetişme tar
zından biz de öğretmenler de, vefliler de tama
men memnun değildir. Niçin? Usullerimiz bo
zuk, öğrencilerimiz bakılmıyor, öğretmenlerimiz 
tatmin edilmiyor. Türkiye'mizde bütün talebe
lerimizi ele alalım. Aile muhiti, sokak muhiti, 
okullarımızın durumu, bunlar hep tetkika ve ıs
laha değer mevzulardır. Sınıftaki çocuklarımı
zın randımanı azdır. Sınıfta kalanlar pek çok
tur. Evet kabiliyetsizler ve tembeller kalsın. 
Fakat yetişebilecek ve sınıf geçebilecek çocuk
lar da hatalarımız yüzünden sınıfta kalıyorlar. 
On yedi bin okulumuzda, kırk altı bin öğret
menin okuttuğu 1 522 000 talebeden ancak 
180 000 geçiyor, geride 1 342 000 talebe sınıfta 
kalıyor. Yani sınıf geçen talebe sekizde birdir. 
Bir çocuğun masrafı en az bir aileye senede 
100 liraya mal (olsa 152 milyon nakdi zarar, 
mânevi ziyan da,.hariç, bunlardan başka belgeli 
talebemiz de dört bine yaklaşıyor, bu da çok
tur ve yazıktır, 
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ilkokulu bitiren çocuklarımızın ekserisi ya 

liseye veyahut da sanat enstitüsüne gidiyorlar. 
Liseleri ele alalım. Bir senede 11 150 talebe j 
liseye giriyor, fakat bunlardan ancak 2 208 ta
lebe mezun oluyor. Takriben dokuz bin talebe J 
muvaffak olamıyor, okuyamıyor, neden1; Tale- i 
be muztarip, öğretmen muztarip. Sebebini aşa
ğıda arzedeceğinı; 

Sanat enstitülerine gelince; sanat enstitü e-
rimizde 36 968 talebemiz vardır. Bunların içe- | 
Tisinde çok kıymetli motorcu, tesviyeci, maran- j 
goz, elektrikçi, den irci gibi kıymetli elamanlar ı 
yetişiyorlar. Fakat hayatta çoğu sıkıntı içeri
sinde. Çalışacak sanat muhiti bulamıyorlar. Bir 
çoğu da Hükümet kapısına memuriyet için ko
şuyorlar. Ben şurada bir temennide bulunaca
ğım. Türkiye evvelâ ziraat memleketidir. Ateş 
böceği gibi tarlalarda çok şükür traktörler gör
meye başladık. Fakat bozulan traktörleri ya
pacak bir sanat şubemiz yoktur. Türkiye tarla
ları. traktörler mezarlığı haline gelecek çeşit 
çeşit traktörler. Mazhariç, Makkormik, Kater-
pille, ITanomak, Lans, Kop, Alşermiş, Man gibi. 
Muayyen ve faydalı bir sistemin Türkiye'ye 
gelmesi yerinde olur. Sonra sanat enstitüsü 
mezunlarının çok acı ve köklü derdi vardır. Li
se ve Köy enstitülriııe muadil bir tahsil yap
tıklarına göre onlar subay oluyorlar, bunlar | 
olamıyor. Büyük bir haksızlık. Zamanımızın 
harbi motöre ve tekniğe dayandığına göre ta
mamen teknik bilgilerle mücehhez olan ve ru
hu motor sesleriyle yetişmiş bulunan bu genç
lerin yedek subaylık hakkının tanınması gayet 
adilâne olacaktır, öğretmenlerimize gelince; 
kalpleri fazilet ve feragatle dolu cemiyetimizin. 
bu fedakâr zümresini, yüksek huzurunuzda hür
metle selâmlarım. Şu kapıcımızdan tufanı da 
şurada oturan Reisicumhura varıncaya kadar 
her sınıf insanın, mânevi anası öğretmendir. Bu
gün öğretmen muztarip ve şikâyetçidir. Çünki I 
muallimin karnı doymazsa sınıfta 70-80 çocuğu
na nasıl huzuru kalple veccl içerisinde ders an
latabilir. öğretmenlerimizin azını tatmin edici 
kanun'1 ar çıkarıldı. Fakat ekserisi ihmal edildi. 
İlkokul öğretmenlerimizden başlıyalım. Bugün 
15 189 köy okulumuzdan 6 000 eğitmen öğret
men olarak çalışıyor. Ve bunlara biz aylık ola
rak 32 lira para veriyoruz. Çocuklarımızı talim 
ve terbiyelerine tevdi ettiğimiz eğitmenlerimize 
verilen bu. 32 lira aylık çok azdırV Bir öîlacı | 
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maaşı bile değildir. Maarif Vekilimizin odacısı 
Osman Gün 130, odacıbaşı. 150 lira maaş alıyor, 
eğitmenlerimiz ise 32 lira çok az ve acı, insaf 
edelim. Misaller; Ishak, Yeşilköy, Bunak, Dir
ini!, Beyşülava, Bucak, Tefenni, Burdur ve 
Türk eğitmenleri gibi. 

Yine ilkokulda öğretmenlerimizin, çoğu ter
filerin! alamadıklarından dolayı: nmztariptirler. 
ilkokul öğretmenlerimizin, mühim bir kısmı kad
rosuzluk .yüzünden sıkıntı içerisindedirler. Bun
lara çabukça hal çaresi bulmamız lâzım. Türki
ye'de dört bine yakın öğretmenimiz kadrosuz
luk yüzünden terfi edemediklerinden üzgün
dürler. 4598 sayılı Kanuna göre iki üst derece 
aylık alarak yeni bir terfi süresine girmiş 
ve fakat kadrosuzluktan bir seneye yakın za
mandır haklarım alamamış öğretmenlerimiz var
dır. Yine bulundukları derecede kanuni müdde
tini dolduran, birçok ehliyetli, öğretmenler kad
ro darlığı yüzünden terfilerini alamamaktadır
lar. Sonra lisede mecburi ders saati 15, orta
okulda 18 dii'. Teknik Öğretimde ise 28 mecburi 
ders saatine 16 ders saati ilâvesiyle 44 yapar ki, 
bu biı- hocayı yıpratır ve vaktinden evvel çö
kertir. 

Yine ortaokul öğretmeni saat başına beş, 
lise öğretmeni sekiz, lira alırken meslek ders 
öğretmeni 3 lira almaktadır ki, bu büyük bir 
haksızlıktır, bunun da düzelmesi lâzımdır. 

Kazalarda Millî Eğitim memurları bütün ka
za ve köylerinin maarif işlerini çevirme
si ve başöğretmen sıfatiyle ders vermesi 
okuldaki bütün talebelerin kaydı, sicilli, 
notları öğretmenlerin yetiştirilmesi, hasta öğ
retmenlerin yerlerini doldurması talebe velile-
riyle temas etmesi, Millî Eğitim müdürünün bu-
yuruklarını uygulaması, bütün kaza ve köyle
rinin öğretmenlerini kontrol etmesi izin, maaş 
işleri ve bütün okulların ihtiyaçlariyle meşgul 
olması* mecburiyeti vardır. Şu halde kaza ma
arif memurları bütün öğretmenlerin ilk mer
cii ve kazanın millî eğitim ihtiyacını gören ve 
çeviren mesul bir memur olması ve çok mahmul 
ve meşgul bulunması bakımından Millî Eğitim 
memurlarının başöğretmenlikten ayrı ve müs
takil (Millî Eğitim memurluğu halinde çalışıl
ması uygun olur. Sonra 6 sene okuyarak mezun 
olan Köy Enstitüsü mezunlarımıza yirmi sene 
hizmeti mecburiye çoktur. Kanuni müddeti bir 
buçuk misli 9 sene olması lâzımdır. İlkokul öğ-
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retmenlerimiz yapı sandığından da şikâyetçidir- ı 
ler. Bunlar mecburi tutulmamaları istemiyen-
lerin parası derhal iade edilmelidir. Yapı san
dığı sermayesi sekiz milyondur. On üç bin öğ
retmen kayıtlıdır, yedi bin öğretmen evsizdir, 
bunların içerisinden ancak kodamanlar ve ilti
maslılar ev yaptırıyorlar. Orta ve lisedeki öğ
retmenlerimize gelince; ilkokul öğretmeninin üni
versite profesörlüğüne varıncaya kadar yükse
lişini programımız kabul etmişken bugün ilkten 
imtihanla veya okuyarak ortaya ve liseye geçen 
arkadaşlar: Sanki bu üstün kabiliyetleri bir 
suçmuş gibi terfi edememişlerdir. 5242 sayılı 
Kanunla .15 yıl hizmet eden bütün ilkokul öğret
menlerin başarısı ve durumları nazara alınma
dan hepsine birer derece terfi verilmiştir. Hal
buki bunların içerisinden imtihan verenler yine 
üstün bir başarı ile orta tedrisata geçerek orta
okul ve lise öğretmeni olan bütün arkadaşlar 
bu terfiden mahrum bırakılmışlardır. Bugün 
öğretmen okulundan mezun iki arkadaştan bi
risi ilkte olduğu için maaşı ellidir, diğeri ise 
orta tedrisata geçtiği ve başarı gösterdiği için 
40 dır. Bu büyük bir haksızlıktır. Binaenalyeh 
bu şekilde mağdur olan bütün ortaöğretimdeki 
öğretmenlerimize birer derece terfi vermak âdi
lâne olacaktır. Birçok öğretmenlerimiz vardır 
ki, askerlikte geçen müddetleri terfilerine sayıl
madığından üzgündürler. Bu müddetin terfiden 
hesaplanması yerinde ve adilâne olacaktır. 
Sonra Türkiye'de resimiş, müzik ve be
den terbiyesi öğretmenleri yirmi sene 
evvel yirmi beş lira asli maaşla tâyin 
edilmişler, yirmi sene hep aynı maaşı vermişler
dir. Bunlar da çok üzgündürler. Bu ders hoca
larının da hiç olmazsa bir derece terfii onları . 
kısmen olsun memnun ve mesut edecektir. Bil
hassa haftanın bütün cumartesini müsabakalar, 
pazarları izci gezileriyle geçen vefakâr beden 
terbiyesi öğretmenlerini düşünmek lâzımdır. | 

Sanat Enstitüsü muallimleri de muztariptir. I 
1800 e yakın öğretmenimiz de şöyle muztariptir. ı 
Sanat enstitüsü mezunlarından çalışkan ve başa
rılı olanlar öğretmen olmak için imtihan veri
yorlar, öğretmen olarak tâyin ediliyorlar. Bu öğ
retmenler senelerce meslek ve atelye öğretmen
liğini başarıyorlar. Meslekte s büyük ehliyetleri i 
görüldn bu çalışkan meslek arkadaşlarının asıl ! 
öğretmenliğe ve esas kadroya alınmaları lâzım
dır. Çok aci bir noktadır ki, müteferrik kadro- i 
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da bulunan bu öğretmenler hastalanınca iki ma
aştan sonra açığa çıkarılıyorlar. Daire âmirleri 
de akıllarına estikçe her zaman için bu feragat-
kâr hocaları müstahdem kadrosundan oldukları 
için vazifelerine son veriyorlar. Bütün hayatla
rını bu mesleke bağlıyan büyük fabrikaları bıra
karak faziletle dolu öğretmenlik meslekine ken
dini veren bu cefakeş öğretmenlerimizin yerinde 
olan bu endişesini halletmek ıstıraptan kurtar
mak Kanuna ve vicdana uygun olacaktır. 

Öğretmenlerin tâyin ve nakilleri keyi'i olu
yor. Ağustosta yapılmalıdır. Sene ortasında kı
şın içide yapılan tâyinler ve nakiller muallim 
ailesini perişan ediyor. Şark hizmeti mektepten 
mezun olunca üç sene Anadolu'da vazifeden 
sonra üç sene Doğu'da mecburi hizmet yap
tırmalı, sonra da Türkiye 'nin en iyi yerlerine 
istediği ile vermelidir. Hulâsa muallimleri 
mecburi bir sebep olmadıkça katiyen yerlerin
den ayırmamalıdır. 

4926 sayılı Kanunun beşinci maddesine 
göre vekil bir muallimi istediği yerde kulla
nabiliyor. Müze, kütüphane, ve büroda çalış
tırıyor. Bu suretle talebeler de mekteplerde 
yarım tahsille kalıyor. 

Mühim bir nokta daha, 5434 sayılı Emekli 
Kanununa göre bir memur 30 yıl çalıştıktan 
ve 55 yaşını doldurduktan sonra emekliye ay
rılabiliyor. Bu kanun dairede masa babında, 
sıcak odada çalışan memurlar için belki doğ
ru olabilir. Fakat bir sınıfta masa başı işin
den başka bahçede, kendisine emanet edilen 
80 - 100 çocukla ve onların he rtürlü talim ve 
terbiyeleriyle meşgul olan ve başbaşa kalan ve 
onları yetiştirmekle nefeslerini tüketen öğret
menlerimizin çoğu tekaütlüğe de kavuşama-
dan ciğer ve gırtlak vereminden ölüyorlar. 
Bilhassa ana olan kadın öğretmenlerimiz de 
yuvalarında bitkin kalıyorlar. Bunun için ya
rının hür ve demokrat neslini elinde yuğura-
rak istediği gibi yetiştiren çok fedakâr öğret
menlerimizin tekaütlükleri kadın öğretmenler 
için yirmi, erkek öğretmenler için 25 sene 
olarak hesaplanması çok âdilâne ve yerinde 
olacaktır. Bilhassa vücutlarını ifrat derecede 
harcıyan beden eğitimi öğretmenlerinin teka
ütlüklerinin yirmi olarak kabulü âdilâne olur 
kanaatindeyim. 

Sonra şehirlerde bir okula beş öğretmen 
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veriliyor, köylerde ise beş sınıfa bir öğretmen 
veriliyor. Sonra müsabaka imtihanına iyi ye-
tişemiyen köy okul çocukları bittabi, kazana
mıyorlar. Köylerimize de bol öğretmen vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Yüksek okullara gelince; burada da tale
be ve öğretmen nispeti pek garip ve imtihan 
şekilleri de berbattır, öğretmen nispetlerine 
gelince bu da bir ucubedir. Birkaç misal Ma
liye Meslek Okulunda 172 talebe vardır, 21 ho
cası vardır. Grüzel Sanatlar Akademisinde 
342 talebe vardır, 64 hocası vardır. Ankara 
Hukuk Fakültesinde; 2300 talebe vardır, 31 
hocası vardır. Ankara Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde 373 talebe vardır, 62 hocası vardır. An
kara Devlet Konservatuvarmda 19 talebe var
dır, 20 hocası vardır. Hep gelişi güzel. 

Yüksek okul mezunu talebelerimiz muzta-
riptir. Meselâ Mülkiye Mektebi mezunları ül
külerinde daima karanlık ve kırgındırlar. Bu 
teessürlerinde haklıdırlar. İstanbul, Ankara 
ve İzmir valileri ekseriya asker ve doktor, 
bugün artık valilik bir meslek olmalıdır. Hal
kımızın ve yurdumuzun bugünkü ihtiyaçları 
karşısında valilerimizin yalnız asayişi teminle 
mükellef olacaklarını kabul etmek asla muva
fık değildir. Halkımızın iktisadi ve içtimai 
kalkınmasında kanuni vazifeleri olan idare 
âmirlerinin bu maksada uygun olanlar arasın
dan tâyin olunmaları daha isabetli olur. Memle-
ketemizde pekâlâ bu elemanları yetiştirebile
cek kıymetli öğretim müesseselerimiz vardır. 
Biz fazilete, bilgiye ve ihtisasa kıymet vere
ceğiz. Arkadaşlığa ve akrabalığa iltimasa de
ğil. Aksi vakıalar insanı üzüyor. îşte birkaç 
misal; 

1. Evvelce Erzincan Valisi iken namüte
nahi suiistimallerinden dolayı Bakanlık emri
ne alınan ve Danıştaym Heyeti Umumiyesinin 
suiistimalini tasdik ettiği ve sabık Adliye Ba
kanı Ali Rıza Türel'in himayesiyle cezadan 
kurtulan birisi bugün bir vilâyetimizde hâlâ 
validir. 

Yine Kırklareli'nin Vize kaymakamı iken 
kaçakçılıktan beş aya mahkûm olan ve hapis 
cezasını fiilen çeken ve muhtelif suiistimalle-
riyle yine Danıştaya sevkedüen birisi yine bu
gün validir. 

Burdur defterdarı hakkında alınan bir 
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mektuptan notlar: Burdur defterdarı Bur
dur'a gelişinde bir tek sandalya getirmemiş
ken Burdur'dan ayrılışında vagon dolusu bin
lerce lira kıymetinde eşyaları gitmiş ve birçok 
eşyaları da bir tanıdığına bırakmıştır. Bu def
terdar hakkında Cumhurbaşkanına Başbakan 
ve diğer bakanlara ve biz milletvekillerine de 
şikâyetnameler göndermişlerdir. Bu şikâyet
nameden diğer bir not okuyorum. 

Yeşilova'da bir Maliyeci arkadaş defter
dar geldiğinde akşam ziyafet vermemiştir. 
Sonra bunun açığa çıkarıldığını öğreniyoruz. 
Sonra diğer bir arkadaş Tefenni'de defterdara 
ziyafet vermiştir, terfi ettirilmiş olduğu söy
leniyor. Diğer bir satır okuyorum; Milleti ve 
Hazineyi soyup soğana çevirmesi revayı hak 
mıdır? îşte bu defterdar Burdur'dan alınmış, 
Çorum'a gönderilmiştir. Eğer bunlar birer ha-
kikatsa bu memurun derhal tasfiye edilmesi 
lâzımdır. Çünkü bugün halen boşta yüksek 
mektep mezunu kalpleri vatan aşkiyle dolu 
yüzlerce genç vazife ve iş beklemektedirler. 

Hulâsa sayın arkadaşlar, valilik Ibir meslek 
'olmalı, imtiyazlı olmamalıdır. Demokrat iktida
rımızda asla bir imtiyaz ve iltimas hâkim olmı-
yacaktır. Bu mübarek vatan topraklarımızın 
üstünde ve al ak bayrağımızın altında ancak 
ve ancak adalet hâkim olacak, iltimas asla. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Okullarımızın sağlık durumlarına gelince; 
okullarımızın sağlık durumları da bozuktur. Bir 
senede 3600 talebeyi hastalıktan toprağa veri
yoruz. Çünkü her okulun doktoru yoktur, olan
lar da baştan savma yapıyorlar. Sağlık fişleri 
'hakikiyle dolmuyor. Çünkü mektep doktorları 
70 lira maaş alıyorlar. Her vilâyete bir okul 
doktoru verilmesi izmir, İstanbul ,Ankara gibi 
vilâyetlere birden fazla verilmesi yerinde olur. 

Veremli talebelerimizin hepsi sanatoryuma 
alınmıyor, hastanelerde boş yatak yok, çift ya
tıyorlar, her gün 112 veremliyi toprağa veriyo
ruz. Senede kırk bin veremli. ISaracoğlu Mahal
lesinin derhal satılması, ve parasiyle verem pa
pyonlarının yapılmasını ytoksek huzurunuzda 
bu kürsüden haykırmıştım. Sabık İktidar Halk 
Partisi kırk milyon lira sarfiyle İstanbul'da Si
gara Fabrikası yaptırmış, yine Halk Partisinin 
organı olan Ulus Gazetesi Amerika'dan gönde
rilen baba hindi öldü diye matem tutuyor. Bir 
hindi için acıyan ve ağlıyan Halk Partisi her 
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gün 'bu kara toprağın altına 112 veremli verir
ken katiyen merhamet hissi duymuyor. Yazık
lar olsun. (Soldan alkışlar). 

