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zi Yüregir'in, bozuk çıkan ekmeklerle hâ -
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Sayfa 
3. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad 

Umay 'm, Korunmaya Muhtaç Çocuklar hak
kındaki 5387 sayılı Kanunun uygulanma 
tarzına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Bankuoğlu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Dr. Kemali Bayezit'in sözlü ce
vapları (6/429) 174:175 

4. — Muğla Milletvekili Asım Gürsu'-
nun, Güzel Sanatlar Akademisi Mimarî 
şubesi öğrencilerinden bâzılarının vâki şi
kâyetlerine cevap verilmemesi sebebine dair 
olan sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğlu'nun yazılı cevabı (6/422) 190:191 

6. — Görüşülen işler 175 
1. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 

încedayı'nın, tescil edilmiyen birleşme-

1. — GEÇEN 1 

Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Lâçin'in, 
İzmir'deki Tayyare Tamir Atelyesiyle Eskişehir 
Hava Tümen Karargâhınsın yerlerinin değişti
rilmesi sebeplerine, hava ordusundan ne kadar 
uçucunun çıkarıldığına ve Etimesgut'ta yaptırı
lan yola dair olan sözlü sorusuna, Millî Savunma 
Bakanı cevap verdi. 

Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'm, 
Kırklareli Doğusundan geçen Büyükdere'de yap
tırılacak galeri hakkındaki sözlü sorusuna, Ba
yındırlık Bakanı cevap verdi. 

Denizde Can ve Mal Emniyetinin Korunması 
hakkında akdedilen Milletlerarası Sözleşmeye ka
tılmamıza ve bu Sözleşmenin onanmasına dair 
olan Kanun, kabul olundu. 

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Modüs vivendi-
nin onanması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Türkiye ile Holânda arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
masına dair olan Kanun, kabul olundu 

Sayfa 
lerle bunlardan doğan çocukların tesciline 
ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız 
olarak kaydına dair olan 4727 sayılı Kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında 
Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/181) 175:180 

2. — Denizli Milletvekili Reşad Aydın
lı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın, Tapu Kanununun 15 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri, Tarım, Adalet, Maliye ve Bayındır
lık Komisyonları raporları (2/6) 180:189 

3. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna 
ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/551) 190 

Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi için yapılan An
laşmanın onanması hakkındaki Kanun, kabul 
edildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço-
ban'm, 1950 yılı radyo ücretlerine yapılan bir 
misli zam hakkındaki sözlü sorusuna, Maliye Ba
kanı cevap verdi. 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, 4237 sayılı 
Kanunun avukatlara da şümulü bulunup bulun
madığının yorumlanmasına dair olan önergesi 
hakkındaki İçişleri Komisyonu raporu, kabul 
olundu. 

13 . I . 1950 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel C. Aksu 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Vras 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1949 - 1950 devresinde Türkiye lehinle 

tanınan 55 milyon 300 bin Dolarlık keşide hak
kı mukabilinde bu miktar Dolar karşılığı Türk 
liralarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı nezdinde açılacak % 5 ve % 95 tesmiye oluna
cak iki özel hesaba yatırılması hakkında mektup 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanmasına 
dair Kanun tasarısı (1/667) (Ticaret Komisyo
nuna); 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ile Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü kısımlarında değişiklik 
yapılmasına ve Kadastro mahkemeleri ile gezici 
mahkemelerin kaldırılmasına dair Kanun tasa
rısı (1/668) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Millet
lerarası Sözleşmenin onanması hakkında Kanun 
tasarısı (1/669) (Çalışma Komisyonuna); 

4. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 1950 
yılı sonuna kadar ithal olunacak her nevi hubu
bat ve unun Gümrük Resmi ile Muamele Vergisi 
ve sair vergi ve resimlerden muaf tutulması hak
kında Kanun tasarısı (1/670) (Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Hükümeti arasında akdedilen Vete
riner Sözleşmesinin birinci maddesinjn birinci 
fıkrasının değiştirilmesi için teati olunan mek
tupların onanması hakkında Kanun tasarısı 
(1/671) (Tarım Komisyonuna); 

Teklifler 
6. — Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 

bir geçici 85 nci madde eklenmesine dair Kanun 
teklifi (2/212) (Geçici Komisyona); 

7. — Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'-
nun, Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/213) (İçişleri Komisyonuna); 

8. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran ve 
Urfa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in,, Köy 
Enstitüleri Kanununun 3 ncü maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
(2/214) (Millî Eğitim Komisyonuna); 

önerge 
9. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzi-

oğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 . 1950 ta
rihli Hattalık Karar cetvelindeki 2698 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/182) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
10. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'-

m, Uludağ'da inşaata müsaade edilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Tarım Komisyonu mütalâası ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/171) (Gündeme); 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütr 
çe Komisyonu raporu (1/6250 (Gündeme); 

12. — İş Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ekonomi, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret Komisyonları müta
lâaları ve Çalışma Komisyonu raporu (1/570) 
(Gündeme); 

13. — Ocak : Haziran 1949 aylarına ait rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/422) 
(Gündeme). 



BtRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,08 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel. 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli) Hilmi Öztarhan (Manisa). 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapılmıştır) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çokluğumuz vardır. Oturumu 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Milletvekili Abidin Yurdakul'un, 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/472) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelmiş bir tezke
re vardır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sivas Milletvekili Abidin Yurdakul'un 5 

Ocak 1950 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakanlığın
dan alman 9 . 1 . 1950 tarih ve 23302-64/280 sa
yılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Arkadaşamızm aziz hâtırasına 
hürmeten bir dakika ayakta duracağız. 

(Bir dakika ayakta saygı duruşunda bulu
nuldu) 

2. — Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na bir geçici 85 nci madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin geçici komisyona havalesi (2/212) 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Ahmet Ey
mir'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ğı Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi vardır. Bunu, bu hususta teşkil 
edilmiş olan Geçici Komisyona veriyoruz. Muva
fık mı? (Muvafık sesleri) Tasarı Geçici Komis
yona verilmiştir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/467) 

Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Divanının 10 Ocak 1950 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. Kamutayın ona
nıma sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

Antalya Milletvekili Nurullah Esat Sümer, 
2 ay, hasta olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden 
itibaren. 

Aydm Milletvekili Emin Bilgen, 1 ay, hasta 
olduğu için, 5 Ocak 1950 tarihinden itibaren. 

Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek, 1 ay, 
özürlü olduğu için, 5 Ocak 1950 tarihinden itiba
ren. 

Giresun Milletvekili Fikret Yüzatlı, 1 ay, has
ta olduğu için, 9 Ocak 1950 tarihinden itbaren. 

Hatay Mlletvekili Abdülgani Türkmen, 1 ay, 
hasta olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden itiba
ren. 

istanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak, 
2 ay, hasta olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden 
itibaren. 

izmir Milletvekili Rahmi Köken, 2 ay, hasta 
olduğu için, 27 Aralık 1949 tarihinden itibaren. 

Malatya Milletvekili Abdürrahim Ulvi Bey-
dağı, 2 ay, hasta olduğu için, 10 Ocak 1950 tari
hinden itibaren. 

Seyhan Milletvekili Kasım Gülek, 2 ay, özürlü 
olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden itibaren. 

Trabzon Milletvekili Dariiş Eyiboğlu, 2 ay, 
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B : 29 13. 
özürlü olduğu çîn, 1 Ocak 1950 tarihinden itiba
ren. 

Antalya Milletvekili Nurullah Esat Sümer, 
2 ay, hasta olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden 
itibaren. 

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

Aydın Milletvekili Emin Bilgen, 1 ay, hasta 
olduğu için, 5 Ocak 1950 tarihinden itibaren. 

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

Bursa Milletvekili , Faik Yılmazipek, 1 ay, 
özürlü olduğu için, 5 Ocak 1950 tarihinden iti
baren. 

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

Giresun Milletvekili Fikret Yüzatlı, 1 ay, has
ta olduğu için, 9 Ocak 1950 tarihinden itibaren. 

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

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen, 1 ay, 
hasta olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden itiba
ren. 

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

İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak, 
2 ay, hasta olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden 
itibaren. 

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

İzmir Milletvekili Rahmi Köken, 2 ay, hasta 
olduğu için, 27 Aralık 1949 tarihinden itbaren. 

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

Malatya Milletvekili Abdürrahim Ulvi Bey-
dağı, 2 ay, hasta olduğu için, 10 Ocak 1950 tari
hinden itibaren. 

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

Seyhan Milletvekili Kasım Gülek, 2 ay, özürlü 
olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden itibaren. 

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

Trabzon Milletvekili Daniş Eyiboğlu, 2 ay, 
özürlü olduğu için, 1 Ocak 1950 tarihinden itiba
ren. 

