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1. — GEÇEN 1 JTANAK ÖZETÎ
Birinci
Oturum
Tütün ve Müskirattan alınacak Müdafaa
Vergisi hakkındaki Kanuna ek Kanun teklifinin
Gümrük ve Tekel„ Maliye ve Bütçe Komisyonla
rından beşer üye alınarak yeniden kurulacak
Geçici Komisyonda görüşülmesi, kabul olundu.
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi
hakkındaki Başkanlık teskeresi,
okunarak
onandı.
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Maçka'da Taşlık mevkiindeki Evkafa ait arsa
larla buradan geçirilen asfalt yol için sarfedilen paralar hakkındaki sorusunun görüşülmesi,
İçişleri Bakanının teklifi üzerine 20 Kasım 1950
Birleşimine bırakıldı.
Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın, idare âmir
lerinin il idaresi ve köy kanunları karşısındaki
durumlarına ve köy sağlığına dair olan sorusu
na, İçişleri, .Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanla-

rı cevap verdiler.
Van Milletvekili İzzet Akın'm, ve Erzu
rum Milletvekili Sait Başak'in, Kızılay tara
fından İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat Banka
sına yatırılan paralar hakkındaki sözlü soru
larını, İçişleri Bakanı cevapladı.
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, okul,
öğrenci ve öğretmenlerle maarif sistemimiz hak
kındaki sorusuna, Millî Eğitim Bakanı cevap
verdi.
Birleşime ara verildi.
İkinci
Oturum
Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'nun, orta öğretimin durumu ve öğretmenlerin
nakil işleri hakkında Hükümet görüşünün açık
lanmasına dair oları sorusunu, Millî Eğitim Bakanı cevapladı.
Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nin, Sümer-
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bank tarafından yabancı memleketlere sipariş
edilen malzemeye dair olan sorusu ile Japonya
ve İtalya'dan ithal edilen mensucat hakkındaki
sorusunu, Ekonomi ve İşletmeler Bakanları ce
vapladılar.
Denizli Milletvekili Fikret Başaran'in, Av
rupa ve Amerika'da okuyan talebelerin durumu
hakkındaki sorusunu, Millî Eğitim Bakanı;
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Varlık Vergisine ve Adana Millî Mensucat Fab
rikasında yapıldığı iddia edilen vergi kaçakçılı
ğına dair olan sorularını Maliye Bakanı;

Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlı'nın,
emekliye sevkedilen iki mütehassıs doktor hak
kındaki sorsunu da Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı cevapladıktan sonra;
15 . XI . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtirj
Balıkesir Milletvekili
Manisa Milletvekili
S. Yırcah
M. Kurbcmoğlu
Kâtip
Çorum Milletvekili
8. Baran
ı

Sorular
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleketlere
sattığı İmbubata dair olan tahkikat dosyaları
hakkında şimdiye kadar ne muamele yapıldı
ğına dair olan sözlü soru önergesi, Ekonomi
ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/89)
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan kimya
lâhoratuvarı, kapalı manej, sığmak ile Kızıl
cahamam'daki Orman Sarayı, Dolmabahçe Sa-

rayı karşısında yaptırılan stadyum sahasına
katılan arazi ve Millî sarayların teftişi netice
si hakkındaki sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/90)
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Atatürk'ün vasiyeti, nakit, menkul ve gayri
menkul malları ile kendisine verilen kıymetli
hediyeler hakkındaki sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/91)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — Çanakkale Milletvekili Ömer Mart'm,
Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî ida
releri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi (2/40) (Dışişleri, İçişleri ve Millî Eğitim
Komisyonlarına)
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ
lu'nun, Başbakan ve bakanların görev ve so
rumluluklarına dair kanun teklifi (2/41)
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarına)
3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ
lu'nun, Devlet, Belediye ve emvali metrukeden veya mübadillere muhtas emvalden hak
sız olarak mal iktisap edenlerin bu mallarının
istirdadı hakkında kanun teklifi (2/42) (Ana-

yasa, Maliye ve Adalet Komisyonlarına)
4. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
61, 339 ve 494 ncü maddelerinin değiştirilme
sine ve aynı kanunun 495 : 500 ncü maddeleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/43)
(Adalet Komisyonuna)
Rapor
5. — Yozgad Milletvekilliklerine seçilen
Niyazi Ünal Alçılı, Faik Erbaş, Yusuf Karslıoğlu, Fuat Nizamoğlu, Hâşim Tatlıoğlu ve Ha
san Üçöz ile Yozgad Milletvekilliğine seçilen
Avni Doğan'in seçim tutanakları hakkında
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
(5/18, 24) (Gündeme).

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı
KÂTİPLER: Sedat Baran (Çorum), tbrahim Kirazoğlu

(Kayseri)

BAŞKAN — Oturumu açıyorum..
3. — BAŞKANLIK

DİVANININ

1. — Tekel Genel Müdürlüğü binası yapımı
i§leri dolayısiyle Gümrük ve Tekel eski Bakam
Suad Hayri Ürgüblü hakkındaki tezkerenin ge
ri verilmesine
dair Başbakanlık
tezkeresi
(3/110)
fi - 4001
11 . X I . 1950
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
İstanbul'da, Kabataş'ta yaptırılan Tekel
Genel Müdürlüğü binası inşaatı işleri dolayı
siyle Tekel eski Genel Müdürü Hürrem Seren
ve arkadaşlarına isnat olunan suçlarda Güm
rük ve Tekel eski Bakanı Suat Hayri Ürgüp
lü'nün ilgisi bulunduğundan dolayı 30 . XII .

KAMUTAYA

SUNUŞLARI

1947 tarih ve 6/3375 sayılı tezkere ile Yüksek
Meclise sunulmuş olan dosyanın, bâzı suç ve
cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanun
gereğince tetkik edilmek üzere geri alınması,
Gümrük ve Tekel Bakanlığının 8 . X I . 1950
tarih ve 1278 sayılı tezkeresi ile istenilmekle
dir.
(
Bahsi geçen dosyanın iadesine yüksek mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim.
Başbakan
A. Menderes
BAŞKAN — Efendim, geri veriyoruz, ma
lûmatınıza arzolunur.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. — Diyarbakır Milletvakili Kâmil Tayşı'nm, Doğu ve Güney - Doğu illerine yabancıla
rın yapacakları seyahat hakkında Başbakanlık
tan sözlü sorusu (6/64)
BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kâmil
Tayşı buradalar mı (İzinli sesleri) o halde
başka Birleşime bırakıyoruz.
2. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, mahkeme zabıt kâtipliğinin
hususi
bir meslek haline konulmasına ve işlerin artma
sı dolayısiyle kadroların iş hacmi esasına göre
tezyit ve işlerin ona göre <ıyarlanma$ına dair
sorusuna Adalet Bakanı Halil özyürük'ün söz
lü cavabı (6/65)
Büyük Millet'Meclisi Yüksek Başkanlığına
1. — Mahkemelerin mühim bir unsurunu
teşkil eden zabıt kâtiplerine
mevzuatımızın
tahmil etmiş olduğu vazife ve mesuliyetin

ehemmiyet ve ağırlığı aşikârdır. Bu itibarla
mevzuubahis teşkilât mensuplarının gerek bil
gi ve gerek mânevi vasıflar bakımından kifa
yetli olmaları lâzım ve zaruridir.
Fakat halen memuriyete kabul hususunda
ki cari usul ve sistemlerin bunu sağlıyacak
mahiyette olmadığı münakaşa kabul etmez bir
hakikattir.
Binaenaleyh maddi ve mânevi bakımdan
bu teşkilât mensuplarının kifayetli bir şekilde
yetiştirilmeleri ancak zabıt kâtipliğinin cazip
ve hususi bir ihtisas mesleki haline konmasiyle mümkün olacağı kanaatindeyiz.
2. — Diğer taraftan bugünkü iş miktar ve
hacmi muvacehesinde mevcut kadroların ihti
yaca cevap verecek kifayette olmadığı ve bu
halin ise işlerin süratle intaç edilmemesinde
ehemmiyetli derecede müessir rol oynadığı mu
hakkaktır. Binnetice adaleti dahi müteessir
eden bu vaziyetin yegâne hal çaresi kadrola-
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n n tezyit ve mahkemelerin iş hacımları esas
tutulmak suretiyle tevzi ve ayarlanmasiyle
mümkün olacağı düşüncesindeyiz.
Bu itibarla yukarda mevzuubahis edilen
hususat hakkında ne gibi tedbirler düşünül
mekte olduğunun Adalet Bakanı
tarafından
sözlü olarak izah Duyurulmasını saygı ile rica
ederim.
5 . VII . 1950
Gümüşane Milletvekili
Kemal Yörükoğlu
BAŞKAN — Söz Adalet -Bakanmmdır.
ADALET BAKANI TIALlL ÖZYÖRÜK (İz
mir) —• Soru sahibi muhterem Kemal Yörük
oğlu arkadaşımız, takrirlerinde çok önemli nok
talara işaret etmiş bulunuyorlar.
Takrir, esas itibariyle iki noktaya temas et
mektedir.
Birincisi, mahkemelerin mühim bir unsuru
nu teşkil eden zabıt kâtiplerine mevzuatımızın
tahmil ettiği vazife ve mesuliyetin ehemmiyeti
ile mütenasip bir durum sağlanması ve bunların
maddi ve mânevi bakımdan kifayetli olmaları
nın zaruri bulunduğu ve fakat halen vazifeye
kabul hususunda cari usul ve sistemlerin bunu
temin edecek mahiyette bulunmadığı aşikâr ol
duğundan meslekin cazip ve hususi bir ihtisas
mesleki haline -konması gerektiği kanaatinde
bulunulduğu beyan Duyurulmaktadır.
Takdir buyurursunuz k i ; yargıçtan fayda
lanmanın yüksek bir dereceye çıkarılabilmesi
sebeplerini araştırırken yargıcı yalnız kaza kür
süsünde değil, aynı zamanda bürosu başında ve
bütün bir mahkeme teşkilât ve kadrosunun ba
şı olarak ele almak ve böylece mütalâa etmek
icabeder.
Mahkemeyi bir organizma olarak tavsif eder
sek bu organizmanın dimağı ve ruhu şüphesiz
yargıçtır. Diğer hayat elamanları ise mahkeme
nin, onlar olmaksızın vazifesini göremiyeceği
kendi personelidir. Yargıcın yanıbaşmda çalı
şan bu elamanlar mahkeme kalemini meydana
getiriyorlar. Düzeninde ve rasyonel metotlara
göre çalışmakta olan bir mahkeme kalemi, ada
letin hakiki bir garantisini meydana getirir.
Mahkeme kalemlerinde iş görmekte olan vatan
daşlar gelişigüzel çalışmakta bulunan memur
lardır. Bunları mesleklerinin özelliklerine göre
bir yetişmeye tâbi tutmakta büyük fayda var
dır.
—
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Zabit kâtipleri, açıkça söylemek lâzımgelirse bugün memleketimizde daha ziyade mihaniki
bir faaliyet gösteriyorlar. Yargıcın dikte ettiği
cümleleri daktilo makinesi ile bir kâğıda geçir
mekle iktifa ediyorlar. Halbuki bu elamanlar
dan yargı faaliyetinin karara kadar geçecek
çeşitli safhalarında fikren de faydalanmak lâ
zımdır.
Garp memleketlerinin birçok yerlerinde za
bıt kâtipleri, yargı işinde ifa ettiği vazife itiba'riyle duruşmadan gayrı, hükmü tamamlamaya
yarıyan bütün safhaları tamamlamak suretiyle
yargıcın tam bir yardımcısı olarak gözükürler.
Bizde zaman zaman meydana atılan ve bi
rer münakaşa mevzuu olan bu fikirler etrafın
da birlik hâsıl olmasına rağmen şimdiye kadar
fiilen atılmış bir hatve yoktur.
1925 senesinde istanbul'da ve Ankara'da
sorgu hâkimi ve icra memuru yetiştirmek için
açılan mektepler arasında, İstanbul'da bir de
zabıt kâtibi mektebi açılmıştı. Bir müddet de
vam eden bu mektep sonradan kapatıldı. Bu
gün evvelce olduğu gibi Devlet memurluğuna
giren kimselerde aranılan şartlardan başka
hususi vasıflar aranmaktadır. Bunun tesirleri
ni soru sahibi arkadaşımız gibi biz de teessür
le müşahede etmekteyiz.
Bu sebepten dolayıdır ki, zabıt kâtipleri ye
tiştirmek ve bunu bir mesleki mahsus haline
getirmek için bir taşarı hazırlamış bulunuyo
ruz. Bu tasarıda takip ettiğimiz sistem zabıt
kâtipliğine alınacak kimselerin evvelemirde bir
imtihana tâbi tutulması ve andan sonra vazife
görecekleri mahkemelerin derecelerine göre
orta okul veya lise mezunu olması ve evvelâ
daktilo makinasiyle yazmayı bilmesi lâzımdır.
Bu arada istenografi bilenlerin tercihi de ko
nulan şartlar arasında yer almış bulunmak
tadır.
Kısa bir zamanda yüksek huzurunuza sunu
lacak olan bu tasarı kabulünüze iktiran etmek
suretiyle kanuniyet halini iktisap ederse yargı
cihazının adalet işlerini görmekte büyük fay
dalar sağlıyacağına şüphe yoktur.
Esasen bugün Yargıtay'da çalışaşn memur
lara istenografi öğrenmek için bir kurs açmak
üzere bulunuyoruz. Tedricen asliye mahkeme
lerine de teşmili mukarrer olan kurslarda yeti
şecek kâtipler, duruşma işlerini bunlarla ida•

»
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reye yeter dereceye geldiği zaman, Türkiye
mahkemelerinde daktilo makinasiyle zabıt tut
mak gibi, tarafları muhakeme sırasında şaşır
tan zaman zaman sözlerini inkıtaa uğratan ve
bir duruşma sırasında yargıcı zabıt kâtibine
geçen iddia ve müdafaaları bazan eksik ve ruh
müeddasım değiştirmeye müncer olan hallerin
ve külfetlerin ortadan kalkmasına da yardım
edecektir.
Sorunun ikinci kısmı :
Bugünkü iş miktar ve hacmi muvacehesin
de mevcut kadroların ihtiyaca cevap verecek
kifayette olmadığı ve bu halin ise işlerin sürat
le intaç edilememesinde ehemmiyetli derecede
rol oynadığı cihtle kadroların tezyit ve mahke
melerin iş hacimleri, esas tutulmak suretiyle
tevzi ve ayarlanması gerekli görüldüşünden iba
rettir.
Muhterem arkadaşımın takrirlerinde bu kıs
mın mahkemeler mi yoksa zabıt kâtiplerinin'bu
mahkemelere gelen işlerin intacında ifade ede
ceği rolün ehemmiyeti bakımından sayısındaki
kifayetsizliğe mi, taallûk ettiğinde bir ân için
tereddüde düştüğümü itiraf etmekle beraber
sorunun hedefi, zabıt kâtiplerini ilgilendirdiği
birinci kısımdaki sarahatten anlaşıldığı ve ikin
ci paragrafta yargıç kelimesi kullanılmadığı
için bunu da birinci kısmın mütemmimi olarak
telâkki etmek ve ona göre cevaplandırmak ıztırarında kaldığımı arzederim.
Soru, adede taallûk ettiği için ben de Yar
gıtay hariç olmak üzere bütün mahkemelerimizdeki zabıt kâtipleri sayısını adedle ifade etme
yi uygun buldum. Bugün Yargıtay du
genel mahkemeler kalem kadrosu :
40 lira maaşlı
46,
35 lira maaşlı
79,
30 lira maaşlı 175,
25 lira maaşlı 271,
20 lira maaşlı 866,
15 lira maaşlı 1856,
Olmak üzere 3 295 kadrodan ibarettir.
Bunun 788 i başkâtip ve başkâtip yardımcısı
2517 si zabıt kâtibi olarak teşkilâta dağıtılmış
tır.
Halbuki, bugünkü teşkilât ve iş icabı olarak
asgari bir hesapla :
1. Adalet teşkilâtı yalnız sulh mahkemesin
den ibaret olan 76 yere birer başkâtip ve üçer
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kâtip verilmek için 76 Başkâtip ve 228 zabıt
kâtibi;
2. Ağır ceza mahkemeleri nezdinde ve işi
çok bâzı ilçelerde kurulmuş olan ve hem sulh
cezaya ve hem de sulh hukuk işlerine bakan 38
sulh mahkemesine birer başkâtip ve ikişer kâ
tip verilmesi için 38 başkâtip ve 76 zabıt kâtibi;
3. Gene ağır ceza mahkemeleri nezdinde ve
işi çok bir kısım ilçelerde kurulmuş bulunan ve
yalnız sulh hukuk işlerine bakan 72 sulh mah
kemesine birer başkâtip ve ikişer zabıt kâtibi
verilmesi için 72 başkâtip ve 144 zabıt kâtibi;
4. Gene ağır ceza mahkemeleri nezdinde ve
işi çok olan bâzı ilçelerde kurulmuş olup yalnız
sulh ceza işleriyle müteveggil 65 sulh mahkeme
sine birer başkâtip ve ikişer kâtip verilmesi için
65 başkâtip ve 130 zabıt kâtibi;
5. Bütün asliye sulh işlerine bakan 288 yer
deki tek yargıçlı asliye mahkemelerine birer
başkâtip ve birer başkâtip yardımcısı ve dör
der kâtip verilebilmesi için 228 başkâtip, 228
başkâtip yardımcısı ve 912 zabıt kâtibi;
6. Yalnız asliye ceza işleriyle meşgul 92
Asliye ceza mahkemesine birer başkâtip, ikişer
kâtip verilmesi için 92 başkâtip ve 148 zabıt kâ
tibi;
7. Yalnız asliye hukuk işlerine bakan 103
asliye hukuk mahkemesine birer başkâtip ve
ikişer kâtip verilmesi için 103 başkâtip ve 206
zabıt kâtibi;
8. Sulh ceza işlerine de bakan 113 asliye
mahkemesine birer başkâtip ve üçer zabıt kâtibi
verilmek üzere 113 başkâtip, 339 zabıt kâtibi;
9. Sulh hukuk işlerine de bakan 113 asliye
hukuk
mahkemesine birer başkâtip ve üçer
zabıt kâtibi verilmek üzere 113 başkâtip, 339 zabıt
kâtibi;
10. Yedi asliye ticaret mahkemesine birer
başkâtip ve üçer kâtipten 7 başkâtip, 21 zabıt
kâtibi;
11. 86 ağır ceza mahkemesine birer başkâ
tip ve üçer zabıt kâtibi verilmek için 86 başkâ
tip, 258 zabıt kâtibi;
12. 84 ağır ceza merkezindeki Adalet ko
misyonlarına birer kâtip verilmek üzere 84
kâtip;
13. 327 ilçedeki Cumhuriyet savcılığına bi
rer kâtip verilmek üzere 227 kâtip;
14. 416 sorgu yargıcına birer kâtip verilmek
için 416 kâtip;
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15. 84 Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısına
birer başkâtip ve üçer kâtip tahsisi için 84 baş
kâtip ;
16. Beş yerdeki icra yargıçlığı kalemine
ikişer kâtip verilebilmek için 10 kâtip;
17. îcra yargıçlığı teşkilâtı bulunmıyan ve
icra tetkik mercii görevi mahallindeki yargıç ta
rafından görülen 406 yere birer kâtip verilmek
üzere 406 kâtip;
18. 356 icra memuruna ekallen birer kâtip
verilmek için 356 kâtip;
19. Adalet teşkilâtı yalnız sulh* mahkeme
sinden ibaret olan 76 ilçedeki mahkemeler tek
yargıçlı asliye mahkemesi haline getirilince ka
lem kadrosunu ikmal için bunlara birer başkâtip
yardımcısı ile beraber zabıt kâtibi ve biri savcı
ya biri sorgu yargıcına ve biri de icra memuru
na verilmek üzere tahsisi gereken kadro 76 baş
kâtip yardımcısı ile 304 zabıt kâtibi olmak üzere
ceman 1381 başkâtip ve başkâtip yardımcısı ve
4992 zabıt kâtibine ihtiyaç bulunduğu görülür.
Mâruzâtımın başlangıcında halen mevcut ol
duğunu söylediğim kadrolardaki 778 başkâtiple
2517 zabıt kâtibi olduğu için biraz evvel göster
diğim 1381 başkâtip ve yardımcısı ile 4992 za
bıt kâtibi adedinden tenzil edildiği zaman 613
başkâtip yardımcısı ile 2475 zabıt kâtibinin kad
roya ilâvesi iktiza ettiği açık bir hakikattir.
Binaenaleyh mahkeme kalemlerini bugünkü
zor durumdan kurtarmak için bu miktar kadro
nun istihsaline ihtiyaç vardır.
Yeniden istihsal edilecek kadronun bugünkü
barem esaslarına göre maaşlar :
Maaş:
Lira:
40
25
30
25
20
15

lira maaşlı 127 başkâtip
»
»
200
»
»
»
276
» yardımcısı
»
»
700 zabıt kâtibi
»
»
775
»
»
»
»
1000
»
»
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4598 sayılı Kanunun dördüncü maddesindeki
hükümden faydalanmak suretiyle her derecede
kadrosuz iki üst dereceye terfi edebildiğine göre
kadrosu 40 lira olan bir başkâtip 60 liraya kadar
yükselebilmektedir.
Yargıtay kalemleri başkâtiplerinin kadro
aylığı elli liradır. Bunların da yine 4598 sayılı
Kanun gereğince kadrosuz 70 liraya yükseltil
meleri' mümkündür. Tesbit ve arzettiğim kadro
(ihtiyacı, yalnız işlerin terakümünü önlemek.
ve mahkeme kalemlerini normal çalışmaya ka
vuşturabilmek için çare ve tedbir olabilir. Ka
lem işlerinin tedviri ile meşgul olanların mâ
nevi evsaf bakımından tekemmül ettirilmeleri
ise ayrı çalışmaya muhtaç olan bjir keyfiyettir.
Bu takdirde de zabıt kâtipleri için ayrı bir
barem yapılması ve mesleğin cazip bir hale
getirilmesi lâzımdır,
Elimizdeki bütçede imkân hâsıl olduğu tak
dirde bu esasların sağlanmasına çalışılacağına
şüphe edilemez. Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Kemial Yörükoğlu.
KEMAL YÖRÜKOĞLU
(Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlar; ömrünün büyük bir kıs
mını, uzun yıllarını adalet hizmetine vakfetmiş
ve bu mesleğin en mütemayiz ve en mümtaz
bir mevkiine yükselmiş olan üstadın ve mtihte-.
rem meslektaşım Adalet Bakanı Sayın Halil
özyörük'e verdikleri izahattan dolayı bilhassa
teşekkür ederim,
Kendileri bu dâvanın Özünü ve mahiyetini
bütün inceliği ile kavramışlardır, Bendeniz
onun izahatına başka bir kelime ilâve etmeyi
fazla görüyorum, Gelecek tasarıda ve bilhassa
kadro âsinde, bütçe meselesinde Büyük Mec-.
,;
s'in Sayın Bakana müzahir olmasını işaretle
iktifa edeceğim, (Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Celâl Oknan (buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri).

Şeldiııde nraaşlandırılması halinde bir senelik
tahsisat tutarının 6 milyon 909 bin 900 liraya
baliğ olduğu tahakkuk eder
Yargıtay kalemleri dışındaki diğer mahke
meler kadrosunda bulunan kâtip ve başkâtiplik
15 liradan başlıyarak 40 lirada nihayete erer.