Okullarımızda kızlarımıza çocuk bakımı 
derslerine önem vermeliyiz. Doğan yavruları
mızın % 50 si ölüyor. İyi bir bakımla yirmi iki 
milyon nüfusumuzu kı&a bir zamanda 50 milyo
na çıkarmak mümkündür. Sınıflarımız da sıh
hi değildir. Sınıfların mevcudu 30 yerine 78 - 80 
oluyor. Talebe ile ayrı meşgul ulunamıyor. Bu 
suretle okullarımız halen ezbercilikten kurtula
mamıştır. Okullarımızda lâboratuvar esas ol
malıdır. Tecrübe, teknik başta gelmelidir. Köy
lerimizin bir çoğunda okullar yarım kalmış, ça
tıları ve damları yoktur. Üstleri açık ve peri
şandır. Birçok Yeşilova, tefenni, Bucak ve Bur
dur da olduğu gibi Türkiye'nin ekseri yerlerin
de aynıdır. Köyde 'okulların köylülerin yapması 
düşünülüyor. Bu büyük bir haksızlıktır. Köy 
okullarımızı da Devletin yapması yerinde olur. 
Köylülerimize hem yol yaptırıyoruz, hem yol 
parası alıyoruz. Ya yol parası almıyalım veya
hut aldığımız yol paralarını o köyün kendi yo
luna sarfedelim. Her kazada ortaokul açmak 
lazımsa müsait ilkokulların son sınıflarına orta
okul sınıfları ekliyerek açmak münasip olur. 
Sonra ortaokul yerine muhitin ihtiyaçlarına gö
re meslek okulları açma daha faydalı olur. 
Ağaç dikmek, aşı yapmak, ziraatçilik gibi. Tür
kiye ovalarında milyonlarca «aşısız yabani ar
mut ağaçları ve ahlatları var. Bunları aşılamak 
yerinde olur. (Alkışlar). 

Maarif sistemimize gelince; çok acı bir ha
kikattir ki, maarifimizin temel taşı olan ilk ted
risat bugün hâlâ padişahlık zamanından kalma 
37 s'enelik tedrisatı İptidaiye Kanuniyle idare 
edilmektedir. 23 Eylül 1329 tarih ve 305 sayılı 
hu modası geçmiş kanunun derhal değiştirilme
sini Cumhuriyet esaslarımıza göre ayarlanması
nı rica edeceğim, İlkokullarımızı bu feci vazi
yetten kurtarmak için köy ve şehir 'okullarımı
zı içine alan bir (İlköğretim Kanunu) yapılma
lıdır. Sonra ilkokul talimatnamesiyle programı 
arasında asla ahenk yoktur. Talimatnamede 
dersanede resim bulundurulmaz der. Program 
da ise sınıflara ünitelere göre resim asılır der. 
Eski talimatnamenin derhal değişmesi lâzım. 

Daha Sonra birçok şehirlerimizde çifte ted
risat devam etmektedir. Bu sistem iyi değildir. 
Derhal vazgeçilmesi lâzım. Köylerde kızlar için 
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okuma mecburiyeti 16 yaş değil, 12 olmalıdır. 
Çünkü iki sene geç nüfusa yazdırılan kızlar 16 
yaş iken hakikî yaşları 18 dir. Köylerde 16 ya
şındaki gebe kadınların okumaya mecbur tutul
duğunu gelmezlerse haftada 21 lira ceza kesil
diğini gördüm. Bütün köylerimizde kızlar için 
okuma mecburiyetinin 12 yaş olarak kabul 
edilmesi çok yerinde olur. Mekteplerde din 
dersleri ihtiyari değil mecburi olmalıdır. Allah 
korkusu olmıyan bir insandan her fenalık bek
lenebilir. Ahlâk olmıyan cemiyet yıkılır. Din 
dersleri dördüncü beşinci sınıflarda değil üçün
cü sınıflarda başlamalıdır. Çünkü birçok 
köylerimizde ilkokullar üçüncü sınıfa ka
dardır. îlk din bilgisini köy okullarımizda 
ve üçüncü sınıflarında vermek yerinde olur. 
Allah korkusu olmıyan bir insan komünist 
olabilir. Avrupa'da ve Amerika'da bulunan ta
lebelerimizden komünistliği (aşılananları esefle 
işitmekteyiz. Bunlar üzerinde çok acı ve cezrî 
tedbirler almalıyız. (Alkışlar). 

Orta mekteplerde Devlet imtihanları liseler
de olgunluk imtihanları fazladır. Yüksek okul
larda her yerde müsabaka ile talebe alındığına 
göre yapılan bu devlet ve olgunluk imtihanları ta
lebelerimizi oyalamadan başka birşey değildir. 
Kitap dili anlaşılır olmalı. Mütahassıs bir kurul
la düzeltilmeli ve buna bir istikamet verilmeli
dir. Eski kitap dili de fenadır, yenisi de anlaşıl
mıyor. Eskiden bir misal; müsellesin mesehası, 
kaidesi irtifaı hâsılı zarbının nısfına müsavidir. 
Yenisi; üçgenin ölçüsü dikeyinin oturağına vu
ruşunun yarısına denktir. (Gülüşmeler ve alkış
lar) Ne o, ne bu. Uygununu yapmalıyız. (Çok 
doğru sesleri). 

Sayın arkadaşlar, Maarifimizde asla esaslı ve 
müstakar bir sistemimiz yoktur. Sebebi her vekil 
işe başlar başlamaz aklına eseni yapıyor. Liseler 
üç senedir, dört sene olsun der. Birisi gelir mu
allim mekteplerini kaldırır. Bir diğeri gelir Millî 
Eğitim müesseselerini açar. Arkasından gelen ka
par. Son gelen İstanbul'a gider yine açar. Yük
sek Beden Terbiyesi Mektebi kurulur, ne kadrosu 
vardır, ne bütçesi. Hepsi keyfî. Hulâsa Maarif 
Vekili ne derse o olur. Hakikatta ise Maarif Vekâ-
leti istikametini talim terbiyesi verir. (Doğru 
sesleri) Bizde talim terbiye ise kızağa çekilmiş 
insanlardır. Orta Tedrisat Umum Müdürü işe ya
ramazsa talim terbiyeye getirilir. İlk Tedrisat 
Umum Müdürü beğenilmezse talim terbiyeye ve-
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rilir. Bir müfettişi umumi yorulmuş kafası dur- J 
muşsa talim terbiyeye verilir. Vekilin tâyin et- j 
tiği insanlar vekilin tesiri altında kalan ve daima 
empoze edeceği kimselerdir. Sayın arkadaşlarım, 
Maarifimizin selâmeti ancak ve ancak Talim ve 
Terbiye Dairesinin müstakil ve müstakar olmasiy-
le kabildir. Bu da katiyen tâyin ile değil, bütün 
Türkiye öğretmenleri ve ilim adamları tarafın
dan kurulacak bir şûrada seçilecek muhtar ve 
üstün bir talim terbiye kurulunun idamesiyle 
mümkündür. Yargıtay ve Danıştay gibi bu da 
inşallah bizim iktidarımıza nasip olacaktır. (İn
şallah, bravo sesleri ve alkışlar). Sayın arkadaş
larım, İller İdaresinin sekizinci maddesi mual
limleri büyük bir huzursuzluk içerisinde yaşatmak
tadır. Bir muallimin terfii, nakli ve istikbali bir 
valinin dudağı ucundadır. Bu anti demokratik 
kanunların değişmesi, İller Kanununun kalkması 
lâzım. 

Arkadaşlarım, Maarif Bütçemizi yerinde ve 
kıskanarak sarfedelim. Merkezde sırça köşkler ve 
ceviz kaplama binalardan vazgeçelim. Üstü ka
panmamış, yarım kalmış, köy mektepleri var. On
ları düşünelim. Hakikati görelim. (Alkışlar) Sa
yın arkadaşla?, Cumhuriyet Maarifimizin ilk se
ne bütçesi 480 bin lira idi. Biz ise bugün yalnız 
800 000 lira Devlet Tiyatrosuna yardım ediyo
ruz. 1939 senesinde 16 milyon lira olan bu bütçe
miz 10 sene sonra bugün 165 milyona çıkarılmış 
ilokul bütçesiyle bugün 166 milyon olmuştur. Yi
ne birçok köylerimizde mekteplerimiz tamam de
ğildir. Köylerimizin yolları yoktur. İçecek sula
rı çamur gibidir. Köyümüzü düşünelim. Onları 
yükseltelim. Sayın arkadaşlar, Bakanlık Yüksek 
öğretmen Okulunda okutmak üzere lise ve orta 
okullara parasız yatılı olarak aldığı talebeleri me
zun olunca başı boş bırakıyorlar. Böyle yüzlerce ta
lebe var. Bunları faydalı yerlerde görevlendirme
miz lâzım. 

Sayın arkadaşlar, bir Doğu üniversitesini aç
ma zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir de. Dört 
milyon nüfuslu İsviçre'de 9 üniversite var. Yir
mi iki milyon Türkiye'ye iki üniversite çok az. 
Biz de üçüncü Doğu üniversitemiz için hemen ha
zırlığa geçmeliyiz. (Alkışlar) Sayın arkadaşlar, 
öğretmenler birliklerine daima yardım etmeli, 
Bakanlığın çıkaracağı her neşriyattan onlara 
göndermeli, tatillerde öğretmenlerimiz için seya
hatler tertip etmeli, Avrupa ve Amerika'ya gi
den vapurlarımızın üçüncü mevkileri bomboş gi- I 
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dip geliyor. Bunlardan büyük tenzilâtlarla öğ
retmen kafileleriyle uzun seyahatler yaparak fay
dalı bilgiler toplamamız ve görüş ufkunu geniş
letmemiz öğretmenlerimiz için mânevi bir ka
zanç olur. Hususi ve yabancı okulları dikkatle 
murakabe edelim. Kitap tabeden öğretmenleri
mizi birer derece terfi esas kılalım ve teşvik ede
lim. Bakanlık kitapları ucuza satılmalı, halk ko
laylıkla ve ucuzca kitap alabilmeli. Bu suretle 
okumayı kolaylaştırnıalı. Türkiye'de okuyan yüz
de yirmi nispetini % 100 e çıkarmak için bütün 
gayretimizi sarf edelim. (Bravo sesleri). Teknik 
kitaplar da çok pahalıdır. Meselâ dört liradır. Fa
kir çocuklar alamıyorlar. Kitaplar zamanında ye
tişmiyor. Okullar açılınca kitapları zamanında 
yetiştirmeli ve tertip almalıyız. 

Kıymetli arkadaşlar, Türk gençliğinin fikir 
terbiyesinin ıslahı üzerinde uzunca konuştum. 
Şimdi de kısa olarak beden terbiyesi üzerinde 
konuşacağım. Tamamen antidemokratik olan ve 
12 seneden beri amel edilen 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanunu ne kadar çabuk değişir ve 
demokratik esaslarımıza uygun olarak ne ka
dar erken yapılırsa o derece memleket gençliği 
de istifade etmiş olacaktır. Halk Partisinin Türk 
gençliğine yaptığı en büyük tarihî hatalardan 
birisi de şudur: İdman cemiyetleri ittifakı, tam 
demokratik bir sistemle yürürken Cumhuriyet 
Halk Partisi (Türk Spor Kurumu) namı altında 
Türk gençliğini siyasete alet etme politikasını 
güderek Türk sporuna en büyük darbeyi vurmuş 
ve sakatlamıştır. Bundan sonra Başbakanlığa ve 
Millî Eğitim Bakanlığına Anayasaya aykırı *ve 
gelişi güzel yapılan 3530 sayılı Kanunla bağla
nan Beden Terbiyesi bugüne kadar birçok hata
ları da topallıya topallıya yürüdü geldi ve mil
yonlar heba oldu. Ankara'da 3 milyona 
yakın bir para ile yapılan 19 Mayıs Stad-
yomu ve İstanbul'da 9 milyon sarfiyle inşa 
edilen İnönü Stadyomu asla nizama uygun 
değil ve beynelmilel müsabakalara müsait değil
dir. Şimdiye kadar Beden terbiyesine sarfedilen 
ve eski iktidarın günahlarını taşıyan 35 milyon 
lira hariç, İnşaallâh bundan sonra Demokrat 
iktidarımızda asla bu ve buna benzer hatalar ol
mayacaktır. (İnşaallâh sesleri). Pek yakında bü
yük Türk gençliğine yaraşır kanun da en mü
kemmel bir şekilde çıkacaktır. Bilhassa Millî 
Eğitim Bakanımızın Türkiye'nin sporla en ile
ri ve en tecrübeli şahsiyetlerle yaptığı bu hafta 
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beden terbiyesi istişari kongresinde aldıkları ışık 
Türk sporu için büyük bir kıymeti taşıyacaktır. 

İzciliğe gelince: Her Devlet kendi gençliğini, 
kendi görüş ve düşüncelerine göre hazırlar. Ya
bancı ideolojilerle karşı karşıya kalan gençliği 
başı boş bırakmak memleketin istikbali için bü
yük bir tehlikedir. (Bravo sesleri). Bizde izcilik 
uzun zaman bayramların süsü olmaktan ileri gi
dememiştir. Halbuki Türkiye izciliği dünya iz
ciliği kadar eskidir. Bütün memleketlerde Hü-
hümetleri tarafından geniş yardımlara mazhar 
olan izcilik bizim memleketimizde maalesef hiç
bir yardım görmemektedir. Yalnız- Millî Eğitim 
Bakanlığı zaman zaman kamplar açmış, fakat 
bunlar hep mevziî kalmıştır, iş memleket ölçü
sünde ele alınmamış Devlet bu terbiyevi işi 
parmağının ucuyla dahi tutmamıştır. Son yıl
larda bâzı kıymetli arkadaşların sırf şahsi gay
retleriyle emekleme devresine girmiştir. Okul 
içinde olduğu gibi okul dışında da bir izcilik 
teşkilâtının vücuda getirilmesini ve buna Dev
letin maddi ve manevi bütün yardımlarının bu
raya tevcih edilmesi gerektir. (Doğrudur ses
leri). 

Dünya izcilik teşkilâtına ekseri milletler gir
diği halde biz henüz katılamadık. En kısa za
manda beynelmilel teşkilâta girme imkânlarının 
araştırılmasını rica edeceğim. Girmeliyiz sesleri. 
Gecen senelerde elli bin izcinin iştirakiyle Fran
sa'da yapılan dünya izci toplantısına en az biz 
beş kişi ile katılafeildik. (Çok yazık sesleri). Her 
teşekkülü müspet inkişaf sahasına götürmeye iti
madımız olan Millî Eğitim Bakan,mızm buna da 
gerekli önem vereceğine inanıyorum ve enerjik 
Bakanımızın kısa zamanda bu eksiklikleri telâfi 
ederek mesut bir neticeye tezce kavuşacağımızı 
umuyorum, sözlerime burada son veriyorum. He
pinizi selâmlarım, sayın arkadaşların. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERÎ 
(Samsun) —• Arkadaşlar; Mehmet özbey arka
daşını, soru ile alâkası olmıyan birçok noktalara 
temas ettiler. Hattâ kaymakam ve valilerden de 
bahsettiler. Bunlar İçişleri Bakanlığını alâkadar 
ettiği için üzerime almıyorum. Ben bu hususta 
fazla birşey söyliyecek değilim. Yalnız rakam
larda büyük yanlışlıklar olduğu için bunları tav
zih edeceğim. 

İlk okullarda mezuniyet nispeti f/c 80 dir.. 

.1950 O : İ 
Eğitim okullarında % 77 dir. 
Orta okul ve liselerde % 65 tir. 
Lise ve teknik okullarda % 75 tir. 
Yine sözlerinin arasında konservatuvardan 

bahsederken bu okulun 19 talebesi ve 20 öğret
meni olduğundan bahsettiler. Şu dakikada kon-
servatuvarm durumunu esaslı şekilde bilmiyo
rum fakat bir gece konser için gittiğim zaman 
gördüm ki koridorlar talebe ile dolu idi. Binaen
aleyh bu rakamlarda da büyük bir yanlış vardır. 

Arkadaşlar; kendilerinin fikirlerine hürmet 
ettiğim Mehmet özbey mütalâaları arasında şu 
böyle olmalı, filân söyle olmalıdır diye. Ben Millî 
Eğitim Bakanı olarak şu şöyle olsun, bu böyle ol
sun demek mevkiinde değilim ve zaten bugüne 
kadar hüsranımız, hep bakanlarınızın kendi ken
dilerine bu böyle olsun, şu şöyle olsun demesin
den ileri gelmiştir. Derdi göreceğiz, derde el 
koyacağız, derdin tedavisi için bu dertten anlıyan 
insanları bir araya getireceğiz, onların vereceği 
karar kesinleştikten sonra onu tatbik edeceğiz, 
üçe mi iner; dörde mi çıkar, 12 yaş mı, ben şah
san mesul bir kimse olarak dikte edemiyeceğim. 
Edemediğimiz müddetçe Millî Eğitim Bakanlığı 
istikrara kavuşabilir. Aksi takdirde bir insan 
zekâsı tek başına iş yapamaz. Bundan vazgeç
melidir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; demin ben öğretmenlerden şük
ranla bahsettim ve her zaman böyle kaydediyo
rum ve gezdiğim yerlerde talebelere, Öğretmen
lerin dünyada en saygı değer insanlar oldukla
rını telkin ediyorum. Ve böyledir, öğretmen 
dünyanın en saygıya değer insanı olmazsa öğret
men olamaz ve vazifesini yapamaz. Ama bu lâfı 
tümü için söylemiyorum. Onun için demin vazi
fesini yapan öğretmenin terfii ve terfihi diye 
sık sık ve İsrarla durdum. 

Arkadaşlar; bu bakımdan da ıstırabımız var
dır, şu dakikada talebesinden rüşvet alarak not 
veren öğretmenlerin mevcut olduğuna Millî Eği
tim Bakanı olarak kani bulunuyorum. Bu öğ
retmeni de aynı saygı ile ve aynı sevgi ile mi 
karşılayacağız? Hayır ve asla. 

Arkadaşlar; yine bu öğretmenler içerisinde, 
maalesef nasıl olmuş bu mukaddes çatı altına 
girmiş, iffet ve ismetten mahrum olanlar var. 
İki gün evvel elime bir dosya ve bir mektup geç
ti 1)1 r kadın öğretmen bir erkek talebesine: «be
nim güzel arslanım» diye mektup yazıyor. Ben 
bir Bakan olarak bu gibileri bu mukaddes çatı al-
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tında ve Türk çocuğu karşısında bırakmıyacağım. 
Bunu böylece bilsinler. (Bravo sesleri). 

Bu arada arkadaşlar; bu mukaddes çatının 
a] tına, bilerek bilmiyerek, gayet kötü ruhlu, ga
yet hain ruhlu komünistler sokulmuştur. Bun
larla mücadelemiz gayet sert olacaktır. Size bir 
misal vereceğim; biliyorsunuz Zonguldak bir ame
le memleketidir. Arkadaşlar, amelesi çok kesif 
olan bu memleektin çocuklarına ders veren bir 
müessesenin müdürü, açık açık beyanlarımıza 
ifadelerimize rağmen bu ders yılı başında bütün 
Türkiye mekteplerinde tatbik edileni yapmadı. 
Çocuklara istiklâl Marşını söyletmedi, bayrak 
çekme merasimini yapmadı. 