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

4. — Bu topUmtı yılında iki aydan fazla izin 
alan Antalya Milletvekili Nurullah Esat Su-

1.1050 O : 1 
vmer'in ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet 
[Meclisi Başkanlığı tezkeresi ((3/468) 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde ken

disine iki aydan fazla izin verilen Antalya Mi
lletvekili Nurullah Esat Sümer'e ödeneğinin veri
lebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, 
'Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasvibinize sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Tezkereyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

5. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Aydın Milletvekili Emin Bilgen'in ödene
ği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi (3/469) 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde ken

disine iki aydan fazla izin verilen Aydıın Mllet-
•Vekili Emin Bilgen'e ödeneğinin verilebilmesi, 
îçtüğüğün 197 nci maddesi gereğince, Kamutayın 
iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviple
rine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Tezkereyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

6. — Bu toplantı yûında iki aydan fazla isin 
talan Hatay Milletvekili AbdMgani Türkmen'in 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meo* 
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/470) 

10 . I . 1950 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Hatay 
Milletvekili Abdülgani Türkmen'e ödeneğinin 
verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gere
ğince, Kamutayın iznine bağlı olduğundan key
fiyet yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

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

— *09 



7. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çak-
mak'ın ödeneği hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/471) 

10 . I . 1950 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen İstanbul 
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Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak'a ödeneği
nin verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi 
gereğince, Kamutayın iznine bağlı olduğundan 
keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Tezkereyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
r eğir 'in, bozuk çıkan ekmeklerle hayat pahalı
lığı ve yabancı memleketlerden ithal edüen un 
ve Ziraat Bankasınca çiftçiye ve Emlâk Kredi 
Bankasınca inşaat sahiplerine gereken kredinin 
yapılmaması ve bankalardaki halk mevduatı ile 
ihraç mallarmızın satış durumu hakkında Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/426) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı arkadaşım, bu sözlü soruya, 25 Ocak Çar
şamba günü cevap verecektir. 

BAŞKAN — Bu sözlü soruyu 25 Ocak Çar
şamba günkü Birleşime bırakıyorum. 

2. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun' Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve işçilerin 
yükseltilme durumu ile kilometre primleri ve 
ağır işlerde çalışan işçilerin tazminatları hakkın
daki sorusuna Ulaştırma Bakanı Dr. Kemal Sa-
tır'ın sözlü cevabı (6/428) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun Ulaştırma Bakanından sorduğu 
sözlü soruyu lOkutuyorum. 

Yükesk Başkanlığa 
1. D. D. Yolları ve Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğünde çalışan memur, müstahdem ve 
işçilerin ücretleri hakkındaki bir sualime cevap 
olarak, yeni bir Barem Kanununun en geç 1950 
yılma kadar getirileceği Sayın Ulaştırma Baka
nı tarafından 30 . V . 1949 tarihinde B. M. Mec
lisi kürsüsünden beyan edilmişti. 

I - Bu tasarı hazırlanmış mıdır? 
I I - Hazırlandı ise, halen nerededir? 

2. D. D. Yolları ve Limanları Umum Mü
dürlüğünde çalışan işçilerden terfi müddetleri 
gelip de terfia liyakatlarmı ispat eden ve fakat 
terfi ettirilmemiş bulunan personel var mıdır, 
varsa terfi ettirilmemelerinin sebepleri nelerdir? 
Bunlar hakmda ne düşünülmektedir? 

3. D. D. Yollarının bâzı işletmelerinde tren 
personelinin hizmet tazminatlarını ve meselâ ki
lometre primlerini zamanında alamadıkları şikâ
yet edilmektedir. 

Halen tazminatlarını alamamış personel var 
mıdır? Varsa sebepleri nelerdir? 

4. D. D. Yolları ve Limanları Umum Mü
dürlüğü atelyelerinde ağır işler üzerinde çalı
şanlara Tahsisatlar Nizamnamesi gereğince veril
mesi icabeden tazminatlar veriliyor mu? Aynı 
haklardan aynı işleri yapan yol atelyesi men
supları da faydalandırılıyor mu? 

Yukarki suallerimin Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını di
lerim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIEMA BAKANI Dr. KEMAL SA

TIR (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar; 1949 se
nesinin beşinci ayında Kemal Zeytinoğlu arka
daşımız Devlet Demiryolu Baremi hakkında bir 
sual sormuşlardı. Ben de kendilerinin bu suali
ne verdiğim cevapta 1950 senesi içinde Devlet 
Demiryollarında çalışan, bütün personele yeni 
bir baremle yardım yapmamızın imkân dâhilin
de olacağını bildirmiştim. Filvaki o günden bu
güne kadar hep bu mevzu üzerinde çalıştım. 
Takdir buyurursunuz ki, yeni bir barem getir
mek ve onun karşılığını bulmak bir meseledir. 
Her çeşitli hizmette büyük bir fedakârlık gös-
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teren Türk Demiryolu personelinin asgari geçim 
haddine kavuşarak vazifesini rahat bir şekilde 
yapmak için onu kısmen olsun terfih edecek bir 
barem getirmek aynı zamanda onun karşılığını 
bulmakla mümkündür. Bizim mütemadi çalışma
larımız, tasarruflarımız neticesinde dışardan hiç
bir yardım görmeden altı buçuk milyon lira tu
tarında bir karşılık sağlamış bulunmaktayız. 
Bu karşılığı sağladıktan, sonradır ki, geçen ayın 
27 sinde hazırladığımız bu Barem Kanunu tasa
rısını Bakanlar Kuruluna arzettik. Halen tasa
rı Bakanlar Kurulundadır, önümüzdeki gün
lerde Bakanlar Kurulundan Yüksek Meclisimi
zin tasvibine arzedilecektir. 