3. — Çankırı Milletvekili Celâl Otman'm, ko
ruyucu tabipler üe bulaşıcı hastalıklara karşı
köylülerimizin sağlık durumlarının ıslahı için ne
düşünüldüğü
hakkındaki
sorusuna Sağlık ve
Sosyal Tardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın sözlü cevabı (6/66)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Memleket sağlığının gidiş yolları üzerinde
•bilgi edinebilmek için Sağlık ve Sosyal Yardım
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BAŞKAN — Söz, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığından aşağıda yazılı sorularımın sözlü ]
Bakanmmdır.
olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
Çankırı Milletvekili
EKREM
HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sayın
Dr. Celâl Otoman
arkadaşım Çankırı Milletvekili Dr .Celâl Otman
1. — Bugüne 'kadar tamamen ihmal -edilmiş
tarafından sorulan suallere birer birer cevap
bulunan koruyucu tababet 'hakkında Sağlık Ba
veriyorum.
kanlığı ne düşünmektedir? Halen yetişmiş kaç
Birinci sual : Bugüne kadar tamamen ihmal
koruyucu tabip vardır ve bunlar nerelerde is
edilmiş bulunan koruyucu tababet hakkında
tihdam edilmektedir?
Sağlık Bakanlığı ne düşünmektedir? Halen ye
2. — G^rek üniversite 'kliniklerinde ve ge
tişmiş kaç koruyucu tabip vardır ve bunlar ne
rekse. Sağlık Bakanlığına bağlı Hıfzıssıhha
relerde istihdam edilmektedir?
Okulunda koruyucu tabiplere verilmesi icabeBakanlığımızca bir nizamname ile tesis edil
den bilgiler yeteri kadar verilebiliyor mu? Ve
miş bulunan ihtisas şubeleri arasında koruyucu
rilmiyorsa (bu hususta Sağlık Bakanlığının baş
tababet adı ile bir şube yoktur. Binaenaleyh bu
kaca bir düşüncesi ve programı var mıdır?
şubede yetişmiş tabip sayısını da vermemiz de
3. — Köylülerimizin sağlık durumlarım ıs
'mümkün değildir. Fakat bugün mevcut 63 vilâlah ve onları bulaşıcı hastalıklardan koruyabil
3retin sağlık müdürleri ile sayısı 695 i bulan
mek ve icabında hasta olanlar mı. devi et 'eli ve
hükümet tabipleri, belediye ta'bipleri sağlık
vasıtasiyle tedavi edelhilmek için Sağlık Bakan
merkezleri hekimleri tamamen halk sağlığını
lığının bir porgramı var mıdır? Varsa açıkla
koruması ile vazifelidirler. Yine bunlardan baş
malarını yok ise bu konu üzerinde ne düşünülka bakanlık mıerkez teşkilâtına hağlı üç seyyar
nıektedir? Neler yapılabilecektir? Bildirilmesi.
ekiple çalışan hekimlerin de başlıca işleri koru
4. — Sağlık ve Solsyal Yardım Bakanlığına
yucu hekimliktir.
bağlı ve haleı^Ankara Tıp Fakültesi tarafından
İkinci sual : Gerek üniversite kliniklerinde
kısmen işgal edilmiş bulunan Hıfzıssıhha Oku
gerekse Sağlık Bakanlığına bağlı Hıfzıssıhha
lunun durulma hakkında Sağlık Bakanlığı ne
Okulunda Koruyucu Tabiplere verilmesi icabedüşünmektedir? Burası bugünkü gibi muattal
den bilgiler yeteri kadar verilebiliyor mu? Ve
'bir halde mi kalacaktır? Yıofcsa kurulma'sını
rilmiyorsa bu hususta Sağlık Bakanlığının baş
icalbettiren 'sebepler dahilinde faaliyete geçile
lıca bir düşüncesi ve pragramı var mıdır?
cek midir?
2. — Sayın soru sahibinin de bildiği üniver
5. — Sağlık merkezlerinin çalışına şekilleri
site kliniklerinde hekim namzetlerine ancak
ve kadroları nelerdir? Hangi ihtiyacı karşıla
mahdut ve muayyen ijiyen nosyonları verilir.
mak maksadiyle kurulmaktadır. Nerelerde ve
Fakat henüz tahsil çağında bulunan bu genç
ne şekilde yapılmaktadır? Bu hususta Sağlık
lerden kimlerin ileride koruyucu hekimlikle il
Bakanlığının noktai nazarlarını öğrenmek ve
gili sahalarda çalışacakları biIİnemiyec>eğinden
bilmek isterim.
ayrıca bir kısım talebenin bu hususta yetişti
6. — Belediye tabipleri hakkında Bakanlık
rilmesi bahis mevzuu olamamaktadır. Fakat biz
ne düşünmektedir? Bunların vatandaş sağlığını
bu
sahada çalışacak hekimlerimizi Hıfzıssıhha
koruma bakımından kendilerine tahmil edilmiş
Okulunda sağlık idaresi bakımından birer müolan vazifeleri gerek bilgi ve gerekse salâhiyet
tahassıs olarak yetiştirmeyi düşünüyoruz.
leri bakımından yeteri kadar cevaplandıracak
Muhterem arkadaşlarım,
bir durumda mıdırlar? Bakanlığın bu hususta
Helkesin
bildiği bir hakikattir ki, bir mille
ayrıca bir düşüncesi ve bir programı, var mıdır?
tin sağlık durumu o milletin hayatiyet ve ener
7. —'Gerek köy ve gerekse şehir sağlık okul
jisinin miyarıdır. Ortalama yaşama haddi yük
larından mezun olan sağlık memurlarının vazi
sek olan milletlerin medeniyet sahasında gös
fe ve salâhiyetlerini bildiren ve bunların .mesai
terdikleri tekâmül ve kaydettikleri inkişaf mey
lerinin nasıl nıurakaba edileceğine dair elde bir
dandadır.
talimatname var mıdır? Var ise bugünkü ihti
Avrupa ve Amerika'da insan ömrünün vasa
yaca kâfi geliyor mu? Yok ise böyle bir tali
ti yaş haddi 65 senedir. Amerika 'da bâzı meslekler
matname hazırlanması düşünülmekte midir?

— 98 —

B :6

15•-. ] .1950

erbabında-ve bilhassa doktorlar arasında bu had
son seneler içinde 75 e kadar yükselmiştir. Türk
Milletinin vasati yaşama haddinin kaça baliğ
olduğunu katiyetle bilmiyoruz. Bâzı meraklı is
tatistikçilerimizin birkaç büyük şehirde yaptık
ları araştırmalardan elde edilen neticeler eğer
doğru ise bu hakikaten çok hazindir ve yakın
bir tehlikenin meşum habercisidir.
37 senelik vasati bir ömre mazhar olan bir
milletle 67 sene yaşama imkânını bulan diğer
bir milletin İçtimai bünyelerinde görülmesi mu
kadder olan azîm farkın takdirini sizlere terkediyorum.
Arkadaşlar; birçok memleketlerde yaş had
dinin yükselmesi; oralarda hastalık ve ölüm
nispetinin azalmasından ileri gelmektedir.
Bu mesut neticenin meydana gelmesinde
âmil olan başlıca sebep: Devlet teşkilâtına ko
ruyucu hekimliğin girmiş olmasıdır. Filha
kika: Yaş haddinde görülen artuşın koruyucu
hekimliğin tatbikatı ile elele yürüdüğü artık
sabit olmuş bir hakikattir.
Koruyucu hekimlik yalnız fertlerin hayatı
ile ilgili olan hekimlik değil, topluluğun sağ
lığını ön plânda tutan bir hekimlik şubesidir.
Tahsilini bitirerek hekim diploması alan bir
doktor hemen nasıl mütehassıs bir operatör,
mütehassıs bir dâhiliyeci veya nisaiyeci olamaz
sa koruyucu hekim de olamaz. Bir doktorun
koruyucu hekim olabilmesi için, diğer ihtisas
şubelerinde olduğu gibi bu tıp şubesinde de na
zari ve amelî kurslar takip etmesi ve bir jüri
huzurunda imtihan vererek ehliyetname alması
lâzımdır.
Teessürle arzedeyîm k i ; milletlerin hayat
ve mukadderatında bu kadar büyük tesiri haiz
olan bir ilim ve ihtisas şubesinin bizde henüz
lâyik olduğu önemle ele alınmamış olması cid
den büyük bir bedahtllktır.
Memleketin sanitasyon işlerinin, frengi, sıt
ma, verem, cüzzam ve sair salgın hastalıklarla
eksiksiz mücadelenin ancak koruyucu hekim
ler sayesinde mümkün olabileceğini takdir eden
Bakanlığımız ilk iş olarak bu dâvayı ele almış
ve Devlet hizmetinde istihdam edilmek üzere
mütehassıs koruyucu tabip yetiştirmek için
Hıfzıssıhha Okulunu yeniden tesis ve takviye
etmeye karar vermiş bulunuyor.
3. — Köylülerimizin sağlık durumlarını ıs
lah ve onları bulaşıcı hastalıklardan koruya-
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bilmek ve icabında hasta olanlarını Devlet eli
.ve vasıtası ile tedavi edebilmek için Sağlık Ba
kanlığının bir programı var mıdır? Varsa açık
lamalarını, yoksa bu konu üzerinde ne düşünül
mektedir, neler yapılabilecektir, bildirilme
sini ;
3. — Köylülerin sağlık durumlarını ıslah ve
onları bulaşıcı hastalıklardan koruyabilmek ve
icabında hasta olanları Devlet eliyle tedavi ede
bilmek için sağlık merkezlerinden faydalanmak
tayız.
Henüz sağlık merkezleri bulunmıyan yer
lerde de bütün savaş teşkilâtımız" sabit ve sey
yar sağlık memurları, köy ebeleri, köy sağlık
memurları hep köylünün sağlığı ile yakından
ilgilenmektedirler. Bir taraftan da, gerek köylü
ve gerekse şehirli muhtaç halkın parasız tedavi
sini sağlayan müesseselerimizin yatak sayılarım
artırmayı da ön plânda yapacağımız işler ara
sına aldık.
4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
bağlı ve halen Ankara Tıp Fakültesi tarafından
kısmen işgal edilmiş bulunan Hıfzıssıhha Okulu
nun durumu hakkında Sağlık Bakanlığı ne dü
şünmektedir? Burası bugünkü gibi muattal bir
halde mi kalacaktır, yoksa kurulmasını ieabettiren sebepler dahilinde faaliyete geçilecek midir?
4. — Bakanlığımıza bağlı ve bugün Tıp Fa
kültesinin işgali altında bulunan TTıfzıssıhba
Okulunun diğer medeni memleketlerdeki ben
zerleri seviyesine yükselterek yeniden tesis et
mek suretiyle, tam verimli bir hale getirmeye
karar verdik, bu maksatla da bir kanun tasa
rısı hazırladık. Bunu yakında Yüksek Meclisi
nize sunacağız.
5. — Sağlık merkezlerinin çalışma şekilleri
ve kadroları nelerdir? Hangi ihtiyacı karşıla
mak maksadiyle kurulmaktadır. Nerelerde ve
ne şekilde yapılmaktadır, bu hususta Sağlık Ba>
kanlığının noktai nazarım öğrenmek ve bilmek
isterim ?
5. — Adedi bugün 22 den ibaret olan sağlık
merkezlerinin 28 tabip, 23 hemşire, 8 ebe, 18
sağlık memuru ve 26 müteferrik memurdan iba
ret kadroları vardır. Biz bunu kâfi bulmadığı
mız için her sağlık merkezine 2 tabipj, 2 hemşire,
1 ebe ve yeter miktarda sağlık memuru temin
edecek olan yeni bir teşkilât kadrosu hazırla
maktayız.

— 99 —

B :t

15.11 . 19ÖÖ

0 : 1

Sağlık merkezlen kendilerine bağlı olan köy I zifeleri sanitasyon, gıda maddeleri kontrolü gibi
gruplarında yaşayan halkın sağlığı ile yakın
belde işleridir. Biz hekimleri de bu esasî va
dan alâkadar olurlar ve onların doğuştan itiba
zifelerini başarılı bir şekilde görebilecek bir du
ren bütün hayatları boyunca sağlık durumlarını
ruma getirmek için Hıfzıssıhha okulunda tekâ
takip ederler. Sağlık sicillerini tutarlar. Ken
mül derslerine tâbi tutmayı düşündüğümüz gibi
dilerini her türlü hastalıklardan korumak için I yeni hazırlamakta olduğumuz teşkilât kanunun
bütün tedbirleri alırlar. Hülâsa; bunların aslî
da bunların durumlarını ıslah edecek bir statü
vazifesi koruyucu tababet olmakla beraber mem
de derpiş etmektedir.
leketimizde hastahanelerin sayısı az ve köylerin
7. — Gerek köy ve gerekse şehir sağlık okul
bir çoğu da bu hastahanelere uzak yerlerde bu
larından mezun sağlık memurlarının vazife ve
lunduğundan büyük bir ihtiyacı karşılamak ve
salâhiyetlerini bildiren ve bunların mesailerinin
köy halkına kolaylık temin etmek maksadiyle
nasıl murakabe edileceğine dair elde bir tali
sağlık merkezlerimiz aynı zamanda küçük birer
matname var mıdır? Var ise bugünkü ihtiyaca
tedavi müessesesi olarak da çalışmakta ve her
kâfi geliyor mu, yoksa bir talimatname hazırlan
biri 10 yatakla teçhiz edilmiş bulunmaktadır.
ması düşünülmekte midir?
Buralarda âcil tedaviye muhtaç hastalar tedavi
C. 7. — Köy sağlık memurlarının vazife ve
edilir ve doğumlar yapılır.
salâhiyetlerini gösteren ve 2 Nisan 1944 tarihin
Köylerimiz için çok faydalı olan sağlık mer
de meriyete girmiş olan 6246 sayılı bir talimat
kezlerinin sayısı, bir kısmının daha inşaatı ta
name vardır.
mamlanmak suretiyle 1950 yılı sonuna kadar
Sağlık memurları okullarından mezun olan
29 a yükselecek ve bütçe imkânları sağlanabil
ve daha ziyade şehir ve kasabalarda vazife gören
diği takdirde bu aded 1951 yılında 42 yi bula
sağlık memurları hakkında ise, bunların basit bir
caktır.
şekilde faaliyet hududunu çizen ve üzerinde (bu
Halbuki köye vâsıl olmak için bizim »elimiz
hususta bir talimatname hazırlanıncaya kadar
de tek çare bu sağlık merkezleridir. Bu sağlık
mer'i olacaktır) kaydinj taşıyan bir vazife cüz
merkezleri hakkında biraz daha izahat vereyim.
danı vardır. Biz bunu kâfi göirmediğimiz için
Her 20 bin kişiye bir sağlık merkezi isabet etmek
bu hususta yeni bir talimatname hazırlamış bu
üzere yirmi milyon nüfusa isabet edecek sağlık
lunuyoruz. Bu talimatnameyi en kısa bir za
merkezleri sayısı 1000 dir. Bir sağlık merkezi
manda tatbik mevkiine koyacağız.
kendi programına dâhil olan şeyleri yapmak
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka
üzere köylünün, yani halkın ayağına gider. Do
daşlar, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ekrem Hayri
ğuştan itibaren ölünceye kadar onun hayatında
Üstündağ'rn verdikleri izahata teşekkür ede-»
geçmiş olan safahatı takip eder, fişini tutaır,
rim. Fakat her zaman Sağlık Bakanlarının yap
köyde lâzım olan sanitasyon meselelerini kendi
tıkları
gibi bu beyanat da, dikkat buyurulursa,
lerine tavsiye eder, icabında ağır hastalar var
yapacağız,
olacak, gibi kelimelerle bağlanmakta
sa onları muvakkaten sağlık merkezlerine gön
dır.
derir, icabederse umumi merkez hastanelerine
25 seneden beri Türk Milletinin hayatiyle,
gönderir. Eğer bu suretle memlekete 1000 sağ
sıhhatiyle alâkalı olan bu mevzu bizi müthiş ıs
lık merkezi yapabilecek olursak bu memleketin
tıraba sevketmekte ve lüzumsuz yere ölen vatan
sağlık durumu tamamen düzelmiş olacaktır. Bü
daşlarımızın bu ölümleri karşısında gösterilen ih
tün varlığımızla bu sağlık merkezlerinin tesisine
mal
ve lâkaydiden büyük teessür içinde kaldı
Çalışmak hepimizin vazifesidir.
ğımdan
dolayı yüksek huzunuza bu sözlü soruyu
6. — Belediye tabipleri hakkında Bakanlık
arzetmiş
bulunuyorum.
/
ne düşünmektedir. Bunların vatandaş sağlığını
koruma bakımından kendilerine tahmil edilmiş
Medeniyet dünyasının hemen her yerinde
olan vazifeleri gerek bilgi ve gerekse salâhiyetleri
vatandaş sağlığını koruma ve bunun için gerek
bakımından yeteri kadar cevaplandıracak bir du
li tedbirleri almak, personelleri yetiştirmek
rumda mıdırlar? Bakanlığın bu hususta ayıraca
Devlet sağlık teşkilâtının birinci ve en önemli
bir düşüncesi ve bir programı var mıdır?
vazifelerinden biri olduğu halde bugüne kadar
C. 6. — Belediye hekimlerinin başlıca va^ I yalnız ihtisas mevkiine adam yetiştirilmiş ve
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koruyucu hekim yetistirilmemiştir. Sağlık Bakanı arkadaşım koruyucu hekimliğin kendi va
zifeleri dahilinde olmadığından dolayı yetiştirilmediğini bir mazeret olarak bize bildirmiş bu
lunmaktadır. Halbuki bu, Sağlık Bakanlığı için
en büyük bir hatadır. Çünki Sağlık Bakanlığı
nın iki vazifesi vardır, birisi Sağlık Bakanı di
ğeri de Sosyal Yardım Bakanıdır. Binaenaleyh
bu işte bir ihmal ve hatalı görüş vardır. Maale
sef merhum Refik Saydam'dan sonra bu yol
terkedilerek Bakanlar yalnız Sosyal Yardım
Bakanlığı vazifesini yapmaya başlamışlardır.
Teşkilât buna göre ayarlandığından Vekâlette
esaslı bir iş görülememiştir. Bu da her gelen
Bakanın keyif ve arzusuna, tecrübesine ve bilgisine göre ayarlandığı cihetle esaslı ve meraleket için f aydali bir iş görülememiştir. Bugünkü hastanelerimizin hemşire durumu, gıda du
dumu, personel durumu hepimizin malûmudur.
Hastane diye bir yerde meselâ Bitlis'te, Siird'te, Van'da zemini toprak, tavam hasır, içinde
soba yanan bir kulübe; işte Bitlis, Siird, Van
hastanesi. Burada bizim vatandaşlarımız ameliyat oluyorlar, apandisit ve sair ameliyatlar yapılıyor. Tabiî bu hastalardan bâzılarn hasırlardan dökülen tozlardan ve saireden mikrop alarak ölmektedirler. Ve bunu gören vatandaşlar
da pek tabiî olarak ameliyat olmaktan çekinirler. Bundan başka hastanelere bir misal daha
vereyim. îşte Haydarpaşa Numune hastanesi.
Bugün burada yatan hastalar içecek su, yüzle
rini yıkayacak su bulamıyorlar. En mühim bir
halk sağlığı dâvası olan koruyucu hekim yetiş
tirmek işi tamamiyle ihmal edilmiştir. Bugün
memleketimizin hemen 3/4 ünde vatandaş sağlığı ya sağlık memurlarının elindedir veyahutda bundan mahrumdur. Mütehassıs tabip yetiştirme kaprisi ve sanki bir tabip ihsısas yapma
mış ise hiçbir kıymet ifade etmez gibi memlekette bir hava yaratılmış ve bu fena ve yanlış
gidiş memleketimizi hekimsiz bırakmıştır. Hükümet tabibi olarak ilçelere gönderdiğimiz arka
daşlar ilk fırsatta bu vazifelerini bırakarak bir
ihtisas yapmak üzere ya Sağlık Bakanlığına
veyahut "üniversiteye koşmaktadır. Bunun ne
ticesi olarak memlekette birçok mütehassıs he
kim yetişmiş ve yetişmektedir. Halbuki Devlet
ve özel idare hastanelerinin mahdut kadroların
da bu yetişmiş mütehassıslara bir iş vermek te
mümkün olamadığı cihetle bu meslektaşlar hem
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I kendi heesaplarına ve hem de memleket hesaınâ
oldukça bir sıkıntılı duruma düşmüş bulunmak
tadır. Halbuki Sağlık Bakanlığı koruyucu ta
babete ehemmiyet vermiş olsa idi ve bu şubeye
intisap eden doktorların maddi durumlarını va
sat seviyeye çıkarabilmiş olsa idi bugün en ufak
kasabalarımıza kadar hekim gidecek ve binlerce
I vatandaşı ölümden kurtarmak suretiyle hem
memlekete hizmet edecekler ve hem de mânevi
huzurlarını sağlamış olacaklardı. Bugün köyle
rimizde kızıldan kızamıktan, çocuk ishalinden,
I boğmacadan ölenlerin adedini kimse bilmiyor.
Nüfus kayıt işleri henüz köylerimize kadar esas
I lı bir şekilde yayılmadığı cihetle bu konuda sa
I rih bilgimiz yoktur. Ekseriya çocuklar okuma
I çağma girinceye kadar nüfusa kayıt edilmiyor.
I Bu nüfusa kaydedilmemiş çocukların ölüm nis
peti hakkında da esaslı bilgiye sahip bulunmu
yoruz. Bir köye gidiyorsunuz 60 çocuk ölmüş..
Muhtarı çağırıyorsunuz, 55 çocuk nüfus kaydedil
mediği için bir taraftan gelmiş bir taraftan gitmiş.
I
Gezdiğim, gördüğüm köylerde ölüm vefiyatı
I sıtma ve belki de veremden fazladır. Binaena
I leyh Sağlık Bakanlığının herşeyden evvel Sağ
I lık Bakanı olduğunu hatırlıyarak memleket
I sağlığını koruyacak tedbirleri tam ve mükem
I mel ve tatbiki mümkün bir şekilde ele almalı
I dır. Bunu en kısa bir zamanda bir Demokrat
I Parti Hükümeti olarak Meclise getirmelidir.

I
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Buracıkta ikinci bir mevzu olan okul sağlık
teşkilâtından da bahsedeceğim. Okul sağlık teş
kilâtı maalesef feci bir durumdadır. Şimdiye
kadar mektep hekimi yetiştirilmemiştir, yetiş
tirilmek istenmemiştir. Vaktiyle getirilen Jon
Dovey'in bu bakımdan yazmış olduğu rapor
bakanlık dosyalarında durmaktadır. Bu zat
memleketimize binlerce lira verilerek maarif
sağlık işlerini tetkik için getirilmişti. Bu zat
ilkokul sağlık teşkilâtının biran evvel kurul
masını 20 sene evvel söylediği halde bugüne
kadar bu kurulmamıştır. Sevgili evlâtlarımıza
yedi yaşına kadar her türlü ihtimamla baktığı
mız, koruduğumuz çocuğumuzu mektebe gön
derdiğiniz zaman haftasında kızamığı alır, iki
ay geçmeden kızılı alır, boğmacayı alır, uyuzu
veremi alır.
Arkadaşlar,, bendeniz 12 sene evvel Millî
Eğitim,Bakanlığının Sağdık Müfettişi idim. Bir
h â d i s e y i feci olduğu için. yüksek heyetinize arzetmek îttfrfra.