Arkadaşlar; ders yılı başında radyoda ko
nuştuk ve bunları mekteplere tebliğ ettik, biz 
aileden, talebeden ve hocadan şunları istiyoruz, 
bu ders yılında iyi bir ders yılı olarak nasıl çalı
şılması lâzımdır, bunları okuyun ve talebeye açık
layın demiştim, bu arada sadece öğretici değil, 
terbiye edici olun, mürebbi olun demiştim. Mual
limler meclisinde bu okunduktan sonra bu mek
tep müdürü supu demiştir : «Adam efendim, 
bir bakan gelir böyle der, bir bakan ge
lir böyle der, bunlara aldırmayın, bunlar 
bir takım teranedir, siz bildiğiniz gibi yü-
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rüyün» der. Sonra bu mektep müdürü; bir mec
liste milliyetçilik, türkçülük diyorlar. Stalin 
banlardan daha türkçüdür. Türkçe kitaplar, 
Türkçe gramerler yapıyor da demiştir. (Soldan, 
defet bu adamı, sesleri). Cumartesi günü bir tel
grafla bu adamı vekâlet emrine aldım. Bunu da 
tebşir ederim. (Soldan, kâfi değil sesleri). Bu
nun kâfi olup olmaması üzerindeki hassasiyetiniz 
yerindedir. Fakat bu nihayet bir kanun, mese
lesidir. Kanun Devleti olarak, kanun çerçevesi 
içinde hareket ediyorum, bizim size getireceğimiz 
veya sizin bize vereceğiniz ağır hükümleri ihtiva 
eden kanun geldiği gün kâfi olanı yapmakta 
bir an tereddüt etmiyeceğiz. 

Arkadaşlar; demin dediğim gibi hocaların 
terfihini istiyoruz. Ama bu nihayet malî imkânla 
beraber düşünülebilir. Bütçemiz önünüze gelecek
tir; Bakanlar Kurulunda, burada konuşulacaktır. 
Hepinizin de bunu istiyeceğine kaniim. Bana 
onları terfi ettirmek imkânını verdiğiniz gün ben 
bütün öğretmenlerimi terfi ettirmekten saadet 
duyacağım. 

Hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — 15 dakika sonra toplanmak üze

re Oturuma ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,30 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17, 55 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Muzaffer Kurbanoğlu (Konya) 

<*m^ 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

6. — Kastamonu Milletvekili Fahri Keçeci-
oğlu'nun, orta öğretimde uygulanan müfredat 
programı ve öğretmenlerin aylıklarından keşi' 
len yapı ve yardım paraları ve ortaokulların du
rumu ve öğretmenlerin nakilleri hakkında Hü
kümet görüşünün açıklanmasına dair sorusuna 
MilU Eğitim Bakam Tevfik lleri'nin sözlü ce
vabı (6/56) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Dr. 

Fahri Keçecioğlu, buradalar mı efendim? (Bu
rada sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Orta tedrisatta tatbik edilmekte olan 

müfredat programını karşılıyacak kitap ve yar
dımcı kitap hulunmaması öğretmen ve talebele
ri. zor durumda bırakmakta olduğu, ve bu tah
sil çağındaki talebelerin birçok ansiklopedik 
malûmatı toplamak hususunda karşılaştıkları 
müşkülât göz önünde tutularak: Bugün tama-
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minin tatbikına maddi imkân bulunmıyan müf
redat programının tadil veya tashihi veya bu 
programın tatbiki İçin gerekli kitap ve malze
menin önümüzdeki ders yılı için temini husu
sunda ne düşünüldüğünün; 

2. — 5242 sayılı Teadül Kanununun düzenli-
yemediği veya yarattığı adaletsizliğin gideril
mesi hususunda ve T. B. M. M. 8. Devresinin 
son zamanlarındaki ekspers kanunlara ayak 
uydurmayan Sayın Nuri 'özsan 'in bahis mevzuu 
kanunun tadil ve düzenlenmesi hakkındaki Ka
nun teklifi hususundaki; 

3. — 4357 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 
uyarak kurulan yapı ve yardım teşkilâtının 
ve bilhassa yapı kısmının düşünülen faydayı 
sağlamadığı görülerek öğretmenlerce her ay 
ödenen miktar birçok yerlerde ve birçok zaman
dır ödenmemekte ve bugüne biriken paraları 
geri istendiğinde verilmemektedir; 

4. — Eski iktidarın ortaokul dağıtma politi
kasının bütçe üzerindeki ağırlığı ve talebe ye
tiştirme hususundaki kifayetsizliği göz önüne 
alınarak ortatedrisatta tam ve geniş kadro ve 
merkeziyet esası hususunda; 

5. — Tâyin ve nakillerde öteden beri devam 
edegelen kayırma birçok öğretmenleri mağdur 
etmiştir. Hasta veya tahsil çağında çocukları 
olan birçok öğretmen hastanesiz ve mektepsiz 
yerlerde sesini duyuramazken, medeni imkân
ları câmİ birkaç il merkezindeki bâzı öğretmen
ler nedense yirmi; yirmi beş yıl yerlerinden 
,oynatılmamıştır. 

Yukardaki hususlardaki Hükümet görüşü
nün Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü ola
rak açıklanmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Dr. Fahri Keçecioğlu 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanınm-
dır. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; okul kitap
ları bizim için gayet mühim bir mevzudur. Eski 
senelerde okul kitapları da tek kitap olarak tat
bik edilmekte idi. Bu kitapları da Millî Eğitim 
Bakanlığı muayyen insanlara yazdırmakta idi. 
Bütün mektepler, bu tek muharririn yaz
dığı kitabı okutmakla mükelleftiler. Bunun 
birçok mahzurları olacağını takdir buyu
rursunuz. Son senelerde bu usulden vaz-
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I geçilmiş bulunulmaktadır. Muayyen, ilân edi

len bir program dâhilinde okul kitapları yazıl
ması serbest şahıslara bırakılmıştır. Yazılan bu 
serbest kitaplar Talim ve Terbiye Heyetince tet
kik edilmekte, muvafık bulunan birkaç tanesi ka^ 
bul edilerek öğretmenlerin takdirine arzedilmek-
tedir. Böylece iyi vasıfta kitap yazmanın yolu 
tutulmuş olduğuna kaniiz. Ve bu suretle okul 
kitaplarının en kısa bir zamanda normal bir ha
le geleceğine inanıyoruz. 

Halen okul kitaplarının hepsi basılmış ve 
mekteplerin açılma zamanında yerlerine gönde
rilmesine çalışılmıştır. Yalnız burada bir mah
zur görüldü, serbest tabiler büyük şehirlerde 
satış yapmanın kârlı olduğunu düşünerek uzak 
ve küçük kasabalara kitap yollamanın yolunu 
tuttular. Biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu
nu takip etmekte ve küçük kasabaları da kitap
sız bırakmamaya çalışmaktayız, îlerde tabiî 
bunun için de ayrıca çareler arıyacağız. 

Müfredat programları üzerinde elbetteki du-
'rulaeak ve zaman ve ihtiyaca göire icabeden de
ğişiklikler yapılacaktır. Bunun için ilmî heyet
ler bu arada alâkalı öğretmenler teşekkülleri 
ve öğretmenlerin fikirleri alınacak ve zaman za
man icabeden tadilât yapılacaktır 

Şurasını da tebarüz ettirmek lâzımdır ki, en 
medeni memleketlerde bile 4 henüz neticeye va
rılmış değildir ve zaman azman aramalar ya
pılmaktadır. Biz bu sene şöyle bir usulü faydalı 
bulduk ve tatbik edeceğiz. 

Yine programlarda ve talimatnamelerde bu
güne kadar tatbik edilen usul, Talim ve Terbiye 
tarafından hazırlanan talimatnamelerin okullar
da tatbiki şeklidir. Fakat öğretmen arkadaş
lardan aldığımız şikâyetler şu mealdedir; mer
kezde yapılan talimatnameler ihtiyaca cevap ver
miyor, okul içinde talebenin karşısında olan biz
leriz, binaenaleyh bizim fikrimiz alınmalıdır. 
Buna biz de inandık. Bundan sonra şunu ya
pacağız. Talimatnamemizi hazırlıyacağız, bunu 
tatbik etmeden Muallim meclislerine, okullara 
göndereceğiz. Onların dilekleri merkeze gel
dikten sonra buna katiyet vereceğiz, Bunun da
ha iyi neticeler sağlıyaeağına inanıyoruz. 

îkinci soruya geçeceğint: 5142 sayılı Teadül 
Kanununun adaletsiz olduğu meselesi, bu mev
zuda da bir kısım öğretmenler muztariptir, hâ
dise kısaca şudur : 
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Vaktiyle öğretmenliğe başlıyanlar 15 lira 

gibi bir maaşla işe alınmışlardır, üç dört sene 
sonra bu miktar 17,5 liraya çıkmıştır, bir müd
det sonra da 20 lira olmuştur. Fakat son Barem 
Kanununa göre, yeni çıkan bir öğretmen de 20 
lira maaşla tâyin edilmiştir. İhı suretle dokuz 
senelik öğretmenle yeni çıkan bir öğretmen ma
aş bakımından birleşmişlerdir. Elbetteki bu do
kuz senelik öğretmenlerin yeni çıkan öğretmen
lerle bir ol mam asa lâzımgelir. Bu adaletsizliği 
kısmen gidermek, tatmin etmek için bir kanun 
çıkmıştır. Fakat bu kanun heyeti umum iyesini 
memnun edememiştir. Bu kanun]a (S 500 ilk
okul öğretmeni, 47 ilk öğretim, müfettişi, 97 köy 
enstitüsü müfettişi olmak üzere 6 (544 öğretmen 
faydalanmış, fakat 3 binden fazla öğretmen 
bundan faydalanamamıştır. Bu arada ilk öğre
timden orta tedrisata geçenler bundan hiç isti
fade edememişlerdir. Bu bakımdan haksızlığa 
mâruz kalmış olan öğretmenlerin durumunun 
malî imkânlar nispetinde düzenlenmesi, adalete 
uydurulmasını doğru bulmaktayız ve bunun 
üzerinde çalışmaktayız. 

üçüncü sual; yardım sandığı? Maarif İlk 
Tedrisat Yapı Yardım Sandığı hikâyesi. 

Arkadaşlar, vazifeye geçtiğimiz günden beri 
bütün öğretmenlerden bir tek ses halinde bu ya
pı sandığının şikâyetini işittik. Yapı Sandığının 
bugüne kadar toplanan parası 6 milyonu geç
mekte 7 milyona yaklaşmaktadır. Yedi milyon
luk bir para toplanmıştır, ilkokul öğretmenlerin
den, kanun mucibince, kanun hükümleriyle bu 
ilk tedrisattan ayrılan öğretmenlere paraları ia
de edilmekte, fakat ayrılmıyanlara iade edilme
mektedir. 

Bu para ile yapılan işler tatminkâr değildir. 
Tatminkâr olmadığını tetkik ettiğimiz zaman 
6-7 milyon ve daha da artacak bir para, on üç 
bin üye ve nihayet yapı yapmak meselesi var
dır. Mesele başlı başına bir maliye ve bir tek
nik meselesidir, para ve inşa işidir-. Halbuki San
dık Nizamnamesi mucibince ve kanun mucibince 
bu parayı tekniğe kalbedip inşayı yaptırmak işi 
muallimlerden müteşekkil bir heyete havale 
edilmiş bulunmaktadır. Bu, öğretmenin yapa
cağı bir iş değildir.^ Bunun için de yapılan işler 
pahalı olmuştur, zararlı olmuştur ve tatminkâr 
olmamıştır. 

Biz bu vaziyeti görünce ve bir çıkar yol bu
labileceğimizi his etmeyince bu kanunun feshe-

. 1950 O : 2 
dilerek bu teşkilâtın tasfiye edilmesi cihetine 
gitmek istedik. Bunun için de salahiyetli mer
cii bir araya getirerek tetkikata başladık. İşte 
bu sırada arkadaşlar, karşımıza Emlâk Kredi 
Bankası çıktı, ve bu bankanın müdürü çıktı bil
hassa, Emlâk Kredi Bankasının müdürü bu dâ
vayı kendisine dert edinmiş bir insan olarak 
karşımıza çıktı. Ve bizi tatmin edici malûmatla 
bir parça ümide düşürdü. Verdiği malûmat ve 
kati rakam'ara göre bize bildirdi ki; bir ay
lık biı- tetkikten sonra bunu katileştirecek, on 
sene zarfında 18 000 öğretmeni ev sahibi yap
mak mümkün olacaktır. Hakikaten bu iş tahakkuk 
ederse bundan en ziyade biz memnun olacağız. 
Çünkü on senelik bir müddet zarfında bu evler 
kurulur ve 13 bin öğretmen de ev bark sahibi 
olursa bunda bahtiyarlık hissemiz büyük ola
caktır. Bu tetkikat bitmek üzeredir. Banka Al
manya'dan bu iş için bir mütahassıs getirtmek
tedir. Bu mütahassıs onlarla temas ettikten ve 
kati rakamı bize bildiri}) inandırmak şartiyle 
tesbit ederse birinci beyanımı teyid etmiş ve biz 
de bunu ilköğretime müjdelemek imkânına sa
hi]) olacağız. Yok eğer bizi tatmin edici bir ra
kam bulmazsa ilk öğretimi tabintiyle bu çıkmaz
dan kurtarmak için elimizden geleni yapmak 
bizim boynumuzun borcu olacaktır. Buna göre 
huzurunuza bir kanun tasarısı ile geleceğiz. 

Dördüncü maddeye geliyorum ; eski iktidarın 
ortaokul politikası ve bunun bütçe üzerindeki 
ağırlığı. 

Arkadaşlar, bu meselede ilköğretim dâvası 
başta gelmekle berabr bir de ortaokul dâvamız 
vardır. Esasen Avrupa'da ortaokulu da ilkokul
la birleştirmek suretiyle mecburi tahsil meyanı-
na sokulmuş bulunmaktadır, safi ilkokul tahsili 
kâfi gelmemektedir. 

Yalnız, ortaokul çaılması keyfiyeti, maalesef 
çok gelişigüzel ve programsız olmuştrar. 5 - 6 
bin nüfuslu bir kasabada ortaokul yokken tale
besi 15 i geçmiyen bir yere ortaokul açıldığı vâ-
kıdır. Ve maalesef bu da muayyen insanları ve 
muayyen yerleri memnun etmek siyasetinin tabiî 
bir neticesi olagelmiştir. Bizim arzumuz ve ka
naatimiz şudur ki, ihtiyaç olan yerlere ortaokul 
açmak, ihtiyaç olmıyan yerlere veya birinci de
recede ihtiyacı olmıyan yerlere ortaokul açma
maktır. Fakat açtığımız zaman o ortaokulun 
talebe sayısı 10 la kalmasın. On kişilik bir tale
beyi bir pansiyonla lise bulunan bir yerde okut-
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mak bu kadar kişi için bir mektep açmaktan çok I 
ehvendir. Ben bu mevzuda çok kıymetli ve va
tanperver milletvekili arkadaşlarımın yardımına 
sığınmaktayım. 

Bu sene 81 talebe mukabil 21 ortaokul aça
bildik. Çünkü bu talepleri karşılayabilmek için, 
bina vaziyeti gayrikâfi idi, malzeme vaziyeti 
gayrikâfi idi ve bütçemiz gayrikâfi idi. Şu hu
susu Yüksek Meclise arzetmek isterim ki, bir 
yerde mektep açılmış demek için açmamalıdır. 
Biz tetkiklerimiz sırasında öyle ortaokullar ve 
liseler gördük ki, en basit ve ufak bir tesis mal
zemesinden mahrumdu, misal olarak Van lise
sini vereyim. Lisede en basit bir lâboratuvar, en 
küçük bir tedris malzemesi yoktur. Ama Van'
da lise, açılmış olsun diye açılmıştır. Bir yerde 
bir lise veya ortaokul akılmış olduğuna onun 
malzeme ihtiyaları karşılanmışsa ancak kani 
olmalıyız. Malzemesiz lâboratuvarsız bir lise
den mezun olan bir gençle burada Atatürk Lise
sinden mezun olan bir çocuğu aynı şartlar al
tında üniversiteye giriş imtihanına tâbi tutuyo
ruz. İkisini aynı şartlara tâbi tutmaya hakkı
mız olmamalıdır arkadaşlar. Mümkün mertebe 
açtığımız bir lise veya ortaokulun az, fakat özlü 
okullar olması yolundayız. 

Tâyin ve nakil, ötedenberi devam edegelen 
kayırma birçok elemanlarımızı mağdur etmiş
tir, diyor sayın Doktor Fahri Keçecioğlu. 

Vazifeme başladığım günden itibaren çek
tiğim ıstıraplarımın çoğu bu yüzdendir. Meselâ 
bir arkadaş geldi; efendim sıra diyorsunuz ba
kın elimdeki kâğıda. 25 nci sırada olduğumu 
beyan ediyor. Cebinden bir kâğıt daha çıkardı, 
bu da 120 nci srıada olduğumu beyan ediyor, 
üç sene sonra. Bu nasıl sıradır? Ben âei,z kal
dım cevap vermekte. 

Muayyen bir talimatnameyi herkes için mut
lak surette seyyanen tatbik etmek istiyorum. 
Bu talimatnameye göre herkes bdlecek ki, ben 
şu şekilde ve şu sıra ile şuradan nakledeceğim. 
Ben elimizdeki bu talimatnameyi hakkaniyetle 
tatbik etmenin yolundayım ve bunu her arkadaş 
için, aynı esaslar dairesinde, tatbik etmek 
mevkiindeyirr*. Birçok milletvekili arkadaşla
rım, benimle temaslarında, bu noktai nazarıma 
şahit olmuşlardır. Yalnız bu talimatname doğru 
mudur? Buna kaani değilim. Bugünkü talimat
namedeki esaslar şudur : Bir insanın bir yer
den bir yere nakledilmesi için ya raporlu hasta | 
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olması, ya karı koca durumu olması veya ço
cuklarının tahsili durumu gibi bir sebep olması 
lâzımdır, ve bütün akın da istanbul, Ankara 
ve îzmir üzerindedir. Bütün akın buralara ol
duğuna göre, bunların tatminine imkân bulu
namamaktadır. Biz yeni bir talimatname ha
zırlayacağız. Bunda bilhassa mahrumiyet böl
gelerimden daha müsait bölgelere nakil şartla
rını tesbit edeceğiz. Sadece hasta, sadece karı 
koca durumu ve sadece çoluk çocuk durumunu 
nazara almıyacağız. % 50 sini böyle düşünür
sek hiç olmazsa % 50 sini de mahrum&yet böl
gelerinde iyi çalışmış, muvaffak olmuş öğret
menlerimizi bir terfi ve taltif makamında daha 
iyi bölgelere nakil yolunu tutacağız. 

Burada, arkadaşlar; müşahade ettiğim bir 
hâdiseyi arzedeyim: 

Genç öğretmen, kız, erkek, bin bir idealle 
mektepten çıkmış ve kafasındaki ve yüreğinde-
ki idealle en hücra köşelere severek, koşarak git
miş ve fakat orada yıllarca unutulmuştur arka
daşlar. 

Ben 19 sene, 22 sene bir köyde unutulmuş 
köyden, dışarıya çıkmamış öğretmene rasladım, 
aramamışlar, teşvik eden, teşci eden olmamış, şu 
işi yaptıktan sonra sana şu imkânları vereceğiz 
diyen olmamış. 