Arkadaşımın birinci suali aşağı yukarı, bu 
tasarı hazırlanmış mıdır, hazırlanmışsa nere
dedir şeklindedir. 

Tasarı hazırlanmıştır, Bakanlar Kurulunda
dır. Karşılığı da bulunmuştur. Meclisin tasvi
bine bugünlerde sunulacaktır. 

D. Demiryolları Umum Müdürlüğünde çalı
şan işçilerden terfi müddetleri gelip de terfi 
edememişler var mıdır? Sebepleri nelerdir bu
yuruyorlar. 

Arkadaşlar, D. Demiryolları Umum Müdür
lüğü emrindeki iş yerlerinde muayyen kadro
lara göre bir takım vatandaşlar iş görmekte ve 
çalışmaktadırlar. Bunların muayyen kadrola
rı ve muayyen dereceleri vardır. Bu işçiler, li
yakatlerini ispat edecek bir durum iktisap et
tikleri deneme ile sabit olduktan sonra, terfi 
etmek hakkına maliktirler. Ancak bunların 
terfi edebilmeleri için, o hakkı kazandıkları 
yerde boş kadronun bulunması lâzımdır. Tak
dir buyurursunuz ki, bir iş yerinde muayyen 
kadro vardır, bu, mahrut şeklinde çırağından 
ikinci, birinci sınıf ustasına yukarıya doğru gi
der. Her liyakat kesbeden ve imtihanda muvaf
fak olan birisini terfi ettirerek üst dereceye 
götürecek olursak alt kademelerde kimse kal-
mıyacak ve netice olarak kadro yükselmiş bulu
nacaktır. Tabiî buna imkân yoktur. Ancak va
zifeleri hüsnü suretle ifa eden ve bulundukla
rı derecelerde liyakatlerini ispat eden bu işçi
lerin de vaziyetlerini nazari itibara almak bi
zim için bir vazifedir. Hazırladığımız yeni ba
remde bunu da düşündük. Liyakatini ispat 
eden, denemede muvaffak olan işçiler eğer kad
ro mevcut ise zaten üst dereueye terfi ediyor
lar. Eğer kadro mevout değilse ve bunlar da 
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muvaffak olmuş işçiler ise o takdirde yeni ha
zırladığımız baremle bunların terfi edecekleri 
üst derece ile halen almakta oldukları bugün
kü fiilî dereceleri arasındaki farkın nısfını taz
minat olarak vermeyi tasavvur ettik. Ve ha
zırladığımız yeni baremi buna göre hazırlamış 
bukınmaktayız. 

Arkadaşımın ikinci suali de budur. 
Üçüncü sualleri : Devlet Demiryolları bâzı 

işletmelerinde tiren personelinin hizmet tazmi
natları, kilometre tazminatları almadıkları hak
kında şikâyetler vâki olduğunu, böyle perso
nelin mevcut olup olmadığı sorulmaktadır. 

Filvaki Aralık ayının sonunda ve bilhassa 
Aralık ayında tahsisat kifayetsizliği dolayı-
siyle bu sene (Umduğumuzdan fazla tiren kilo
metre yaptığımız için bunlara vermekte oldu
ğumuz tahsisat tükenmişti. Aralık ayında bu 
tahsisatsızlık yüzünden bu gibi personelin prim
lerini verememiştik. Ancak, iki aylık ek öde
nekle bunların tahsisatlarını verecek bir duru
ma girmiş bulunuyoruz. Ve bugün Devlet De
miryollarından kilometre tazminatı alacaklısı 
olan hiçbir vatandaşımız yoktur. Hepsinin prim
leri ödenmiştir. 

Arkadaşımın dördüncü sualine geliyorum: 
Devlet Demiryolları ve Limanları Genel 

Müdürlüğü atelyelerinde iş Kanununun 58 nei 
maddesine tevfikan hazırlanmış olan fazla sa
atlerle, çalışma nizamnamesinin yedinci madde
sine göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara, 
fazla çalışmalarına ait ücretleri, normal ücre
tin saat başına isabet eden miktarın % 50 yük
seltilmesi suretiyle ödenmektedir. 