B :6

15. ] . 1950

Samsun'da orta okul müdürünün odasında
bulunuyordum, okul müdürü coğrafya dersine
girmemizi söyledi, derse girdim,24 yaşında bir
genç kız dershanede ders verdiği zaman müte
madiyen oksürüyor, hali bitap. Dersi bitirdi,
au-kadaşa rica ettim, bu hanımı bir muayene
edeyim- dedim. Muayenede sağ taraf ciğerinde
bir kavern sesi aldım. Samsun Vilâyet Hastane
sine şevkettim. Oradaki arkadaşlar muayene
ettiler, tüberküloz buldular, ve her sahada
30 - 40 basil görüldü. Bu hasta dershanede her
defa öksürmesinde basil saçıyordu. En büyüğü
•16 yaşında bulunan çocuklarımız karşısında
ders takrir ediyor. Bunu ne murakaba eden ve
ne de kontrol eden vardır. Bir de beri taraftan
verem hastaneleri açarak tedbir almakla meş
gul bulunmaktayız.
Arkadaşlar, şimdi bu koruyucu hekimlik
mevzuunda sağlık merkezleri hakkında Sayın
Sağlık Bakanı arkadaşımın verdiği izahata çok
teşekkür ederim. Alacakları yol çok güzeldir.
Ancak, bunun da hali bir acayiptir. Çünkü
Sağlık Bakanlığı buraya sağlık merkezi kur
duğu zamanda, hatırlarsınız ki, dünya sğlık
merkezleri varlır, onlar nasıl çalışıyorlarsa bi
zim ki de öyle çalışır. Çünkü dünyanın hiçbir
yerinde zatürrie başka türlü tedavi edilmez.
Fennin en son şekli ne ise ona göre tedavi ya
pılır. Halbuki bizde böyle olmuyor. Bir Bakan
geliyor,, uzman yetiştireceğim diyor, hastane
lere doktor gönderiyor, uzman yetiştiriyor, o
değişiyor, başka bir Bakan geliyor, bu uzmanlık
işi olmaz, uzmanlığı lâğvedeceğiz diyor. Halbu
ki beri tarafta uzmanlık için 4 - 5 sene emek
vermiş hekimler kalakalıyorlar. Yeni Bakan ne
yapacak? O, buraya bir dahiliye mütahassısı
ile bir operatör tâyin edeceğiz diyor ve sağlık
merkezlerini böyle çalıştırmak istiyor.
Sağlık Bakanı arkadaşımızın bu ciheti açıkla
masını rica ediyorum. Burası on yataklı bir has
tane olarak mı çalışacak, yoksa 20 bin vatan
daşın sağlığını koruyacak ve en küçüğünden en
büyüğüne kadar sıhhi işleriyle alâkadar olacak
ve tedbirler alacak mütehassıslardan mı teşekkül
edecektir?. Burasını açıklamadılar. Çünkü bir
operatörün ve bir
dâhiliye
mütehassısının
20 hin vatandaşın sağlık işleriyle alâkadar
olması kabil değildir. Bu operatör
hastane
den ayrılamaz. Ayrıldığı takdirde bir doğum
vakası ve bir apandisitli geldi, kim bakacak?. Da-
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hiliyeci ayrıldığı zaman bir dahilî hastalık geldi,
kim bakacak?. Çünkü buyurdukları gibi sağlık
merkezleri on yataklı bir hastane olarak çalışa
cak demektir.
Belediye tabipleri işine gelince: Biliyorsunuz,
aşağı yukarı 25 - 30 seneden beri belediye tabi
bi diye arkadaşlarımızı bir kazaya gönderiyoruz.
Belediye tabibi bulunduğu beldedeki halkın sağ
lığını koruyacak ve hastalıklarla mücadele ede
cek bir personel olması icabederken bu arkadaş
bir sağlık memurunun yapacağı lokanta temiz mi,
bu otelde bit var mı?. Yok mu?. Yatak çarşafları
temiz mi?. Gibi bir sağlık memurunun yapacağı
vazifeleri yapmaktadır. Halbuki yirmi senelik
bir tahsilden sonra bir hekimin bu kadar basit
işlerle iştigal etmesi hem vatandaşın ihmal bakı
mından, hem de çalışan doktorun zevki bakımın
dan, maneviyatını kırmaktadır.
Arkadaşlar mâlûmuâliniz, Diyarbakır'da va
tandaşın yediği sucuk acaba bu neden yapılmış
tır?. Bunun neden yapıldığını araştırmak basit
bir iştir. Bunu oradan alıyorlar İstanbul veya
Ankara'ya tahlile gönderiyorlar, uzun uzadıya
muamele oluyor, fakat bir taraftan da sucuklar
satılıyor, oradan gelen rapor gayri kabili ekildir,
dediği halde bile ortada birşey kalmamıştır.
Sonra bir yerde kolibasil salgını oluyor. Aca
ba nedir, nereden geliyor, diyorlar. Suları tahlil
edilinceye kadar binlerce vatandaş kolibasilden
ishalden vefat edip gidiyor.
Arkadaşlar, gerek bu gıdai tahlili, gerek su
tahlili senelerce ihtisası icabettirecek bir iş değil
dir. Sağlık Bakanının dediği gibi Hıfsıssıhha
Okulunda bir kurs açıp bunları yetiştirecek olur
sak hem vatandaşlarımızın sağlığını korumuş olu
ruz ve hem de aynı zamanda hekim arkadaşla
rımıza bir çalışma zevki vermiş oluruz arkadaş
lar.
Sayın Sağlık Bakanı, köy sağlık memurları
nın talimatnamelerinden bahsettiler. Evet böyle
bir talimatname vardır. Fakat arkadaşlarım, bu
talimatnamenin ne tatbikma imkân vardır, ne de
bu işin murakabesine;
. -Çok iyi hatırlarsınız 4, 5 ay evvel Mersin'de
bir köy sağlık memuru 12 vatandaşımızın çocu
ğuna tifo aşısı yaparken, kendisinin morfiniman
oluşundan bu sağlık memuru bu çocuklara stiriknin şırınga etti ve üç çocuk birden öldü. Binaen
aleyh, demek ki, bir talimatname-yoktur. Bunun
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kontrolünü yapacak da hiç kimse yoktur. Bina
enaleyh böyle kötü itiyatlara müptelâ olmuş me
murlarına Devlet teşkilâtında yor verilmemesini
rica ederim. Talimatnamelerimiz muhakkak su
rette gözden geçirilmeli, sıkı murakabe altına
alınmalıdır. Bizim kendilerinden ricamız budur.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı.
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sayın
Arkadaşıma teşekkür ederim. Benim söyledik
lerimi teyit ettiler. Ben koruyucu hekimlik yok
tur dedim. Memlekette şimdiye kadar Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığından neşredilen
nizamnamelerle birtakım ihtisas şubelerinden
bahsedilmiş, koruyucu hekimlik oraya konma
mıştır. Kendilerinin beni tenkid eder surette
konuşmalarına memnun oldum. Yalnız bâzı
hatalardan, eksikliklerden bahsettiler. Kendilerine
sorarım? Altı sene müddetle Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Sosyal Yardım İşleri Genel
Müdürlüğünde bulunmuşlardır. Ozaman neye
yapmamışlardır? (Çok güzel sesleri, -alkışlar)
CELAL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka
daşlar, Ekrem Hayri Üstürıdağ'a ben de teşek
kür ederim bu mevzuda bana söz söyleme imkâ
nını verdikleri için. Evet bendeniz, altı sene
mingayrihaddin Sağlık ve- Sosyal Yardım Ba
kanlığı Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğün
de bulundum. Lütfen, benim zamanımdaki za
bıtları tetkik etsinler ve halen müsteşar ve mü
dürü umumi olan arkadaşlardan sorsunlar, öğ
reneceklerdir ki, bendeniz o vazifeye başladı
ğım günden itibaren bu mevzu üzerinde çalış
tım ve mücadele ettim. Fakat her gelen Bakanın
arzusuna sayamadığım için son zamanda tekaüde
sevkedildim. Kabahatim de sırf çalışmak, mem
leket hizmetinde görüşümü açıkça bildirmiş olmaklığımdır. Onun mükâfatı olarak da tekaüt
edildim. Ve şimdi huzurunuza Demokrat Parti
Milletvekili olarak gelmiş bulunuyorum. (Alkış
lar).
4. — Çankırı Milletvekili Celâl
Otaman'm,
Ankara Mezbahasının sıhhi ve teknik ihtiyaçları
hakkında alınması gereken tedbirlere dair soru
suna Sağlık w Sosyal Yardım Bakanı
Ekrem
H&yri Üstündağil^, İçişleri Bakanı
Rükneddin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevapları (6/67)
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BAŞKAN — Soruyu okuyoruz:
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ankara Mezbahası denilen yer gerek sıhhi
ve gerekse teknik bakımından pek iptidai du
rumda bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Başkentinde böyle bir mezbahanın bu
günkü şartlar dahilinde devamı medeni bir şeh
rin sıhhi ve teknik ihtiyaçlariyle kabili telif gö
rülmemiştir. Burada:
1. — Kesim işleri tamamen gayrisıhhi ve ip
tidai bir haldedir.
2. — Fennî tesisat noksanlığından her gün
yüzlerce kilo et atılmakta ve bu suretle millî
servet ye halk gıdası yok edilmektedir.
3. — Kan ve diğer kıymetli maddeler tama
men kıymetsiz bir madde telâkki edilerek yok
edilmektedir.
4. — Satış yerleri bakımsız ve ihtiyacı karşı
lamaktan çok uzaktır.
5. — Vatandaşların kış günlerinde -alım ve
satım işlerini temin edecek ne kapalı bir yerleri
ve ne de oturacak bir mahalleri vardır.
6. — İşçiler tamamen bakımsız ve verilen
ücretler de kifayetsiz olduğundan ehliyetli ve
bilgili personel bulunmamakta bu sebepten ke
simler ehliyetsiz kimseler elinde kalmış bulun
maktadır.
7. — Temizlik işlerini sağlıyacak su dahi ih
tiyacı karşılıyacak kadar değildir.
8. — Buzhane tesisatı olmadığından etler
gayrisıhhi bir şekilde piyasaya arzedilmektedir.
Bu hususlar hakkında İçişleri ve Sağlık ve
Sosyali Yardım Bakanlıklarınım ne düşündükle
rini sözlü olarak bildirmelerini saygılarımla rica
ederim.
Çankırı Milletvekili
Dr. Celâl Otman
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ
Dr. EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) —
Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre her beledi
yenin ihtiyacına ve mevcut mezbaha, Yapı Ni
zamnamesi çerçevesi dâhilinde bir mezbaha yap
tırması veya mevcutları ıslah etmesi mecburi
tutulmaktadır.
Ankara mezbahasının ihtiyacı karşılayama
dığı ve gayrisıhhi bir durumda olduğu evvelce
Bakanlığımızca nazarı dikkate alınarak keyfi
yet müteaddit tezkerelerle Ankara Valiliğine ve
Belediyesine bildirilmişti. Belediyeden karşılık
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olarak alman bir yazıda 1946 mevcut binanın
sıhhi şartları haiz olmadığının kabul edildiği ve
fakat mezbahanın bugünkü halinin ıslahından
ziyade şehrin müstakbel inkişafı da nazarı dik
kate alınarak modern bir mezbahanın yapılması
için etüdlere başlanıldığı bildirilmişti.
Bir müddet sonra belediyece bir teşebbüse
geçilmemiş olması Bakanlığımızı tekrar bu mev
zua dönmeye mecbur etmiş ve halkın sağlığı göz
önünde tutularak belediyeye yapılan müracaata
tahsisat yokluğu ve imkânsızlığı ileri sürülerek
bugün için yeniden bir mezbahanın yapılması
nın mümkün olamıyacağı cevabı alınmıştır.
Yeniden bir mezbaha inşa ve tesisine imkân
olmadığı anlaşılması üzerine hiç olmazsa mev
cut binada sıhhi ve fennî bakımdan yapılmasına
zaruret hâsıl olan ıslahat ile beraber bu meyanda bilhassa frigorifik tesisatın yapılması ve bu
sayede dinlenmeden piyasaya istihlâke et sevkedilmemesinin temini istenmiştir.
Nihayet son defa da Bakanlık müfettişi tara
fından yapılan teftişte, sözlü soruda zikredilen
hemen aynı noksanlar tesbit edilmiş ve bunla
rın ikmali de vilâyete tebliğ edilmiş bulunmak
tadır.
Hülâsa : Burada soru sahibi kıymetli arka
daşıma bu mühim meseleyi izaha fırsat verdik
leri için teşekkürler ederim.
Meselenin Sağlık Bakanlığı yönünden takip
edildiğini ve tabiatiyle daha da edileceğini arzetmeme müsaadelerini rica ederim. Esasen bu
hususta îçişleri Bakanı kıymetli arkadaşım da
lâzımgelen izahatı vereceklerdir.
BAŞKAN —• Söz İçişleri Bakanınmdır.
İÇİŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar; muhterem
Çankırı Milletvekili Dr. Otman'm takriri çok
isabetli ve yerindedir. Hakikaten Ankara mez. bahası, bugünkü durumu itibariyle, çok tenki
de lâyık bir vaziyettedir. Fakat asıl bendenizin
maruzatım bu takrir münasebetiyle memleket
teki umumi mezbaha işleri hakkında olacaktır.
Yalnız Ankara mezbahasının gayrimüsait ol
ması meseleyi temine kâfi değildir. Hemen mem
leketin her tarafındaki mezbahalarda bu gayri
sıhhi durumu görmek kabildir. Bendeniz şah
san 4 ay evvel Ankara mezbahasını gidip gör
düm. Burası hakikaten gayrisıhhi ve gayrimüsaittir. Bu mezbaha 1931 de yani bundan 19
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sene evvel ve o zamanki ihtiyaca uygun olarak
günde 250 - 300 baş kesime müsait bir şekilde
yapılmıştır. Halbuki bugün günde binden fazla
hattâ bazan 3 000 e yakın baş kesim yapılmak
tadır. Mezbahanın dörtte üçü dinlendirme yeri
olarak ayrılmıştır. Bu itibarla kesim, dar ve
hattâ ayak basılan yerlerde yapılmaktadır. Ba
ğırsak, kan ve diğer kısımların toplanmasına
ait tesisat tamaaniyle gayrUsıkhidir, hattâ yok
tur. Diğer taraftan kotro alım yerleri (bir ahır
'kısmına hiç müsait değildir. Bu mesele üzerin
de eski belediye reisi ile temas ettim, mümkün
olan bâzı şeyleri yaptırdık. Meselâ orada ame
lenin istirahat ^edebilmesi için sıhhi bâzı odalar
yapılmıştır. Su yoktu, su 'getirtilmiştir. Falkat
yeter ölçüde ihtiyaçlar gidemlmemiştir. Esasen
mezbahanın yeri de müsait değildir. Evvelce
şehrin kenarında iken -bugün şehrin genişleme
si yüzünden ortada kalmıştır. Yeni1 Belediye Re
isi ile de temas ettim, o da bu şikâyetlerin ye
rinde olduğunu bilmekte ve nihayet bunun bir
para meselesi olduğuna kaani bulunmaktadır.
Yapılan tahminlere nazaran 10 milyon liraya
ihtiyaç vardır. Bir kısmının yaptırılması
suretiyle beş milyon liraya ihtiyaç var
dır iki, bugünkü belediye bütçesi buna
asla müsait değildir. Onun için bugünkü
"mezbahanın mümkün olduğu kadar sıhhi bir ha
le irca edilmesini yeni Belediye Meclisi ve yeni
Belediye Reisinin gayretinden beklemekteyiz.
Asıl bendenizin mâruzâtım bundan başka bir
noktaya intikal etmektir. Memleketimizde bu
mezlbahalarm iyi bir kale gelmesi için esaslı ve
ciddî tedbirler almak lâzımdır. Yakında getire
ceğimiz Belediyeler Kanununda bu mezbaha işi
ni bir faslı mahsus olmak üzere ele almayı dü
şünüyoruz. Belediye işletmeleri gibi bunun da
dikkatli bâzı esaslara istinat etmesi lâzımdır.
Yani ımezbakanın tekâmülü ve iyi bir hale gel
mesi için kendi varidatının içinde dönmek su
retiyle varidatını kendisinin ıslak etmesi cep
hesini düşünüyoruz. Böyle 'bir müeyyidei kanu
niye koyacak olursak o vakit gerek bu gerek
diğer mezbahaların iyi ıbir hale getirileceğini
ülmit ediyoruz. Temenni ettiğimiz, yeni kanunun
bu hükmünün bir an evvel çıkmasıdır efendim.
BAŞKAN — Celâl Otman!.
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Seyın arka
daşlarım; gerek Sağlık Bakanı arkadaşımız ve
gerekse îçişleri Bakanı arkadaşımız Ankara
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ınezfoahası hakkında çok memnuniyet verici iza- I bulunmaması yüzünden ziyan olmaktadır. Eğer
bu mezbahada nakıs 8 - 10 derecede etler bek
hatta bulundular, teşekkür ederim.
letilmiş olsa, vatandaşın gıdası temjin edilmiş
Sayın 'arkadaşlarım, Ankara mezbahası vakolacaktır. Sonra zavallı köylüler de dört ökü
tiyle 100 - 200 Ibaş hayvanın kesilmesi ve 60-70
zünün kıymetinden mahrum kalmamış olacak
bin Vatandaşın ihtiyacını gidermek maksadiyle
lardır. Maalesef bu hatalar devam ettirilmekte
yapılmıştır. Bugün bu mezTbalbada iki bin baş
"ve
zavallı köylüler boyunları bükük, ağlıya
hayvan (kesilmekte ve aşağı yukarı 280 bin va
ağlıya
evlerine dönmektedirler. Bunun akıbeti
tandaşın gıdasını sağlamaktadır ve mezbaha
ne
olmaktadır?
Dışarıda kaçak olarak kesiyor
resmi olarak Ankara halkı kilo başına 15 kuruş
lar ve vatandaşlar da tenya başlı etleri bilerek
beeldiyeye rüsum ödemektedir.
bilmiyerek yiyorlar. Bu suretle de abdest bozan
Sayın arkadaşlarım. Sayın İçişleri Bakanı
hastalığına duçar olmaktadırlar.
arkadaşımızla mezbahaya gittiğimiz zaman va
Sayın arkadaularım, bir de bu mezbahanın
ziyeti yakinen kendileri de gördüler ve hayret
bilûmum kan, tırnak, bağırsak ve sair şeyleri
içinde kaldılar. Bir merkezi hükümette et kesil
kıymetsiz bir madde gibi İncesu Deresine atıl
miş, kesilen hayvanlar üstıMe, bağırsakları pat
makta ve heder olmaktadır. Bunlar senede bir
lamış, pislik akıyor. Zamanla çimento, mozamilyon, liraya baliğ olmaktadır. Bu kadar bü
yıklar bozulmuş, zemin çamur, kan, pislik, ba
yük serveti bugün Ankara Belediyesi suya at
ğırsak içerisinde, vatandaşlar içeri giııip çıkı
maktadır. Bunun yanında bu zavallı persone
yor. Bunlara ilâveten giren ve çıkanların ayaklin halini görseniz acırsınız. Üzerlerindeki el
larmdaki çamur ve tükürükleri, bu etlerin kebiseler
yırtık, ayaklarındaki çizmeler delinmiş,
sildiğli ve soyulduğu yerde gördük. Zerre ka
perişan
bir halde, günde 8 - 9 ve hattâ 12 saat ça
dar mübalâğa etmüyorum arkadaşlar. Çünkü
lışmaktadırlar..
Bilhassa cumartesi zebhiye za
bunu Samsun Milletvekili Hadi bey arkadaşımla
manı 12 saat olduğu halde 60 - 70 lira ile çalış
İçişleri Bakanı arkadaşım da bizzat gördüler.
maktadırlar. Tahammül edemiyorlar, hastala
Şimdiiye kadar bu memlekette Sağlık teşki
nıyorlar, bırakıp gidiyorlar. İş ehliyetsiz kesi
lâtı, belediye teşkilâtı bu işlere lâkayıt kalmış,
cilerin elinde kalıyor. Hayvan fena kesildiğin
bendeniz hayret ediyorum. Derhal kendilerine
den dolayı deriler de delik, deşik oluyor. 3 - 4
rica ettim meşgul oldular ve şimdi belediye de
lira edecek iken 25 - 30 kuruşa kimse almıyor.
bu pislikleri kısmen kaldırmış etler nispeten
temiz kesime tâbi tutulmuştur.
Fakat Sayın Ankara Belediye Reisi arkada
şımızla son defa. görüştüğüm zaman bunları ıs
Bir noksan taraf daha var; köylü vatandaş
lah edileceklerini ve mutlaka Ankara'ya yeni
uzak mesafelerden dört beş tane ineği ve öküzü
bir mezbaha yapacaklarını vadettiler. Bendeniz
ile buraya geliyor, bekliyor. Oradaki alıcılara
de bu vade intizar ederekten kendilerine teşek
V bu hayvanlarını satacak. Hayvanlarım alacak
kür ediyorum.
olanlar, bu hayvanları kesildiği zaman içinden
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NAtenya başı çıkmazsa o zaman paranı öderim
SUHİOĞLU (Edirne) — Efendim. Malûmu âli
aksi takdirde paranı ödemiyeceğim diyor. Za
niz yeni Ankara Belediyesi bir aydan beri vazi
vallı köylü beş tane sığırını kumar oynar gibi
fe başındadır. Bu mesele hakkında bendeniz
mezbahaya sevkediyor. Mezbahada yapılan kü
belediye ile ve reisle birkaç defa temas ettim.
çük bir muayene ile bu sığırlardan dört tane
Demin de işaret ettiğim gibi Yüksek Meclise arsinde tenya sürf eleri bulundu mu, « Bu etleri
zedebilirim ki, yeni Meclis ve yeni Belediye Baş
burada gözümüzün önünde kavurma yapacak
kanının Ankara mezbahasını, bütün imkânsız
sın» diyorlar. Kavurma yapılan yeri de görse
lıklara rağmen, kısa zamanda, tamamen ideal bir
niz muhakkak üzülürsünüz, burası demirden
şekilde olmasa bile bütün kıymetlerini değerlen
yapılmış pis bir yerdir. Ayrıca bunun üzerine
direcek tarzda yapacağına kani bulunmaktayım.
bir de kilo başına 15 kuruş Mezbaha Eesmi öde
Ümit ederim ki, ilerde böyle bir tenkide mâruz
mek mecburiyeti vardır. Bu suretle senede zayi
kalacak vaziyet devam etmiyepektir efendim. (Al
olan et miktarı 200 bin kilodur. İşte bu 200 bin
kilo et, sırf, soğuk hava tesisatının mezbahada | kışlar) .
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5. — Afyon Kardhisar Milletvekili Gazi Yi- [ ilim kurullarınca tesbit olunacaktır.
(Alkış
ğitbaşı'/mn, Türk dili namı alttnda dilimize ka
lar).
rıştırılan- kelimeler hakkındaki
sorusuna Millî j
GAZÎ YÎÖÎTBAŞI (Afyon Karahisar) —
Eğitim Bakam Terfik İleri'nin
sözlü cer abı
Sayın arkadaşlar; hepinizce malûm olduğu
(6/68)
üzere dilimizi ıslah işi Atatürk tarafından Gü
neş - Dil Teorisi ele alındığında asıl gaye ve
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
I maksat eskiden dilimize karıştırılmış ve güç
Sözde dilimizi düzeltmek ve Türk dilini hâ
anlaşılan arapça ve farsça kelimeleri kaldırıp
ldin kılmak için Arapça ve, Farsça kelimeleri
yerine esas Türkçe kelimeleri koymaktan ve bu
kaldırmak, hakikatte ise biçok ecnebi ve uydur I suretle tam mânasiyle millî ve safi bir Türk
ma kelimelerin Türk dili namı altında dilimize
dili meydana getirmekten ibaretti.
karıştırılmak suretiyle dilimizin tamamiyle bo
Bu müessese Atatürk'ün işaretiyle çok asîzulmakta olduğu ve baba ile evlâdın anlaşamaz
lâne ve ulvi maksatlarla kurulduğu halde bihale geldikleri herkesçe görülmektedir. Dilimi
lâhara Halk Partisi erkânı ve bu işle uğraşan
zin düzenlenmesi perdesi altında dilimizi boz
şahıslar işi çığırından çıkararak kendi keyflemak işine hâlâ devam edilip edilmiyeceğinin ve
rine göre ve milletimizle alay derecesine dili
bu çok mühim mevzu hakkında sakim halin ön
mizi de diğer işleri gibi düzliyelim derken boz
lenmesi «için Hükümetimiz ne gibi tedbirler al
dular. Hem de münevver ve medeni milletimi
tmıştır ve alacaktır keyfiyetinim Millî Eğitim
zi bir şeyden anlamıyan budala ve ahmak ye
Bakanlığı tarafından sözlü olarak açıklanmasını
rine koyarak birtakım ecnebi kelimeleri Türk
saygı ile arzederim.
dili diye dilimiz içerisne soktular.
3 . VII . 1950
Ecnebi kelimeleri dilimize karıştırmak fe
Afyon Milletvekili
nalığı kâfi gelmemiş gibi, ayrıca bir de uy
Gazi Yiğitbaşı
durma kelimeler icat ederek onları da Türkçe
diye dilimize karıştırdılar, kanunlarımıza ve
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam.
okul kitaplarına kadar soktular. Dilimiz öyle
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ
bir hal aldı ki, anlaşılmaz, içerisinden çıkıl
(Samsun) — Dilimizin tam bir ilim dili olma
maz, keşmekeş bir hale geldi. Bu adamlar ma
sı ve bütün ilmî mefhumları karşılıyacak te
alesef milletin kendi parasiyle milletin diline
rimlere malik bulunması meselesi memleketi
suikast ettiler. Bundan daha büyük cüretkâr
ni'zin birinci derecede ehemmiyetli meselelelık tasavvur olunamaz.
rindendir.
Muhterem arkadaşlar, sizlerden rica ediyo
Biz ilmî terimlerin tesbiti işini bir ihtisas
rum; meteoroloji, personel, enstitü, şef, gar,
işi olarak görüyoruz. Bunu yapabilecek heye
pasif, aktif, mareşal, general, veteriner, ideal,
tin kendi bünyemize göre, kurulacak akade
disiplin ve okullarda kullanılan matamatik,
miler olması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bil
geometri, problem, terim gibi kelimeler Türk
hassa felsefe terimleri hariç bugün ortaöğre
çe midir? Çarpay, böley, dikey, Yargıtay, Da
tim alanında ilmî terimler bakımından büyük
nıştay, Sayıştay, yasama, yetki, ergi, esenlik,
bir sıkıntı yoktur. Asıl güçlük yüksek öğre
egemenlik, genelge, çizelge, önerge, müzik,
timde ve teknikte derinleştikçe kendini hisset
fizik ve tüzük, salt çokluk gibi kelimeler
tirmektedir. Yükseköğretim sahasında kulla
Türkçe midir? (Soldan bravo sesleri)
nılan ilim terimleri her
müessesemizde tam
Bu adamlara ve hempalarına bâzı tam mâ
bir vahdet- arzetmez. Ancak terimlerin katî
nasiyle Arapça veya Farsça kelimelerin niçin
şekilde tesbitinden evvel görülen bu ayrılık
değiştirildiğini sorduğunuzda (Ana lisanı hali
lar, günü gelince ayrı ayrı bir teklif hüviyeti
ne gelmiş de ondan) cevabım verirler. Tam mâ
ni alacaktır.
nasiyle Fransızca veya Lâtince kelimelerin niçin
Her halde üniversitelerimizin de yakın alâ
Türkçe olarak kabul edildiğini sorduğunuzda
kalarına müracaat ederek bu işin hal çaresini
(Beynelmilel olduğundan, bizim de kullanmakbulacağız. Terimler, Türkçenin tabiî bünyesi
lığımız zaruri ve mecburidir) derler. Bâzı ke
ve tekâmülü göz önünde tutulmak
şartiyle
limeler de vardır ki, Türkistan ve Moğolistan'-
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dan gelse gerektir, sorduğunuzda (Eski Türk
lisanı olduğu için aradık bulduk) derler. Daha
bir kısım terkip ve cümleler vardır ki, çok tuhaf
manzara arzederler. Kendi tâbirlerinoe entere
san, çeşitlidir, İki veya üç lisandan terkip ve
teşkil edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Bayındırlık Ba
kanlığı, Gar Şefliği, Genel Müdür, Daire «efi
gibi. Bunlar da Arapça, Farsça, Fransızcadan
birer parça alınarak karıştırılmış birer numu
nelik haldedirler. Kendi tâbirlerine* kozmapolit. işte böylece güzel lisanımız kasten tefessüh
etmiş bir hale düşürülmüştür.
Şöyle ki, bir bakıma göre Garb'a doğru dön
müşler, terakki edeceğiz diye ecnebi lisan arı
yorlar. Diğer bakima göre Şark'a doğru geri
dönmüşler eski Türk lisanı arıyorlar. Bir bakı
ma göre de hem ondan hem bundan karıştıra
rak işi Aarap çorbasına çe\•iriyorlar. îki cami
arasında kalmış beynamaza benzettiler. Âdeta
yolunu şaşırmış, dalâlete düşmüş ne hiristiyana,
ne de müslümana benzemiycıı insanlar gibi dili
mizin de istikametini, güzelliğini ve aslını kay
bettirdiler. Genç nesil ile orta ve ihtiyar nesil,
bir milletten oldukları halde, maalesef yekdiğe
riyle anlaşamaz bir hale gelmişlerdir. Evde ba
ba ile oğul maksutlarım biribirlerine anlatamı
yorlar.
Bir ceviz hikâyesi aklıma geldi : Türk, Türk
men, Tatar bir araya geliyorlar. Bunlardan
birisi diyor ki; bizim lisanımız çok zengindir,,
öbürükü diyor ki; hiç de değil, sizin lisanınız;
bir çuval cevizin çıkardığı sese benziyor, hiçbir
şey anlaşılmaz diyor. Şimdi bizim dil mütehas
sısları bu bir çuval cevizin içine ayrıca yemiş ve
muşmula doldurdular ve karıştırdılar, tasavvur
edin, bu halita ne hale gelir? Tabiî ki bir birine
karışır, tefessüh eder. Bunu bu halden kur
tarabilmek için yeniden ayıklamak ve yıkamak
lâzımdır. Ay isimlerinin değişmesi de bunun
gibi birşey. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hali ha
zır dilimiz bu vaziyettedir. İşte hep bunların
adına inkılâp dediler. Halbuki inkilâp değil li
sanda ihtilâl, yani yeni tâbirle anarşi. Bu su
retle Halk Partisi hükümetleri ve güya dil mü
tehassısları Anayasamızın ikinci maddesindeki
altı umdeyi de böylece yanlış tatbik ettiler. Şöyleki «Cumhuriyetçiliği istibdatçılık, milliyetçi
liği milliyetsizlik, devletçiliği inhisarcılık, halk
çılığı kölecilik, lâyıklığı dinsizlik olarak tatbik
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ve icra ettikleri gibi dilimizi de ıslah değil, ifsat
ettiler