Şimdi biz istiyoruz ki, bir öğretmen mektep
ten çıktıktan sonra muayyen bir müddet köy
lerde çalışsın, bu işi yaptıktan sonra ve bilhas
sa muvaffak olduktan sonra bilsin ki, ben bura
da çalıştıktan sonra şu kasabalarda çalışacağım. 
Orada muayyen merhaleyi kat ettikten sonra 
bilsin ki ben buraya gideceğim. O merhale o ço
luk çocuğa sahip olduğu takdirde, çocuğunun 
yüksek tahsil yapacağı merhaledir. Böylece 
unutulmıyacağını anlıyaeak, çalışmasının neti
cesi muayyen refah imkânlarının sağlanacağı
nı anlıyaca'ktır. Kendisini köyün kalkınmasın
da âmil bir insan telâkki edecektir. Yoksa kö
ye karışarak, köyün içinde erimiyecek. Bu sis
temi de tatbik etmek istiyoruz. Talimatname, 
nizamname halinde, belki kanun halinde Mecli
sinize getireceğiz. Böyle olduğu takdirde ka
nuni mercilerle, merhalelerle yoluna devam ede
cektir. 

Bu mevzudaki noktai nazarım da bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Fahri Keçecioğlu. 
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FAHRİ KEÇECİOĞLU (Kastamonu) — 

Efendim, bıı sorumu Meclis yaz tatiline girme
den önce vermiştim. O zamandan bugüne ka
dar muhtelif vesilelerle Millî Eğitim Bakanlığı
nın beyanatında ve bilhassa Reisicumhurumu
zun açış nutkunda bu meselelerin etraflıca 
ele alındığını vuzuhla ifade etmesi beni bahtiyar 
etmiştir. 

Binaenaleyh, bugün Sayın Millî Eğitim Ba
kanımızın bu soru münasebetiyle ve daha evvel
ki soru münasebetiyle verdiği izahat beni tama
men tatmin etmiş durumdadır, arzı teşekkür 
ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz: 

7. — Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nm, 
Sümerbank tarafından yabancı memleketlere si
pariş edilen malzeme hakkındaki sorusuna, İş
letmeler Bakanı Muhlis Ete ile Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü ce
vapları (6/57) 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İşletmeler ve Maliye Ba

kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

1. — ivedili kalkınma plânı gereğince memle
ketimizde yapılması lâzım gelen tesisler için Sü-
merbank tarafından yabancı memleketlere sipariş 
edilip halen teslim almmıyan malzemenin bedel
leri nelerdir. 

2. — Bu malzemeden hazırlanmış olanları var 
mıdır?. Varsa ne sebepten yurda getirilemiyor?. 

3. —• Bu nevi siparişlerimize döviz temin ede
mediğimiz için yabancı devletlere ne miktar ardi
ye ödenmiştir?. 

4. — Devlet siparişlerinin yurda getirilmesi 
için döviz teinini güçlükleri çekilirken hususi fir
malara büyük çapta dövizler temin edilmiş mi
dir?. Bilhassa seçimlerden bir hafta evvel İzmir'
de bir firmaya büyük bir döviz temin edilmiş 
midir?. Kaç taksitte verilmiştir?. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

Şevki Hasırcı 
BAŞKAN — Söz, İşletmeler Bakanmmdır. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 

(Ankara) — Arkadaşlar,Sayın Aydın Milletvekili 
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Şevki Hasırcı'nm Sümerbank tarafından yaban
cı memleketlere sipariş edilen malzeme hakkında
ki sorusuna cevaplarımı arzediyorum. 

Soru 1. — İvedili Kalkınma Plânı gereğin
ce memleketimizde yapılması lâzımgelen tesisler 
için Sümerbank tarafından yabancı memleketlere 
sipariş edilip halen teslim almmıyan malzeme
nin bedelleri nelerdir?. 

Cevap 1. — İvedili Sanayi Plânı adını taşıyan 
son sanayi plânı gereğince memleketimizde ya
pılması lâzımgelen iktisadi, (Kanaatimce gayriik-
tisadi), tesisler için yabancı memleketlere sipariş 
edilip henüz teslim olunmıyan malzemenin bede
li 30 buçuk milyon lira kadardır. Bunların mü
him kısmı yünlü ve pamuklu ve kâğıt fabrikala
rımıza aittir. 

Soru 2. — Bu malzemeden hazırlanmış olanla
rı var mıdır?. Varsa ne sebepten yurda getirile
miyor?. 

Cevap 2. — Teslim vâdeleri gelip de ilgili fir
malar tarafından şevke hazırlanmış olduğu bildi
rilen ve fakat dövizleri alınamadığı için havale
leri yapılmadığından sevkedilemiyen malzeme 
tutarı 600 bin lira kadardır. 

Soru 3. — Bu nevi siparişlerimize döviz temin 
edemediğimiz için yabancı devletlere ne miktar 
ardiye ödenmiştir?. 

Cevap 3. — Bu nevi siparişlerde dövizin zama
nında sağlanamaması dolayısiyle Newyork'ta ka
lan İzmir Basma Kombinasına ait 250 tezgâhlık 
bir partinin ardiye, sigorta ve mahallî nakliye 
masrafları olarak ceman 30 bin lira ödenmiştir. 

Soru 4. — Devlet siparişlerinin yurda getiril 
mesi için döviz temini güçlükleri çekilirken hu
susi firmalara büyük çapta dövizler temin edil
miş midir?. Bilhassa seçimlerden bir hafta evvel 
izmir'de bir firmaya büyük bir döviz temin edil
miş midir?. Kaç taksitte verilmiştir?. 

Cevap 4. — Bu soru Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığını ilgilendirmektedir. Bilhassa seçimlerden 
bir hafta evvel izmir'de bir firmaya büyük bir 
döviz temin edilmiştir. Kaç taksitte verilmiştir?. 

Bu soru Maliye Bakanlığına sorulmuştur. Alâ
kası dolayısiyle Ticaret Bakanı arkadaşım zanne
derim cevap verecekler. Bana taallûku yoktur. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI HALÎL AYAN (Bursa) 

—• Mevzu, Ticaret Bakanını alâkadar ediyor. Ar
kadaşım malûmat arzedecektir. 
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EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH- ı 

TÜ HlLMİ VELÎBEŞE (İzmir) — Şevki Ha
sırcı arkadaşımızın suali, bize, taallûk eden 
cephede, biraz müphemdir. Mutlak olarak dö
vizden bahsediyorlar. Dövizden kastettikleri 
eğer dolarsa, vaziyetimiz o şekildedir k i ; biz 
ancak akaryakıt, eczayi tıbbiye, tıbbi aletler 
ve yedek malzemeden başka hiçbir şey için 
dolar vermiyoruz. Binaenaleyh arkadaşımızın 
bu sualine cevap verilebilmesi için evvelemir
de bizi tenvir etmesini rica edeceğim. 

Bilhassa seçimlere takaddüm eden bir haf
ta zarfında İzmir'de bir ticarethaneye veril
diğini mevzuubahis ettikleri dövizin, hangi 
memlekete ve ne için verilmiş olduğunu ve ki
min namına verildiğini izah ederlerse bu hu
susta kendlerine heı türlü izahatı vermeye 
amadeyiz. 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Muhterem 
> arkadaşlarım; her iki Bakana da evvelâ teşek

kür ederim. 
İstihsalimizin arttırılması ve Devlet fabri

kalarının daha mükemmel bir şekle girebil
mesi için «ivedili kalkınma plânı» diye eski 
Hükümet tarafından bir plân hazırlanmıştır. 
Bu- plân esas itibariyle Sümerbank elindeki 
fabrikaların tevsii ve mükemmel bir hale so
kulması gayesini güdüyordu. Bu maksatla ya
bancı devletlere pek çok miktarda malzeme 
sipariş edilmiş bulunuyordu. 

önergemi vermiş olduğum 29 . VI . 1950 
tarihinde durum şöyleydi: 

İngiltere'de Platt firmasına 120 000 ster
linlik siparişimiz vardı. 6 . XII . 1950 tari
hinde bu malzemenin yurda getirilmesi için 
Sümerbank tarafından Maliye Bakanlığına 
müraeat edilmiş, Temmuz 1950 ye kadar iste
nilen döviz temin edilememişti. 

Merinos fabrikasının eksikleri için İtalya'
da bir firmaya 97 364 liralık malzeme sipariş 
edilmiş döviz temin edilemediğinden getirile
memişti. 

Prens Şmit firmasına 31 691 sterlinlik 
malzeme sipariş edilmiş döviz temin edileme
diğinden yurda getirilememişti. 

Keza Sivas Çimento Fabrikasının tevsii 
için 48 000 dolarlık bir malzeme sipariş edil
miş permisi çıktığı halde para temin edileme
diği için memleketimize getlrilemiyor. Bu suret
le millî sanayiim işlemesi sekteye uğratmıyordu. | 
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Hattâ Amerika'ya sipariş edilmiş olan 200 

aded dokuma tezgâhı imal edilip limana geti
rildiği halde para temin edemediğimiz için kal
dıramadığımızdan ardiye bile ödemiştik. 

1 )evlet istihsalinin can damarı olan makine
lerin yabancı memleket gümrüklerinde bek
lediği ve bunlar İçin millet kesesinden her hafta 
binlerce lira ardiye ödendiği bugünlerde Maliye 
Bakanlığı tarafından Naylon, korse, ruj, pudra 
ve daha birçok lüks malzemesi için milyon
larca liralık döviz t<ez elden bulunmakta de
vam ediyordu. Salahiyetli bir zattan öğrendiği
me göre seçimlerden önceki on gün içinde İz
mir'de bir firmaya 3 taksitte 300 000 liralık 
bir döviz de yangından mal kaçırır gibi veril
mişti. (Hangi firmaya sesleri) 

Söyliyeceğim. ödenen ardiye ücretlerinin 
müsebbiplerinin mesul olup olmadığını bilmiyo
rum. Fakat umumi efkâr onları çoktan mah
kûm etmiştir. Inşaallah bizim iktidarımızda bu 
gibi kötü hâdiseler cereyan etmiyecektlr, bun
lara son verildiğini sevinçle müşahede etmek
teyiz. (Alkışlar) 

8. — Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nm, 
Japonya ve italya'dan memleketimize ithal edi
len mensucat hakkındaki sorusuna İşletmeler Ba
kam Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/58) 

T. B M. M. Sayın Başkanlığına 
29 . VI . 1950 

Aşağıdaki hususlara Ticaret ve İşletmeler 
Bakanları tarafından sözlü olarak cevap verili-
mesini rica «derim. 

1. — 1947 yılında Joponya ve İtalya'dan 
memleketimize ithal «dilen mensucatın miktar 
ve fiyat itibariyle yekûnu nedir? 

2. — Halen bu mallardan satılmamış Sümer
bank elinde kalmış olanlar var mıdır? 

3. — Elde kalan emtianın bugünkü satış fi
yatları nelerdir? 

4. — Bu mubayaatm yapılabilmesi için gön
derilen heyetlere ne miktar harclrah ödenmiş
tir? 

5. — Sümerbank müessesesi bu mubayaata 
asla razı olmadığı halde, bu büyük mesuliyeti-
kim üzerine alarak heyeti gönderip mubayaatı 
yaptırmıştır? 

6. — O zaman İngilterede aynı emtianın satış 
fiyatları ne idi? • -

7 — Bu alışveriş Devletimize kaç milyon li-



B : 5 13.11 
ra zarara mal olmuştur? 

8. — 'Henüz yapılmış bir hesabıkatî var ini
dir, bu muazzam zarar nereden ödenecektir 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

Şevki Hasırcı 

BAŞKAN — Söz işletmeler Bakanınmdır. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLÎS ETE 

(Ankara) — Aziz arkadaşlarım, Japonya ve îtal-
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ya'datı memleketimize ithal edilen mensucat hak
kında Aydm Milletvekili Sayın, arkâdâşimiz 
Şevki Hasırcı'nm 8 maddelik sözlü Önerge
sine sırasiyle cevâplarımı arzediyorum. 

Snal 1. — 1947 yılında Japonya ve italya'dan 
memleketimize ithal edilen mensucatın miktar ve 
fiyat itibariyle yekûnu nedir? 

Cevap 1. — 1947 yılında Japonya ve ital
ya'dan memleketimize ithal edilen mensucatın 
miktarı ve fivat itibarîvle vekûnu : 

Japon malları 
italyan » 

Metre 

41 130 000 
8 278 517 

Dz. 1 000 

49 408 517 
Dz. 1 000 

Fob bedeli 

30 792 475 
16 413 793,91 

47 206 298,91 

Gümrüklü ma
liyet bedeli 

53 230-444 — 
23 345 231,69 

76 575 675, 69 dur. 

Suâl 2. — Halen bu mallardan satılmamış, Sü
merbank elinde kalmış olanlar var mıdır? 

Cevap 2. — Japon ve italyan mllarmm Eylül 
1950 sonu itibariyle mevcutlarının miktar ve 
tutarı : 

Metre 

Japon malları 
İtalyan » 

6 740 900 
5 522 454 

9 263 354 

Bedel T. L. 
satış kıymeti 

7 180 818 
4 544 905 

11 726, 223 tür. 

Suâl 3. — Elde kalan emtianın bugünkü sa
tış fiyatları nelerdir? 

Cevap 3. — 41 kalemden ibaret olan mezkûr 
mensucattan Jâpön bezlerinin fiyatları metresi 
97 ile 157 kuruş, italyan bezlerininki ise 132 ile 
784 kuruş arasında değişmektedir. 

İrer" kalemin fiyatını gösteren liste yanım ela
dır. Arzu buyuran arkadaşların tetkîkına arze-
debilirim. 

Süaî 4. — Mubâyâatm yapılabilmesi için gön
derilen heyetlere ne miktar harcırah ödenmiştir? 

Cevâp' 4. — Japonya'ya gönderilen heyete 
80 804 lira ve italya 'ya gönderilen heyete de 
25 526 liredir. 

Sual 5. — Sümerbank müessesesi' bu muba-
yaata asla razı olmadığı halde büyük mesuliyeti 

kim üzerine alarak heyeti gönderip mubayââtı 
yaptırmıştır? 

Cevap 5. — ikinci Dünya harbinin tevlit et
tiği fevkalâde vaziyet dolayısiyle ihracat ve it
halât daralmış ve bu arada memleket pamuklu 
mensucat ihtiyâetain takriben 120 milyon metre 
ve pamuk ipliği ihtiyacının takriben 16 bin ton 
dahilî istihsalle karşılanması mümkün olamı
yordu. Talebin arzı aşması neticesinde pamuklu 
maddeler karaborsa mevzuu oluyor ve piyasada 
s'kmtı doğuruyordu. Recep Peker Hükümeti bu 
buhranı önlemek ve piyasayı ferahlandırmak kay-
gusiyle olacak Japonya ve italya'dan mensueat 
maddeleri getirmek üzere 522 sayılı Koordinas
yon kararını çıkarmış ve bu işle Sümerbanfc'ı 
vazifelendirmişti. Sümerbank'm satışlar üzerin
de alaoağh >•% 2,5 masraf ve hizmet kârşilığindân 
başka bir alâkası yoktur. 

Suâl 6. — Ozaman ingiltere'de aynı emtia
nın' satış > fiyatları ne idi? 

Cevap 6. — Bu memleket halk ihtiyacı olan 
hem bezleri ve basmaları verebilecek durui»da 
olmadığından ihtiyaöimızrn bu membadan temi
nine imkân bulunamamakta• idi. Bu itibârla o 
târihte ingiltere 'deki * fiyatlar bilinmemektedir. 

Sual 7. — Bu alışveriş memleketimize' kâç 
milyon, lira" zarara mal ölıhuŞttirî 

Cevap 7. — Gerek Japon gerekse Mâlyân 
malları 1947 ve 1948 senelerinde kârlı olarak 
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satılmıştır; Ancak bu yılları takiben, dış mem
leketlerden yapılan bol ve ucuz maliyetli itha
lât .muvacehesinde mezkûr malların sürümü azal
mış ve satış fiyatlarında piyasa icap ve zaru
retlerine göre mütaaddit indirmeler yapılması 
icabetmiş ve bu yüzden 1949 ve 1950 satışları 
zararına yapılmıştır. Japon mallarının ithal 
edildiği 1947 yılından Ağustos 1950 bidayetine 
kadar 31 314 438 metresi satılmış ve bu satıştan 
550 913 lira kâr tahasşül etmiştir. Aynı tarih
ler arasındaki İtalyan menşeli pamukluların sa
tışı ise 4 783 072 metre olup bundan da 2 266 836 
liralık azrar meydana eglmiştir. Bu kâr ve azra-
rın mahsubu netice itibariyle 1 715 922 liralık 
bir zarar bakiyesi vermektedir. Ancak şurasını 
da tebarüz ettirmek icabeder ki, bu 1 715 922 
liralık zararm 1 357 628 lirası mezkûr malların 
satış1, dolayısiyle Sümerbank'a verilmekte olan 
P/o 2,5 hizmet karşılığından ileri gelmektedir. 
Bu karşılık düşüldüğü takdirde zarar 358 294 
liradan ibaret kalmaktadır. 

Sual 8. — Henüz yapılan bir hesabı katî var 
mıdır! Bu muazzam zarar nereden ödenecektir? 

Cevap 8. — Mezkûr malların ithal edildikleri 
1947 ydmdan Ağustos 1950 bidayetine kadar 
yapılan satışları Bakanlığımca tetkik edilmiş ve 
bundan evvelki suale verdiğim cevapta arzettiğim 
veçhile tahasşül eden 1 715 922 liralık zarar 
bakiyesinin Koordinasyon Heyetinin K/522 sa
yılı karariyle tesis edilmiş bulunan fondan kar
şılanması cihetine gidilmiştir. 

Mnrcrçatım bundan ibarettir. 
ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Muhterem 

örkadiaşlar; önergeme ıkonu teşkil eden mu-
ibayaa yapılacağı zaman gidişin 'bütün hey-
"betiyle hüküm sürdüğü o devirde Bakan Atıf 
îa<an'ın aklına esiyor, ve bir gün Sümer Bank'a 
İtalya ve Japonya'ya 'birer heyet gönderilerek 
(mensucat mubayaa yaptırmalarını emrediyor. O 
zaman Sümer Bank'in başında bulunanlar bu 
mubayaatm doğru bir hareket olmıyacağını ve 
öüeimie'ketin bu işiten çok büyük zarar göreceği
ni dahilî istihsal ve tevziat ayarlandığı takdir
de bu işin lüzumsuz 'olacağını ileri sürerek bu 
mubayaata asla taraftar olhıadıklarını bildiri
yorlar. 

Atıf İnan'ı ikna etmek bir türlü mümkün 
olmuyor, kararında ısrar ediyor ve heyetlerin 
derhal yola çıkarılması için katî emir veriyor. 

O zaman İngiltere'de yılda, 40 milyar metre 
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baama imal edilmekte ve ıbfejga beyçîfclşr, yspla 
çıkarıldığı gün İngiltere Me i b a ^ a töy^ları, £8 -
65-, kuruş arasında «bulanmakta,:i<Li. <Her :n« t ;ka
dar , ingiltere -Utüküa».«ti basma ihraca t ı^ s ?*$&-
etmiş.idiyse de dtoş$uapa#z* ve, mütt^ikilöii2; olan 
bir devletten en.mFuxi ih^iy^^mızı-katr^j^m^k 
üzere sıkıntılı zamaııjm^da 40 »fnityiarj^e^ş^ik 
imalâtının 3 - 4 m%ön m$a$şi»i y^çd^n .(^a* 
rak dahi istemek kabiliyetli idareciler için bir 
•marifet sayılamıyacağı gibi, imkândan uzak bir 
şey değildi. 