Devlet Demiryolları tahsisatlar tüzüğünün 
20 nci maddesinin D fıkrasında cer atelyesinde 
çalışan kazanhane, mekanik işliyen işlerde, per
çin ve kalafat, delme, doldurma işlerinde çalı
şanlara, bu işlerin tahakkukunda normal ücret
lerin yüzde kaynakçılara % 15 nispetinde ay
rıca munzam tahsisat olarak verilir, denilmek
tedir. Binaenaleyh bu tüzük hükmünce cer atel
yesinde bu gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışan
lara ona göre ücret vermekteyiz. Kaynak işleri 
cer atelyesinde daimî şekilde mevcut olduğun
dan icabında yol atelyesinde çalıştırılan mah
dut miktarda kaynakçılar da cer atelyesi em
rinde bulunmaktadır. Bu sebeple yol atelyesi 
emrinde cer atelyesinde hizmet gören, ağır hiz-
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met gören işçilere de cer atelyelerinde olduğu 
gibi zamlı olarak tazminat verilmektedir. An
cak bâzı hizmetler de vardır ki bunlar yine yol 
atelyesi kadrosunda bulunmaktadır. Fakat açık
ta çalışıyorlar. Kapalı yerde çalışmadıkları için 
bunların gördükleri hizmet içerde çalışanlar 
gibi yıpratıcı telâkki edilmediğinden bu gibi 
zamlardan hariç tutulmuşlardır. Arkadaşımızın 
sorduğu suale mâruzâtım budur. Arzu ederler
se yine cevap veririm. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar, geçen sene yine sayın 
Ulaştırma Bakanına tevcih ettiğim bir sözlü 
soru münasebetiyle Devlet Demiryolları ve Li
manları Umum Müdürlüğünde çalışan memur, 
müstahdem ve işçilerin barem durumu hakkın
da bâzı malûmat lütfetmişlerdi. O zaman ver
dikleri cevapta hakikaten mağdur vaziyette ol
duklarını kabul ederek bunlar hakkındaki Ba
rem Kanununun en geç 1950 yılma kadar geti
rileceğini beyan buyurmuşlardı. Şimdiki ifade
lerinde ise 1950 senesi içerisinde getireceği va
dinde bulunmuş olduğunu ifade buyurmakta
dırlar. Haddizatında bu, 1950 senesi içinde de
ğil, en geç 1950 yılma kadar denmekte idi. 1950 
yılı başı geldi ve geçtiği içindir ki bendeniz Hü
kümete bu va 'dini hatırlatmak üzere suallerimin 
bir maddesini de bu hususa hasrettim. Bu mev
zuda sizleri daha fazla yormıyacağım. Hatırlı-
yaeağımız üzere o zaman, Devlet Demiryolu 
mensuplarının Devlet memurlarına ve bilhassa 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlara 
nispetle mağdur durumlarını bertafsil arzetmiş-
tim. Kısacası 1935 yılında Devlet memurlarına 
nazaran bir üst dereceden ücret alan Devlet 
Demiryolları memur ve hizmetlileri bugün Dev
let memurlarına yapılan zamdan da istifade et
medikleri için Devlet memurlarından bir dere
ce aşağı dereceden ücret almaktadırlar. Maaha-
za sayın Bakanın beyan buyurduklarına göre 
bu kanun hazırlanmış ve Heyeti Vekileye tak
dim edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederim. 
Yalnız getirecekleri tasarıda endişe ettiğim bir 
nokta vardır müsaadenizle onu açıklamak iste
rim. Ekseriya bu gibi kanunlar alt derecelerden 
ziyade üst derecelerin vaziyetini ve terfihini 
nazarı itibara almaktadır. Halbuki Devlet De
miryolları İşletmesinde çalışan memur ve müs
tahdemlerin |% 90 mı aşan büyük bir kısmı 
60 - 75 lira arasında para almaktadırlar. Tetkik 
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| edilmekte bulunan tasarıda büyük memurların 

yanında, onlara muvazi olarak, küçük memur
ların da vaziyetlerinin iyi bir şekilde nazarı iti-

I bara alınmasını rica ederim. 
İkinci sorum da, terfi müddetleri gelip de, 

terfie liyaketlerini ispat etmiş, yani imtihanla
rını vermiş ve bir üst dereceye terfi hakkını 

I kazanmış işçilerin terfi ettirilmemiş olmasından 
I şikâyet etmekteyim. 
I Biliyorsunuz ki 4620 sayılı Kanunla terfi 

müddetleri gelip de kadrosu bulunmıyan Dev-
I let Demiryolları memurlarına bir üst dereceden 