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Bu nasıl söz Reis
Beyefendi! Siz buna nasıl müsaade ediyor sunuz
ve Meclisi Âli nasıl tahammül ediyor? (Sağdan
gürültüler).
BAŞKAN — Lütfen konu üzerinde sözünüze
devam ediniz. Konudan dışarı çıkmaymız.
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) —
Eğer Sayın Başkan hatibi ikaz etmezlerse ken
dilerine aynı şekilde cevap vermek mecburiye
tindeyiz. (Sağdan gürültüler).
BAŞKAN — İkaz ettim. Devam ediniz, konu
içinde kainiz.
GAZİ YİĞİTBAŞI (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar; bir milletin en belli başlı mümeyyiz
vasfını ve hüviyeti asliyesini tâyin eden alâ
meti ancak ve ancak dili, âdet ve ananesidir.
Artık bu mukaddes varlığımıza ve vasıflarımıza
tecavüz ve hakaret etmek ,ve tedricen mahiyeti
asliyesinden inhiraf ettirmek devri meş'umuna
son verdirelim. Asıl ve necip milletimiz bunun
gibi lüzumsuz, manasız uydurma, aldatıcı, oya
layıcı işleri istemiyor, saçma işler milletin aç
akrnmı doyurmuyor, çıplak sırtını ve ayağını
giydirmiyor. Bilâkis maddi ve mânevi kâbus ıs
tırabını bir kat daha artırıyor.
Hem (biz, bize benzeriz diyoruz) hem de biz
benliğimizden soyulup gidiyoruz, üç, beş kişi
nin keyfine göre milliyetimizden, dilimizden.
âdetlerimizden soyunup çıplak bir hale gelmiyelim. Bu müessese halen çalışıyorsa faaliyetine
son verelim, uzun ve ince tetkiklerden sonra
milletimizin ruhuna, ananesine, benliğine uygun
bir şekilde hareket edelim.
Millî Eğitim Bakanlığından ve Yüksek Mec
lisinizden bunu rica ediyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar).
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'mn, tedavülde bulunan nikel ve mağşuş pa
talar hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı Halil
Ayan'ım sözlü cevabı (6/69)
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halâ tedavülde bulunan nikel ve mağşuş pa
lalarımızdan 5, 10, 25, 50 kuruşlukların yekdi
ğerlerine benzemesi dolay isiyle, alış verişlerde bir
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çok yanlışlıklar ve zararlar vuku bulmakta oldu- j normal olarak eritilmeye gitmez ve daima piya
sada tedavül vazifesini görür. Ufak paraların
ğundan vatandaşları zarardan korumak için şek
eritilmesinden doğan darlığı izale etmek için
len tezebzüp mahiyeti arzedeıı paramızın şekil
1944 senesinde 4606 sayılı bir kanunla yüksek
lerine istikrarlı bir düzen verilip verilmemesi
Meclisten
başka madenlerden para basmak salâ
hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğünün Ma
liye Bakanlığı tarafından sözlü olarak cevaplan- j hiyeti istendi. Bu arada nikel ve buronz hali
tasından 25 kuruşluk ve demirden daha küçük
dırılmasmı saygı ile arzederim.
kupürlerde para basmak salâhiyeti alınmış bu
Afyon Milletvekili
lunuyordu. Nikel ve bronzdan ufak para basmak
Gazi Yiğitbaşı
salâhiyeti istimal edilmiştir. Fakat demirden
BAŞKAN — Maliye Bakanı Buyurun!
paslanmaz para yapmak imkânı temin edileme
MALÎYE BAKANI IIALÎL AYAN (Bursa)
diğinden bu kısmın istimali mümkün olamamış
— Muhterem arkşadaşlar, Afyon Milletvekili
ve bu sebeple ufak para buhranı devam etmek
Gazi Yiğitbaşı arkadaşım enteresan bir mevzua I te bulunmuştur. 5015 numaralı bir kanunla
temas buyuruyorlar. (Gülüşmeler).
ufaklık para tedavüle yeniden tertiplenmiş bu
lunuyor. Bu kanunun hükümlerine göre yeni
BAŞKAN — Terimler değişinceye kadar
den tertip edilmiş buluyoruz. Bu kanun hü
müsaade buyurun. (Gülüşmeler).
kümlerine göre ufak paralardan bir liralıklar
MALÎYE BAKANI IIALÎL AYAN (Deve
elli kuruşluklar gümüşten, 25 kuruşluktan
vajnla) — Bu mevzu üzeinde durulacak mevzu
20
paralığa
kadar olan altı nevi ufaklık para
lardan birisidir.
ise
bronzdan
basılmak icabetmektedir. Halen
Belki tatbikatta bugünkü ufaklık paraların I
bu salâhiyetten, 20 paralık müstesna olmak
arzeylediği insicamsızlıktan zarar gören vatan
daşlarımız mevcuttur. Keza bugünkü paraların I üzere, diğerleri için istifade edilmekte ve Darp
hanenin basmakta olduğu bu kabilden paralar
şekli övünülecek bir halde değildir. Biz millî
piyasaya
sevkedilmektedir. Ancak, eskiden pi
paralarımızın elbette en güzel bir şekilde olma
yasaya
sevkedilmiş
bulunan paralarla bu yeni
sını temenni ederiz. Hakikaten büyük bir nikel
den
basılmış
olan
paraların
birlikte tedavül
10 kuruşluk yanında ondan daha küçük bronz
etmeleri, demin işaret ettiğim gibi, bazan garip
dan yapılmış 25 kuruşluk para bir garabet armanzaralar
vücuda getirmektedir. Hakikaten
etmektedir.
bugün
hem
2257,
hem de 5015 sayılı kanunlara
Bu mesele acaba evvelce nasıldır? Evvelce,
göre
basılmış
paralar
birlikte tedavül etmekte
Merkez Bankası, kanunumuzun verdiği salâhi
dirler.
5015
sayılı
Kanundan
evvelki kanunla
yete dayanarak çıkardığı bankmotlardan daha
basılmış olan paralar 1952 senesi başında ka
aşağıda kalan ufaklık para gümüş, nikel ve bronz
milen tedavülden çekilecek ve 5015 sayılı Ka
olarak tertiplenmişti. 100, 50 ve 25 kuruşluk
nuna
göre basılmış ve basılacak olan paralar
lar gümüş, 10, 5 ve 1 kuruşluklar nikel, 10 pa
tedavülde
kalacaktır.
ralar ise bronzdan yapılmış bulunuyordu. Bu
tertip îkinci Cihan Harbinin başına kadar de
vam etti. îkinci Cihan Harbinin tevlit ettiği •
şartlar bu tertibi bozdu.
îkinci Cihan Harbinin şartları maden fiyat
larını yükseltti ve bu yükseltme ise tedavülde
bulunan madenî paraların eritilmesine ve bu su
retle de başka yerlere götürülmesine sebebiyet
verildi. O zaman piyasada bir ufak para dar
lığı karşısında bulunuldu. Ufak paranın kıymeti
meselesi ayrı bir mevzudur. Ufaklık para ihtiva
eylediği madenin kıymetinden daha fazla itibari |
bir değer taşır. Başka bir tâbirle ufak para kıy- I
meti ihtiva eylediği madenden daha çok bir kıymet
taşır. Bu sebeple yapıldığı zamanki şartlara göre j

Acaba 5015 sayılı Kanunun verdiği salâhi
yete müsteniden basılmış bulunan paralar kâfi
vasıfta ve kâfi ebatta mıdırlar, yani vasıfları
ve ebatları bakımından iyi şartları haiz midir
ler. Biz böyle olduğuna kaani değiliz. Piyasada
mevcut paralar evsafı ve ebadı bakımından
matluba muvafık değildir. Bununla beraber pi
yasadaki ufaklık para meselesini iyi bir ter
tiple halletmek için, maden fiyatlarında istik
rar olması da lâzımdır. Bronzdan yapılan para
lar, umumiyetle evsaf itibariyle nikelden yapı
lan paralara nispetle daha aşağıdırlar, ve göz
tutacak kadar güzel olmazlar. Nikel fiyatları
mütemevviçtir, pahalıdır. Bu tedavül ihtiyacını
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temin edecek ufak para meselesini halletmek I uçuruma götüren bu kötü suçların vukuu gün
geçtikçe artmaktadır.
için maden piyasasının biraz daha istikrar
Kız evlâtlarımızın varlığını ve ailevi ırz ve
bulmasını bekliyoruz, iktisadi şartlar ve fiyat
namuslarımızın korunması için cezai maddelerin
lar bize imkân verdiği zaman ufaklık para me
teşdit ve tezyidi hususunda Hükümetimiz kanun
selesini yeniden tanzim edecek olan kanunu
larımızda tadilât yapacak mıdır?.
yüksek huzurunuza getireceğiz.
3. — Hırsızlık suçlarından dolayı verilen ce
GAZt YİĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) —
zalar
dahi failleri tedibe kâfi
gelmediğinden
Maliye Vekili arkadaşımızın verdiği izahata canhırsızlık hakkında da cezai müeyyidelerin ağır
dnn teşekkür ederim. Kısaca arzedeeeğim şey şu
laştırılması
hakkında Hükümetimiz bir tedbir
dur : Şekil itibariyle bu işe istikrar vermek lâ
alacak
mıdır?.
zımdır. Alışverişte, okuması olmıyanlar veya
Bu üç maddelik mâruzâtımın Adalet Bakan
para tedavülünü az yapanlar tefrik edemiyorlar.
lığınca sözlü olarak açıklanmasını saygı ile rica
Beş kuruşu on kuruşla karıştırıyorlar. Ya aldaederim.
nıyor veya aldatıyor. Kıymet itibariyle cü^ğil,
3. V I I . 1950
şekil itibariyle bir şekli halle varılmasını rica
Afyon
Karahisar
Milletvekili
ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir.
Gazi Yiğitbaşı
7. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi YiBAŞKAN — Söz Adalet Bakanınmdır.
ğitbaşt'nın, boşanma dâvalarında kolaylık göste
rilmesi, kız kaçırma vakalarının
önlenmesi ve
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (İz
hırsızlık suçlarından dolayı verilen cezaların şidmir) — Muhterem arkadaşımızın sözlü soru
detlendirilmesi hakkındaki sorusuna Adalet Ba
önergesinde üç ayrı meseleye temas edilmiştir.
kanı Halü Özyörük'ıln sözlü cevabı (6/70)
Bunlardan birincisi; boşanma işlerinde ko
laylık göisterilmediğlinden uzun müddet karı ko
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
canın ayrı yaşamalarından doğan fenalıkların
1. — Mahkemelerimizde boşanma işlerinde ko
önlenebilmesi için, boşanma işlerinin derhal ka
laylık gösterilmediğinden ve uzun müddet karı
rara bağlanması hususunda Hükümetçe ne gibi
ve kocanın ayrı kalmaları sebebiyle bizzarure bâ
tedbirler düşünüldüğü hakkındadır.
zı kocalar kendilerine gayrikanuni birer bayan,
Mâruzâtıma başlamadan evvel şu ciheti açık
bayanlar da kendilerine birer koca bulmakta ve
ça itiraf etmek mecbuniyetindeyim M : Muhte
bu suretle gayrikanuni ve gayrimeşru hayat ge
rem takrir sahibinin kolaylık igö&terilimemesinçirmelerine meydan .verilmiş olmaktadır.
den doğan fenalıklar diye vasıflandırdığı husus
Arada çocuk da varsa bu feci halin devamı
ların hangi sebeplerden yani Medeni Kanunun,
çocuklar üzerinde daha kötü tesirler yapmakta
millî bünyemize uymamasından mı, yoksa bo
dır.
şanma sebeplerinin darlığından mı, yahut usul
Öteden beri Türklüğün geleneklerine göre
hükümlerinin kifayetsizliğinden veya yargıçla
üzerinde çok hassasiyetle durduğumuz ve mukad
rımızın müsamahakârlığından ve vazife ifasında
des tanıdığımız aile bağları bu yüzden gün geç
gereken itinayı göstermemelerinden mi ileri gel
tikçe gevşemekte, hasep ve nesep işleri bozulmak
diği hakkında müspet bir açıklama mevcut de
ta, namus mefhumu mahvolmakta, ahlâksızlık
ğildir, bununla beraber ben aflarına mağrugenişlemektedir.
ren bu sebepler üzerinde sayın arkadaşımın
muhtemel
müşahedelerini tahlil eflmeye çalışaca
Çeşitli ve tahammül edilmez feci ahvali Ön
ğım.
lemek için boşanma işilerinin uzatılmıyarak ko
laylık gösterilmesi ve derhal bir karara bağlan
Birlinci sebep, Medeni Kanunumuzun millî
ması için Hükümetimiz ne gibi tedbirler düşün
bünyeye uygun olmaması veya boşanma sebep
mektedir?.
lerinin kifayetsizliği ve mahdudiyeti olabilir.
2. — Kız kaçırmak, zinalık, iğfal yoliyle fuhşa
Yüksek malûmunuzdur ki : Cubmhuriyet devri
tahrik ve teşvik, rızalı veya rızasız evli kadın
nin kaza sistemine hâkim olan zihniyet cemiyet
ların zinalık fiillerinde verilmekte olan cezaların
hayatımızı medeni cemiyetler seviyesine çıkara
azlığı .dolayısiyle milletimizin ahlâki durumunu | cak mükemmeliyette [kanunlar koymak idi. Bu
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hususta takip edilecek iki oy! vardır. Ya haya
tımızın icaplarını ve ihtiyaçlarını tesbit ederek
salahiyetli heyetlere kanım tasarıları hazır]at
mak, veyahut da millî hayatım]za uyacağı mu
hakkak olan medeni bir miletin kanununu mil
lîleştirmek.
ikinci yolu takip 'etmek uygun görüldü. Çün
kü gaye memleketin muhtelif kısımlarından hu
susiyetleri ayrı ayrı ele al'mak suretiyle o zama
na kadar kazai ve adlî hayatlardan eddnildiği
zannolunan tecrübelere göre kanunlar yapmak
değil, maksat Türkiye 'ye medeni bir millete ya
kışan kanunları vermekti. Tarihen müspettir
ki, bir milletin, başka bir millet hayatında tat
bik edilmiş ve gelişmiş kanunları aldığı ve be
nimsediği vâkıdır. Milletler arasında bilhassa
fikir sahasında karşılıklı mübadeleler oldukça
sosyal bir değer olan hukuk bakımından da kar
şılıklı tesirler görülmemesi imkânsızdır.
Hele zamanımız gibi birçok hukuk mevzula
rının Milletlerarası mahiyet aldığı bir devirde
bu tesirlerin gitikçe artacağında şüphe edile
mezdi.
işte bir tarafa Türk Millî muhitinde yeni bir
hukuk 'sistemine olan katî ihtiyaç, diğer tarafa
bu ihtiyacı karşılama hususunda tutulacak yo
lun ister istemez inkılâpçı bir yol olması lüzu
mu, memleketimizde de yabancı hukuk sistem
lerinin alınmasını gerekli kılmıştı.
Bu sebep ve zaruretlere binaen isviçre Me
deni Kanununun memleketimiz için en uygun
olduğu görüldü ve aynen alımdı. Bundan sonra
yeni kanunun yürümeye başlaması, her memleket
te olduğu gibi bizde de mevzuu hukuk 'sistemi
ne bağlı yeni meseleler ortaya çıkandı. Bu me
selelerin özü şöyle hülâsa edilebilir : (Kanunla
rımızda ihtiyaçlara uyımıyan bâzı hükümler var
dır. Bunların kaldırılması ve değiştirilmesi icabeder) üzerlerinde değişiklik yapılması istenilen
kanunlar; diyebilirim ki, hemen hemen bütün
büyük kanunları'mızdır.
Bunlardan medeni hukuka taallûk eden is
tekler, aşağı yukarı aile ile ilgili meselelere ait
bulunmaktadır. Halbuki Türk Kanunu Medeni
sinin vaz'ı hikmeti, aileye verdiği yeni ve mo
dern düzendedir. Bu düzenin kanun tatbikatı
'bakımımdan gedikler gösterdiğini bilmiyoruz.
Her hangi bir kanun hükmü bir kısım davacı
lar tarafından beğenilmiyebilir. Lâkin bu beğe
nilmemenin mevcudiyeti hakkın yerine getiril-
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miyeceği mânasına alınmamalıdır. Şüphesizdir
ki, her kanundan mutlak bir adalet beklemek de
doğru olmaz. Binaenaleyh tek tük hâdiselere
bakılarak kanunun değeri hakkında kesin bir
hükme varmanın henüz zamanı «gelmemiştir.
Şunu hemen arzedeyim ki bu sebeplerin ba
şında evvel emirde inkilâpçılık meselesi vardır.
Zira muhterem arkadaşlar bilirsiniz ki inkilâp.
çı zihniyet, yeniliğe açık olan zihniyettir. Bu
zihniyet her şeyden önce medeniliğe bağlı olun
bir düşünüş tarzı olmak icabeder.
Bu meseleler hakkında hukuk dergilerinde
ve gazete sütunlarında yapılan münakaşalar ha
tırı âlinizdedir.
ikinci nokta: Zannımca boşanma sebepleri
nin, bunu kolayca sağlıyacak derecede geniş
olmaması hususuna teferru edebilir.
Medeni Kanunumuzun boşanma hükümleri
ni ihtiva eden dördüncü babında dâhil bulunan
maddeler heyeti umumiyesi itibariyle, iki kate
goriye ayrılır. Bir kısmı hususi sebepler, diğe
ri de şiddetli geçimsizlikle ifade edilen umumi
bir sebeptir. Hususi sebeplere belki birtakım
hallerin ve âmillerin ilâvesi mümkündür. Fakat
ister kanunda yazılı hususi sebeplerle olsun,
ister başka bir sebepten ötürü olsun karı ve ko
canın bir arada yaşamaları imkânını ortadan
kaldıracak şiddette bir geçimsizliğe sebep olan
hal mevcut ise, aile birliğinin ortadan kalkma
sına karar vermesi hâkimden istenebilir. Bu hü
küm, ihtiyaçları karşılamaktan âciz değildir'.
(Kanun, sosyal bir ihtiyacı karşılamak için
yapılır. Eğer kanunun derpiş etmediği başka
bir sebep ortaya çıkmış ise bu da münakaşa
olunabilir. Neticede belli olacak kanaatlere gö
re tadil teklifi kanun vâzıı olan Büyük Meclisinizce ya kabul veya reddedilir.)
Fakat şu cihet müsellemdir ki: Bugün dün
ya üzerinde hâkimin hükmü olmadan yalnız iki
tarafın muvafakatiyle boşanmayı kabul eden
medeni bir memleket yoktur.
Boşanma işlerinde en müsait bulunan Sovyet
Eusya'da bile 1936 yılında kabul edilen (Aileyi
Koruma Kanunu ile) serbest boşanma usulü de
ğiştirilmiştir. Bu tarihe kadar tarafların birleş
mesiyle veya tek tarafın ahvali şahsiye memu
runa müracaat ederek hiçbir sebep göstermek
sizin evlilik kaydını sicilden kaldırtabilmek
hakkına malik olması keyfiyeti 1936 kanuniyle
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bâzı şartlara ve formalitelere tâbi tutulmuştur.
Binaenaleyh mukayeseli hukuk bakımından
boşanma sebeplerinin her memlekette kabul
edilmiş olan mahiyetleri hakkında tafsilât ve
rilmesine esasen sual mevzuunun müsaadesi ol
madığı gibi heyeti celileyi de izaç etmekten
çekindiğim için bu kadariyle iktifa ediyorum.
Üçüncü kısım: Usul kanunlarının bir dâva
nın süratle neticelenmesine yetecek hükümleri
ihtiva etmemesi keyfiyeti olabilir.
Hiç şüphe yoktur ki, adaletin en iyisi, en
süratli olanıdır. Sürati temin kaygusiyle alına
cak tedbirlerden adaletin daima menfaat kaza
nacağı tabiîdir. Hakkı uyuşturucu, hak sahibi
ni yıpratıcı bati bir adalet, mahkemelere müra
caattan beklenen güveni sarsabilir. Hakikat hal
de o güven cemiyet mensubu olan fert için en
muhkem koruma sığmağıdır. Bu sebeple ada
letin süratle belirmesi, fert için ve cemiyet için
pek mühim bir ihtiyacın cevabını teşkil eder.
Bütün bu hakikatler uzun tatbikat devrelerin
den alman tecrübeler ve derslerle nazarlarda
tecessüm etmiş bulunduğu için yalnız boşanma
değil diğer tekmil dâvalarda da aynı gayenin
takip edildiğine şüphe edilmemek lâzımdır.
Usulün, umumi sisteme istisna teşkil eden
hususi kısımlarının boşanma işlerinde tatbik
kabiliyeti bulunmamakla beraber heyeti umumiyesiyle, hakka vusul için tarafların bilerek
veya bilmiyerek mâniler ihdas etmesi ve bu dâ
vanın bir an evvel neticelenmesine engel teşkil
edebilecek sebepleri katı zaruret olmadıkça ile
riye sürmelerini meneden hükümlerin ilâvesi
ve bir kısım maddelerin değiştirilmesi şekliyle
vücuda getirilmiş olan tasarı bir müddet sonra
Yüksek Meclise sunulmuş olacaktır. Ümit ediyoruz ki, Yüksek Meclisçe kabul buyurular ak
kanuniyet halini iktisap eylediği takdirde birçok hallerde yargıçlarımızı, tarafların sevk ve
idaresine tâbi bir hale getiren ve dâvanın kolaylıkla hükme bağlanmasına mâni olan prüzlerden pek çok kısmının önüne geçilmek imkânı bulunacaktır.
4. — Sözlü soru takririnin tazammun ettiği
zamanda bulunduğum yargıçlarımızın faaliyeti
cihetine gelince bunu fahirle -söylemek lâzımdır ki, yargıçlarımız, kendilerine mevdu vazifeLerinin ifasında hiçbir zaman fedakârlıktan
kaçınmamışlardır. Son senelerde Türkiye mahkemelerine gelen iş sayısı bir milyonu aşmış-
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I tır. Bu muazzam yükün, adedi'üç bini bile bulmıyan yargıçlarımız tarafından bağlanmakta
dır. Yargıçlarımız, ellerindeki imkân derece
sinde kendilerine verilen adaleti yerine getirme
görevini zamanında ifa etmeye çalışmaktan bir
an fariğ olmuyorlar. Fakat, yalnız bu kâfi de
ğildir. Tarafların da ona yardım etmeleri lâ
zımdır. Halbuki ekser ahvalde dâvâlı, eğer men
faati bunu uzatmakta ise kanunun ve müda
faanın kendisine sağladığı bütün imkânlardan
istifade ederek neticeyi geriletmeye ve yargıcı
müşkül duruma sokmaktan hâli kalmaz. Yeni
den tanzim edilmiş bulunan usul tadillerinde
gecikmenin en esaslı sebeplerinden olan bir kı
sım formaliteler ortadan kaldırılmış veya as
gari hadde indirilmiştir.
Dâvaların süratle hükme bağlanması, ada
letin ve hakkın bir an evvel yerine getirilmesi
için lâzım bir unsur olmakla beraber, gaye ihkakı haktır. Hedefi bir vasıta olan sürate feda
etmeye elbette kimse razı olamaz.
Boşanma dâvalarmdaki hususiyeti uzun boy
lu arzederek heyeti celilenizi tasdi etmekten
kaçınırım.
Sulh teşebbüsü, kabahatsiz olan tarafın dâ
va ikamesine hakkı olması gibi sebepler biza
tihi birer gecikme ve uzatma; âmilleridir.
Meseleyi şu bu faktörlere atıftan ziyade bir
az da işin hususiyetinde aramak muvafıkı nasafet ve adalet olur.
Arkadaşımızın sorduğu ikinci mesele kız
kaçırma, zina, iğfal suretiyle fuhşa tahrik ve
teşvik fiillerine verilen cezaların çoğaltılması
hususunda Hükümetçe ne düşünüldüğüdür?
|
i
,
i
i
I
j
S
j
]
;
!
j
j
i