Fakat o günün mirasyedilik zihniyeti buna 
asla yanıaşjmadı. Japonya ve i talya'ya gönderil
miş olan heyetler, bir kalemde 7 milyon 
liralık mensucat mubayaa ettiler. Bu mallar hu
dutlarımıza gelip gümrüktendiği aaman bagaıa 
280 - 350, kadife 1000 - 1050, divitin 050 - 800 
kuruş, fiyata yükselmiş bulunmaktaydı. Halbu
ki o zaman memleketimiizde karaborsa bütün 
şiddetiyle devam ettiği halde basma 220 - 260, 
kadife 800 - 1000, divitin 500 - 600 kuruca sa
tılmaktaydı. Fiyatlar günden,güne düigü§fce de
vam edince Sümer Bank 'ı bir telâş aldı. Bu mu
bayaadan mütevellit zararın fon hesabından 
ödenmesi için vekâlete müracaat ettiler. Bu se
fer bakanlık bu zararm fondan ödenmesine im
kân olmadığını müessese hesabından ödenmesi 
l'âzımgeTdiğlni bildirdi. 

Bu suretle iş uzadı, önergemi vermiş oldu
ğum 26 Haziran 1950 tarihine kadar bu meşhur 
mubayaa hesabı katî bir safhaya sokuiamadı. 
önergemi verdiğim tarihte bu mensucattan mil
yonlarca metresi Sümer Bank depolarında bu-
»lunmakta idi. îşin Büyük Millet Meclisine ak
settiğini gören Sümer Bank idaresi önerge ta
rihinden üç gün sonra 1947 mubayaası imalar
dan altı milyon metresini piyasaya çıkardı ve 
122 kuruştan satış yaptı. Bu miktarı diğer sa
tışlar takip etti. O günlerde bu hesabatı bana 
göstermeleri için Sümer Bank'a rica ettim. Mü
esseselerinin ticari olması dolayısiyle hesabatı-
nın gizli olacağı ve tetkikıma imkân bulunma
dığı cevabı verildi. Ben de vaziyeti haricen ta
kip ederek bu malûmatı Yüksek Meclisinize arz-
etmitş bulunuyorum. Yapmış olduğum hesaba 
göre memleketimize Atıf İnan'm inadı ile ithal 
edilen bu mallardan milletimiz takriben % 42 
ye kadar zarar görmüştür. Bu zarar vekâlette
k i îon hesabından 'ödenemez. Çünkü ayağına bir 
•metne- kaput bezi bulamıyan k-öyMmÜz ^knmğin-
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den 'keserek kadife manto giyenin kumaş para- I 
sına iştirake memuriyeti yofctur. Bugün fev
kalâde ahval zuhurunda % 16 e kadar yapılan 
zamlarla zararın bir kışımı kapatılmış ve Sayın 
Bakanın dediği 'giibi- bir milyon 800 bin liraya 
düşmüş olsa dahi, ki mensucat fiyatları fevka
lâde olarak yüik&ellmese idıi (bu zarar 20 milyonu 
(bulacaktı. (ISoldan alkışlar). 

İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, kıymetli 
arkadaşımın sorusuna karşı, bâzı mütemmim 
izahat daha vereyim. Hakikaten, Recep Peker 
Hükümetinin bunu neden bu şekilde mubayaa 

. ettiğini anlamıyoruz. Ancak, Vekâletteki dos
yalarda mubayaa ediniz diye imzası vardır. 
Bunun niçin bu şekilde olduğu üzerinde ulema 
ittifak edemez. 

İkincisi, mubayaa edilen bu miktar, uzun 
müddet Sümerbankın elinde kalmıştır. Fakat 
diğer yandan tüccarda Japonya'dan ve İtal
ya'dan mal getirtmiştir. Tüccar malını Sü-
merbanktan daha evvel satabilmiş; zararını 
azaltmıştır; halbuki Sümerbankın elinde daha 
stok mevcuttur. Umumi Murakabe Heyetinde 
bulunduğum için yakînen biliyorum, keyfiyeti 
raporla bildirmiştik, bu malların bir an evvel 
satılması lâzım geldiği hususuna işaret etmiştik. 

Vekâlete geldiğim günlerde muazzam stok
lar karşısında kaldık. Bunların eritilmesi için 
lâzımgeleni yazdım. Vekâletin yazısı üzerine 
Sümerbank bu stokların eritilmesini tacil et
miştir. itiraf edeerim ki, konjonktür de bunun 
müsait bir durum arzetmiştir. Bu suretle stok
ların mühim bir kısmı eritildi. Yoksa zararı-* 
m iz daha çok olabilirdi. (Soldan zarar ne oldu 
sesleri). 

Demin söylediğim gibi, fevkalâde vaziyet
lerden do'ayı bugün ^arar bir milyon 700 küsur 
bin lüraya indi. (Mesuller sesleri). 

Sümerbank iktisadî bir teşekküldür. Sümer- I 
bank re'sen bunu yapmamıştır. Hükümetin 
emriyle yapmıştır. Hangi Hükümet olduğunu da 
demin arzetmiştümt I 

Bunun tahkik safhası varsa, tekrar araştı- I 
rırım„ üzerinde de dururum. I 

9. — Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, 
Avrupa ve Amerika'da okumakta olan talebele
rimizin durumuna dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakam Tevfik İleri 'nin sözlü cevabı (6/59) J 
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B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

Halen muhtelif bakanlıklar ve müesseseler 
hesabına yüzlerce Türk talebe yabancı memle
ketlerde okumaktadır. Bunların bir kısmı ih
tisas yapmakta, bir kısmı da yüksek tahsil gör
mektedir. Bizde olduğu gibi dünj'anm her ye
rinde hayat şartlan değişmiştir. Binaenaleyh 
Avrupa'da veya Amerika'da tahsilde bulunan 
talebenin şimdiki tahsil bölgelerinin hayat şart
larına göre ödeneklerinin tesbiti ve bu gençlere 
hiç olmazsa orta derecede bir yaşama hakkı veril
mesi ve millî şerefimizle mütenasip bir hayata 
kavuşturulmaları lâzımdır ve zaruridir. Buna 
rağmen; 

1. Amerika'da okuyan bir talebeye - Texas 
bölgesindekilere - 150 küsur dolar verilmektedir. 
Bu paranın ancak gıdaya ve ikamet bedeline ki
fayet edebildiği, zaruri ihtiyaçlara ve giyime te
kabül etmediği, bu yüzden tatil devresinde hat
ta mesai saatleri içinde dışarıda lâalettâyin iş
lerde çalışmak zorunda kaldıkları, gelen mek
tuplardan ve şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 

2. Avrupa ve Amerika'da okuyan talebeye 
ödeneklerinin muntazam gitmediği, talebenin 
Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar telle müracaat 
etmek mecburiyetinde kaldıklarından ve kendi 
velilerine mektuplar göndererek sızlanmakta ol
malarından anlıyoruz. Üniversiteler masrafla
rının da vaktinde ödenmemesi yüzünden yaz sö-
mestresine almmıyan talebe, çok haklı olarak 
üzüntü ve ıstırap içinde bulunmaktadırlar. 

3. Bugün D. D. Yolları Umum Müdürlüğü 
hesabına Amerika'da 45, isviçre'de, 24 Türk 
gencinin okuduğunu biliyoruz. Bu talebe düne 
kadar Haziran 1950 aylıklarını bile alamamışlar
dır. Diğer ödenekleri de gönderilmemiştir; 1928 
yılında meriyete giren 1416 sayılı Kanunla, tale
be ödenekleri ya Millî Eğitim Bakanlığına ak
tarılmakta veya kanunun bir fıkrasına göre mü
esseseler, Millî Eğitim ataşeliklerinde bir kredi 
açmak suretiyle ödeneklerin tediyesi cihetine git
mektedir. Şöyle böyle 22 senedenberi D. Demir
yolları müessesesi de Millî Eğitim ataşesine öde
nekleri göndermekte ve talebe müfettişleri de bu 
tahsisatı yerli yerine tevzi etmektedirler. Fakat 
yaratılan aksaklık veya bu işlerle ilgili memur
ların ihmali yüzünden bugün talebe sızlanmakta 
ve üniversitelilerin sert muamelelerine mâruz 
kalmakta şeref ve haysiyetleri rencide edilmek
ten ıstırap duymaktadırlar, 
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Sayın, Ulaştırma ve Millî Eğitim Bakanları

nın aşağıdaki hususatı sözlü olarak cevaplandır
malarını rica ederim. 

1. — Bu bakanlıklar hesabına Avrupa ve Ame
rika'da okumakta olasn Türk talebe miktarı ne
dir? 

2. — Bunlar kaç yıldan beri tahsil görmekte 
ve ne miktar ödenek almaktadırlar? 

3. — Talebenin aylık ödenekleri her yerde ay
nı mıdır, değilse hangi esasa ve kıstasa göre tes-
bit edilmektedir? 

4. — Verilen aylık tahsisat, talebenin yeme, 
içme, giyim ihtiyaçlarını ve okumak için yar
dımcı eserler temin etmelerine ve diğer zaruri 
masraflarına cevap veriyor mu, vermiyeceği mu
hakkak olduğuna göre Bakanlar Kurulunca müs
pet bir karara varılmak üzere teşebbüslere ge
çilmiş midir? 

5. —1416 sayılı Kanun hükümlerinin bu gün
kü şartlar dâhilinde yürütülmesi ve yaşatılması 
uygun görülüyor mu? Yoksa tadili düşünülü
yorum? 

6. — Talebenin muntazam surette ödeneklerini 
alabilmeleri ve üniversite masraflarının da za
manında ödenebilmesi için en salim tarzın ka
bulü düşünülmüş müdür? 

7. — Çok esaslı bir inceleme yapılarak umumi 
efkârı ilgilendiren ve binlerce çocuk velisi için 
bir ıstırap konusu olan bu hususlar hakkında 
tenvir edilmekliğimizi rica ederim. 

Saygılarımla.. 
Denizli Milletvekili 

Fikret Başaran 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu soru aynı za
manda Ulaştırma Bakanlığından da sorulmuş
tur. JO . 7 . 1950 tarihinde Ulaştırana Bakanı 
eevap vermişlerdi ve Millî Eğitim Bakanının ce
vabına intizâren bugüne bırakılmıştı. Şimdi söz 
Millî Eğitim Bakanınındır. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — Bu soruyu Ulaştırma Bakanı ola
rak da ben .cevaplandırmıştım. Ve o zaman sa
yın soru sahibini tatmin etmiştim zannediyor um. 
Tekrar etmemi arzu buyuruyorlarsa Millî Eği
tim Bakanı olarak da noktai nazarımı arzedece-
ğim. 

Efendim, bizim Avrupa ve Amerika'ya gön
derdiğimiz talebelere verdiğimiz para, mahallin

de yaptırdığımız soruşturmalar neticesinde hat
tâ orta değil, iyi derecede bir geçinme imkânı 
vermek üzere mahallî rayiçleri öğrendikten 
sonra Maliye Bakaniyle birlikte hazırlayıp Ba
kanlar Kuruluna sevkettiğimiz bir barem esası
na dayanmaktadır. Gerek Avrupa ve gerek 
Amerika'nın ucuzluk-ve pahalılık diye ayırdı
ğımız yerleri vardır. Meselâ Texas'da tatbik 
edilen baremle diğer yerlerde tatbik edilen ba
rem ayni değildir. Biz bugüne kadar her hangi 
bir talebemizden, her hangi bir makamdan ora
daki çocuklarımızın sefil ve perişan olduğuna 
dair resmî bir malûmat almış değiliz. Ama bir 
iki arkadaş, soru sahibi ve bir Bakan arkada
şımız bahsettiler, onlara böyle bir şikâyet gel
diğini kendilerinden öğrendim. Fakat resmî bir 
müracaat bize gelmemiştir. Yalnız ben şunu te
barüz ettireceğim ki memleket içinde dahi bir
çok gençlerimiz okuma imkânını bulamadıkları 
halde Avrupa ve Amerika'da tahsil etmek im
kânını kazanmış olanların da bâzı sıkıntılara 
tahammül, etmesi icabeder kanaatindeyim. Ben 
geçenlerde bâzı Amerika'lı şahıslarla görüştüm, 
bunlar yaşlı başlı profesör olmuş insanlardı. 
Bana anlattıklarına göre bunlar okuyabilmek 
için bazan garsonluk etmek, geceleri matbaa
larda çalışmak suretiyle hayatlarını kazanmış 
ve okumuşlardır. Biz de çocuklarımıza bunu öğ
retmek onları buna alıştırmak zorundayız. Yal
nız ana ve baba ve yalnız Devletten iyi şartlar
la para almak suretiyle okumak gençliği raha
ta alıştırır. Bu alışıklık da memlekete lâzım 
olan fedakârlığı yapmaya mâni olabilir (Bravo 
sesleri, alkışlar) Avrupa ve Amerika'ya gönder
diğimi/ ve tahsilini tekeffül ve taahhüt ettiği
miz bir genci de Avrupa ve Amerika'da sefil 
ve perişan etmeyi de bir an düşünmeyiz. Biz 
her sene sefirlerimiz ve talebe müfettişlerimiz
den oraların rayicini alıyoruz ve tetkik ettik
ten sonra müştereken Bakanlar Kuruluna arze-
dîyoruz. Bu miktarlar her sene değişiyor. 

Şimdi bâzı rakamlar vereceğim: Amerika 
Birleşik Devletlerinde pahalı yerler 480, ucuz 
yerler 452 lira, İngiltere'de pahalı yerlerde 
'385, ucuz yerlerde 330, Fransa'da 300, İtalya'da 
Belçika'da 360, Almanya'da 300, İsviçre'de 375 
Türk lirası Ödediğimiz para bunlardır ve arzet-
tiğîm gibi yalnız yiyecek, içecek ve yatacak 
parasıdır. Ayrıca kitap ve ^ag^lık parası olarak 
da mümkün olan yardım yapılmaktadır. Bu 
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Milletin bundan daha çok para vermesine im
kân ve takati var mı? 

Bir noktayı daha cevaplandırayım: Ulaştır
ma Bakanlığı' hesabına Amerika'da 48, İsviç
re 'de 21 öğrenci• okumaktadır. Millî' Eğitim Ba
kanlığı hesabına ise Amerika'da 17, İngiltere'de 
7, Fransa'da 10 öğrencf bulunmaktadır. Şimdi 
mühim bir noktaya temas edeceğim: Yabancı 
memleketlere gönderilen bu öğrencilerin 3 - 4 
senede tahsillerini bitirip memlekete dönme
leri ieabederken ekseriya 4 - 6 senede tahsille
rini tamamlıyabilmektedirler. Dört sene oku
muş efendim bir sene daha okusun deniyor. 
Bir sene4 daha müsaade edilince de canım 5 se
ne okudu bir sene daha okusa ne olur deniyor. 
Artık bunlara meydan rermiyeceğiz. Japon 
çocukları nasıl dört senede okuyup memleket
lerine dönüyorlarsa biz de çocuklarımızın dört 
senede okumalarını ve memlekete faydalı bi
rer unsur olmalarını istiyoruz. Dört senede 
okuyup memleketine dönmiyecek çocukları 
göndermemek kararındayız, falanın ve fala
nın adamı diye göndermiyeceğiz. (Braov ses
leri, alkışlar) önümüzdeki seneler inşallah bu; 
nöktai nazarımızı tatbik edeceğiz ve memleke
te en çok faydalı olabilecek, hakikaten okuya
bilecek çocuklarımızı Avrupa ve Amerika'ya ; 

göndereceğiz. 

1416 sayılı Kanun değişecek mi diye soru
yorlar. Hakikaten numarasından da anlaşıla-
calı veçhile bu çok eski bir kanundur. Bunun 
günün şartlarına- uygun bir şekilde değiştiril
mesini muvafık telâkki etmekteyiz. 

Sizi^ri fazla • sıkmamak ve vakitlerinizi al
mamak için kısaca talebe sayılarımızı arzedip 
geçeceğim. Bugün; umumi olarak Devlet hesa
bına okuyıan Amerika 'da 92, Fransa'da 17> İn
giltere'de 12, İtalya'da 1 İsviçre'de 29 olmak; 

büzere ceman 151 talebedir. Bunun haricinde 
Sümerbante ve M. T. A. ^gibi müesseseler, hesabı-
nada 171 öğrencimiz okumaktadır. Bugün Av
rupa ve Amerika'ya gönderilen, talebe mesele-; 
si bilhassa talebe-müfettişi meselesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Birçok talebelerimiz 
bize' talebe müfettişini bulamadıklarını, gör
mediklerini söylediler. Halbuki biz talebe mü
fettişini talebeleri arayıp, bulması ve onların 
haraeketlarini kontrol için gönderiyoruz. Bir 
binanın sekizinci katında kapanmış yaşıyan 
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bir talebe müfettişinden ne fayda beklenebi
lir? Eğer Fransa'da % 60 değil, (Patis ' te) fa
kat 1 0 - 1 5 tane yolunu şaşırmış geneinriz var-
sa bu en ziyade orada buluşan müfettişin ih
malinden, vazifesine dört elle sarümamasm-
dandır. Buralarda dört tane müfettişimiz var
dı, bir tanesi İsviçre'de idi onu geri aldım, di
ğer üç tanesini geri alma kararını verdim ye
rine en iyi vasıfta insanlar göndereceğim, 
araştırma yapıyorum, bu yeni arkadaşlar gi
dince talebe işimiz o zaman yoluna girecektir, 
hürmetler. (Alkışlar) 

FİKRET BAŞARAN (Denizl'i) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Sayın ar

kadaşlarını, sözlü sorumu yazın tatilden önce 
Ulaştırma Bakanı, bugün de Millî Eğitim Ba
kanı olarak Sayın Tevfik İleri arkadaşımız ce
vapla ndürmış bulunuyorlar. Hakikaten temiz 
ifadeleriyle beni öyle zannediyorum ki, hepimi
zi tatmin-ettiler. Kendilerine candan teşekkür 
ederim. 

Arkadaşlar, beni böyle bir önerge vermeye 
mecbur eden hâdise bugün Sayın Bakanımızın 
işaret buyurdukları meselelerin zaten* kökün
den halledilmesi idi. Başta müfettişler meselesi 
geliyordu" arkadaşlar. Bugüne kadar gerek Av
rupa'da gerek Amerika'da okuyan çocukları
mızın ilk; şikâyetleri müfettişlerdendi ve bizim
le senelerden beri ricalarda bulunmamıza, ya
zılarla davet etmemize rağmen katiyen: ilgilen-
miyarlar demelerinden ileri geliyordu. Hakika
ten arkadaşlar, son seneler içinde Amerika'da 
okuyan Talebe Birliği Başkanından aldığım bir 
mektupta da oradaki eski talebe müfettişinin; 
şimdiki hakkında bir şey söylemiyeceğim, çün
kü o alınmış ve yerine bir yenisi gönderilmiş
tir, bunun hakkında katî bir bilgim yoktur; 
kendisine baş vuran talebeye yol göstermek 
değil arkadaşlar, hiçolmazsa onun elinden tu
tup üniversiteye götürmesi veyahut onun duru
mu ile, hayatı ile yakından alâkadar olması ge
rekirken maatteessüf üç sene içerisinde bu ta
lebenin nerede oturduğundan bile haberi olmayan 
İra müfettiş hakkındaki talebenin şikâyetini ye
rinde görmek lâzımdır, arkadaşlar. Eğer Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızın yüksek huzurunuzda 
vâdettikleri gibi bu alâkasız müfettişleri ko
lundan tutup geriye, memlekete dönme imkâ-
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nıriıi-hazıptariâtefta-ve onlaf-în yerlne'fazil'etlv va
tanperver, idealist ve hiçolmazsa hu vatan ço-
cfclıferın«ıFJhak-ve'hulrakunu müdaiaa edeeek 
kabiliyette ve~kinette müfettişten gönderecek 
olurlarsa en-büyük vatani hisjmeti yapmış-ola* 
eakterd*?. 