ücret almak hakkını Yüksek Meclis bahşetmiş-
I ti. Burada çalışan diğer hizmetliler için kanun-
I da ayrı bir hüküm olmadığından işçiler gayet 

ağır olan imtihanlarında muvaffak oldukları 
I halde kadro yok denilmek suretiyle üst dere-
I ceye getirilmemekte ve senelerce ayni ücreti 

almak suretiyle ayni kadroyu muhafaza etmek 
I mecburiyetinde kalmaktadırlar. Hatta bu gibi 
I hizmetlilere, memurlara nazaran bir rüçhaıı 
I hakkı bile vermek lâzımdır, kanaatindeyim. 
I Çünkü memurlar gibi karine ile değil de tama-
I men imtihanla liyakatini ispat etmektedirler. 

Binaenaleyh işçilere bu hakkın evleviyetle sağ-
I lanması lâzımdır. 
I Bendeniz memurlara verilmemesini iddia et

miyorum. Fakat işçilere de bu hakkı vermek-
I ten niçin çekiniyoruz? Bunu anlıyamıyorum. 

Bu hususları Heyeti Vekilede bulunan yeni ta-
I sarıda nazarı itibara alınmasını rica ederim. 

Tabiî biz tasarıyı henüz görmedik. Şayet bu 
mevzuda bir noksanlık mevcutsa, tasarı Yüksek 

I Meclise arzedilmeden evvel, üzerinde icabeden 
rötuşların yapılmasını ve bu hakkın mutlak su
rette korunmasını sayın Bakandan rica ederim. 

I Mevzua girmişken kısaca işçilerin imtihaı 
meselesine de temas edeyim. Yapılan imtihan
lar, ekseriya işçilerin seviyeleriyle, mükteseba-
tı ile mütenasip değildir. Meslekte çekirdekten 
yetişmiş; pratikte fevkalâde ehliyet ve liyakat 
göstermiş birçok işçiler bu imtihanlarda mu
vaffak olamamaktadırlar. Çünkü bu imtihanlar 
nazari bakımdan o kadar ağır olmaktadır ki, 
bunların altından bir teknik okul talebesi veya 
lise son sınıf fen şubesi talebesinin dahi kalka
cağında şüpheliyim. Tatbikatta, pratikte çok 
muvaffak olan bu vatandaşları, nazari sahada 
muvaffak olmadılar diye terfi hakkını verme-

1 mek doğru olmaz. 
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öyle zennediyorum ki, kanunen onlara bir 

hak bahsedilmediği için, âdeta imtihanı kazan
mamalarını teminen sualler kasten ağır tutul
muştur. Hattâ imtihanı yapan arkadaşlarla gö
rüştüğüm zaman onlar da bu imtihan sualleri
nin ağır olduğunu ifade ettiler. Fakat nasıl bir 
tesir altında bu sualleri, nazari sahada ağır 
olan bir şekilde işçilere tevcih ediyorlar, tertip 
ediyorlar, buna bir türlü aklım ermemektedir. 

Şu vaziyeti çok iyi takdir buyurursunuz ci, 
pratikte muvaffak olmuş da çocukluğundan, çı
raklığından beri yetiştirilmek suretiyle bugün 
birinci ve ikinci sınıf ustalığa yetişmiş olan işçi
lerimizi nazari sahadaki muvaffakyetsizlik nev-
midiye sevketmektedir. Bunun pisikolojik tesiri
ni de düşünmek lâzımdır. İçişlerimizin, bu hale
ti ruhiyesiyle randımanını azaltması itibariyle 
üzerinde durulacak bir meseledir. 

Üçüncü sualim : Bâzı işletmelerde katar per
soneline verilmesi icabeden kilometre tazminatı
nın vaktinde ödenmemiş olmasına aittir. 

Bu vaziyeti Saym Bakan da itiraf buyurdular, 
tren kilometresinin fazla yapılmış olmasından 
dolayı ikramiye çoğalmakta, ve binnetice tahsi
sat kâfi gelmiyerek kendilerine vaktinde ikra
miyeleri verilememektedir buyurdular. Benim bu 
işe aklım ermedi. Eğer trafik artmış, tren kilo
metre artmış ise o nispette" varidat da artmış de
mektir. Varidatın artışı nispetinde kendilerine 
bu ikramiyelerin kolaylıkla verilmesi iktiza eder
di. 

Tahsisat noksanı ise hiçbir zaman şayanı ka
bul değildir. Çünkü bunlar nihayet daha evvelki 
senelerin varidatına göre tahmin edilmiş rakam
lardır. Bunların evvelden iyi hesap edilmesi ik
tiza ederdi. Tahsisat noksanı, tren kilometrenin 
artması gibi mazeretler bu ağır işlerde çalışan 
vatandaşların kilometre ikramiyelerinin vakti za
manında verilmemesini icabettirmez. 