Bu soruya verilecek cevabın arkadaşımızı
tatmin edip etmiyeceğini bilememekle beraber,
sorudan kasıt eğer Hükümetçe bu. istikamette
bir teşebbüse girişilmesini kendisine telkin et
mek ise, bunun bütün sosyal meselelerdeki
adalet işlerinde olduğu gibi çok dikkatli ve ih
tiyatlı tetkik istiyen bir ilim işi olduğunu arzetmeliyim.
Hali hazırda mevcut hükümler muvacehesin
de, bu hükümlerin tatbik olundukları ilk za
manlardan beri mevzuubahis suçlar sayısında
ehemmiyetli bir artma veya eksilme 2 kaydedil
in iş değildir. Meselâ, s ö n b e ş 'yıllık istatistikler
(11161) ile âzami 11912 rakamları arasında tahavvül etmitir. Bu itibarla mevcut ceza mik-
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barlarının değiştirilmesini düşündürecek bir I il andığım takdir edersiniz. Erkek gizli olaemare te&bit olunmamıştır.
•ık geceleyin girerse bunun ne demek olduğu*
Kaldı ki, arkadaşımızın istihdaf eylediği
mânası açıktır. Hüsnü niyetle bir eve giren
gaye bu suçların azalması ise bunun için ceza
bir insan gündüz ve açıkça girer. Geceleyin
nın şiddetledirilmesinin kâfi olamıyacağmı ve
gizli girerse istidlal tariki ile bu adamın zina
pek çok ahvalde ceza şiddetlendikçe suç sayı
ettiği anlaşılıyor demektir. Yabancı bir erke
sının da artmakta bulunduğunun unutulmama
ğin geceleyin kadının evine girip çıkmasını
sını kendilerine hatırlatmak isterim.
hâkim kâfi bir delil saymıyor. Bilâhara koca
cürmü meşhut yapmak suretiyle muradına na
önergede bahse konu olan üçüncü mesele,
il olmak istiyor, bunu her vatandaş imkânı
hırsızlık suçları için mevzu kanuni müeyyide
yok tatbik edemez. Çok ağır bir meseledir.
lerin ağırlaştırılması hakkında Hükümetçe ted
Böyle yakalandığı takdirde dahi mahkemeye
bir alınıp almmıyacağma taallûk etmektedir.
akseden bir dâvada bendeniz bulundum.
Arkadaşınızın bu konudaki dikkatlerine te
şekkür ederim. Hakikaten Hükümetçe hırsızlık
Hâkim diyor ki, yabancı erkek eve girdik
suçlarının ceza miktarları üzerinde tedbir alın
ten sonra, kocası bunu pencereden görüp bilâ
ması düşünülmüş ve bu hususta bir de kanun
hara komşularını çağırıp tesbit edinceye ka
tasarısı ihzar olunmuştur ki hırsızlık suçları
dar aradan geçen müddet zarfında bu fiili zi
için verilecek cezaların nev'ini ağır hapis ol
na devam edemiyeceği kanaati hâsıl olması
mak üzere şiddetlendirmek gayesini gütmekte
yüzünden boşanmaya karar vermiyor, bu dâ
dir. Ve muhterem Büyük Millet Meclisine he
vayı yersiz ve delilsiz buluyor. Hâkim getirse
men takdim edilmek üzere bulunmaktadır.
ve boşanma hükmünü verse bile aynı kanaatin
GAZİ YÎŞİTBAŞI (Afyon Karahisar) —
mahkemei temyiz bozuyor. Buna bendeniz bir
Sayın Bakan, Türk Kanunu Medenisinin, ink'iki defa şahit oldum.
lâp dâvası dol ayı siyi e kül halinde alındığın
CELÂL TÜRKG-ELDl (İstanbul) — (Ge
dan bahsettiler. Ben de bunu biliyorum. Bâzı
çimsizlikten boşanabilir.
milletlerde de bu işin vuku bulduğu söyleni
GAZI YİĞİTBAŞI (Devamla) — Evet ona
yor. Malûmu âliniz bir milletten bir kanun alı
da
şahit oldum. Fena ahlâk ile mevsuf olan ve
nırken onu aynen tatbik etmek düşüncesi hâ
boşanmak
imkânını bulamıyan
birisine avu
kim olamaz. (') milletin ahlâk, âdet, vesairesikatlar yol göstermişler, geçimsizlikten dâva
ni de nazarı dikkate almak ve berikisi ile teta
aç, uydurma kavga edersiniz, birkaç kişinin
buk etmiyen yerlerini düzeltmek lâzımdır ki
yanında
küfredersiniz şiddetli
geçimsizlikten
onu hakkı ile tatbik etmek mümkün olsun.
boşanırsınız
demişler.
Adam
esaslı
dâvayı bı
Biz aynen aldığımız kanunda ahlâki hususları
rakıyor
ve
uydurma
birtakım
şeylerle'
boşan
kâfi derecede ele almadığımızdan ve daha
maya muvaffak olabiliyor.
doğrusu o milletin ahlâk anlayışını ve namus
Boşanma dâvalarında uzama sebeplerinden
telâkkisi bizimkine benzemediğinden hu aykı
birisi
de evvelemirde sulh için müddet veriliyor.
rılıklar meydana geliyor.
Sulhtan sonra şahitler çağrılıyor, şahitler tamaBoşanma işleri mahkemelerde çok uzamak
miyle gelmiyor, dâva bu şekilde bir sene iki
ta olduğundan dolayı birtakım ahlâksızlıklara
sene üç sene uzayıp gidiyor. Bu uzun müddet
da meydan vermektedir. Karı ve koca mahke
zarfında
eğer kadın fa kirşe başka erkekle bo
menin uzun sürmesinden dolayı, metres haya
şanmaya
kadar yaşamaya mecbur kalıyor. Bu
tı geçirmeye mecbur oluyorlar. Şöyleki; kadın
kadının
yanında
bir kız çocuğu varsa anasının
zina etmiştir. Koca ayrılmak istiyor. Bendeniz
geyrimeşru
surette
hayat sürmesi o çocuğun
bunları gözümle gördüm, içerim yanıyor. Bir
ahlâki üzerine tesir ederek çocuğu zehirliyor
koca karısının zina ettiğini yakinen
bildiği
ve çocuk aşılanmış ve bunun gibi fena yollara
için dâva açıyor. Mahkeme her dâvada olduğu
gitmesine sebep oluyor.
gibi ispatını istiyor. Bizim Türk ahlâk ve ana
nesinin, bilhassa Içanadolu'da nasıl olduğunu
Bundan dolayı bendeniz diyorum ki, boşan
hepiniz takdir edersiniz. Yabancı bir erkeğin
ma dâvaları ikame edilir edilmez, birinci mu
bir kadının yanma girip çıkmasının nasıl kar- | hakemede şahitler eelbedilmeli, gelmiyen şahit-
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lere ceza verilmelidir. (Bu, kanun mevzuudur ses
leri)
BAŞKAN — Bu, kanun mevzuudur, eğer is
terseniz teklif edersiniz.
GAZİ YİĞİTBAŞr (Devamla) — Zaten biz
de buraya bir kanun getirilip getirilmiyeceğini
sorduk, soru takririmizle.
Arkadaşlar, kız kaçırma, fuhuşa tahrik ve
teşvik, zina ve hırsızlık işlerine gelince: Bu
fiillerin de faillerine ağır cezalar verilmediği
için, verilen cezalar suçluyu intibaha davet et
miyor, bu da suçların tekerrürüne ve tezayüdüne meydan vermiş bulunuyor. Binaenaleyh Ce
za. Kanunundaki cezaların, kız kaçırma, fuhuşa
tahrik, hırsızlık, zina maddelerinde bu ahlâk
sızlıkların önüne geçilmesi için teşdit edilmesi
taraftarıyım. Adalet Bakanının buna dair bir
kanun getirmesini ve getirilecek bu kanunların
Yüksek Heyetinizce tasdikini rica ediyorum.
ADALET BAKANI HALİL ÖZ YÖRÜK (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar, boşanma dâva
ları, emsali işler gibi mahkemelerimizde mevcut
usul hükümlerine göre rüyet edilmektedir. On
ları bu usulün haricinde bir muameleye tâbi
tutmak kanun işidir. Kanun yapmak ise Hükü
metin ne vazifesi ne de salâhiyeti dâhilinde de- |
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ğildir. (Salâhiyetiniz var sesleri) Hükümetçe
mensup naçiz bir arkadaşınız olarak, kanunla
rımızda yapılması temenniye şayan değişiklik
lerin kâffesini bendenizin şahsan düşünüp keş
fetmeme imkân yoktur. Milletvekili olarak, ka
nunlaşmasını, konusunu, değiştirilmesini arzu
ettikleri hükümleri teklif halinde lütfederler,
millî iradenin tecelligâhı olan Kamutay takdi
rini kullanır ve teklif gerçekten bir sosyal za
ruretin ifadesi ise kanun değiştirilir. Lâkin bu
nun ifasını bendenizden beklemek bendenizi salâ
hiyetlerimi dışına çıkarmak demek olur. (Sa
lâhiyetiniz var sesleri)
BAŞKAN — Her fikir sahibine aittir.
GAZİ YİĞİTBAŞI (Afyon Karahsar) —
Bendeniz Hükümetin bu. hususta ne düşündüğü
nü sordum. Eğer benim noktai nazarım/a işti
rak ederse Adliye Vekili. Beyefendi, böyle bir
kanunu diğer kanunlarda olduğu gibi tasarı
halinde getirebilirler. Şayet böyle bir Kanun
tasarısını getirmek istemiyorlarsa, bendeniz ay
rıca bir Kanun teklifi ile huzurunuza gelebili
rim.
IîAŞKAN — 15
dakika, sonra toplanmak
üzere Birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 17, 00

t>&*u

ÎKÎNCİ

OTURUM

Açılma saati : 17,20
BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı (Balıkesir)
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu

(Kayseri)

— ^»»BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
Arkadaşlar, Afyon Karahisar Milletvekili
Gazi Yiğitbaşı, Türk dili namı altında dilimize
karıştırılan kelimeler hakkındaki sözlü sorusu
münasebetiyle bu kürsüde konuşurken (bu şe
kilde fenalığı bu necip Türk Milletine bir düş
man dahi yapmaz ve yapamazdi, bu adamlar bi
rer dost ve birer mürşit gibi göründüler, fakat
birer düşman ve birer müfsit gibi hareket etti
ler. Âdeta insanın bu adamların kanından ve
milliyetinden dalıi şüphe edeceği geliyor) tâbirle
rinin bizzat Gazi Yiğitbaşı tarafından ne bugün