Azİz^ârkadaptHm; kîymetti B4fe*A4*nîz ve-
rrîeW; öderfefte k ^ i geMfğinî izah ettöfer. Evet 
bir bakımdan kâfidir arkadaşlar/ Fakat ' bögün-
kü^HâyWşiörtEan içMde7 yaÇtîğıin* tetlrikat ıie-
titfeSMe; orta- d e m e d e s gid&? âfoâöialc şâMiyie 
bir^tâl§ben«ıJ'yafeizi gîda• içtn- günîüfc masrafı 
def t r d b J a P t e Kir- aydar yain^"g3d& için 120 'do
lar1sarf etmek meeb\ırlye#ffde oto» çoask Mç 
orftfttzsâ tek" bir' öd-âöar hattâ zemin katta Mr 
od«İa kalmk^şaHîyie asgari 30 dolar vermek 
meeMrîyetihdetfir. Şu •• tia&lfe verilen tahsisat, 
ödlfiekT'^aliıi^^atmafe'Ve yalöir orta-derecede gı
da^ âftm^a? yetmefeteT*ir; bu ^ J ğ t e ı - giyme ihti* 
yâcî'y^k'ıötidür? 

Arkadâşlâr/şu hatöfcati arfcetnieme müsaade 
bûy^fPttifıiz, öradâ oturan arkadaşlar üç, dört se
neden beri' birtâkiiri eîlbtee yapamadık diye fer
yat'edi'yötfâr. <^hlüm1iz ister'ki, millî şerefi
mizle 'mütenasip ontl arı bir hayat seviyesine ulaş
tıralım. Eğer' buttaJıgtücümliz, bütçemiz müsait 
değilse1 fâzla talebe ğöhdenriiyeHm. Az talebe 
gönderelim, fakat tatmin edelim. Biz Avrupa' 
dan, AıtterîkaMân' gelecek çocttlûarimızm buraya 
sıhhatli dönmelerini ve mütehassıs ölârak ve tam 
bilgili olarak dijilmeierihi arzu ediyoruz. Yoksa 
biöbir mahrumiyet içerisinde ılztın seneler geçi
ren bu gençler, çok korkarım, akidesi bozuk, ah
lâki bozuk olarak dönerlerse, bunlar memleketi
miz için! belki birer' parazit, b$ki' birer muzir 
eletnaır olabilirler. 

îşte Fransa'da okuyan çocuklarımızın yüzde 
altmışının menfur ideolojiye kaydığını gazeteler
de okuduk. Bunun bisaz- sebebini-düşünürsek 
pekâlâ kolaylıkla bulabiliriz. 

Sayın arkadaşlarım;^ çaeııkiların; en büşıük ıs
tıraplarından birisini ödeneklerinin- nmntaaaman 
günü gününe verilmemesi teşkil etmektedir. Bü
tün -' aldığımız mektuplarda Sümerfeank kendi 
talebesine ilk* günde ay -başjndar tafesisat yetiştiril 
yormuş, r fakat Devlet Demiryolları, Ulaştırma•> 
Bakanlığı ancak talebesine ayın beşinde* ve âzami 
yirmisinde yetiştiriyormuş, Maden Tetkik"Arama 
hesabına okuyâiı talebenin de her ayın yirmisinde 

ancak parası gidi^nraöş^BuHRe^desıektir arkadaş
lar? Eğerl05G sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nuna»! 79 neu -maddesine göre-y«ba»cımemleket
lerde* ökayan çc>ö«Mam.üç^ ayda bir ödenekleri 
gönderilir denmesine-rağmenftbunlaran ödeaefc-
leri her ay 'gönderüüse ve buradan yazılar geç 
yazılır've yahut havaleler geç verilirse elbette ki, 
yabancı memleketlerdeki çocuklar sıkıntı içinde 
kalacaklar ve elbette ıstırap çekeceklerdir. Şikâ-
yetlernin başlıca konusunu bu teşkil ediyor. 

Arkadaşlar, geçenlerde Haziran ödenekleri 
Haziranın sonunda verilmiştir. Ve orada-okuyan 
talebe Cumhu»başkamna kadar şikâyette bulun
muşlardır. Bendm Sayın Adnan Menderes^Hü-
kümetinden ve bu işle: aiâkalı Sayıa-Eğitim-Ba-. 
kanandan ricam şudur arkadaşlar: Hiç*olma*ea 
ya&aner memleketlerde okuyan çooölclaıvıittizm , 
ödenekleri günü gününe verilsin ve 4w fişi ı tehir 
eden muhasip ve memnırlar? kûase^e^a^edils i ı ı . 

Ben yerinde tetkik ettim arkadaşlar. Hakika* 
ten Ulaştırma Bakanlığında ve Maden Tetkik 
Aramada bu işle meşgul olan ıtttBhasijy arkadaşlar 
vazifeterini ihmal ediyorlar ve 'bu ihmâl yüzün
dendir ki ; bu talebeler ödeneklerini zamanında 
alamıyorlar. Eğer Bakan arkadaşlar da bu mu
hasipleri ikaz ederlerse veyahut hatalı gördlüde-
rini teefciye ede r l e r ^beM bu^şde köMtiden HM* 
ledilmiş olur. 

Arkadaşlar orada vaeif öag&fcön ve uzmı>seoe-
ler çatışan daMor- arkadaçlöfcdteı »©ısttyöfcian, 
gıdasın^mtttttaia^a^alat«ı^s^:taiıb«tiı»CQatftni 
sıhhi vaayeti'bcauktur, dsyoriar. I t t e b e a t o ^ k 
u ya iffürteveTrim veyahut da teN^s&Hwnııü«BJ**-
tir. (Bukonu' bitti sesleri, g ü t t ü l e r ) . B^yle-ise 
ben bunu gıd&sszMfeta görüytîrıımr.; S u geliveriri 
gerek1 gidas^le* ve'gerelr ahvali uintrftiiyesiylef ya
kından alâkadar olmaları lâzımdır. Bu i ş t r e ı r 
ziyade meşgul'olacak da yine tate^ertiüf#fct^erii 
»dir. Sayın1 Bfckana* btıradkki' vaftlerifti'&talrîalAı? 
tekrar yttftsek nufurutfuzda keft^erhK'^eşeîâttr-
edebim. 

10. — ^ykaw^MilletmkiU<SimanfT^eHüğLvr^ 
nım, Varlık* Vergitmiş tahnkkttk- e&frutahsib m 
tenml eetilem n$iMwfan~ıÜ6*ktımm4vm 'tm w*i& 
süfr (dwak tadil* v&ya t&rkin. 4düm- HtikU^ ve 

>lât )mkkmdah^ mrumm^ Maliye Btâartı &aiil 
Ayun^mi sözHl esvabı (-ö/tiO) 
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Yüksek Başkanlığa I 

4 . V I I . 1950 
Aşağıdaki suallerimin Meclis huzurunda Mali

ye Bakanlığı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. — 4305 sayılı Kanun ahkâmına göre ne ka
dar Varlık-Vergisi tahakkuk ettirilmiştir'. Bun
dan ne kadarı tahsil edilmiş ve ne kadarı da ten
zil edilmiştir?. 

2. — Kanun ahkâmına göre terkin veya tâdili 
mümkün olmadığı halde usulsüz ve kanunsuz ola
rak tâdil veya terkin edlmiş olan Varlık Ver
gisi var mıdır ! Miktarı nedir ve kimlere aittir?. 

3. — Bu usulsüz terkin ve tâdil işini yapan 
komisyon kimin emriyle nereden ve kimlerden 
müteşekkil olarak kurulmuştur?. 

4. — Tahsili Emval Kanunu dairesinde yapılan 
Varlık Vergisi tahsilatı dolayısiyle halen birçok 
kimselerin mahkemelere müracaatla usulsüz ola
rak mallarının satılmış olduğunu ileri sürerek hü
küm alarak Devleti âzami zararlara sokmakta ol
dukları işitilmektedir. 

Bu hususta Maliye Bakanlığınca bir kanun 
tefsirinin Meclise getirileceği rivayetleri vardı. 
Bugüne kadar bu tefsir neden getirilmemiştir, ne 
bekleniyor?. 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanmındır. 
MALÎYE (BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlar, Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımın Varlık Vergisi hakkındaki sorusuna 
tertip sırasına göre cevaplarımı arzediyorum : 

1. 12 Kasım 1942 tarihinde yürürlüğe giren 
4305 sayılı Kanun hükümlerine göre tahakkuk 
ettirilen Varlık Vergisi miktarı 463 045 468 li
ra 80 kuruştur. 1942 ve 1943 bütçe yılları Ha
zine genel 'hesaplarına nazaran mezkûr seneler
de bu vergiden 317 509 114 lira 68 kuruşluk 
tahsilat vukubulmuş ve bakiyeyi teşkil eden 
145 536 354 lira 15 kuruştan 12 313 418 lira 
29 kuruşu 21 . I . 1943 tarihinde yürürlüğe gi
ren 4501 sayılı Kanunun verdiği yetkiye müs
teniden ve 34 280 782 lira 41 kuruşu müker
rerlik- dolayısiyle Varlık Vergisi Kanununun 
11 nei •mad'desi mucibince ilgili vergü dairelerin
ce terkin edilmiş geri kalan 98 942 153 lira 42 
kuruşu da Varlık Vergisi bakayasının terkinine 
dair olan ve 17 . I I I . 1944 tarihinde yürürlü- | 
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| ğe giren 4530 sayılı Kanun mucibince terkin 

olunmuştur. 
Bundan başka ekseriyetini çiftçiler teşkil 

eden 179 mükellefin vâki müracaatları üzerine 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca it
tihaz buyurulan ve usulü dairesinde kesinleşmiş 
olan kararlara müstentidem tahsil edilmiş bulu
nan Varlık Vergisinden 285 598 lirası sahiple
rine iade olunmuştur. 

2, 3. Ancak, Seyhan, İçel ve Hatay illerin
deki mükelleflerden birçoklarının Büyük Mil
let Meclisine ve diğer muhtelif makamlara vâki 
müracaat ve şikâyetleri üzerine o zaman Hilmi 
Uran tarafından tanzim edildiği söylenilen cet
vellerde, mezkûr illerin merkez ve mülhak ilçe
lerindeki 3065 mükellef adına salınmış olan 
18 741 342 lira Varlık Vergisinden 411 mükel
lefe ait ceman 4 358 065 lira verginin bu mü
kelleflerin takaktlerine ve emsallerine nazaran 
1 493 600 liraya indirilmesi lâzımgeldiği kayıt 
ve işaret edilmiş bulunduğundan cetvelde fazla
lığına işaret 'edilen 2 864 465 liralık verginin 
tahsilinin tecili mahallerine tebliğ olunmuştur. 

Bu tebligat üzerine alınan yazılarda tahsili 
tecil edilen bâzı mükelleflere ait vergilerden 
62 500 lirasının daha evvel tahsil edildiği bildi
rilmiş olduğundan müeccel vergi miktarı 
2 801 965 liraya düşmüştür. Mütaakiben 4530 
sayılı Kanun yürürlüğe girdiği cihetle bu me-
baliğ kanunun yayınlan'dığı 17 . III . 1944 ta
rihinde henüz tahsil edilmemiş bulunan diğer il
lerdeki mükelleflere ait 98 942 153 liralık ver
gi ıneyanmda terkin olunmuştur. 

4. 4305 sayılı mülga Varlık Vergisi Kanu
nunun 12 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında 15 
günlük müddet içinde yatırılmıyan vergilerin 
(Tahsili Emval) Kanununa tevfikan tah&il edi
leceği yazılıdır. 

Kanunun bu hükmüne istinaden tarh ve ta
hakkuk ettirilen Varlık Vergileri Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan takip ve tahsil edilmiş ve 
bu arada borçlu mükelleflerin gayrimenkulleri 
de haciz edilerek Usulüne ıgöre müzayedeye çı
karılmış ve taliplerine ihale olunmuştu. Aradan 
beş altı senelik bir zaman geçtikten sonra bir 
mükellef vaktiyle Varlık Vergisi dolayısiyle sa
tılan gayrimenkullerinin satış muamelelerinde 
tcra ve tflâs Kanunundaki formalitelere uyul
mamış olması sebebiyle mahkemeye başvurmuş 

I ve lehte karar almıştır. 
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Bu kararın dayandığı mucip sebepler; evvelce ı 

Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre yapılan 
bu satışlarda tcra ve iflâs Kanununun müddet ve 
ilân hükümlerine riayet edilmemiş olması keyfi
yetidir 

Halbuki, ötedenberi tebellür eden hukuki ka
naat ve içtihat ve buna müstenit tatbikat, âmme 
alacaklarının tahsilinde münhasıran Tahsili Em
val Kanununun tatbik edilmesi, bu kanunun sâ-
kit bulunduğu ahvalde icra ve iflâs Kanununa 
gidilmesi lâzımgeldiği merkezindedir. 

Buna rağmen mahkemece verilmiş olan bu 
kararda (Hazinenin tahsil etmiş olduğu paralar 
üzerindeki müktesep hakkına halel gelmiyeceği) 
zikir ve tasrih edilmektedir. 

Bu suretle mahkemelerin bu yoldaki kararla
rından Hazinenin maddî bir zararı bahis mevzuu 
değil ise de evvelce Hazinece satışa çıkarılan 
gayri menkullerin, bunları hüsnü niyetle ikti
sap eylemiş olan vatandaşların ellerinden 4 - 5 
sene sonra alınarak eski sahibine iade olunması 
hususunun mülkiyet ve tasarruf haklarında, te
sisi zaruri bulunan emniyet ve İstikrarı tezelzüle 
uğratacağı nazarı itibra alınarak bu dâvaya 
müdahil sıf atiyle iştirak edilmiş ve gerekli müda^ 
faalar yapılmıştır. Diğer taraftan, davacı le
hine neticelenen bir karardan sonra bu vadide I 
açılan dâvaların taaddüt etmekte olduğu göz 
önüne alınarak bu işin cezrî bir şekilde halli 
zımnında, Yüksek Meclisten, Tahsili Emval Ka
nununun 13 ncü maddesindeki hükümle (Tahsili 
Emval Kanununun sâkit bulunduğu ahvalde 
kıyas tarikiyle icra ve iflâs Kanunu hükümle
rine müracaat edilmesine mesağ bulunmadığı) 
şekilde bir tefsir talebinde bulunulmuş ve bu ta
lep Maliye ve Adalet Komisyonlarınca müspet 
olarak mütalâa olunmuş ve fakat Umumi Heyet 
kararma iktiran etmeden, 8 nci Devrenin hitama 
ermesi sebebiyle Hükümete iade edilmiş bulun
maktadır. 

Yukarda arzedildiği veçhile, bu sebeple Ha
zinenin ızrar edildiği varit değildir. Bununla 
beraber bu mevzu üzerinde yeniden yapacağımız 
tetkikat neticesinde gerekirse tefsir talebimizi 
tekrar Yüksek Meclise arzedeceğiz. 

Bu mesele hakkındaki maruzatım bundan iba
rettir. 

SIKAN TEfcEIİOĞLIL (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; Maliye Bakanının verdikleri izahat | 
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yalnız beni değil, hakikati da tatmin etmiş de
ğildir. 

Arkadaş1 ar, aşağı yukarı dört ay oluyor, ben
deniz bu işin üzerindeyim. Bu iş Maliye Baka
nının söylediği şekilde değildir. Vaziyet şöyledir; 
benim elimde mevcut vesaiktan yalnız bir tane
sinin, Hilmi Uran'a ait olduğunu söylediler, 
O, memleketin en zengin insanlarına mahsus 
olan vaziyettir. Bin lira geliri olmıyan insana 
50 bin lira vergi konulduğuna göre Hilmi Uran 
onları nazarı itibara almamış, kendi arkadaşları 
ve bilhassa C. H. P. si yaranını kurtarmak için 
bir liste yaparak buraya gelmiş. Bu listede, ar
kadaşlar Sayın Maliye Bakanının buyurdukları 
gibi değil; kanunun emretmiş bulunduğu mem-
nuiyete rağmen, bu, teşkil edilmiş bir komis
yon kararı ile olmuştur. 

Bilâhara yine Maliyeden ayrılmış bir ar
kadaşın, istanbul'da şuna buna müracaat ede
rek bana şukadar ver, senin vergini tenzil etti
reyim diyen bir şahsiyet var. Bu şahsiyet top
ladığı doneleri buraya getiriyor. O zaman Ma
liye Bakanı Fuad Ağralı, C. H.. P. sinin hâkim 
olduğu bir devirde hiç kimseye uğramadan bun
ları komisyonda tenzil ettirmiş ve yaptırmıştır. 

Malûmu âliniz bir vergi tarh ve ihdası, için 
kanun olması lâzımdır. Maliye Bakanı ve o za
manın Başbakanı bu katî müeyyideye riayet 
etmiyerek Anayasaya ve Malî kanunlara aykırı 
olarak emrediyor, bir komisyon kuruyorlar. Ben
deniz komisyonun azalarını da okuyacağım be
yefendi. Belki bilmiyorlar. Dosyalara mevcuttur. 
Maliye Bakanlığına bir teftiş heyeti gönderirse 
nekadar tarh edilmiş, nekadar tenzil edilmiş 
meydana çıkar. 

Bu Meclis, Türk Milletinin son kozudur. Bu 
memlekette yapılan' yolsuzlukları bu Meclis hal
ledecektir. Devri sabık yoktur. Devri sabık ne 
demek? Herkes aldığını kollarını sallaya sallaya 
yiyecek, ondan hesap istemiyeceğiz, demek? De
minden beri birçok paralar mevzuubahis oldu. 
Hükümet ne düşünüyor? Neden yakasına yapış
mıyoruz? Niçin Devlet mallarının ziyama mey
dan veriyoruz? 

Adnan Menderes Hükümetinden, Millet na
mına, icraat bekliyoruz. Hepimiz MiUetten ne 
direktif alarak geldik? Binaenaleyh çok rica ede
rim, bu sual varakalarını birer kâğıt parçası 
addetmesinler. 2,5 milyar lira yök mu? onun bir 
kısmını bunlar affltmiştir. Bu okadar acı bir 
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vergidir ki, Devletin Milletin haysiyetine darbe I 
vurmuştur. Olan' olmuş, amma hiç olmazsa mü
savat olmalıdır. Neden affediyoruz, kanunun 
yedinci maddesi böyle bir salâhiyet veriyor mu? 
Ne hakla affediyor? Şimdi okuyacağım. Yalnız 
Maliye Bakanından bir tek isim soracağım, An
kara'da garajı olan Karlo'nun, meşhur milyo
nerin - bunun Taksim'de de garajı vardır -
Varl-k Vergisi o azmanın Maliye Bakanı Fuad 
Ağralı'nm bir emriyle terkin edilmiş, bundan 
haberleri var mı acaba? 

Sayın arkadaşlar, Devletin nüfuz ve haysi
yetiyle, şerefiyle milyonlar yaparak Mısır'da 
hayat süren insanlardan hesap sormıyacak mı
yız? (Soldan soracağız sesleri). 

Benim katî kanaatim şudur ki, şu Büyük 
Meclis, Milletin yegâne nigâhbani olan bu Mec
lis, bütün bu suiistimalleri yapanların yakasına 
yapışacaktır. 

Arkadaşlar, benim bir kanun teklifim var, 
bu da vekillerin mesuliyeti hakkındadır, bunun 
çıkması için sizden büyük yardım bekliyorum. 

Şimdi arkadaşlar; heyeti okuyacağım. Sonra 
eski Maliye Bakanı bilâhara Bayındırlık Baka
nı olan zat da altı milyon liralık îzmir'e ait 
Varlık Vergisini terkin ettirmiştir. (Kimdir o 
sesleri). 