Her hangi bir memur arkadaşın maaşını bir 
gün geç alması nasıl Yüksek Heyetinizce tasvip 
edilmezse, işçi, personel vatandaşlarımızın da ik
ramiyelerini, primlerini vaktinde alabilmeleri 
için Bakanlığın olsun, Umum Müdürlüğün olsun 
dikkatle, ciddiyetle durumlarını Yüksek Heyeti
niz terviç etmez zannederim. 

Arkadaşlar, dördüncü sorumla 2847 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesine istinaden tanzim edil
miş olan tahsisatlar nizamnamesinin işçi hakları [ 
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Üzerinde lâyıkıyle tatbik edilip edilmemiş olma
sını öğrenmek istemiştim.. 

Bendeniz D. D. Yolları atelyelerini gezdim, 
D. D. Yolları yol ve cer atelyeleri vardır. Cer 
ajtelyesinde yapılan bâzı işler yol atelyesinde de 
yapılmaktadır. Cer atelyesinde olduğu gibi yol 
atelyesinde de ağır işler vardır. Orada da bir 
kısım işçilerimiz çalışmaktadır. Tahsisatlar ni
zamnamesi bu gibi ağır işlerde çalışan vatan
daşlarımıza bâzı haklar sağlamıştır. Fakat 1936 
yılında tanzim edilmiş olan bu nizamnamede, 
bu tarihten sonra da bâzı değişiklikler yapılmış 
olmakla beraber, bugünkü inkişaflara ve icap
lara uymaz bir vaziyette bulunduğundan aynı 
işleri aypan yol atelyesi mensuplarına tahsisat
lar nizamnamesinde sarahat olmadığı için ica
beden munzam tahsisler verilmemektedir. 

Yani netice olarak şunu arzetmek isterim ki 
bu nizamname bugünkü ihtiyaçları ve icapları 
karşılıyıcı olmaktan uzaktır. Meselâ cer atel-
yelerindeki kazanhanelerde veya fuvayye içinde 
mekanik işliyen aletlerle perçin, kalafat, kes
me, delme, makinata vurma gibi işleri yapanla
rın bu işler için tahakkuk eden normal ücret
lerinin % 10 u, kesici ve kaynakçılara da % 15 
i nispetinde ayrıca munzam tahsisat verildiği 
halde, ayni işi yapan yol atelyesi işçilerine bu 
tahsisat verilmemektedir . 

Her halde bu tahsisatlar nizamnamesi çıktı
ğı zaman yol atelye şimdi cer gibi ağır işler 
mevcut değildi. Bugün cer atelyesinde yapılan 
bu işler yol atelyesinde de yapılmaktadır. Bina
enaleyh nizamnamenin Demiryollarının bugün
kü vaziyetine göre ıslahı, ikmali lâzımgelir. 

Hulâsa olarak arkadaşlarım, meslek tâbiri 
ile kaynakçılara verilen göz hakkını, kazancı
lara verilen kulak parasını, aynı işlerde, aynı 
şartlar altında iş yapan yol atelyesi hizmetlile
rine de tanımak icabeder. Bir de her iki atölye
de de yani yol ve cer atelyelerinde çalışan dö
kümcüler için tahsisatlar nizamnamesinde bir 
hükme, bir kayde raslanmamaktadır. Halbuki 
dünyanın her tarafında bu gibi ağır işleri ya
panlara, sıhhatlerini muhafaza zımnında, süt 
hakkı denilen bir hak tanınmaktadır. Modern 
iş hayatının her türlü tehlike ve külfetiyle kar
şı karşıya bulunan Türk işçisinin ve hizmetlisi
nin sağlığını ve varlığını koruyucu tedbirlere, 
esasen dar gelirlilerin büyük sıkıntıda bulundu
ğu şu sırada, süratle ihtiyaç vardır. Bu ted-
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birlerin bir an evvel alınması lâzımdır. Maru
zatım bu kadardır. 

3. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-
ın, korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 
sayılı Kanunun uygulanma tarama dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tahsm Banguoğlu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemali Bayi-
zit'in sözlü cevabı (6/429) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Korunmaya muhtaç yurt yavrularının ihti

yaçlarını karşılamaya medar olmak üzere Mecli
sin kabul buyurmuş olduğu 5387 sayılı Kamun 
27 . V . 1949 tarihinde yürürlüğe girmişti. B,u 
tarihten beri Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bakımlarını üzerle
rine aldıkları muhtaç yavrulardan ne kadarını 
hangi müesseselere almışlardır ve muhtaç ço
cukların miktarı hakkında bir tetkikat yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa Korunmaya muhtaç çocukla
rın adedi ne kadardır? Lütfen kürsüden cevap
landırılmasını rica eder saygılarımı sunarım. 