ve ne de dünkü bir şahsa veya teşkilâta raci ol
madığı, yalnız bir zihniyet ifade ettiği Başkan
lık Divanına ifade edilmiştir. Başkanlık bir ta
raftan bu sözlerin geri alınmasına, bir taraftan
da İçtüzük hükmüne dayanarak bu kısmın za
bıtlardan çıkarılmasına karar vermiştir, arzediyorum.
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Usul hakkında
söz istiyorum.
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, dilimizde yapılan değişiklik münase
betiyle soru soran bir arkadaşımız, meselenin
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teknik ve ilim sahası içinde kalan kısmını bir I tekrar riyasetten rica ederim. Arkadaşnmız ri:
yaset Divanına karşı vâki olan beyanını Meclis
tarafa bırakarak Anayasa da dâhil olmak şar'kürsüsünden tekrar edip sözlerini geri alsınlar.
tiyle kanunlarımızın içine giren ve böylece gel
Bunu bilhassa rica ederim.
miş geçmiş Büyük Millet Meclisleri tarafından
(Sağdan; sözlerini geri almadığı takdirde
da kanım halinde tasvip edilmiş bulunanların
Meclisi ter'kederiz, sesleri).
heyeti umumiyetimi kanundan, milliyetinden
ve namusundan şüphe edilecek insanlar diye tas
BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz.
rih etmiştir. Biz Riyaset Makamını Kamutayın
NAŞİT FIRAT (Samsun) — Güle güle ko
İlcisi olarak biliriz ve kendilerine itimadı tamnuşun.
mımız vardır. Arkadaşın vâki. olan izahatının
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Ağrı) — Sayın
zabıttan çıkarılması kâfi bir vaziyet ifade et i Başkan vazifesini ifa 'etmemiştir.
mez. Bizim tüzüğümüzün 9o ncü maddesi, mü
(Halk Partili Milletvekilleri salonu terkettisaade buyurursanız okuyacağım : Bir milletve
ler. Yalnız bir milletvekili yerinde kaldı).
kili Kamutayda kaba ve edep dışı sözler kulla '
BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili
nırsa Başkan hemen o milletvekilini temiz dille
Gazi Yiğitbaşı'nın, emir erleri hakkındaki so
konuşmaya çağırır) diye bir kaydı ihtiva et
rusuna geçiyoruz.
mektedir.
8. —• Afyon Karahisar Milletvekili Gazi YiBunu yalnız Kiyaset Divanının ifade etmesi
I ğitbaşı'nın, emir erleri hakkındaki sorusuna Mil
kâfi değildir.
lî Savunma Baltanı Refik Şevket Ince'nin sözlü
Bu kürsüden sözünü geri almasını, parti mü
cevabı (6/71)
nasebetleri bakımından çok yerinde bir iş te
4 . VII . 1950
lakki ederiz. Şüphesiz bu Anayasaya ve diğer
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
kanunlara içinizde rey vermiş yüzlerce arkadaş
1. — Mukaddes vatan vazifesini ifa elin ek
vardır, bunların icabı olarak bu arkadaşın Mil
üzere ordumuza intisap eden vatan evlâtları ler Kürsüsünden bu sözünü geri almasının temin
'mızdan 'bir kısmı «mir eri olarak subay evlerinbuyruluıasını Riyaset Makamından ümit ve rica
i de istihdam edilmekte ve bu usul binlerce erle
ederiz.
rimizin geri hizmette kullanılmak suretiyle orBAŞKAN — Biraz evvel izah ettiğim gibi,
I
dumnzun kaibiiiyeti haıMyesini tenkis etmektearkadaşımız Başkanlığa müracaat etti. Biz de
Sayın Avni Doğan'nm tatbikini istediği 93 ncü I dir.
2. — Genç evlâtlarımızın seve seve geldiklemaddenin dar .çerçevesi içinde kalmıyarak ayrı
ca beyanlarını zabıttan da çıkarttık. Binaenalyh | ri bu yurt vazifesi yerine evlerde çocuk avut
mak, bez yıkamak, sakalık yapmak gibi alelade
bizim tatbik ettiğimiz muamele Bay Avni Do
pek kıymetsiz ve düşük işlerde istihdam edil
ğan'm istediğinden ve tatbikini talep ettiği
meleri
askerliğe olan şevk ve hevesi erinden gay
maddenin hükmünden de çok daha ileridir. Bu
ri izzeti nefislerinin dahi kırılmasına sebep ol
sebeple yeniden yapılacak bir muamele bulun
maktadır.
mam alttadır.
3. — Bu hizmete ayrılmış olanlardan bilhas
Müzakeremize devam ediyoruz.
sa
kendisi
memleketinde hizmetçi kullanmış ve
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Reis Bey, bir
kullanmakta,
olup hu gibi işlerde istihdam edil
kelime ilâvesine müsaade buyurun.
mesi, kendisine tevdi edilen hizmetleri alışık ol
BAŞKAN - ^ Usul bakımından mı?
madığından becerememesi yüzünden uğradığı
• AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Evet;
tekdir veya başka suretle sert muamele; bu ka
BAŞKAN — Buyurun.
bil erlerimizin ordudan soğumalarına ve kötü
propagandaya sebep ve vesile teşkil etin ek
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Efendim, mâ
tedir. Binaenaleyh her üç bakımdan kıymetli
ruzâtımda (bilhassa üzerinde İsrarla durduğum
evlâtlarımızın ve kahraman Mehmetçiklerimizin
şey şudur : Zihniyetin ne kanı, ne milliyeti olur.
çok düşük ve değersiz hizmetle rde istihdam
Şahıslar kastedilmiştir ve bu şahıslar, kanun ya
ledilmeleri asıl memleket gayesine aykırı düştü
pan heyetler dâhil olmak şartiyle, memleketin
ğünden bu usulün kaldırılması, [bunun mukâbibüyük bir kütlesini alâkadar eder. Bu itibarla
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İHKde taşradan hizmetçi birer kadın tutmak üze- I adamların hizmetçi mevkiine gelmiş olmasın
dan mütevellit izzeti nefis kırıklığı gayet be
re münasip görülecek bir paranın sulbay maaş
şerî ve tabiîdir.
larına zamnıedülimesı; erlerimizin asil ve şerefli
Şimdi marifet odur ki, hepimize terettüp
Hizmetlerine dönmeleri dana doğru bir tedbir
eden
hakiki vazife odur ki, bu arzu ve dilek
olaeağı kanaatinde olduğumdan bu hususa dair
lerle beraber hizmet erlerinin hakiki şekilde
Millî Savunana Bakanlığınca ittihaz edil'müş ve
istihdamları ve kendilerine has vazifeden ha
ya edilecek bir tedlbdr var midir?
riç bir şeyle meşgul olmamaları keyfiyeti te
Sözlü olarak açiklanmasını saygı ile rica
min
edilmiş olsun.
ederim.
Arkadaşlar, bir defa ordu hizmet eri, ta
Afyon Milletvekili
asteğmeninden mareşaline kadar vazifesini
Gazi Yiğitbaşı
yapan subayların; hizmetlerini teshile medar
BAŞKAN — Söz Millî Savunma Bakanı
bir ordu uzvu olarak nazarı itibara alınabilir.
nın dır.
Ancak hizmet eri hizmet görürken, bildiğimiz
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
şekilde subayın evine gidip gelirken ve suba
KET ÎNCE (Manisa) — Aziz arkadaşlar; Af
yın hususi işlerini görürken subayın esas va
yon Milletvekili arkadaşımızın bahis mevzuu
zifesini teshil eder şekilde hizmet görür oldu
ettikleri hâdise hemen hemen teşrii hayatı
ğuna kaniiz.
mızda her sene tekerrür eder, fakat yine hâdi
Bu esas bu şekilde konduktan sonra gördü
seler seyri tabiîsini takip eder ve yine zaman
ğümüz manzaraların bu esasa muhalif olduğu
zaman ürerinde durulan bu mevzu yeni yeni
nu itiraf etmek lâzımgeldiğini sözümün başın
kanunlarla müeyyet bir hale gelir.
da söylemiştim.
Arkadaşımızın
«hizmet eri» veya
«emir
Arkadaşlar; bu işin yeniden tesis edilmiş
eri» veyahut «emirber» veya «emir neferi» adı
olmadığını ve yeni bulunmadığını, bu ocağın
ile anılan hattâ kanunlarda bile bu nam üze
zaruri bir hizmeti bulunduğunu ufak bir tet
rinde -istikrar temin edilemiyen bahsettikleri
kik neticesinde anlamış bulunuyoruz.
mevzuu, itiraf etmek lâzımdır ki, orduya dahi
Sultan Mahmut zamanında
1240 tarihli
işitmekten gına getirmiştir ve teessür duymak
Asakiri Mansurei Muhammediye Nizamname
tadır. Yani demek istiyorum ki, bunun kökün
sinden başlıyarak Sultan Mecit
zamanında
den kesilip atılacak bir mesele halinde bulun
1287 tarihli Ahvali Askeriye Nizamnamesi,
duğunu sizin huzurunuzda ifade etme vazife
Abdülâziz zamanında 1288 de Idarei Askeriye
sini yapmakla ayrıca, hususi bir zevk duymak
Nizamnamesi, İkinci Abdülhamit zamanında 1313
tayım. (Bravo sesleri)
de Dahiliye Kanunnamesi, Meşrutiyet senelerin
de Hidematı Seferiye Kanunnamesi, yine Meş
Ben bu dâvayı Millî Mücadele zamanmrutiyet Devrinde Dahiliye Nizamnamesi, Cumhu
danberi arkadaşım gibi halli noktai nazarını
riyet Devrinde Dahilî Hizmet Talimatnamesi ve
takip etmiş bir arkadaşınızım. Fakat mesele
203 ile 1600 numaralı iki tane kanun... Bütün
lerin halli başka, bahis mevzuu edilmesi yine
bunlar
gösteriyor ki, emirerleri askerî hayatı
başkadır.
ı
mıza teceddüt tarihinden ve hattâ daha evvelin
Bir defa, arkadaşın dermeyan ettiği esba
den başlamak üzere orduyu idare eden subaylar
bın -heyeti umumiyesine iştirak ederiz. Evlât
için bir hizmet unsuru olarak kanunlarımıza gir
larını askerliği öğrensin diye gönderen baba
iliştir. Ve 1600 numaralı Kanun sarahaten
lanıl, kendi tâbirleri veçhile, askerlikle alâka
mektepten çıkar çıkmaz şimdi asteğmen ve eski
sı xfchmyan hizmetlerde kullanıldıklarını göre
den de zabit vekili dediklerimize bile hemen bir
rek'teessür duymaları kadar tabiî bir şey yok
emir neferi vermek lüztam ve vücubunu kendi
tur.
sinesine almıştır. Atiyen bu meselenin halli üze
ikincisi elbette hizmet erleri yanında çalış
rinde düşüncelerimizi arzederken de söyliyecetıkları aâbitanla mütenasip olarak kıta-i aske
ğim:
bu işin gittikçe daraltılması lâzım geldiği yo
riyemle bar zarf husule getirirler.
lunda
birinci Büyük Millet Meclisinden başla
îtfeüneüsü - e ^ t t e »arkadaşımın dediği gibi
«feeüB&v evinde »ıütaaddit hizmetçi kamaşan 1 mak üzere her sene »bütçe münasebetiyle Bütçe
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Encümeninde çetin müzakerelere mevzu olan bu
sunda var idi? tabiatiyle şimdiki vaziyeti bilmi
keyfiyet buna rağmen meselâ, demin bahsetti
yorum, hattâ bâzı rütbelere iki tane veriliyordu.
ğim misal veçhile gittikçe kuvvetlenmiş, dün
ispanya'da yalnız kıta zâbitanma veriliyor,
mektep sırasında okuyan bir asteğmen, eski ta
bürolarda çalışanlara vermezler.
biriyle zâzit vekili, formasını alır almaz yanıFransa'da 1939 senesinden beri1 kaldırıl
başmda bir hizmet eri görmek imtiyazına mazmıştır.
har olur gibi bir kanun hükmü ile teçhiz edil
isviçre'de yevmıî 10 - 12 frank vererek bir
miştir.
hizmetçi tutması için zabite yardım edilir.
Bizim memleketteki seyri tabiîsi ve kanu
Fin Ordusunda seferi olarak emireri vardır.
nisi hakkında bu malûmatı verdikten sonra, di
Yunan Ordusunda seferde emireri vardır.
ğer memleektlerdeki ahvali de mukayeseye me
Amerika'da her Generale ve her 5 subaya
dar olmak üzere bâzı mütalâalar vermek fay
bir er verilir.
dalı olur kanaatindeyiz.
italya'da emireri verilir.
O kısma geçmeden evvel ufak bir talimatna
Bir devlet daha var, ismini unuttum, orada
menin, içişleri Talimatnamesinin bir maddesin
da hazarda ve seferde hizmeteri verildiğine
de bizim arkadaşın bahsettiği keyfiyetin dahil
dair burada kayıt var. Toplıyabildiğimîz ma
olduğunu söylemek suretiyle Ordunun hizmet
lûmat budur.
erlerine prensip olarak tahmil ettiği veya daha
Şimdi arkadaşlar, Bakanlığa ilk geldiğim
doğrusu yapmayı menettiği bir fıkrayı okumak
zaman çalışmalarımın esas noktalarını, zanne
ta fayda mülâhaza ediyorum:
derim arkadaşlarıma da fırsat bulup izah et
Dahilî Hizmet Talimatnamesinin 487 nci
miştim. Esas noktalardan bir tanesininde hizmaddesi :
meterleri olduğunu söylemiştim. Bu hizmeteri
(Hizmet erlerine ve seyislerine evin içinde
üzerinde, meslekî hayatımda bir defa bir işden
hususi hizmet göstermek, hamal gibi arkala
dolayı yapdığım anketten sonra bu iş için ken
rında, omuzlarında eşya taşıtmak, sucu gibi
disiyle tanışmadığım, görüşmediğim arkadaş ve
omuzlarında su taşımak, amelelik yaptırmak,
arkadaşım olmıyan kimseler üzerinde yapdığım
hayvan gütmek, arabacılık ve sürücülük yap
anket ikinci anketi teşkil eder. Orduya lâzım
tırmak, tarla sürdürmek, ev çamaşırı yıkatmak,
mı, değil mi, lüzumu hangi noktada, faydası
kucağında ve sırtında çocuk taşıtmak, erkek
hangi noktada, zararı hangi noktada, malî ve
lik ve askerlik onuruna aykırı olan - bilhassa bu
askerî bakımlardan fayda ve zararları nedir
bahis üzerinde kemali ehemmiyetle durmak lâdiye mütemadiyen anket yaptım. Dosyam epice
zımgelir - aykırı olan ve içtimaiyatça ayıp sa
dolmuştur,
yılan hizmetler gördürmek yasaktır).
Kanaat getirdim ki,
hizmeteri meselesi
Bu talimatnamenin bir maddesinin ihtiva et
haddizatında bir dert, bir şikâyet mevzuu değil
tiği fıkra gösteriyor ki, muhterem arkadaşımı
dir. Yalnız hizmeterleri hakkındaki talimat ve
zın tasvir ettiği kötü şeyler aynen, hattâ fıkra
kanun
hükümlerinin tatbikatında gösterilen ka
fıkra saymak suretiyle mevcut ahkâmda dâhildir.
yıtsızlık bilhassa milletin şikâyetini mucip olSÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Şimdi
mlaktadır,
ki talimatnamede bunlar yok.
Hizmet erlerinin tefrik ve istihdam şekilleri
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
hakkında bir kanun bir nizamname yoktur.
KET ÎNCE (Devamla) — Aman efendim, ay
[
Yalnız demin bahsettiğim iki kanun vardır.
nen vardır. Ben size vereyim bakınız, tetkik
Bunlardan
203 numaralı olanında «hizmeteri
ediniz.
j
verilir»
denilmektedir.
1600 numaralı K a n u n d a
REFET AKSOY (Ordu) — Tatbikatname
bunu
tevsi
eder.
iç
hizmetleri
talimatnamesinde
böyle değÜl. (Gülüşmeler)
ise esasa dair birçok lâzım olan izahat vardır.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
Bu takrir mevzuubahis olduktan sonra; en
KET ÎNCE (Devamla) — Siz benden isteyin.
ehemmiyetli olan şey, hepinizin bildiğiniz bir
Şimdi diğer memleketlerle mukayeseye ge
hakikat vardır ki; bir müesseseye mal olan her
çiyorum : .,
Bulgaristan'da emireri yok. Romanya Ordu- [ hangi bir ananeyi birdenbire söküp atmak im-
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kani yoktur: Marifet o ananenin suiistimal edil- I göre, seferde bulunan, sefere giden subayın
memesi ve mümkün olduğu kadar memleket
evine ayrıca bir emireri verilir, diye sarahat
hizmetinde faydalı bir şekilde dâhil edilmesi
vardır. Subay olmasından dolayı kanunen za
tarzının bilinmesidir.
ten bir emirerine mâlik olan subayın, bu sara
Askerin idare hayatı var, sivil hayatı var,
hatten ayrı olarak, ailesinin nezdinde hizmetekıta hayatı var, büro hayatı var. Askerin sırf
rinin bırakılmış olması, zannederim ki, çok ma
askerî teknikle meşgul olanı var, adliyecisi var,
nalıdır ve çok yerinde bir hakikattir.
memuru, muhasebecisi susu busu gibi askerlik
Hizmeteri vermek suretiyle, bugün evinden
le alâkası derecei taliyede olan teknik kısımla
ayrılmış olan bir subayın yüreğinde, arkada en
rı vardır. Bütün bunların hepsinin ayrı ayrı
dişe bırakmamak vazifesini üzerine almak Dev
tetkik edilerek bir karara varılması lâzımdır.
lete terettüp eden ehemmiyetli ve kutsal bir
Hudut boyunda aylarca kar altında kalarak
vazifedir. Binaenaleyh böyle bir subayın yoklu*
kimse ile münasebet tesis etmiyerek, 5-6 ay in
ğunda evine hizmet etmek, zannederim ki, her*
sanlarla irtibatını kesmiş bir mahrumiyet haya
kes için dahi ayrı bir şeref teşkil eder.
tı yaşamış bir askerin vaziyeti ile Ankara'daki
Onun için bütün bu mevcut ahkâmı, mev
bir kıtada çalışan bir askerin hayatının nazarı
cut ihtiyacatı, tarihî geleneği nazarı dikkate
itibare alınması ve buna mukabil kıta halinde
alarak iyi bir kanunla huzuru âlinize gelmek
küçük bir yerde bulunanı böyle bir yerde ha
için çalışıyoruz.
yat geçirmekte olanların halinin nazarı itibare
Meselâ, demin ufak bir noktaya işaret et
alınması, sonra subayların evli, bekâr, kışla
miştim ;' evlenmiş olmıyanların emirerlerinin
hayatı geçirip geçirmedikleri gibi birçok nok
alınması tahminen bir kalemde 5 - 6 bin tane
talardan ihtiyaçlarının tetkik edilmesi Zannede
emirerinin tasarrufunu mucip olabilir.
rim ki üzerinde durulacak bir mevzudur. Be
Yalnız bu bakımdan düşünülecek olursa üze
nim vardığım kanaate göre, arkadaşlar, mevzu
rinde durduğumuz tertipler, memleketin menfa
yalnız «hizmeterleri verilir» kaydı kanunisiyle
atinedir.
iktifayı değil, ayrıca talimatnamenin üstünde
Bu vesile ile aklıma gelen şu noktayı da
olarak, birtakım esaslı vasıflar üzerinde durul
arzedeyim; hizmeteri altı ay için alınacaktır.
masını icabettirir. Bu noktadan hususi hüküm
Neferin muvafakatini almak dahi bizim not def
lere ihtiyaç olduğu kanaatini hâsıl ettim. Me
terimizde mukayyettir. Biz hakiki şekilde ne
selâ; evlenme, askerlikte muayyen, bir kanunla
ferin izzeti nefsini kıracak vaziyete imkân bırütbe ve yaşla tahdit edilmiştir. Evlenmiyen
rakmıyacağız. Neferin muvafakatine intibak
kimselere vermiyelim, bekâr olan bir subayın
etmek hem insani hem de vicdani bir şey olur.
hizmeterine ihtiyacı yoktur. Hizmeteri hiçbir
Hulâsa; hizmeterlerinin talimatname hilâ
zaman bir evde altı aydan fazla hizmet yapmaz.
fına kötü kullanılmasından mütevellit ıstırap
Hizmeteri talimatname dairesinde sabahleyin
yerindedir. Bu ıstırabın menşeini kanun hüküm
işe gelir, işini görünce kışlasına döner, öğleden
lerinin noksanlığında gördük. Kanuni müeyyide
sonra kıtasının malı olur.
lerle evlâtlarımızdan âzami istifade yollarını
bulmak ve onların izzeti nefislerini kıracak bi
Hülâsa: Hizmeteri, sabahleyin işinin ica
zim bildiğimiz şekilden, hizmetçilik yapıyor
bına göre işinde çalışacak, subayının evi ile,
şeklinden kurtarmak baş vazifemizdir. Millî Saişi ile meşgul olmasından doğacak noksanlıkları
Aiınma Bakanlığı her bakımdan askerliğin ve
telâfi edecek bir askerî unsur olsun. Bu şerait
insanlığını şerefi namına hazırlıklarını tamam
dahilinde biz kendi prensiplerimizi mevcut ka
lamaktadır. Biraz daha müsaadenizi rica eder
nunların içine koyarda bir kanun yaparsak bu
ve arkadaşımıza bu esaslı mevzu üzerinde bana
kanunun müeyyidesiyle kuvvetlenmiş bir halde
böyle bir beyanata fırsat verdiğinden dolayı
başarılar göstereceğimize kanaat getirmiş bu
teşekkür ederim. (Bravo sesleri, alkışlar)
lunuyoruz.
GAZİ YİĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) —
Şurasını da ifade edeyim ki, keyfiyet he
Soruma
Sayın Millî Savunma Bakanının verdi
nüz tamamlanmış bir halde değildir. Üzerin
ği cevaba teşekkür* ederim. Yalnız söylediği
den biraz daha süzgeç geçirmek lâzımdır. Me
selâ bugün için mer'i bir kanun var. Ö kanuna | kanunu bir an evvel Meclise getirmesini rica
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ediyorum. İlâveten arzedeceğim şeyler şua1 ardır:
içimizde muvazzaflık ve yedek subaylık vazifesini görmekle vatanına hizmet etmiş arka
daşlarımız çoktur. Bendeniz de yedeksubay ola
rak vazife görmüş arkadaşlarınızdan biriyim.
Onun için muharebe zamanlarında bir tek as
kere bile ne kadar ihtiyaç olduğunu, hattâ tek
bir askerin bir vazifeyi vaktinde ve yerinde
yapmasiyle vatanını nasıl kurtardğmı, kıtası
nı b.askma uğramaktan ve mahvü harap olmak
tan nasıl kurtardığını hep gördük.
Bu sebeple erin askerî kıymeti pek büyük
ve çok mühim olduğundan bu kıymeti taşıyan
erlerimizin bilhassa tahminen 30 - 40 bin kadannın aile eri olarak cephe gerisinde vazife almasının bu kuvveti ne kadar azaltacağını der
hal takdir buyurursunuz. Bugün için aşağı yu
karı 1 - 2 tümenlik bir kuvvet teşkil etmekte
dir. Bu kadar bir kuvvetin cephenin her han
gi bir kesimini tam nıanasiyle müdafaa edece
ğini, icabında harpte zafer talihinin bizim le
himize dönmesinde âmil olacağını siz de takdir
buyurursunuz. Aynı zamanda her Türk ana ve
baba evlâdını döğüşmek için yetiştirir ve bu
nun en büyük kudsi vazife olduğunu da her
zaman ona telkin eder. Bu ulvi gaye ile ordu
ya iltihak eden evlâtlarımız gerek istiyerek ve
gerek istemiyerek su doldurmak, bez yıkamak,
çocuk bakmak gibi düşük hizmetlerde çalıştırılırsa o kahraman erlerimiz benliğinden pek
çok şey kaybeder ve silâh kullanmayı talim ve
terbiyeyi unutur.
ihtiyata geldikleri zaman bu erler katiyen
tüfek atmasını bilmiyorlar. Sebebini kendile
rine sorduğumuz zaman, yazıhanede yazıcı eri,
aile yanında emireri oldukları için hakikaten
si.!âh kullanmasını bilmediklerini itiraf ediyor
lar.
Bilhassa ikinci Cihan harbinde, tekrar dör
düncü defa olarak silâh altına alındığımız za
man biz gözlerimizle gördük ki, erlerimizin
% 15 i silâh kullanmasını bilmiyorlar. Bu şe
kilde yarın harbe girdiğimiz zaman maazal
lah, bunlardan zerre kadar istifade edilemiyeceği gibi belki de bu vaziyet hezimet ve riokti
istilzam ettirir.
Sayın Savunma Bakam buyurdular ki, es
kiden yapılmış olan kanunlarla bu erlerin su
baylara verilmesi lâzımgelmektedir. Evet ama,
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! arkadaşlar, biz Cumhuriyet devrinde her şeyift
yenilenmesini istiyoruz, daima-ileri ve terakki
| ye doğru gideceğimizi söylüyorum. BfendöMü o
kanaatteyim ki, eskiden yapılmış olan kanıafclar doğrudur ve yerindedir. Sebebine gelince:
hepiniz bilirsiniz ki, ailelerimiz eskiden örtülü
idi, tahsili az idi, korkak ve çekingendi, bir er
kek tarafıdan himayeye muhtaç idiler. Hâlbuki
şimdiki kadınlarımız bir erkek kadar cesur bir
erkek kadar bilgili, yanma verdiğimiz erden da
ha yüksek kabiliyettedir. E r kadını değjl, kadın
| eri idare edecek vaziyettedir. (Alkışlar) Bundan
i dolayı şu Cumhuriyet devrinde bilhassa kahra
man subay ailelerinin, cesur, medetti, bilgili oh
maları dolayısiyle, ere ihtiyaçları yoktur. Bende
i niz tamamiyle subaylarımızdan emireri alınsın
demiyorum, takririmde de bu husus tebarüz et
tirilmiştir. Emireri Devlet tarafından iaşe, ibate
ve ikşası yapılmak suretiyle ele alınıyor. Büria
dair bir hesap yapılsın, münasip görülecek bir
para subaya tahsis edilmek suretiyle ailesinin
yanma yeni bir hizmetçi kadın tutulsun. (Alkış
ı lar.)
Şimdi bu nazariyeyi kabul edecek olursak bu
radan içtimai yardım meselesi de çıkıyor. Şöyle
ki, demin buyurdular, 20 - 30 bin subay ailesi
nin yanma birer emireri verildiği takdirde iki
tümenlik askeri geriye almış oluyoruz. Şu hal
de bunlar yerine 20 - 30 bin fakir, yoksul kadına
- zaten fakirlikten ve yoksulluktan bahsediyoruz iş bulunmuş olacağından millî vazifemizi bir kat
daha mükemmel ifa etmiş olacağız. (Alkışlar).
Sayın Bakan buyurdular ki, askerin haysiye
tini kıracak, izzeti nefsini incitecek şekilde 'düşük
hizmetlerin emirerine gördürülmesi talimatname
gereğince yasaktır. Bendeniz bu işe eskiden beri
merak ettiğim için elimce bir vesika var, 1950 ta
rihli Hizmeteri Talimatnamesi. Eğer Sayın BaKanm okudukları talimatnamenin tarihi bu taîimatnameden sonra ise okumıyacağim. (Oku ses
leri) .
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI R E F l K ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Bundan evvel.
GAZI YİĞİTBAŞI (Devamla) — Efen
dim
bunda,, deniyor ki;
[Hizmeteri iGörevi : Misafir salonu, hol, mutfak, er odası gibi
yerlerde temizlik yapmak buralardaki taş ve' cam
i a n silmek, içme ve yıkama sularını evlere taşı
| mak, aşçı yoksa ve biliyorsa yemek pişirmek, kap-
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İari yıkamak; kakve, çay pişirm<ök-,; yahm kendi ça
maşırlarını yıkamak, ev avlusunda münasip yerle
rinde odun yarmak, soba ve mangal yakmak, çarşı
dan öteberi sâtınalmak subay ve ailekri tarafından
alınanları paket ve el sepetleriyle taşımak subay
ve onun ailesi efradına refakat etmek, iki adım
gerisinden gitmek, ve çoeuğunu mektebe götürüp
getirmek, subay ve ailesi efradının oturduğu evin
avlusu içinde çiçek bahçesi yapmak ve bunları
bakmak, ehli hayvan gıdalarına ve temizliklerine
evV i'çifcde olarak bakmak, yalnız tasmalı köpek
lerisokakta, yanında götürmek.. (Soldan, gülüş
meler, ooo sesle?i);
Arkadaşlar, bilhassa şu nazik zamanda ordu
nun kıymetini hepimiz takdir ederiz, böyle bir
zamanda ordudan askerin eksilmesi değil bilâkis
fazlalaştırılması lâzım olduğunu bilirsiniz. Ben
deniz bilhassa her şeyden evvel askerin böyle dü
şük hizmetlerde kullanılmasından ziyade ordunun
kabiliyeti fenniyesi ve harbiyesinin tezyidi bakı
mından bir an evvel bunun çaresinin bulunmasını
rica ediyorum.
Demin de arzettim; sayın Bakan bu hususta
bir tedbir bulursa minnettar oluruz.
Ben silâh altına alındığımda görürdüm, kıta
ya, merhum Mareşal Fevzi Çakmak tarafından
gönderilmiş, mühim ve mahrem işaretiyle birçok
emirler geldiği halde süzüle süzüle en nihayet
bölüğe.geldiği zaman bunlar maalesef tatbik edil
miyor, ehemmiyetten düşüyordu. Gerçi acıdır
ama bü dertler o suretle teşhir edilmelidir ki,
hastalık anlaşılsın ve tedavisi imkânı aransın.
Yoksa eskiden olduğu gibi ordunun susu busu
saklanacak olursa zarar tevlit eder.
Bendenizin rica edeceğim şudur: Emirlerden
ziyade itimat edilen kimseleri tebdili kıyafetle
âdeta birer hafiye şekline sokup (Soldan, gürül
tüler, böyle şey olmaz sesleri) O halde sözümü
geri alıyorum. Tetkik memuru gönderilirse belki
fenalıklar peşinen öğrenilmiş ve bu suretle önü
ne geçilmiş olur.
Maruzatım budur.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; mevzuun
mahiyeti üzerinde lâzımı kadar teşrihte bulun
duktan ve bunun bü memlekette (halledilmesi lâzmigelen üzüntülü* mevzulardan biri olduğunu
söyledikten sonra, ;**öyle zannettim ki, arkadaşım
bildiklerini burada ayrıca ifade etmek istemiyeeek ve beyanatımla ikfîfa edecekti. Çünkü ken-
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dişiyle ayrı olduğumuz bir nokta yoktur. (Var,
var sesleri) Yoktur. Müsaade ederseniz bir nok
tayı, notumda olduğu halde ifade' etmeyi unut
muştum, arzedeyim. O da, askerî hizmet mukabili
para vermek suretiyle hizmet erlerinden tasarruf
etmektir. Bu bahsettiğim mevzu, her senenin
bütçesinde mütemadiyen mevzuufoahis olmuş, fa
kat imkânsızlık karşısında çarnaçar eski şekle
devam olunmuştur. Siz paranın sahibisiniz. Ve
rirseniz tatbik etmekte hiçbir mâni yoktur. Yal
nız şurasını arzedeyim ki; kıta hayatı ieabı ola
rak hizıöeteri kullanma zarureti o derecededir
ki, subaylar bir taraftan parayı alıp cebine koyduğu halde diğer taraftan hizmeteri kullanmak*tan kendilerini men edemiyeeeklerdir. (Kulla
namaz sesleri) (Uğultular) Binaenaleyh hiznıeteriıri tasarruf• edelim; derken bu ihtimalin de ha
tırdan çıkarılmama»-ieabeder. (Doğru doğru
sesleri).
BAŞKAN — Arkadaşlar tasarı geldiği za
man konuşurum.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Devamla) — Ordu içerisine ilk
defa hafiye, sonra tetkik memuru, diye tercü
me edilmek istenen vaziyeti bilmiyorum, ordu
içinde dört defa yedeksubaylık vazifesi ile iş
görmüş, hizmet etmiş bir arkadaş nasıl ve han
gi zihniyetle devlet ahlak, ve askerlik icapla
rına uygun görerek söyledi? Tetkik memuru
gönderince ne olacak? Hangi subayın evine
hangi er verilmiş tetkik edecek.. Bu o kadar
basit bir hakikat ki bunu söylemek için ordu
nun asıl vazifesi nedir diye hiçbir kimsede
ufak bir mefhum bulunmaması icabeder. Yani,
Türk ordusunda vazife ifası ile mükellef olan
lar bunu meydana çıkarmaktan âciz midirler?
Suret - i mahsusada tetkik mevzuu teşkil
etsin meselenin ehemmiyeti vardır.
Binaenaleyh meselenin ehemmiyeti vardır.
Her meseleyi tetkik ederken gerek kendi haya
ti tarihimize ve gerek başka memleketlerdeki
emsaline ayak uydurarak yürümek mecburiye
tinde olduğumuzu unutmamalıyız ve hiçbir za
man kurulan, yaşıyan bir müessesenin toptan
olarak leh ve aleyhinde bulunmamalıyı*. Elve
rir ki o müessese kendi kuruluş esasına göre,
istifadeli ve faydalı h^r şekilde kullanılmış ol
sun.
Tekrar ediyorum, bu> hayatımda üzerinde
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etiid yaptığım işlerin ikincisidir. Çok nazik
bir işitir, talep yerindedir, halk haklıdır, asker
haklıdır, içinde bulunan muztariptir, halk
muztariptir. İnşallah bu bizlere nasip olacak
tır. Müsaade buyurursanız huzurunuza
çıka
racağımız kanun geldiği zaman, her endişeyi
halledecek şekilde hazırlamış olalım.
(Bravo
sesleri, alkışlar)
GAZÎ YİĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) —
Sayın arkadaşlar; orduya gönderilmesi lâzımgelen tetkik memuru hakkındaki sayın Baka
nın söylediklerini sizler de işittiniz. Onun için
buna dair malûmatı burada arzetmiyorum.
Müsaade ederseniz Grupta kendi kendimize
konuşalım.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Efendim bir noktayı
unuttum, müsaadenizle arzedeyim.
BAŞKAN — Buyurun!.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Bahsedilen 1950 tarih
li mesele cevapsız kalmasın. 1950 tarihli yazı
lan emir, tabiî bizim zamanımızda olmuş de
ğildir. Yalnız, şurasını ifade edeyim ki, ahval
bu talimatnameyi emirlerle takviye eden veya
zayıflatan bir devreden geçirmiştir. Yani bir
kısmı gelmiştir, kendi zihniyetine göre, hizmet
erinin şu şekillerde kullanılması lâzımdır diye
emir vermiştir, diğer bir kısmı ise hi'zmeteri
hizmetinden başka bir şeyle meşgul olmaz, alm
bunları diye sert hareket etmiştir. Bizim 1950
tarihli emirle alâkamız yoktur, bununla bera
ber biz hareketlerimizi o talimatnameye uy
durmak mecburiyetindeyiz.
Bunların şu veya bu görüşe göre ordunun
müşterek nizamını bozmıyacağma emin olma
nızı rica ederim. (Bravo sesleri, alkışlar)
9. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın, ilk tahsil mecburiyeti
yaştnm 12
olarak kabul edilmesi hakkındaki sorusuna Millî
Eğitim Bakam
Tevfik îleri'nin
sözlü cevabı
(6/72)
4 . VII . 1950
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
İlk Tedrisat Kanununun 16 ncı maddesinin
2 nci fıkrası hükmüne göre erkek ve kız öğrenci
lerinin 16 yaşma kadar okula devam etmeleri
mecburi tutulmakta ise de bu maddenin hükmü
nü tatbikte gerek Öğretmenlerimiz ve gerekse
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öğrencilerle velileri zorluk çekmekte ve zarar
görmektedirler.
Şöyle ki:
1. — Fakir ve çiftçi vatandaşlar işlerinin çok
luğu, yardımcıya muhtaç olmaları ve bir kısmı
nın da geçinmek için çalışmak zorunda bulun
maları dolayısiyle erkek ve kız çocuklarını 16 ya
şma kadar okula devam ettirememekte ve bu
yüzden kanuni takibata tâbi tutularak çocuk
velileri hapse mahkûm edilmekte ve bu yüzden
kasaba ve köylü vatandaşların zararı ve ıstırabı
bir kat daha artmış olmaktadır.
2. — İlkokulda beş sene müddetle okuduktan
ve 12 yaşını bitirdikten sonra sınıfı geçemiyen
ve her hangi bir zaruret saikasiyle okula devam
edemiyen çocukların zorla devamından fayda hâ
sıl olmadığı ve sarf edilen emeklerin de boşa git
tiği senelerdir görülmektedir.
3. — Kanunen kız çocuklarının evlenme yaş
ları ise on beş olarak tesbit ve kabul edildiğine
ve Anadolu'da yaş tashih ettirmek suretiyle nü
fûsta 12 - 13 yaşında görülenler dahi tashih et
tirilerek yaşlarının 15 yaşa yükseltilmekte ve
böylelikle okula devamdan kurtarılmakta, husu
si işlerinde çalıştırmak yolunun tercih edilmesiy
le okulca matlup hâsıl olamamaktadır. Öğret
menler dahi beyhude yere takip zahmetine kat
lanmış olmaktadırlar.
4. — Aksi hal okula devam ettirmek imkânı
'bulunsa dahi beş senedir sınıfları geçemiyen, ka
biliyet ve istidadı veya fakirliği yüzünden bir
istikbal beklenemiyeceği tebeyyün eden bu ka
bil çocukların okula devam etmelerinde ısrar
etmekten de bir fayda temin edilemiyeceği sabitolmuş vak'alardandır. Esasen ihtiyari devam
edenlerin devamına bir mâni yoktur.
Şu hallere göre
senelerdir partinin yıllık
kongrelerinde ocak, bucak ve ilce teşkilâtların
da ısrarla talep edilmekte fakat şimdiye kadar
iktidar elimizde olmadığından bir kanuna baglanamıyan ilk tahsil mecburiyetinin son 12* yaş
olarak kabul edilmesi hususunda vatandaşların
arzusuna uyularak bir kanun veya bir karara
bağlamak tasavvurunda olup olmadığının Millî
Eğitim Bakanlığınca sözlü olarak açıklanmasını
saygı ile arz ve rica ederiz.
Afyon Milletvekili
Gazi Yiğitbaşı
BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanınındır.
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MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ
(Samsun) — Arkadaşlar, soru muhtelif eepheleriyle memleket şümul bir sorudur. Bugün
mer'i olan kanuna göre ilk tedrisat mecburiyeti
7 yaşından başlar, 16 yaşında biter. Biz bugüne
kadar yaptığımız tetkikatın neticesinde ne 16
yaş üzerinde ısrar etmenin zaruretine, ne de bu
nun, 12 yaşına indirilmesinin zaruret ve hakika
tine vâsıl olmuş değiliz. Bu işi derhal kesip at
mak imkânı yoktur. Tetkikatımıza muhtelif cepheleriyle devam etmekteyiz. Maarif Vekâleti
olarak bu işi kıvama getirdikten sonra Hükümet
te bunu konuşacağız ve ancak onun sonunda
noktai nazarımızı Yüksek Meclisinize arzetmek
imkânını bulacağız.
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar).
CÜZÎ YÎĞÎTBAŞI (Afyon Karahisar)
Teşekkür ederim.
W. — Erzurum Milletvekili Rıza Topcuoğlu'nun, Genel Bütçeye alınmış bulunan Hademei
Hayratın 1951 yılı Bütçe tasarısında terfihleri
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakanlıktan
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/73)
BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Rıza Top
cuoğlu burada mı? (yok sesleri).
Ohalde Fehmi Çobânoğlu buradalar mit (evet
sesleri).
Yalnız arkadaşlar; burada bir noktayı açık
lamak isterim, o da; İçtüzük hükümlerine göre
soru bir kişi tarafından verilebilir. Şimdiye kadarki teamül budur. Bu şekilde arkadaşımız
Fehmi Çobânoğlu'na söz veririz. Fakat bilâhara
Rıza Topcuoğlu o soruyu mevzuubahis etmemek
şartiyle. Buna arkadaşımız mmuvafakat ediyor
larsa sorunun okunasına geçebiliriz. (Ediyorlar
sesleri).
FEHMÎ ÇOBÂNOĞLU (Erzurum) ^ - Evet
muvafakat ediyorum.
BAŞKAN — Şu halde soruyu okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sözlü sorunun Başbakan tarafın
dan cevaplandırılmasını saygılarımızla arzederiz.
Erzurum Milletvekili ,
Erzurum Milletvekili
Rıza Topcuoğlu
Dr, Fehmi Çobânoğlu
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden ayhktan&verilemktevjfeen üç dört seneden beri ka
demeli kademeli ayiiklarına zamlar yapılarak asga-
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ri 50 ve pek mahdut olarak âzamisi 120 lira olarak
tesbit edilmiş bulunan hademi hayrat aylıkları
5634 sayılı Kanun gereğince Mayıs 1950 den iti
baren Diyanet îşleri Başkanlığı Bütçesinden tes
viye olunmaktadır. Genel Bütçeye alınmış bulu
nan hademei hayratın terfihleri için; 1951 Bütçe
tasarısına takaddüm eden hazırlıklar yapılmış
mıdır? Yapılmışsa esasları nelerdir?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) —
Muhterem arkadaşlar Fehmi Çobânoğlu arkada
şımızın sorduğu sualin kısaca cevabı şudur:
1951 Bütçesine takaddüm etmek üzere yaptığımız
hazırlıklar arasında hademei hayratın terfihi
ciheti düşünülmüştür. Yüksek Meclisinize arzedilecek olan bütçede tasavvur ettiğimiz rakam
ların âzami ve asgari hadleri şunlardır :
Asgari 50 lira olan had 60; âzami 120 lira
olan had de 150 liraya çıkarılmaktadır. Ancak,
kararı Yüksek Heyetiniz verecektir. Bütçe geldiği'
zaman daha ariz ve amik tetkik edersiniz. Maru
zatım, kısaca bundan ibarettir. (Bravo sesleri, al
kışlar).
FEHMİ ÇOBÂNOĞLU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; görüyoruz ki, milletimiz 27 se
neden beri içinde yaşatıldığı hayattan bıkmış
usanmış , dört seneden beri de bundan kurtul
mak için camilere koşmaya başlamıştır. 14 Ma
yıstan itibaren de camilerin yükü artmış, içi dol
duğu gibi avluları da dolup taşmaya başlamıştır.
Şimdi bundan ilham alarak arzetmek isterim ki,
hademei hayratın da vazifeleri artmıştır. Hade
mei hayrat da 27 seneden beri baskı altında ya
şamakta, asgari 10 lira, âzami 30 - 50 lira almak
ta ve büyük bir tevekkül ve sabırla ellerini Allaha açarak dua etmektedirler.
Şimdi bunlar Reisicumhurumuzun büyük
söylevlerinde işaret ettikleri ve Heyeti Aliyenizîn de şiddetle alkışladıkları ve Sayın Başba
kan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun da burada
söyledikleri gibi, duaları kabul olunmuş, işleri
yoluna girmiştir. Bu sebeple Heyeti A üyenize
ve Sayın Hükümete teşekkürlerimi sunarım.
(Soldan alkışlar).
11. — Çankırı Milletvekili
Celâl Boynuk'un, Millî Korunpıa Kanunu Üe Devlet dairele
rinin işgalinde İylunan gayrimenhuller hakkında
Başbakanlıktan sözlü sorusu ve bu sorunun geri
vetilmesin% dair önergesi (4/73),
f6/74).
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BAŞKAN — Bu soru sahibi arkadaşımız so
rusunu geri almaktadır. Yazısını okutuyorum :
B. M. Meemlisi Yüksek Başkanlığına
Millî Koruna Kanunu hakkında takdim etti
ğim sual takririmi geri aldığımı arzederim.
Saygılarımla.
15. .XI. 1950
Çankırı Milletvekili
Celâl Boynuk
BAŞKAN — Bu soru önergesini geri veri
yoruz.
12. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'
ın, ilkokul öğretmenlerinin terbilerine, yapı san
dığına kayıtlı üyelerin verdikleri aidat miktarı
ile kaç apartman ve ev yapıldığına ve sandık
adına toplanan komisyon üyelerinin huzur hak
larına ve sandıktan ayrılmak istiyenlerin durum
larına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik
lleri'nin sözlü cevabı (6/75)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek
Katma
ilkokul öğretmenlerinin terfi; taltif, cezalan
dırılmalarına ve öğretmenler için teşkil edile
cek sağlık ve içtümai yardım sandığı ile yapı
sandığına, öğretmenlerin alacaklarına dair 19
Kânunusani 1943 tarih ve (4357) sayılı Kanu
nun :
12 nci maddesi (Yapı Sandığının gelir meni(baları, bu sandığa ait paranın sureti talhsisi ve
şekli intifaı ile sandıktan ayrılan öğretmenlerin
pahalarının iadesi) hakkında hüküm ihtiva et
mektedir.
Bu kanun hükümlerine tevfikan öğretmen
lerden gerek ihtiyarları gerekse ikrahla aylik
maaşlarından muayyen yüzdeler kesilmektedir.
yapı sandığına kayıtlı öğretmenlerin sayısı on
beş bini müteeavfrz olduğu anlaşılmıştır.
1943 yılından bu ana kadar tediye edilen ai
dat hakkında aşağıda mâruz suallerin Millî Eği
tim Bakanlığınca cevaplandırılm'asunı arzede
rim :
1. — 1943 yılından itibaren 1950 yılma kadar
yapı sandığına kaydolunjmıış üyelerin tediye et
tiği meblağın yekûnunu,
2. —, Kesilen aidat ile ev ihtiyacı olan öğretfraeıaişre şimdiye kadar»kaç a$et ev yapıldığını
ve ne kadar masraf ihtiyar ediMîtiPİ
3. — Yapı saldığı :taf»|]^«n.rjâaıDB8ffA,dfi:'kaQ
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sapartaan ve kaç W yapışığının Ibuniara ne ka
d a r para sarledoldiigi ve bu lanallarda mesken
İhtiyacı ©İlan öğretoenleriaı mi ytak&a bagka şa
hısların mı ikamet eylediği,
4. — Ev ühltiyacı ©ian ilkokul öığrettoenleri
ev inşası için ne kadlar anîüraeaalt yapıldığı ve
•hu taleplerin ne kadar adedinin Ifcaç ban lira
ödenerek karşılandığı,
5. — 1943 yılından itibaren 1950 yılma ka
d a r yapı sandığı namıma kaç komisyon toplan
dığı ve her üyenin hakiki huzur olarak bir top
lantıda kaç üra aldığı ve komisyon üyelerine
tediye edilen meblâğın genel yekûnunun bildi
rilmesini,
6. —. Sandıktan ayrılmak iıstayen ilkokul öğretmenleriniin paralarının iadesi ve tediyeden
ı imtina edenlerin maihallî amirlerince tazyik ve
müstakbel tehdide mâruz bulundukları nazara
alınarak bu duru'mta son verilmesi hakkında ne
gibi tedbir düşünüldüğünün açıklanım-asını say
gılarımla arzöderiım.
3 . VII . 1950
Çorum Milletvekili
Hasan Ali Vural
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ
] (Samsun) —- Muhterem arkadaşlar, bir başka
sözlü soru münasebetiyle ilkokul öğretmenleri
nin Yapı Sandığına kısaca temas etmiştim. Bu
soruya münhasır olmak üzere yardım hakkında
da kısaca malûmat arzetmek isterim.
I