Şevket Adalan. Bu vergi komisyonuna dâhil 
olan, eski Maliye Bakanı Fuad Ağralı, Şevket 
Adalan, Ferit Melen, Fuat Erciyes. Bunlar ken
dilerine gelen dosyaları tetkik etmişler ve tetki-
katı yaptıktan sonra esasen böyle bir komisyon 
kurmaya kanun müsaade etmiyor. Hiçbir mer
cie müracaat etmek hakkını tanımıyor. Bunlar 
mükerrer değildir, mükerrerden maksat şudur; 
meselâ, bir insana aynı işten dolayı, meselâ bir 
fabrikatöre fabrikasından dolayı, iki defa vergi1 

tahakkuk etmişse, işte • mükerrer budur. Başka 
mükerrer yoktur. Burada hiçbir mükerrerlik 
yoktur. Zaten, mükerrer olsa buraya gelmiye-
cekti, oradaki maliye memuru onu yapacaktı. 
Dört büyük şirketin altı milyon liralık Varlık 
Vergisini Şevket Adalan getirmiş ve tenzil ettir
miş; Hilmi Uran da 55 kişiye ait olan bir Varlık 
Vergisi listesi getirmiş ve o komisyon tenzil et
miş, etmemiş ama beklemiş kanun yaparız di
ye. Kanunu yapmış onu tamamen masun bir 
hale koymuşlardır. 

Arkadaşlar; işte deöıin âe arzettiğim gibi, ar-! 
tık bu milleti, göz Önünde bütün varını, yoğunu | 
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yok etmek istiyen insanların yakasına yapışmak 
zamanı gelmiştir. 

Bizim buradan sormak istediğim sual Hükü
mete bir direktiftir. Yoksa lâf değildir. Mil
lete aynı zamanda Hükümete duyuruyoruz. Hü
kümet yalnız cevap vermekle kalacaksa, biz onun 
da yakasına yapışırız. Onun için çok rica ede
riz Hükümetten, buna nazarı müsamaha ile bak
masın, bu milletin haklarını bütün kuvvetiyle 
bunların elinden almaya çalışsın. Bütün millet 
bu insanların elinde haraca kesilmişti. Millet 
feryadü figan ediyor. Millet aç ve perişan bir 
halde iken onlar bu milletten aldıkları paralarla 
Mısır'da, isviçre'de yaşıyorlar, milletin para-
siyle hayat sürüyorlar. Çok rica, ediyorum, faal, 
cevval, kudretli ve kuvvetli davransınlar. Türk 
Milleti onların arkasındadır, öyle sümmeteda-
rik gelmiş bir Hükümet değildir. Milletin tama-
miyle itimadına maızhar olan bir Meclisin kabi-
nesidir. Onlardan kuvvet, kudret ve cesaret bek
liyoruz. (Soldan alkışlar). 

Sonra, buyurdukları Tahsili Emval Kanunu 
mucibince yapılmış olan işlerde bir sakatlık var
dır. Tahsili Emval Kanunu mucibince herkesin 
kendisine tebligat yapılması lâzımdır. Buraya 
asılmış olan bir tebliğle Devletin almış olduğu 
paralar iade edilirse; meselâ bir defterdar, vergi 
karşılığı bir mükelleften yüksek fiyatla bir ev al
mıştır, 70 - K0 bin liralık bir ev. Bunun hakkın
da da tahkikat yapılmış, bırakılmıştır. Şimdi 
o adam, 8 bin liralık evini 80 bin lira diye dâva 
ederse Hükümet de bu 80 bin lirayı mahkeme 
kararı ile vermek mecburiyetinde kalırsa bu 
milletin hali nereye varır? Onun için arkadaş
lar, Halk Partisi bu tehlikeyi görmüş ve tefsiri 
getirmiş ve iki encümenden geçirmiş, yeni Hü
kümet kaç aydan beri iktidardadır, neden bu 
tefsir kararını Meclisten çıkarmak için istical 
etmiyorlar Binaenaleyh Maliye Bakanı arka
daşımdan çok ciddî hareket etmesini, bilhassa 
böyle devletin, milletin tamamiyle varlığına set 
çekecek olan bu işlerin bir an evvel halli ve 
faslı yoluna gitmesini kendilerinden rica ede
rim. (Alkışlar) 

MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 
— Efendim, Sinan Tekelioğlu arkadaşımın be
yanatını dikkatle dinledim. Varlık Vergisi mü
nasebetiyle evvelce bir soru daha vermişlerdi. 
O soru münasebetiyle yüksek huzurunuzda" bu 
işin; mahiyetinden bahsetmiştim, hatırladığıma 
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göre, o zamanki cevaplarımda, Varlık Vergisi
nin malî tarihimiz için iyi bir hâtıra teşkil et
mediğini söylemiştim, bugün de yine aynı nok
taya işaret edeceğim. 

Varlık Vergisi «mükemmel olmuş, güzel ol
muştur, malî tarihimiz için iyi bir şey teşkil 
etmiştir» diye bir şey söylemedim. Hattâ geçen 
defaki beyanatımda da böyle bir söz yoktur. 

Yalnız bu bahsin ikide bir tekrarlanması
nın iyi bir şey olmadığını ve hariçte de iyi bir 
tesir bırakmıyaeağına tekrar işaret etmek iste
rim. 

Varlık Vergisinin bakayası bâzı zaruretle
rin şevkiyle terkin edilmiştir. Binaenaleyh bu 
bahsi burada tekrar münakaşa etmekle bir şey 
kazanacağımızı zannetmiyorum. 

Eğer Varlık Vergisinde suç teşkil edebile
cek bir cihet varsa, bunlar hakkında mer'î ka
nunlarımıza göre takibat yaparız. Bunun hari
cinde bir muameleyi bizden ummamalarını muh
terem arkadaşımdan ayrıca rica ederim, bu, 
her halde bizim için faydalı olmaz, belki za
rarlı olabilir. Bu noktayı yeniden yüksak tak
dirinize arzediyorum. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, bendenizin mâruzâtım; «bu Varlık Ver
gisi gayet iyi yapılmıştır, iyi tatbik edilmiş
tir» sadedinde. değildir. Birçok vatandaşlar 
bu vergi yüzünden birçok mahrumiyetlere kat
landığı halde bu arzettiğim insanların, dosya
ları Maliye Bakanlığının Gelir Dairesinde 
mevcut olan insanların, hiç hakları yokken, 
gelirleri, varidatları yüksek - olduğu halde, 
bunların vergileri yok edilmiştir. Benim mâ
ruzâtım budur. Kendileri, yolsuzluk varsa söy
lesinler, diyorlar. Yolsuzluk vardır, meselâ 
Hilmi Uran'in getirdiği listedeki 55 adamın 
terkin işi yolsuzdur, işte söylüyorum. Bunu 
tahkik edecek ben değilim. Ben bir Milletve
kili olarak soruyorum, siz de, şu büyük heye
tin, milletin bu makama getirdiği siz de, bunu 
tahkik edip bize getireceksiniz: Kimlerin ver
gileri haksız olarak terkin edilmiştir? Bunu 
çıkarıp bize göstereceksiniz. Bu suretle biz de 
bileceğiz, millet de. Sonra, bunları kim terkin 
etmişse, o heyet kimse, bunları ne suretle ter
kin etmişse, o heyetin isimleri bizlere veril
sin. Onlar mahkemeye verilsin ki bu memleke
tin içi rahatlansın. Bu verginin terkini kanu-
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na muhaliftir. Kimse terkin edemez. Binaena
leyh bu yolsuz muameleye teşebbüs edenler 
kimse onların isimleri Maliye Bakanlığınca 
bellidir, bunları meydana çıkarmak Maliye 
Bakanının vazifesidir. İşte ben ihbar ediyo
rum. Bu sözlü soru bir ihbardır. Bildiriyorum 
size. Sizin elinizde daha çok doneler vardır. 
Bütün dosyalar sizdedir. Biz hepsini bilemeyiz. 
Maliye müfettişlerine verilsin, onlar kıymetli 
insanlardır. Onların yüksek kabiliyet ve ka
rakterleri bunu çabucak meydana çıkarır. On
lar yüksek insanlardır. 

11. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Adana Millî Mensucat Fabrikasında 
yapıldığı iddia edilen vergi kaçakçılığı hakkın
daki ihbar üzerine ne yapıldığına dair sorusu
na Maliye Bakanı Halil Ayan'ın sözlü cevabı 
(6/61) 

5 . VII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki suallerimin Meclis huzurunda 
Maliye Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

2 . V . 1947 tarihinde Adana Millî Mensu
cat Fabrikasında vâsi mikyasta bir vergi ka
çakçılığı yapıldığına dair bir zat tarafından 
Maliye Bakanlığına bir ihbarname verilmişti. 

Maliye Bakanı bu işi tetkik ettirmiş midir? 
ettirmişse alman raporun mahiyeti nedir? 

Vergi kaçakçılığı isnadı sabit olmuş ise 
kimler ve ne suretle tecziye edilmişlerdir? 

MALİYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 
— Adana'lı bir vatandaş tarafından Bakanlığı
mıza verilen 7 . 1 . 1947 günlü dilekçede, Halk 
Partisi ve Cumhurbaşkanlıklarına verilip, Ba
kanlığımıza tevdi olunan 8 . 1 . 1947 ve 9 . 
IX . 1947 günlü dilekçelerde, illerinde icrayı 
faaliyet eden Millî Mensucat Sanayii Türk Ano
nim Ortaklığınin külliyetli miktarda vergi ka
çakçılığı yaptığı iddia ve ihbar olunmuştur. 

İhbarın dilekçeler münderecatına göre tet-
'kik ve sonunun işarı hususu Bakanlıkça; 1947 
yılında Seyhan ilinde beyanname tetkikatı ile 
'görevlendirıilmiş olan geçici hesap uzmanları 
grupu başkanlığına emredilmiş ve bir taraftan 
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1942 yılına ait vergi matrahı : 
1943 » » » » 
1944 » » » » 
1945 » » » » 
1946 » > » » 

386 472 38 
370 388 24 
399 290 98 
495 154 97 
381 755 23 
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da hâdise hakkında mahallî defterdarlığın dik
kat nazarı çekilmiştir. 

Hesap uzmanları, muhbirle temasa geçmiş 
ve (kendisinden izahat istemişlerdir. Muhbir; ih
bar dilekçesindeki gayrivazıh ve umumi ifade
lerinden (başka, mektumların ifcesbitine yarıya-
cak her hangi bir ipucu verememiş ve ihbarlar-
rmın mesnetsiz birtakım izan ve tahminlerden 
ibaret 'olduğu anlaşılmıştır. Bununla beraber 
meseleye el koyan hesap uzmanları müessese 
kayıtlariyle sair doneler üzerinde gerekli me
lemeleri yapmışlardır. Varılan neticeler ve ya
pılan muameleler aşağıda arzeddlmiştir. 

1. Kazanç Vergisi bakımından : Anonim 
Ortaklığın 1942 ilâ 1946 yılları hesaplarının tet
kiki sonunda, müessese kârları meyanında gös
terilmesi lâzımgelirken; masraflar arasına so
kulmak suretiyle vergi dışı (bırakılmış birtakım 
matrahlar hulunmuştur. Bu matrahların miktarı 
yıllar itibariyle şöyledir : 

Lira K. 

Yekûn 2 033 061 80 
Mülga 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu 

hükümlerine ıgöre, mükellef hesaplan üzerinde 
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Maliye Tetkik Uzuvlarınca ika şekilde tetkikat 
yapılabilir. Birincisi; Ibeyannameelrdıe .bildirilen 
malûmatın defter ve kayıtları uygunluk derece
sinin tevsiki ımaksadiyle bidayeten yapılan nor
mal tetkikattır. İkincisi de ; böyle bir tetkik ic
ra ve bulunan matrahlar üzerinde gerekli tarh, 
tahakkuk muameleleri ikmal ve vergiler de tah
sil olunduktan sonra her hangi bir ihbar veya 
yeni delillerin çıkması üzerine yapılan tetkikat-
tır. Birinci şekildeki tetkikat sonunda bulunan 
kazançlardan alınacak vergiler Kazanç Vergisi 
Kanununun 42 nci madddesine, diğer usul de bu
lunan matrahlar üzerinden alınacak vergiler ise 
laynı kanunun 76 ncı maddesine istinat ettiril
mektedir. 42 nci maddeye göre tarhiyata uygu
lanması gereken ceza, (kalt cezasından ibarettir. 
76 ncı maddede sayılan hallerden hiçjbiri Ibulun-
gelince; bu ceza, kanunda kazancın tamamen 
veya kısmen gizlenmiş olup olmadığına göre de
ğişmekte ve mükellefin ticari defterlerinde he
sap hileleri görülmesi veya çift defer tutulması 
hallerinde failleri hakkında hapis eezası dahi 
tatbik olunmaktadır. 

Söz konusu müessese nezdinde yapılan ince
lemeler normal tetkikat mahiyetinde olduğu ve 
76 ncı maddede sayılan hallerden hiçbiri bulun
madığı cihetle uzmanlıkça bulunan matrah 
farkları üzerinden hesaplanan vergilere kanu
nun 42 nci maddesinin yani bir kat cezanın tat-
hiki gerekmiş ve bu suretle hesaplanan vergiler 
aşağıdaki miktarlara baliğ olmuştur. 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Kazanç 
Lira 

57 970 
55 558 
59 893 
74 273 
57 263 

304 959 

h 
K. 

86 
24 
65 
25 
28 

28 

F. Zam B. 
Lira 

57 970 
55 558 
69 893 
74 273 
57 26'3 

304 959 

K. 

86 
24 
65 
25 
28 

28 

Buhran 
Lira 

11 594 
11 111 
11 978 
14 854 
11 452 

60 991 

K. 

17 
65 
73 
65 
66 

86 

Maktu 
Lira 

26 666 
25 556 
27 551 
34 165 
26 341 

140 281 

Z. 
K. 

59 
79 
08 
69 
11 

26 

Ceza 
Lira 

154 202 
147 784 
393 234 
197 566 
152 320 

1 045 109 

K. 

48 
92 
81 
84 
33 . 

38 

Yekûn 
Lira 

308 404 
295 569 
552 551 
395 133 
304 640 

1 856 301 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 

00 

Söz konusu anonim ortaklık adına tarh ve 
tebliğ edilen ıbu vergilere kanuni süresinde iti
raz eylediğinden tarhiyat İtiraz Komisyonuna 
intikal etmiş ve komisyonca verilen kararlara 
karşı taraflarca, Temyiz Komisyonuna müraca
at olunmuştur. 

Temyiz Komisyonunca verilen kararlarla bu 
vergiler. 

1942 yjh vergisi 1164 93 
1943 » » 464 39 
1944 » » 18 815 80 
1945 » » 43 890 00 
Liraya tenzil ve 1946 yılı vergisi ise tama-
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men terkin olunmuştur. I 

Temyiz Komisyonu kararları aleyhine idare
ce Danıştaya baş vurulmuş, Danıştay Genel Ku
rulunca ittihaz olunan kararlarda. Temyiz Ko
misyonu kararlarının dayandığı gerekçelerden 
bâzısı ret ve bâzısı tasdik ve ehemmiyetli bir 
kısmı da nakzedilmiştir. Dosyalar, nakız karar
ları dairesinde tetkikat icrası ve gerekil kara
rın ittihazı için komisyona iade olunmuştur. 

Ancak, ortaklıkça Danıştayın bozma karar
larına karşı tashihi karar talebinde bulunuldu
ğundan itiraz Komisyonunca bozma kararları 
dairesinde yapılması gerekli tetkikat, tashih ta-
lebleri hakkında Damştayca ittihaz ve tebliğ 
olunacak kararlrın vüruduna kadar talik edil
miştir. 

Halen, mezkûr taleplerden 1942 ve 1943 yıl
larına ait olanları 17 . I I I . 1950, 1944 yılma ait 
olanı 7 . IV 1950, 1945 ve 1946 yıllarına ait 
olanları da 30 . VI . 1950 günlü .Genel Kurul 
kararları ile reddedilmiş ve bunlardan sonun
cusu yani 1946 yılma ait olanı ise 28 . IX . 1950 
tarihinde mahalline tebliğ edilmiştir. 

Valilikten alman 20 . X . 1950 günlü yazıda, 
itiraz Komisyonunca yapılmakta olan tetkikatın 
bitirilerek, bir an evvel karara varılması temin 
edileceği bildirilmiş ve bu konuda Bakanlığı
mızca da mahalline gerekli talimat verilmiştir. 

SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Saym 
arkadaşlar; tabiî memlekette ne kadar zengin 
çok olursa memleket o kadar müreffeh ve mesut 
hayata kavuşur. Fakat bu iş öyle değil. Ada
na'da bir Millî Mensucat Fabrikası var. (Bu 
fabrika kimin sesleri) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Vak
tiyle Nuh Naci'nindi. 

Arkadaşlar; bu Millî Mensucat Fabrikası
nın sahipleri Adana'yi baştan aşağı istila et
mişlerdir. Nereye giderseniz onların, nerede 
kaçak iplik satılırsa onların. 

Arkadaşlar; bir ihbar var, onu okuyacağım. 
ihbarı yapan; «Ism'imi söylemeyin, beni öldürür
ler» diyor. Şimdi bu ihbarı yapanın adını söy-
lemiyeceğim, fakat ihbarı ben bildirdiğim için 
belki beni öldürürler. Bu ihbarda iki fabrikayı 
mukayese ediyor, ismini vermiyeceğim adamın. 

Yurdumuzda millî sanayii himaye ve iler
letmek ve müessislerini terfih etmek amacıyla 
Cumhuriyet Hükümetimizin himayesine maz- I 
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har olan fabrikalarımızın Teşviki Sanayiden 
istifade ederek milyonlar kazandığı bütün 
Türk Milletince bilmen bir hakikattir. 

Seciye ve karakterleri bütün ve düzgün her 
yurttaşın, Cumhuriyet Hükümetinin büyük 
lûtfuna karşı şükran ve minnettarlığı dürüst
lükle isbat ederek kanunun kendisine tahmil 
ettiği tekâlifi seve seve ve büyük bir memnun
lukla yerine getirmesi, en kudsi ve millî bir 
vazife telâkki etmesi lâzım gelirken; maalesef 
doğruluğunda şüphe olmıyan aşağıda arzede-
ceğim hâdise her Türk vatandaşın haklı ola
rak nefret ve lanetini celbedecek derecede bü
yüktür. 

1. Tarsus'ta, Çukurova Adana Millî Men
sucat isimleriyle mâruf birer bez ve iplik fab
rikaları vardır. Bu iki fabrikanın iplik ve maki
ne iğleri 21 000 adede müsavidir. 

Millî mensucat fabrikasının 100 aded doku
ma tezgâhı Çukurova fabrikasından fazladır. 
Aynı cins ve aynı muhitte (akala) pamuğu, 
aynı cins marka iplik makineleriyle bu müsavi 
iğdeki iplik fabrikalarının senelik bez ve iplik 
istihsalleri müsavi olması gerekirken, Tarsus'ta 
Çukurova fabrikası vasati (20) numara üzerin
den hesap olunursa senede bez ve iplik dâhil 
(600 000) paket pamuk ipliği imal etmesi ve 
buna mukabil Adana'daki Millî Mensucat fab
rikası dört yüz bin paket dahi imal etmemekte 
olduğu görülmektedir. 

Bu istihsal noksanlığı asılsız sebeplerle me
selâ; (Amele yokluğu ve yedek parçalardan 
dolayı durma) gibi sebepleri gerek İktisat Ve
kâletine ve gerekse bu işleri kontrol eden he
yetlere izah olunmaktadır. Zira aynı muhitte 
aynı fabrika içinde (işçi bulma) ve sair şartlar 
müsavidir. Arada görünen 200 000 paket sene
lerden beri karaborsaya intikal etmekte ve 25 
lira farkla karaborsaya satılarak senede beş 
milyon liradan fazla gayrimeşru kazanç temin, 
edilmiş bulunmaktadır. 