1. — 1943 yılından itibaren 30 . VI . 1950
tarihine kadar Yapı Sandığında ortak bulunan
| öğretmenlerin sandıkta biriken paralarının yeI kûnu 6 159 939 liradır.

I
I
I
I

2. — Sandığın kuruluşundan beri 621 orta
ğa yapım, onarım, ve ev arsa alımı için
2 158 382 lira borç para verilmiştir. Yönetim
Kurulu ve Genel Kurul kararlarına göre hesap
açılmasını istiyen ortaklara âzami on bin lira
verilmektedir.

3. — Sandık tarafından Ankara'da sekiz daj ireli iki apartman yaptırılmış bunun için 278
i bin 236 lira sarfolunmuş, ayrıca yine Anka
ra'da hazır olarak alman iki apartmana da
93 bin 301 lira ödenmiştir.
|
Balâ ilçesinde 36 bin, 497 liraya iki ev yap: tırılmıştır, diğer il ve ilçelerde sandık malı ola| rak,384 bin 309 lira safcfolunarak 66 ev yaptı' rılmış bulunmaktadır.

-;l«a-
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Bu ev ve apartmanlarda ilce kurullarının
tasvip ve merkez yönetim kurulunun tasdiki
ile ortaklık hakkını haiz öğretmenler, ilk öğ
retim müfettişleri ve öğretim alanında çalışan
memurlar kira ile oturmaktadırlar.
4. — Sandığın kuruluşundan beri ev, arsa
almak, yapım ve onarım için 255 ortak müra
caat etmiş, ikinci madde de açıklandığı gibi
bunlardan 621 inin dileği yerine getirilmiş ve bu
maksatla 2 milyon 358 bin 382 lira sarfolunmuştur.
5. — Yapı Sandığı statüsüne göre iki yılda
bir defa toplanan vilâyetler temsilcilerinden
mürekkep Genel Kurul ve bunlar tarafından
seçilen yönetim kurulu tarafından idare edil
mektedir. Genel Kurulca hazırlanmış olan sta
tüye göre yönetim kurulu üyelerine her top
lantı için 15 lira huzur hakkı verilmektedir.
Kanuni vergiler kesildikten sonra 1033 kuruş
ödenmektedir. Sandığın kuruluşundan beri 322
toplantı yapılmış ve huzur hakkı olarak yöne
tim kurulu üyelerine 29 bin 920 lira ödenmiştir.
6. — Kanun ve statü hükümlerine göre ilk
öğretim alanından ayrılan üyelere birikmiş pa
raları iade edilmektedir, öğretim alanından ay
rılmadıkça biriken paraların iadesine imkân
yoktur.
Bu, antidemakratik dediğimiz kanunlardan
biridir. Hiçbir öğretmenin fikri alınmadan bir
kanun çıkarılmış ve öğretmenler bu kanuna
göre zorla para vermeye mecbur edilmişlerdir.
Netice hayırlı olsaydı mesele yoktu. Fakat ne
tice hayırlı olmamıştır. Çünkü kanun muhteva
sına göre bunun yönetim kurulu bizzat bu bü
yük işi başarabilmekten mahrumdur, öğretmen
lerin yapacağı işler değildir.
Biz bu ıstırabları duyduk, bu işe el koyduk,
salahiyetli merciler toplanmaktadır, bu ya fes
hedilecek veya öğretmenlere mahsus bîr yar
dım sandığı olarak istiyenin girip, istemiyenin
girmemesi imkânları sağlanacaktır.
Bugün karşımızda Emlâk Bankası vardır,
müspet teklifler yapmaktadır, on yılda bunun
üye adedi olan 13 bin öğretmene ev yaptırmak
imkânının mevcut olduğu bildirilmektedir.
Üye adedi ,olan on üç bin öğretmene ov yap
tırtmak i m k â n ı ^ e v ç u t olduğunu bildirmektetedir. H a ^ r böyİ| toplanmış Ijjr para varken böy
le bir imkân da olursa biz öğretmenlerimizi bu
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haktan mahrum etmemek istiyoruz. Netice müs
pet olduğu takdirde bu yola gitmeyi ve kanuni
icapları arıyacağız. Bu işin hallini yönetim ku
ruluna değil, bu işten en çok anlıyan ve malî
işleri bilen kimseler tarafından sevkedilecektir.
Maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Hasan Ali Vural.
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhterem
arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığından ceva
bını talep ettiğim sözlü soru umumiyetle ilk
okul öğrencilerinden müteşekkil 15 bin üyenin
ıstıraplarını Yüksek Meclis huzurunda akset
tirmek ve bir hal çaresi bulmak maksadına ma
tuftur.
Şurasını da arzedeyim ki, bu takrir Meclisin
tatilinden önce verilmiştir. Millî Eğitim Baka
nımızın gerek matbuata akseden beyanı, gerek
se Yüksek Meclis huzurunda muhtelif vesile
lerle bu konu hakkındaki izahatı ve nihayet bu
gün yaptığı açık cevabı tatminkârdır. Ancak
ilkokul öğretmenlerini mesken sahibi yapmak
vo dolayısiyle memleketteki mesken buhranına
mevzii ve kısmi dahi olsa cevap vermek mahi
yetinde hüküm ifade eden ve zahiren çok mesut
bir teşbbüsün tahakkuku yolunda ilkokul öğr
retmenlerine ümit ve neşe müjdeliyen 4357 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinin tatbikatı ta
mamen aksine tecelli etmiş ve öğretmenler için
mühim bir azap, ıstırap ve mağduriyet kaynağı
olmuştur.
4357 sayılı Kanunun meriyetini mütaakip
âza kaydetmek işine devam edilmiş. Kanunun
12 nci maddesinin birinci bendinde bilûmum
ilkokul öğretmenlerinin üye olması mecburi
dir, diye bir kayıt ve hüküm yoktur. Müsaade
buyurulursa bu 12 nci maddeyi okuyacağım:
«Hususi idareden veya Umumi Muvazeneden
maaş veya ücret alan ve ilk öğretim teşkilâtın
da vazife gören öğretmen, yaröğretmen, mü
fettiş ve memurların kiralama, onarma, inşa
ve temlik suretiyle mesken ihtiyaçlarını karşı
lamak maksadiyle, hükmi şahsiyeti haiz ve Ma
arif Vekilliğine bağlı olmak üzere (İlkokul öğ
retmenleri yapı sandığı) adiyle bir sandık ku
rulur, denilmekte ve sandığın gelirlerini de her
ay her ortağın aylıkları tutarının tamamı üze
rinden 1 - sandığa girdiği tarihten itibaren
dört yıl müddetle kesilecek % 4 1er, 2 .- beşinci
yıl başlangıcından ^ekizkıci yıl sonuna kadar
4 yıl kesilecek °/c 3 1er, 3 - dokuzuncu yıl bşış-
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langıcmdan itibaren her yıl kesilecek /( 2 1er
teeşkil etmektedir.
Kanunda bahsolunan sandık kurulduktan
sonra üye kaydına şu muhtelif manzaralar gö
rülmüştür: Bir kısım öğretmenler kendi arzulariyle üye kaydedilmişlerdir. Fakat bu kanu
nu tatbika yetkili bulunan Maarif Vekâleti ka
yıtlı üyeleri kifayetsiz görünce maarif müdür
lerine şiddetli emirler vererek mmtakaları da
hilindeki öğretmenleri mutlak ve mutlak üye
kaydettirmeye mecbur etmiştir. O zamanın ma
arif müdürleri sadakatle ve şiddetle bu emri
yerine getirmek için harekete geçmişlerdir ve
ilk mektep müfettişleri, maarif memui'ları, baş. muallimler hususi olarak vazifelendirilerek öğ
retmenler üzerine musallat edilmiştir.
O zamanın îzmir Maarif Müdür vekiline iki
öğretmen arkadaşımın aylıklarından yapılacak
kesintinin, maişetlerine ve çoluk çocuğunun ida
resine tahsis olunan paradan yapılamıyacağı
yolundaki müracaatlarına karşı maarif müdü
rü, evindeki kilimini satmak suretiyle bu para
yı vereceksin diye cevap vermiştir. Diğer bir
arkadaşın da; dişlerini altın kaplama görerek;
dişini sökerek bu parayı vereceksin, diye söy
lemiştir.
Binaenaleyh sıandık bu suretle icabeden ve
toplanması zaruri olan varidatı topladıktan
sonra sandığın teşkilâtı meselesi mevzuubahis
olmuştur. Sandık bir kasa haline, hem d« zen•gin bir kasa haline inkilâbettikten sonra birta
kım şahıslar buna musallat olmuş vaziyettedir.
Ayda, haftada birkaç defa toplanmak suretiy
le hakkı huzurlar almış, muhterem Bakanın
•bahsettiği-gibi,-bu paralardan 29 bin lirası hak
kı huzura tahsis edilmiştir. Maaşlı memur olup
saat 17 den sonra güya fazla mesai yapmak su
retiyle gidip sandık teşkilâtında çalışmış ve bu
suretle sandıktan para almışlardır. Himaye edil
mek istenen, birçok memurlar, bu suretle bu
sandıktan menfaatlanmışlardır. Yani sandığın
istihkak sahipleri makamına geçen kimseler,
sandığı tamamen iğtinam etmiş vaziyettedirler.
Bu 'para; tekrar arzedeyim, istikbalini tehdit
suretiyle, ve birçok mahrumiyetlere kat'anan
icabında memleketimizin bütün mukadderatını
vo irfan sahasında, kültür sahasında bütün
ümitlerimizi bağladığımız zavallju muallimlerimi
zin, öğretmenlerimizin parasından istikballerini
Ife'hdit suretiyle zorla kesilen paralardır.
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Bu sandıktan kimler menfaati anmıştır? Ba
kan buyurdular ki, 622 kişiye yardım edilmiş
tir. Tasavvur buyurun ki sandığa kayıtlı olan
üyelerin adedi 15 bini mütecavizdir. 15 bin
kişiden 622 kişiye yapılan yardımın ne kadar
cüz'i olduğu, rakamın tetkikiyle göze çarp
maktadır. Sandıktan ayrılmak istiyen üyeler
hakkında kanunda hiçbir hüküm yoktur. Yal
nız üyelikten ayrılanlar
hakkında
kanunun
son maddesinin tâyin ve tesbit edeceği şekle
göre paralar indirilir şeklinde bir kayıt var
dır. Üyelikten ayrılanların paraları verildiği
halde diğerleri verilmemektedir. Böyle, bir
hükmü ifade etmemesi veya başka
hükmün
bulunmaması bu kanunun tamamen antide
mokratik olduğuna delâlet eder. Bütün gitti
ğimiz yerlerde öğretmenlerin
şikâyetlerini
dinledik. Gördük ki bu paralar ikrazla tediye
edilmektedir, tkrazla alman bir paranın elbet
te, Demokrat Partinin iktidara geldiği zaman
da ya tamamen iadesi yahutta bu paranın ha
kiki mahalline tahsis ve masraf olmak üzere
halledilmesi icabeder. Muhterem Bakan bu
yurdular k i : Biz, Yapı ve Kredi Bankasiyle
görüşmek suretiyle yeniden
öğretmenlerin
mesken ihtiyaçlarını düşüneceğiz, ve bu para
yı bu hususa tahsis edeceğiz. Fakat, yine ken
dilerinden dinledik, bunun bir teknik mesele
olduğunu beyan ettiler. Bu teknik bir mesele
olduğuna göre, teknik bakımdan bu mesele
üzerinde kendileri duramıyacaklarma naza
ran, bu teşebbüslerinin de iyi bir netice vermiyeceği kanaatindeyiz. En doğru yol, kanaa
timce, toplanan bu paraları esas sahiplerine
iade etmek suretiyle öğretmenleri sevindir
mektir. Maruzatım bundan ibarettir.
13. — Yozgad Milletvekili Faik
Erlmş'ın,
Ankara Gar gazino ve büfesi ile Gardaki loj
manlar ve permiler ve Yerköy P. T. T. Müdürü
hakkında yapılan tahkikata
dair
Ulaştırma
Bakanlığından sözlü sorusu (6/76)
BAŞKAN — Faik Erbaş buradalar mı
efendim? (Yok sesleri)
O halde gündemin 14 neü maddesine geçi
yoruz.
14. — Aydın Milletvekili J^amık
Gedik'in,
sigortalı işçi ye hizmetlilerin hastalık hallerin- \
de İşçi Sigortaları Kurumu tarafından
tesisi
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zaruri sağlık müesseseleri hakkında ne gibi
teşebbüsler yapıldığına dair sorusuna
Çalışma
Bahanı Hasan Polatkan'm sözlü cevabı (6/77)
P> AŞ KAN — Namık Gedik
efendim? (Burada sesleri)
Soruyu okutuyorum.