Karaborsa hâdiselerinden biri, geçen yıl 
Şark vilâyetlerine sevk olunmak üzere vagon
lara tahmil edilen bez ve ipliklerden bir kısmı
nın, Adana Demiryolları İşletme Müdürlüğünce 
kaçak olduğu anlaşılması üzerine şevkine mü
saade edilmiyerek Seyhan Vilâyetine teslim 
olunmuştur. 

Vilâyetin bu iplikleri ne yaptığı ayrıca tet-
kika değer mahiyettedir. Bu şekildeki karabor-
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sacılık gerek kara ve gerekse demiryolu ile ka- i 
put bezi, dimi ve iplik olarak yurdun bütün • 
karaborsalarına intikal ettirilmiştir. j 

Bu yakalanan vagonun ne olduğu belli değil- | 
dir. Yalnız 1947 - 1948 senesi iktisadi Dev- j 
let Teşekküllerinin bütçeleri tetkik edilirken | 
mevzuubahs olmuş, bunun mahkemeye intikal | 
ettiği söylenmiş ise de intikal etmemiştir. I 

NAHÎD PEKCAN (Erzincan) — Ona Baka- j 
maz. iktisadi Devlet Teşekkülü değildir, hususi ; 
bir şirkettir. i 

SINAN TE'KELÎOĞLU (Devamla) — Bura- | 
da konuşulmuştur. Açarsınız, yukarda kitaplarda j 
görürsünüz. j 

Hem siz konuşamazsınız. Siz yeni geldiniz, ' 
bilmezsiniz usulü; konuşamazsınız.. i 

2. Yukarda isimleri geçen fabrikaların sene- I 
lik kâr nispetlerine gelince : j 

Tarsus 'taki Çukurova Fabrikasının ait olduğu j 
malî makama vermiş olduğu senelik kâr bilanço- j 
sunun 1942 senesi 560 bin, 1943 senesi 375 bin li- ! 
ra, 1944 senesi 1 500 000 lira, 1945 senesi 
1 600 000 lira ve 1946 senesi Bilançosu henüz j 
verilmemekle beraber 1, 300 bin lira olacağı kuv- i 
vetle muhtemeldir. 

Buna nazaran Adana'daki Millî Mensucat 
Fabrikasının ait olduğu malî makama vermiş ol
duğu senelik kâr bilançosunun 1942 senesi 129 
317 lira, 1943 senesi 190 750 lira, 1944 senesi 
175 875 lira, 1945 senesi 197 719 lira ve 1946 se
nesi Bilançosu henüz verilmemekle beraber diğer 
senelere kıyas tutulursa fazlasiyle 200 bin lira ol
ması kuvvetle muhtemeldir. Şu hesaba göre aynı 
istihsali yapan Tarsus'taki Çukurova Fabrikası
nın beş senede vermiş olduğu malî senelik kâr bi
lançoları yekûnuna nazaran Adana'daki Millî 
Mensucat Fabrikasının malî kâr bilançolar ye
kûnu (5 441 336) lira noksan görülmektedir. 

Buna karşı Tarsus'taki Çukurova Fabrikası I 
kuvvei muharrikesinin dörtte biri nisbetinde su
dan istifade etmektedir ki, bu da senede âzami 
100 bin derecesinde bir mahrukat farkı gösterir. 

Yukarıdan beri saydığım bütün bu suiistimal- | 
leri; Devletten tahsisat alarak fabrika istihsalâ- ı 
tını kontrol vazifesini gören her hangi bir zatın 
görmemesi mühim bir menfaat mukabilinde olsa ge
rektir. Bu da ayrıca tetkika değer bir mevzu
dur. I 
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Cumhuriyet Hükümetimizin yurdumuzu mu

hafaza kaygısı ile beslemek ve ayakta tutmak 
mecburiyetinde kaldığı kahraman ordumuza ve 
teşkilâtına malî kudretinin çoğunluğunu harca
dığı bu senelerde muhteris ve yurt sevgisinden 
eser taşımıyan ve mücerret Hükümet ve halktan 
çalarak milyonlar yığmayı kendilerine şiar edinen 
Millî Mensucat Fabrikası sahiplerine ne isim ver
mek lâzımgeldiğini yüksek takdirinize terkederim. 

Bu fabrika müessislerinin yakın bir mazide 
taşıdıkları servetlerini bütün Adana halkı çok 
iyi bilirler. Her yurttaş meşru şekilde para ka
zanarak zengin olması herkesçe arzu edilen bir 
meseledir. Böyle şu beş on sene zarfında hatır ve 
hayale gelmiyecek derecede zengin olan fabrika 
müessislerinin her birinin 5 - 30 milyon arasında 
taazzuv ve tehalüf eden servetlerinin memba ve 

menşei şimdi anlaşılıyor ki, Cumhuriyet Hükümeti
mizin vergisinden, masum halkımızın istihkakından 
ve menfur karaborsadan temin edilmiş gayrimeşru 
ve en bayağıca toplanan bir yekûndur, yurttaş
ların saadet ve refahiyle zevklenen âdil ve hima-
yekâr Cumhuriyet Hükümetimizin şefkat ve yurt 
severliğini suiistimal eden bu âdi Hazine ve 
halk hırsızları hakkında en âcil ve âdil bir tah
kikat safhası açılarak (bütün yurttaşlara teşhir 
edilmek suretiyle tecziyelerini ve Hazine hak
kının, gırtlaklarını yırtarak süratle meydana çı
karılmasını istirham eylerim. 

Adana Millî Mensucat Fabrikası müessisleri 
suçlarını örtbas etmek için hiçbir fedakârlıktan 
ve beş kuruş kazanmak için güç sarfetmekten çe
kinmez insanlardır. Bunun içindir ki, bu mü
him ve emsali az görülen hırsızlığı, yolsuzluğu 
meydana çıkarmaya, ancak yüksek Bakanlığınız
ca tetkik ve tahkika memur edilecek zevatın ev
velâ ahlâk duruma sağlam olmak, karakter ve 
dürüstlüğü ile beraber maddi en büyük menfaata 
karşı müstağni kalacak derecede metin olması 
şarttır. 

Bu vasıfları taşımıyan her hangi bir muhak
kikin yapacağı tetkikatm menfi netice vereceğini 
şimdiden temin edebilirim. Çünkü edna bir he
sapla cezasiyle beraber on milyon ve daha fazla 
bir vergi kaçakçılığı mevzuubahistir. Bu tah
kikatı ve tetkikatı yapacak heyete Sümerbank 
mensucat mütahassısl arın dan ahlâk ve seciye
sine inanılır birisi ve Almanya'da mensucat 
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tahsili görerek bu gibi fabrikalarda mütehassıs 
olarak çalışan bir mühendisle, fabrika bilançoları, 
yolsuzduk ve hırsızlıkları tetkika ve meydana çı
karmakta büyük ihtisas ve bilgisi olan ve muhiti
mizde doğruluğu ile tanılan belediye âzasından 
Hasan Ateş'in bu işe karıştırılması mâruzâtımı ay
dınlatarak Hazinenin milyonlarca mektum kalmış 
'hakkının süratle meydana çıkarılacağını katiyetle 
temin edecektir. 

Bir hayli zamandır, büyük fedakârlıklarla ve 
birçok zorluklarla öğrendiğim ve doğruluğuna 
kani olduğum şu ıhakikatları yurduma ve onun 
temiz varlığına ve yücelmesine çalışan Cumhu
riyet Hükümetimize lıalber vermekle gurur duyar 
keyfiyeti bütün ehemmiyetiyle nazarı dikkate ala
rak bizzat adım adım takip buyurmanızı temiz 
vicdanımızdan ve yurduma olan sevgi ve bağlılı
ğınızdan istirham eder, keyfiyeti arz ve ihbar ey
lerim. 

Şurasını da ilâveten arzedeyim ki; Adana'da-
ki Millî Mensucat Faibrikası sahipleri yüzlerce 
işçi ve Uşak tanırlar, para mukahilinde her türlü 
fenalığı yaptırmaktan çekinmez karakterdedir. 

Menfaatlerine engel olanlara fenalığın en bn-
yağısmı yaparlar ve yaptırırlar. Bundan ötürü 
hâdisenin tetkik ve tahkikiyle sabit oluncıya ka
dar isim ve hüviyetimin yalnız makamı âlinizce 
malûm olmak üzere gizli tutulmasını istirham 
eylerim, derin saygılarımla.» 

Malîye Bakanlığına 7 . I I . 1947 de şimdi arka
daşlar bu tahkikatın Hasan Ateş'e verilmesini 
bu arkadaş yazıyor. Bti Hasan Ateş, Halk Par
tisi Başkanı o*an İbrahim Burduroğlu'nun kar
deşidir. Bu vaziyet ortaya çıkınca bu Millî Men
sucat fabrikası sahibi Hasan Ateş'e 200 000 li
ralık bir hırdavat mağazası açtılar. Ayın zaman
da İbrahim Burduroğlu 'na da bir fabrika yapı
lıyor, Tarsus'taki Çukurova fabrikasını yaptı
rıyormuş. İşte bu iki mühim deneyi de Maliye 
Bakanına vermiş bulunuyorum. Bu, hakikattir, 
bu adam hâlâ sözünde musirdir amma hakikat 
benim söylediğim gibidir. îşi tahkika giden ar
kadaşın tahkikatı ne suretle yaptığını bilmiyo
rum. Fakat iki fabrikayı mukayese etmek lâ
zımdır. Bu mukayeseyi yapmadan yalnız Millî 
Mensucat fabrikası üzerinde durulursa netice 
elbette böyle çıkar. Adana'ya gidip görebilirsi
niz. Bankalar mı Mersiniz, çarşılar mı istersiniz. 

BAŞKAN — Lütfen konuya geliniz. 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Da

rılmayın ne yapalım hakikati size söyliyeceğim. 
Çünkü milletin yenmiş hakları vardır bu hakları 
da meydana çıkaracak bizleriz. Binaenaleyh 
Maliye Bakanından rica ediyorum, bu işi ariz ve 
arnik tetkik etsinler ve milleti tenvir etsinler. 

12. — Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlt'ntn, 
emekliye sevkedilen iki mütehassıs doktor hak
kındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Ekrem Hayrı Üstündağ'm sözlü cevabı 
(6/63) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sağlık Bakanı tarafın

dan sözlü o1 arak açıklanmasına müsaade Duyu
rulmasını saygılar1,mla rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Dr. Ali Şükrü Şavlı 

Sabık Sağlık Bakanlığı tarafından gayri-
kanuni olarak tekaüde sevkedilen ve Yüksek Da
nıştay'm bu haksız kararı reddedilerek Bakan
lığınıza memuriyetlerinin iadesi için gönderilen 
bu iki mütehassıs arkadaşın haklarının veril
mesi için ne düşünüyorsunuz? Ve badema bu 
gibi halin tekrarlanmaması için fikirleriniz ne
dir? Bildirilmesini saygılarımla dilerim. 

BAŞKAN — Söz Sıhhat Bakanındır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. EKREM TIAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — 
Sayın arkadaşımızın bahis mevzuu ettikleri iki 
mütehassısın kimler oldukları sözlü soruların
dan sarahaten anlaşılmamaktadır. Maksatları 
kendileri ile Cerrahpaşa Hastanesi eski Sinir 
Hasta'ıkları Mütehassısı Şükrü Hâzim Tiner 
hakkında yapılnrş olan muamelenin izahı ise, 
keyfiyeti kısaca arzedeyim. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunun 39 ncu maddesinin bîr fıkra
sındaki salâhiyete istinaden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 1949 senesi Ekim ayında 76 
memurunu ve bu meyanda Dr. Ali Kükür Şavlı 
ile Şükrü Hâzim Tiner'i resen emekliye ayır
mıştır. Bu muamele aleyhine idari kaza yoluna 
baş vuranlar arasında bulunan her iki arkada
şımız, Danıştaydan lehlerine karar istihsal ey-
leVnişlerdiV. Haklarııida yapılan emekli, muame
lesinin iptaline dair sâdır olan bu kararlar 
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üzerine Dr. Şükrü Hâzim Tiner, Haseki Has
tanesi sinir hastalıkları mütehassıslığına ve 
başhekimliğine tâyin edilmiş ve vazifesine baş
lamış bulunmaktadır. 

Ali Şükrü Şavhj arkadaşımız milletvekili se
çildiği için tabiatiyle kendisi hakkında bir 
işlem yapılmasına imkân hâsıl olamamıştır. 

Kanunun 39 neu madde. (B) fıkrasının yo
rumlanması için bir arkadaşımız tarafından 
Yüksek Meclise müracaatta bulunulmuştur. 

Bu fıkra hakkında Yüksek Meclisin ittihaz 
edeceği karar, bundan, böyle yapacağımız mua
melelerde bize rehber olacaktır. 

Arzederim. 
Dr. ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinop) — Sayın 

Vekilimizin izahlarına teşekkür ederim. Yalnız 
aşağıda arzedeoeğim bâzı noktalar hakkında te
nevvür etmek istiyorum, lütuflarmı beklerim. 
Ben yalnız kendi âciz şahsım için bu suali sor
madım. Benimle beraber 79 kıymetli doktor ar
kadaşlarım da tekaüde sevkedildi. Onlar, ka
nun böyle İmiş diye sükût ettiler, hakları ziyaa 
uğradı. Bu husus için bir ölçü yok mudur? Eh
liyet ve liyakate ehemmiyet verilmiyecek mi? 
Aksi takdirde çok kısa zamanda memleket muh
taç olduğumuz ilim adamlarından mahrum ka
lacaktır ki, bunun neticesi bizim için çok acı 
olacaktır . 

Üniversite vesile ve bahaneler icat ederek 
mütemadiyen İstanbul hastanelerini işgal edi
yor. Zannediyor ki, bu suretle emeline muvaf
fak olacak, usulsüz, programsız yapılan bu iş
galler neticesi de bütün bütün daha batağa gir
dik. îleberi yok, ilmî otoritesi var diye her şe
yi yüzüne gözüne bulaştırdı. Vaziyeti İçinden 
çıkılmaz bir hale soktu. Hastanelerde nizamı in
tizam kalmadı, şehir halkı bakımsız kaldı, Be-
leliye feryada başladı. Hastane Baştabipleri bir 
hademeye dahi söz geçlremiyecek hale düştü. 
Bu meyanda ben de üniversitenin haris emeli 
için ne ilmim, ne liyakatim, ne -ehliyetim, ne de 
no ilmim, ne liyakatim, ne ehliyetim, ne de 
sıhhatim nazarı itibara almmıyarak sırf yeni 
yaptırmış olduğum modern hastaneyi elimden 
almak için üniversite Tıp Fakültesi tarafından 
esbak Sağhk Bakanı (tsmini söyle sesleri) Ke
mali Bayizit... Kandırılıp beni tekaüde sev-
kettirerek elimden hastaneyi aldılar. Yukarda 
arzettiğim gibi, ne ilmî kabiliyetime, ne sıhha
time hattâ ne de sırf iki sene bir amele gibi ba-
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şında bulunarak yaptığım ve tam teçhizatını da 
temine muvaffak olduğum hastane hususunda
ki emeklerime ehemmiyet verildi. Her hangi 
birinizin yanında bu kadar çalışmış olsaydım 
ayrılırken (Çok emek sarf ettin, teşekkürler 
ederim, Allah senden razı olsun) dersiniz. Onu 
dahi Sağlık Bakanlığı söylememiştir. Âdeta 
kolundan tutulup atılmış gibiyimdir. Pek ta
biîdir ki, bu vaziyet karşısında bu haksızlığa 
karşı tekmil Türkiye halkı hayrette kaldı. 

HAYRÎ TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Bu 
kadar haksızlığa rağmen neya kaldın Halk 
Partisinde? 

ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Devamla) — Tekmil 
matbuat aylarca yazdı, sebebini sordu, ait ol
duğu makam bir cevap veremedi. Ben de Şû-
rayi Devlete müracaat ettim. Allaha çok şükür, 
âdil adliyemiz bu haksızlığı reddetti ve beni 
memuriyetime iade kararını verdi. 

Sayın arkadaşlarım; üniversite çocuk ser
visi 60 yataktır. Benim bıraktığım çocuk servi
si 100 yataktır. Yapılacak iş şudur: Sağlık Ba
kanlığı beni hastaneme iade eder ve belediye
nin 40 yatak fazlasını bana verirse bu suretle 
ben orada çalışırım. Üniversite talebeleri gel
sin, görsün, benim hastalarımdan da istifade 
etsin. Bu suretle iş hallolunur, hak yerini bu
lur. Üniversite buna itiraz da edemez, benim 
ilmî kudretimin' kendilerinden pek aşağı 
olmadığını onlar da bilirler. Tedrisat hususun
da bugün en müterakki devlet hangisi ise 
onun usullerini göz önünde bulundurmamız lâ
zımdır. Bugün Amerika'da meselâ Belvo hasta
nesinde aynı koğuşa hem Kolombiya Üniversi
tesi hem Newyork Üniversitesi talebe ve hoca
ları gelir aynı hastaları muayene eder talebeye 
izahat verirler, teşhis koyarlar. Eğer teşhiste 
aralarında bir ayrılık olursa o hastayı ayrıca 
toplanacak olan doktorlar meclisinde her iki 
taraf fikirlerini söyliyerek konsültasyon yap
mış olurlar bu suretle hastanın daha ziyade isti
fadesi temin edilmiş olur. İlimde, bahusus hayat 
ile uğraşılan ilimde sen ben değil, hastanın men
faati vardır. O her şeyden üstündür. Bunu Ame
rika'da kendi gözümle gördüm. Sayın Sağlık 
Bakanından hastanenin üst katında 40 yataklık 
koğuşa tâyinimi rica ediyorum. Bu suretle hak 
yerini bulmuş olur. Çünkü ben bu suretle klini
ğimin başına dönersem memleketime şimdiki va
zifemden daha faydalı olacağımı zannediyorum, 
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SAĞLIK- VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Ar
kadaşımız Sayın Ali Şükrü Şavlı'nm beyanatını 
dikkatle dinledim. Kendisi diğer arkadaşlariyle 
beraber tamamen haksız olarak emekliye sevke-
dilmiş ve vazifesine son verilmişti. Halbuki Ali 
Şükrü Bey hakikaten memleketimizin en ziyade 
iftihar edeceği çocuk mütahassısı bir zattır. Bi
naenaleyh kendisinin hastane muhitinden ayrıl
ması memleket için büyük bir zarar oldu. Ken
disi, haber aldığıma göre, Milletvekilliğini bil
hassa bu hakkını müdafaa etmek için; iltizam et
miş ve Milletvekili olmuştur. Fakat eğer kendi
leri eski mesleklerine avdet etmek istiyorlarsa 
Sağlık Bakanağı bunu minnet ve şükranla ka
bul eder. (Soldan: Bravo sesleri alkışlar). 

Çünkü memleketimizde nadir yetişen bir kıy-
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mettir. Bu kıymetten memleket çocuklarnıın, yav
rularının binlercesi istifade etmiş ve hayatlarını 
kurtarmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde hiz
met etmek istiyorlarsa ve kendileri eski vazife
lerine iade edilmeği istiyorlarsa bunu memnuni
yetle kabul edecek ve kendilerini bu kararların
dan dolayı tebrik edeceğim. (Soldan: Bravo ses
leri sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bir Par
lâmentoda eşine ender tesadüf edilen bu hâdise
den sonra, bilhassa gündemimizin yüklü bulun
duğunu nazarı dikkate alınarak vaktin gecik
mesi de göz önünde tutulmak suretiyle Çarşam
ba günü saat 15 te toplanmak üzere birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,56 

T. B. M. M. BastmMH 