buradalar mı

Büyük Millet Mecuisi Yüksek Başkanlığına
Sigortalı işçi ve hizmetlilerin hastalık hal
lerinde, İşçi Sigortaları Kurumu
tarafından
kendilerine gerekli yardımın sağlanmasını te
min maksadiyle 4 . 1 . 1950 tarihinde kabul
edilmiş bulunan (5502) sayılı Hastalık Sigor
tası Kanunu 1 . III . 1951 tarihinden itibaren,
memleketin muhtelif bölgelerinde peyderpey
tatbika başlanacaktır.
Kanunun kabulü gününden, tatbik tarihine
kadar geçecek 14 aylık geniş zaman, bu yar
dımların doğrudan doğruya ve aksamadan ya
pılmasını temin edecek lüzumlu sağlık tesis
lerinin kurulması maksadiyle tefrik edilmiş ol
duğuna göre:
1. — Kanunun kabulü tarihinden bugüne
kadar geçmiş 7 aylık zaman zarfında kurum
tavafından tesisi zaruri sağlık
müesseseleri
hakkında ne gibi teşebbüsler yapılmıştır.
2. — Kanunun tatbiki tarihinden itibaren
prim ödemek mecburi külfetine tâbi tutula
cak işçilerin hastalık hallerinde bunlara doğ
rudan doğruya yardım sağlıyacak bu çeşit sağ
lık tesislerinden inşa halinde onlara veya bu
na ait bir tasavvur mevcut mudur?
3. — Memleketin muhtelif
bölgelerindeki
diğer teşekküllere bağlı sağlık müesseselerin
den, bâzı şartlar altında; bu maksatla fayda
lanmak hususunda alınmış bir karar veya
yapılmış bir teşebbüs var mıdır, varsa bunlardan
bugüne kadar ne netice alınmıştır?.
4. — istanbul'da halen faaliyette bulunan iş
çi hastanesi kaç yatak üzerinden çalışmaktadır
ve bugünkü haliyle mahallî ihtiyacı karşılıyacak
durumda mıdır?.
5. — Bu hastane hakkında zaman zaman ya
pılan çeşitli şikâyetler bakımından; bugüne ka
dar yapılmış tahkikat mevcut mudur?. Ve bunlar
ne dereceye kadar hakikata uygundur; mesulleri
varsa haklarında kanuni işlem yapılmış mıdır?.
6."-— ilk plânda kanunun tatbiki düşünülen
bölgeler halen tesbit edilmiş midir?. Nerelerdir?.
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Bu tesbitte hangi esaslar nazara alınmış veya
alınacaktır?.
5502 sayılı Hastalık Sigortası 'Kanunu 1 . I I I .
1951 tarihinde tatbik edileceğine göre, bugüne
kadar bu hususta kurumca gösterilen mesai hak
kında, bugünden alınacak tedbirlerin müstace
liyetine binaen, Çalışma Bakanı tarafından ge
rekli izahatın verilmesini ve yukardaki soruların
sözlü olarak cevaplandırılmasını derin saygıla
rımla rica ederim.
Aydın Milletvekili
Dr. Namık Gedik
BAŞKAN — Söz Çalışma Bakanınındır.
ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN
(Eskişehir) — Aydın Milletvekili Sayın Dr.
Namık Gedik arkadaşımızın 5502 sayılı Hastalık
Sigortası Kanunu hakkındaki sözlü sorularına
cevabımı arzediyorum.
Ancak, ilk önce, muhterem arkadaşımızın
sözlü sorularında, suallere tekaddüm eden iza
hat kısmındaki, 5502 sayılı Kanunun kabulü ta
rihi ile meriyet tarihi arasında geçecek olan ve
lüzumlu sağlık tesislerinin kurulması maksadiy
le tefrik edilmiş olduğu belirtilerek geniş zaman
olarak vasıflandırılan 14 aylık müddet hakkın
daki mülâhazalarına karşı düşündüklerimizi kı
saca arzedeceğim.
Yüksek malûmunuzdur ki, memleketimizde.
mevcut olan sağlık tesisleri, vatandaşlarımızın
müracaat ve ihtiyaçlarına tam olarak cevap ve
rebilecek sayıda değildir. Bu sebepten, Hastalık
Sigortasını tatbika başlarken ihtiyaçlarımızı mev
cut sağlık müesseselerinden faydalanmak sure
tiyle karşılamak mümkün olanı ıyacaktır. Onun
için, mutlaka mevcut olan müesseselerden temin
olunacak istifadeden başka, yeni tesisler kurul
ması suretiyle sigortalı işçilerin tedavilerini te
min etmek zarureti vardır.
Halbuki, yeni bir sağlık tesisi kurma bahsin
de; inşaata takadduöı eden foımaMte'tar h^saiba
katılmadan, bir ıtok hıaöifcane binasının inşaat
müddeti bile on dört aydan çok dalhıa fazla sür
mektedir. Kaldı ki, inşaata takaddüm eden saf
halarda arsa tedâriki, plân ve projelerin ihzarı,
mülstaibakıa açılıması gibi işler de en az altı aylık
zamana ühtıiyaç hissetlMraaelktedir.
Diğer taraftan 5502 sayılı Hastalık' 1 Sigor
tası Kanununda işçi'Sigortaları Küruımuria ye
ni sağlık tesisleri kurulması iean istimlâk yetki-
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Yeniden kiralanımış olan ve birisd tamamen
si de verdim/emiştir. Bunu da kanunun "bir nok- I
hastane
olmak üzere inşa edilmiş bulunan üç
sanı olarak kabul etmek lâzımıdır.
binada 175 yatak,
ıSayın arkadaşıimız on dört aylık müddeti
geniş 'bir zaman olarak kalbul etmelerine rağmen
İzmit Selüloz Fabrikası Hastanesinde 100
bilâkis bu müddetin çjok kısa olduğunu gördü
yatak,
ğümüz için bu kısa izahatı vermek zorunda kal
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası dispanse
dım.
rinde 20 yatak,
Diğer taraftan 4 . 1 . 1950 tarihinde kalbul
İstanbul Defterdar Fabrikasında 20 yatak,
edilmiş bulunan bu kanunun tatbikma ait esas
Hereke Süimer Bank tesislerinde 15 yaltak,
lı hazırlıklara, Hükümeti devralmış olduğumuz
Eyüp 'te kuruma ait dispanserde 10 yatak,
22 Mayıs 1950 tarihine kadar, yani, dört buçuk
Paşabahçe'de kuruma ait dispanserde 5 ya
aylık bir devre zarfında henüz başlanmamış ol
tak,
duğunu da gördük. îşe başladığımız tarihten
bunlardan başkada, Bakırköy'de müstakil bir
beri bizi esiaslı surette meşgul eden meselelerin
bina kiralanmaktadır. Bu binada da 25 yatak
arasında Hastalık Sigortası Kanununun tatbi
lık bir dispanser tesis olunacaktır.
katı ehemmiyetli bir yer almış bulunmaktadır.
Keza, Üsküdar ve Kasımpaşa veya Eminönü
Şimdi sayın arkadaşımızın sorularına teker
semtlerinde de tesis olunacak dispanserler için
teker cevap arzediyorum :
binalar aramaktayız.
Cevap 1. — 5502 sayılı Hastalık ve Analık
Yine bunlardan ayrı olarak, Tekel Genel
Sigortası Kanununun 46 ncı maddesine göre, bu
Müdürlüğüne ait İstanbul'daki fabrika ve tü
sigorta îşçi Sigortaları Kurumunca ihtiyacı kartün balkım evlerinde çalışan işçilerin tedavi et
şıİTyabilecek sağlık tesisleri kurulan veya sağ
tirilmelerinde masrafları İşçi Sigortaları Kuru
lık yardımlarını iş yerlerindeki teşkillerden
mu traafından ödenmek üzere, halen Tekel Ge
faydalanılma sureti ile yapılması mümkün olan
nel Müdürlüğünün elinde bulunan ve 66 yatağı
yerlerde, Bakanlar Kurulu b a r a n ile uygulana
olan Paşabahçe, Üsküdar ve Cibali dispanserle
caktır. Bu hüküm göz önünde bulundurularak
rinden de faydalanılacaktır. İstanbul Esnaf
Hastalık Sigortasının, işçilerin çok kesif oldu
Hastanesinde de İşçi .Sigortaları Kurumu tara
ğu ve ihtiyaca cevap Verebilecek ölçüde sağlık
fından donatılmak şartiyle 20 yatak temin olu
tesisi vücuda getirilmesinin mümlkün görüldü
nabileceği anlaşılmıştır. Kurum bu imkândan da
ğü yerlerden başlamak üzere muayyen bir prog
faydalanmayı düşünmektedir.
ram dâhilinde tatbiki derpiş edilmiştir. ArzoluArzetmiş olduğum bu tesislerden ayrı olarak
nan durum ve şartlara göre de, Hastalık Sigor
işçilerin
kesif bulundukları mahallerde ve her
tasının uygulanmasına, İstanbul, Tekirdağ,
semtte sağlık istasyonları vücuda getirilecektir.
Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Bolu illerini içine
Bu istasyonlarda ayakta tedaviler yapılacaktır.
alan istanbul bölgesinden başlatılması düşünül
Dispanserlerde ve hastanelerde 10 aded anmüştü. Bu itibarla Hastalık Sigortasının kurul
bolansı
faaliyette bulunacaktır.
ması hususundaki mesai, şimdilik, İstanbul böl
gesinde teksif edilmiş bulunulmaktadır.
Fazla sayıda işçi çalıştıran iş yerlerinde
müstakil birer doktor bulundurulmasını da dü
İstanbul bölgesinde mevcut işçi sayısı göz
şünmekteyiz. Daha az sayıda işçi bulunan iş yer
önüne alınarak yapılan incelemelere göre bu
leri için gezici doktorlardan faydalanılacaktır.
bölgede veremli hastalar için lüzumlu yatak sa
Veremli işçilerin durumuna gelince; Sağlık
yısı hariç olmak üzere, ortalama 500 yataklı
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yapılan temas
sağlık tesislerine ihtiyaç hâsıl olacağı hesaplan
lar sonunda 1 . III . 1951 tarihinden yani Has
mıştır.
talık Sigortası Kanununun meriyete gireceği' ta
Bugüne kadar yapılan teşebbüslerle, ihtiya
rihten
itibaren Sağlık Bakanlığına ait tesislerde
cım 420 yataklık kısmı karşılanmış ve temin
veremli işçiler için 100 aded yatak tahsis olu
edilmiştir. Bu 420 yatağın teferruatı da şu şe
nabileceği anlaşılmıştır. .'Kendilerine huzuru
kildedir :
'
I nuzda da şükran duygulanımı''' sunmayı zevkli
İşçi Sigorta Kurumuçf&fc halen elinde bulu
bir vazife saymakta olduğum Sayın Süreyya tinan Şişli'deki İşçi Hastanesinde 75 yatak.
|
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men ve eşi tarafından büyülk 'bir cömertlik ve
vatanseverlik duygulariyle îşçi Sigortaları Ku
rumuna bağışlanmış olan Maltepe 'deiM büyük
çiftlikte mevcut olan binalarda veremli işçâler
için 50 yatalklı bir sanatoryum 1 Mart 1951 ta
rihinde faaliyete geçirilecektir.
Kurumun ihtiyaç duyacağı diğer yataklar
'hususi sanatoryumlardan bedeli muika/bdlinde
temin olunacaktır.
Cevap 2. — Bugün için inşa halinde bulunan
büyük sağlık tesislerimiz yoktur. Sayın Sürey
ya İlmen ve eşi tarafından bağışlanan büyük
* çiftlikte 300 yataklı bir sanatoryum inşasına
karar verilmiş olup hazırlıklar yapılmaktadır.
Bu binanın inşasına ait proje müsabakası birkaç
İlkbaharda da
r gün zarfında ilân olunacaktır.
bu sanatoryumun temeli atılacaktır. 300 yataklı
olacak olan bu sanatoryumun inşa müddetinin
pek kısa olmıyacağı düşünülerek başka tedbir
lere de baş vurulmuş, bu çiftlik arazisi içinde
ellişer yataklı üç aded verem pavyonu en basit
ve en ucuz şekilde, kısa bir zamanda kurmak
için harekete geçilmiştir.
Bunlardan ayrı olarak yine îstanbulda 500
yataklı büyük bir umumi hastane inşası için mü
nasip arsa aramaktayız. Bâzı arsalar üzerinde
durulmaktadır. Yeri katileşince bu hastane için
de proje müsabakası açılacaktır;
Cevap 3. — Memlekette mevcut ve diğer teşeküllere ait sağlık tesislerinden hastalık sigor
tası için faydanılması düşünülmüş ve ilgililerle
temasa geçilmiştir.
Bu meyanda Sümerbank, Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları Anonim Ortaklığı, Tekel İda
resi ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Or
taklığı tesislerinden faydanılması hususunda
sözü geçen teşekküllerle de ihzari anlaşmalara
varılmıştır.
Cevap 4. — İstanbul'da halen mevcut hasta
nemizin yatak sayısı, bu hastaneye bağlı Paşabahçe ve Eyüp dispanserleri ile birlikte 100 ü
bulmaktadır. Mevcut binaların ebadına nispetle
bu sayı bir miktar fazla görülebilirse de buna
mecbur olunmaktadır. 100 yatak, bugün için iş
kazalariyle meslek hastalıkları dolayısiyle has
taneye yatırılması gereken sigortalı hastalara
kâfi .gelmektedir.
Çeyap 5. — îsitanbul'daki hastanemizde za
man gamap normal te&işler yaptırılmaktadır.
Bir doktorun, gece doğum jçin müracaat eden
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ve fakat işçilik belgesi ibraz edemiyen bir has
tayı gerekli alâka ve ihtimamla karşılamadığı
şikâyet üzerine yaptırılan tahkikat neticesinde
anlaşılmış olduğundan bu doktorun vazifesine
son verilmiştir. Bunun haricinde Bakanlığa, has
tane hakkında, tahkikatı icabettirir mahiyette
bir ihbar yapılmamıştır. Hastanenin idaresinde
aşırı bir disiplinin mevcudiyetinden bâzı şikâ
yetler olmuşsa da bunlar hakkında da alâkalı
lara gerekli talimat verilmiştir.
Cevap 6. — Hastalık sigortasının ilk plân
da, işçilerin kesif ve ihtiyacın fazla olduğu, lü
zumlu sağlık tesislerinin kurulmasının da müm
kün görüldüğü İstanbul bölgesinde uygulanması
düşünülmüş ve bu hususta da karar verilmiştir.
Mütaakıp tatbikat bölgeleri olarak Ege, Or
ta Anadolu ve Seyhan bölgeleri düşünülürse
de bu hususlar henüz etüd edilmekte olup tatbi
katta takip olunacak sıra hakkında karar veril
memiştir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
NAMIK GEDİK (Aydın) — 6 . V I I . 1950
tarihinde, Çalışma Bakanlığına, 6 madde halin
de sunmuş olduğumuz sözlü soru önergesine, iti
na ile hazırlanmış bakanlık cevabını; sayın ba
kanın ağzından memnunlukla almış bulunmakta
yız.
önergemizin takdimi ile, cevaplandırılması
arasında geçmiş 4 aylık müddet içinde «ki bu
zaman Meclîs tatil devresine tesadüf etmiştir»
bu soruya esas olan meseleler üzerinde gösteril
miş olan alâka ve bunların neticelerinden bir .kıs
mına burada teşekkür etmek vazifemizdir. 4 . 1 .
1950 tarihinde kabul edilmişken, lüzumlu hazır
lıkların ve bu arada çeşitli sağlık tesislerinin
muhtelif yollardan temini için 1 Mart 1951 de
tatbik mevkiine girecek olan 5502 sayılı Hastalık,
Analık Sigortası Kanununun îşçi Sigortaları
Kurumuna yükliyeceği mükellefiyetlerin zama
nında karşılanması hususunda bugüne kadar
alınmış ve bundan sonra alınması mukarrar
tedbirler hakkında oldukça tatminkâr beyanın
dan memnun olmak yerinde olur. Memleketimiz
iş hayatında sosyal güven dâvasını ön plânda ele
almış bir bakanlığın, bu mevzuda daima kararlı
ve enerjik hareketleri lâyık olduğu takdiri bula
caktır. Burada açıklamak yerinde olur ki yöner
genin takdimine »takaddüm "aden1 günlere kadar,
kanunun kabulü tarihinden itibaren geçen *€ ay-»1
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lık zaman zarfında, eski Hükümetin bu dâvaya ; cak. Bakanlık için de daimî gıpte çeken bir
lâyık olduğu alâkayı göstermemiş olması; işlerin j bahtiyarlık vesiylesi olacaktır.
300 yataklı bir verem sanatoryumunun in
bugün dahi gecikmiş bulunmasının başlıca âmil
şasını bekliyen binlerce işçi, müstakbel rüya
lerinden birini teşkil etmektedir. 1 Mart 1951
larının en kısa zamanda bir hakikat olmasını
tarihinden itibaren hastalık sigortasının İstanbul
ve 300 yataklı sanatoryum yanında bu felâkete
ve civarı bölgelerde mıntakavi olarak tatbiki yo
barikat olacak bir de provantoryum kurulması
luna gidileceği beyanından, bu nnntaka işçileri
nı tehalükle beklemektedirler.
nin hastalık hallerinde başvuracakları sağlık te
İşçi ve memleket sağlığı bakımından bu bir
sislerini yakın bir istikbal için bile kurulmuş gör
birini tamamlıyan müesseselerin 1951 senesi için
mek ümidi hayal kırıklığını mucip olabilir. Öde
de hastalara şefkat ve ihtimam kucağını açacak
diği çeşitli sigorta primleri arasında, yeniden yük
tarzda bugünden süratle inşası yoluna gidilme
leneceği hastalık sigortası primi ile işçi, gerektiği
sine de Bakanlığın lüzumlu ehemmiyeti atfet
zaman muhtaç olduğu bakımı sağlıyacak mües
miş olduğunu duymakla bahtiyarız.
seselerin de ıstırabına zamanında el uzanmasını
haklı olarak istiyeeektir.
İşçi Sigortaları Kurumunun bugün için bü
tün
bir memlekette içinde itina ile çalıştırdığı
Bugün, bu ağır yükü omuzlarına almış olan
İstanbul'daki
tek işçi hastanesini bendeniz de
İşçi Sigortaları Kurumunun İstanbul'da, Sağlık
bizzat ziyaret edenlerdenim. Bu küçük çapta
Bakanlığından müsaadesi 50 yatak olarak alın
fakat defli toplu çatı altında bakımda bulunan
mış, senelik çalışma raporlarında 100 yatak diye
hasta işçilerle kısa zaman temas imkânını bula
mukayyet, mahallinde yapılan tetkikte 70 yatak
bildim. Bu yeşile ile şurada şükranla keydetolarak işlemekte olduğu görülen İstanbul'daki
mek isterim ki;
işçi hastanesiyle, yine İstanbul 'da Eyüp ve PaHastane temizlik, alâka ve ihtimam, malze
şabahçesi'nde; Anadolu'da Seyhan ve Samsun'
me bakımından birçok resmî Devlet müesse
da birer dispanserden başka bir tesis olmadığı
selerine örnek durumdadır. Mütevazı kadrosu
bir yıldan beri henüz arsası aranmakta olan
içinde çalışan hekim arkadaşlar vazife sevgisi,
İstanbul'un 500 yataklı hastanesinin de inşa
ilmî
müktesebat ve meslek ahlâkına
olan
sının yakın bir zamanda tasavvur eşiğini aşarak
bağlılıkları ile göz dolduracak değerdedirler. Bu
hakikat sahasına çıkaıuıyacak durumda ol
hastane hakkında zaman zaman yapıldığı söyle
duğu teessürle müşahede edilen vakıalardandır.
nen şikâyetlerin mahiyet itibariyle hakikatla olan
Yalnız şimdi salahiyetli Bakan ağzından bu
alâkasını, salahiyetli bir Bakan ağzından dinle
tasavvurun yakında bir hakikat haline inkılâp
mek
ve bunda bir vaka müstesna, üzüntü duyma
edeceğini öğrenmekle müteselliyiz. Anladığıma
mıza haklı sebep olmadığını öğrenmekle memnu
göre* Bakanlar Kurulu kararma uyularak has
niyet duymaktayız.
talık sigortası memleketimizde şimdilik mın
Bahsedilen hâdise, elinde işçi kartı bıılunmıtakavi olarak tatbik edilecek ve bu iş İçin de
yan
ve henüz miad üzerinde olonıyan (bir doğum
en isabetli seçilen yer İstanbul ve civarı olacak
vakıasının
müracaat karşısında hastaneye kabul
tır. Bu suretle bir taraftan ilin muhtelif has
edilmeyip civardaki Şişli Eftâl Hastanesine ha
tanelerinden, diğer iş yerleri sağlık tesislerin
vale edilmiş olması ve orada da kendisine doğur
den faydalanmak; diğer taraftan da, süratle
tulacak bir yatak temin edilemiyen müstakbel an
kurulacak yeni müesseseleri kırtasi formüllerin
nenin, müracaatından altı saat kadar sonra, Gureba
külfetinden mümkün mertebe uzak ve en kısa
Hastanesinde dünyaya sağlam bir evlât getirmiş
zaman ölçüsü içinde ikmal etmek kurumun mad
olmasiyle, bu hâdisenin şikâyet mahiyetinde ga
di ve mânevi prestiji bakımından ihmal edilzeteye intikal ettirilmesinden ileri gelmektedir.
miyecek zaruretlerdendir. Bu arada Sayın Sü
Vakanın neşren umumi efkâra ilânından sonra;
reyya İlmen ve «eşinin bütün bir memlekette
Çalışma Bakanının bu hâdise karşısında göster
büyük takdir ve minnettarlık toplayan emsal
miş
olduğu büyük hassasiyet takdir ve teşekkü
siz bağışları. Çalışma Bakanlığı eliyle, yüz bin
re
değer.
Benim de hastaneyi ziyaretim sırasın
lerce işçi vatandaş için gönüllerde bir şefkat
da Teftiş Kurulu Başkanı hukukçu, değerli bir
ve asalet âbidesi h a l i n d e ' daima ya'şiyacak ve
müfettiş arkadaşın bu işi tahkike memur edildiıhânevi şahsında böyle bir tesessüs barındım-
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ğini ve hâdise süratle el konmasını mütaakip ya- I
pılan tahkikatın sonunda, hastane asistanların
dan o akşamki nöbetçi hekime telgrafla işten el
çektirildiğini haber aldık.
Hüviyeti ve varlığı içinde iki can taşıyan bir I
işçi ailesine müracaat ettiği kendi hastanesinin I
çatısı altında, lüzumlu alâkanın gösterilmemiş ol
masından teessür ve teessüf duymamak mümkün
olamazdı. Ancak, elinde işçi kartı bulunmıyan ve
müracaatından ancak beş altı saat sonra kurtu
lan, buna göre müstakbel doğum hali arzetmiyen
bir vakanın, bu bakımdan daha müsait ve yakın
bir hastaneye havalesi olsa olsa bir görüş hatası
diye kabul edilebilirdi.
Tahkikatın teferruatı hakkında yakinen I
malûmatı olmadığı için bu hususta ihtiyatla
düşünmek mevkiinde olduğumuzu
unutmıyarak şahsan yaptığım temastaki
intibaımız;
tertip edilen cezanın yerinde fakat dozunun I
biraz mühlik olduğu kanaatinin de bendenizde
uyanmış olduğunu burada ifade
etmeliyim.
Ağır surette cezalandırılmış olan hekimin has
tanedeki geçmiş mesai tarzı, mesleke karşı
bağlılığı ve vazifesine olan titizliği kıymetli,
hukukçu bir müfettiş arkadaş tarafından ne
dereceye kadar tesbit ve takdir edilmiş olur
du? Bakanlığın teftiş kadrosunda bu işi ye
rinde inceleyip karara varacak bir hekim mü- I
fettiş yok mu idi? Bu sualin cevabını verecek
mevkide değilim. Ogüne kadar çalışma tarziyle âmir ve arkadaşların takdirini kazanmış
olduğu söylenen ve o geceki müracaattan ev
vel ağır bir vakaya müdahale etmiş olmak- I
tan yorgun bulunan bu hekimin, hoş görün
mesine imkân bulunmıyan bu hareketin muha
sebesinde bütün bunların hafifletici
sebepler
olarak telâkkisi kabil olsaydı. Bir işçi ailesine
karşı gösterilen bu yerinde alâka ile hakikaten :
takdire değer bir titizlik göstermiş olan Ba
kanlığın; teşkilâtında vazifeli bir hekime
karşı da, bununla mütenasip bir insaf ölçüsü
kullandığına şahit olurduk. Mamafih hareket,
prensip olarak takdire değer. Betahsis Sağlık
Bakanlığı bünyesinde, nadir de oka bu tarzda
ki ıstırap verici alâkasızlıklar için bir ibret ve
tecrübe örneği olarak kabul edilebilir.
,|Mâruzatımı şu suretle tamamlamama mü
saadenizi rica edeceğim: Emek ve sermayeyi
karşılıklı jtemsil etmekjbe bulunan âşçi ve iş ve
ren arasında devamlı, müstakar ve âdilâne bir |
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himaye ve alâka tesisi ve bunun idamesi yolun
da müspet murakabe ve mesaisini beklemekte
bulunduğunu Bakanlığın, memlekette
gittik
çe genişlemek istidadında bulunan arz düsturu
hayatımızı destekliyen sınai işçiler meyanmda
hakiki kalkınmamız ve millî ekonomik bünye
mizin yapı taşı mahiyetinde olan zirai işçilerin
de sistemli bir hazırlık devresinden sonra sos
yal güvenlerini sağlıyacak sigorta mevzuu-içi
ne alınmalarını ve memleketimizde, kuruluşu
itibariyle henüz olgunluk çağma erişmemiş
olan İşçi Sigortaları Kurumu bünyesinde bu
işle alâkalı ve yetkili mütehassıslara yer veri
lerek birçok memleketlerde, bugün tatbikından büyük faydalar sağlanan diğer
sigorta
kollarının da süratle kurulması yoluna gidil
melidir. Sosyal sigortaların, tatbik
edildiği
memleketlerde bellibaşlı kolları genel hastalık
ve analık iş kazaları ve meslek hastalıkları,
ihtiyarlık, malûllük dul ve yetimler ve niha
yet işsizlik sigortalarıdır. Bugün komşumuz
Yunanistan'da sigortaya kayıtlı işçilerin ade
dinin 386 bin bulunmasına mukabil, bizde bu
miktarın henüz resmî kayıtlara göre 341 bin
kişi olmasından anladığımız mâna; nüfus
avantajı da nazarı itibara alınacak olursa, sos
yal güven dâvasını omuzlarına almış olan Ça
lışma Bakanlığının bünyesindeki İşçi Sigorta
ları Kurumuna müstakbele de şâmil büyük va
zife mesuliyetleri düşmekte olduğudur. Bu
dâva, ciddî bir alâka, işi gününde iş edinmek
ve başarmak; ve asgari bürokratik, fakat âza
mi rasyonel bir sistemle her yün biraz daha
organize olmayı zaruri kılmaktadır. Biraz ev
vel arzettiğim; kabulü ile tatbiki arasında 14
aylık hazırlık devresi fırsatı verilmiş olan
5502 sayılı Hastalık Sigortası Kanununun tatbikmdan evvel gerektirdiği ciddî alâkanın şu
veya bu sebeple dün gösterilmemiş buluaması
ve sigortanın sosyal güven gücünü azaltaeak
hastalık risklerini önleyici. tedbirler meyanın
da lüzumlu sağlık tesislerinin kurulmasını sagiıyacak teşebbüslere, kâfi derecede kıymet verilme
miş olmanın günahını geçmiş zamanlar ve şart
lara yüklemek müsamahasını göstererek bu işi
süratle ele almak en doğru hareket olacaktır.
Bu arada veremli işçilerin kuruma .yükiiyeceği maddi ve mânevi külfetine tekrar temas et
mek isterim. Sayın Süreyya İlmen'in-bağışını
mânalandıraeak sanatoryum inşası işi ehemmiyet

B :6

15.11 . 1950

O : %

ve ciddiyetle ve her işe takdimcn müstaceliyetle I kün bulunacağına göre elde kuruma ait sana
toryum olmadığı göz önünde bulunduru'ursa bu
ele alınması mümkün olmazsa, bugün yalnız si
veremli işçilerin bakımlarının para ile dahi te
gortanın şimdilik tatbiki düşünülen İstanbul böl
gesindeki iki bin ve bilâhara yeni yeni ihbarlarla
mini kabil olara ıy a çaktır.
meydana çıkacak bir misli daha kalabalık veremli
3. Bugün sayın Süreyya İlmen'in değerli
işçinin, bahusus sanatoryumlarda, kuruma daha
bağışı ancak bir sanatoryum arsa ve bahçesi
ağır maddi külfetler yüklemek mukabilinde teda
olarak elimizde bulunmaktadır. Bunun üzerine
vileri yoluna gidileceği, veya işçi hastanesi
kurulacak tesisin, plân, proje ve diğer hazırlık
nin dar muhiti içinde ve uygunsuz şartlar altında
işleri ne kadar zamanda ikmal edüecek; inşaat
şimdilik tecrit ve tedavilerine bugün olduğu gibi
kaç ay veya senede bitecek, ve bütün bunlar
devam edileceği veya daha hazin olarak, veremli
dan sonra, bu sanatoryum içinin tefriş ve lü
işçilerin bir kısmı bu her iki imkândan da faydazumlu malzeme ile teçhizi için ne kadar zaman
lanamadan korkunç âkibetle başbaşa terkedilmek
geçecektir.
zaruretinde kalınacağı bir hazin vakıa olacaktır.
4. Malzeme ve ilâç temini zannedildiği ka
Bugünkü hayat ve çalışma şartları altında,
dar kolay değildir. Bu hususta karşılaşılacak
memleket bünyesini yakından kemiren veremin
müşkiiât ölçüsü bakımından aydınlanmak için
musallat olduğu işçi ciğerlerine temiz hava ve ha
Sağlık Bakanlığı ile bugünden temasa geçilmiş
yat doldurarak onları bugünkü iktidarın alâka
olmalıdır.
ve nimetinden faydalandırabilmek için genç ba
Hakikat şudur k i : Sigortanın tatbiki yaklaş
kana, büyük ve şerefli bir fırsat bahşedilmiş
tığı şu günlere kadar geçen aylar müspet bir
bulunmaktadır. Bu fırsatı yerinde ve zamanında
şekilde kullanılmamış, kâğıda bağlı birtakım
ve hakiki şekilde kullanmak saadetine eriştiği za
formüller ve gayet palyatif tedbirlerle bu iş ele
man, çalışma hayatı içinde, amal ve efkârına ya
alınmış gibi gösterilmiştir. Hele son aylar ve
kından alâka göstermekle en büyük memleket ve
günlerin biraz daha ciddî teşebbüsleri ve Ba
cemiyet vazifesini yapacağını hasta Türk işçisinin
kanın şahsi alâkası olmasaydı, bu hususta müs
lekesiz muhabbetine ve biz arkadaşlarının da en
takbele bakarak daha fazla bedbin olmamız icacandan takdir ve teşekkürlerine daha çok lâyık
bedecekti.
görüleceklerdir.
Bizim Çalışma Bakanlığına naçizane tavsi
Yalnız bu arada Bakandan bizi şu noktalar
yemiz şu olacaktır: îlân etmiş oldukları hamiyet
üzerinde aydınlatmasını ve naçizane tavsiyeleri
yarışında resmî ve hususi birtakım müesseseler
mizi münasip gördükleri takdirde nazarı dikkate
hayırsever vatandaşların bağışlarını, sadece bir
almalarını istemek hususundaki hakkımızın tesli
kapital toplama işi kabul ederek, esasen bugün
mini rica edeceğiz.
alman çeşitli primlerle, duyduğumuza nazaran
1. Bugüne kadar kendi tesisleri
dışında
işçi sigortaları kurumu hesabında mütedavil
hangi müesseselerle rakama müstenit yatak an
sermaye olarak bulunan 23,5 milyon lirayı aşan
laşması yapılmıştır? Bunlar ne dereceye kadar
paranın bir kısmı ile bu işe süratle başlamak
ve hangi formülle işçi emrinde bulundurulacak
dâvaya kısa zamanda hâkim olmayı ve yaraya
tır?
bu suretle en âcil ve müessir merhemi bulmayı
2. Müracaatlar karşısında büyük darlık
mümkün kılacaktır.
içinde çalışan sayılı resmî ve hususi sanator
Memleketin en büyük sosyal güven dâvasına
yumlardan ne dereceye kadar faydalanmak
kendi çalışmaları arasında en geniş bir yer ver
mümkün olacaktır?
mekle vazifeli ve sorumlu olan Bakanlığa bu
Yalnız bu sorularıma Sayın Bakan cevap
büyük dâvada muvaffakiyet temenni ederiz.
vermiş oldukları için tekrar rica etmiyeceğim.
BAŞKAN —• Efendim, vakit, geçmiştir. Gün
Kendilerine teşekkür ederim.
demin geri kalan maddeleri gelecek birleşimde
Paralı bakımı sigorta tarafından sağlanacak
görüşmek üzere birleşimi 17 . XI . 1950 Cuma
işçilerin ücretli yatak dışında ancak umuma şâ
günü saat 15 te toplanılmak üzere kapatıyorum.
mil formüL dâhilinde resmî ve ücretsiz Devlet
müesseseleri yataklarından faydalanması mümKapanma saati : 19,15
»&<(
T. B. M. M, Basımevi