6 . 1 . 1950 
Kırklareli Milletvekili 

Dr. Fuat Umay 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN
GUOĞLU (Bingöl) — 5387 No. lu Kanunun tat
biki için Vilâyetlere tamim yaptık. Bu durum
daki çocukların tesbiti ve bunlar hakkında ilk 
tedbirlerin alınmasını bildirdik. Bir yandan da 
tesbit edilmiş olan çocukların mahkemeye sev-
kedilerek haklarında ilâm alınmasını istedik. 

Katnun, bu türlü çocukların tesbitini âmirdir. 
Ayrıca halkı bu kanunun şümulünden haberdar 
etmek, için radyo ile neşriyat yaptık, mütaaddit 
defalar radyoda Kanunu izah ettik. 

Bu durumdaki çocukların, köylerde başöğret
menler, şehirlerde Millî Eğitim memurlariyle, 
Millî Eğitim müdürlerine bildirilmesini vatan
daşlardan istedik. 

Bu kanunun Millî Eğitim Bakanlığını vazi
felendiren hükümlerini yerine getirmek için 
müesseselef hazırlamaya da giriştik. îlk olarak 
memlekette beş yerde mevcut bölge okullarını bu 
îşe tahsis ettik. Bunlardan iki tanesini açmış 
bulunuyoruz. Biri Ankara'nın Çayırhan mev
kiindeki okul, diğeri Bilecik'in Yarhisar mevki
indeki okuldur. Bir üçüncüsünün de açılma emri 
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verilmiştir.: Erzincan'ın Tercan Kazasmdaki bir 
okuldur. 

Şimdiye kadar haklarında mahkeme kararı 
alınıp vilâyetlerce bize teslim edilmiş olan çocuk
lar 13 vilâyetimizden 163 çocuktur. Bunlarden 
57 sini Yarhisar'a, 106 sini da Çayırhan'a yerleş
tirdik. Ayrıca bu müddet zarfında 21 vilâyeti
mizde 6 yaşından yukarı 350 çocuk tesbit edil
miştir. Bunların da muameleleri eldedir. Mua
meleleri tamamlandıkça bunları da yurtlara ala
cağız. Bir Marta kadar bu yurtlarımızda 250 çocu
ğun toplanmış olacağını tahmin ediyoruz. Sekiz 
vilâyetimiz bölgeleri dâhilinde korunmaya muh
taç çocuk olmadığını bildirmişlerdir. Biz bunu 
mümkün görmedik ve tekit ettik «bu türlü ço
cukları araştırın ve mutlaka tesbit edip bize 
gönderin» dedik. 

Kanunun tesbit ettiği formalite uzun sürmek
tedir. Çocuğun mahkemeye götürülmesi ve hü
küm alınması uzunca süren bir muameledir. Bu
nun için çok muhtaç vaziyette olan çocukları he
nüz muhakemeleri karara bağlanmadan yurda 
almayı kararlaştırdık. Çünkü kanun ilk tedbir
leri almaya da bizi memur etmektedir. Bu ka
nunun şümulü lâyıkı veçhile anlaşılmamıştır. 
Yaptığımız telkinlere propagandalara rağmen 
halk arasında henüz bu husus iyice kavranmamış 
bulunmaktadır. Biz propagandamıza devam et
mekteyiz, devam da edeceğiz. Bu kanunun emir
lerini son haddine kadar yerine getirmeye çalı
şacağız. 

Arkadaşımızın sorusunda şu cihet de vardır: 
Türkiye'de bu durumda ne kadar çocuk tahmin 
ediyorsunuz? Tahminî bir rakam söylemek doğru 
değildir. Çünkü kanun, anasız babasız ölüp da 
muhtaç olan çocukları derpiş etmektedir. Anasız 
babasılz çocuklar çoktur, fakat hangilerinin doğ
rudan doğruya korunmaya muhtaç olduğunu 
mahkemeler tâyin etmektedir. Bu sebeple tali
mini rakamlar söyliyemiyeceğim. Yalnız, bugü
ne kadar aldığımız neticelere dayanarak önümüz
deki yıl için bir program yaptık, önümüzdeki 
yıl, ikisi açılmış ve birisinin emri verilmiş olan 
bu yurtlardan başka Hatay'da Belen Köyünde ve 
İsparta'da îslâm Köyünde iki tane daha yetiştir
me yurdu açmayı derpiş ettik. Bu yurtlara ge
lecek sene aldığımız çocukların sayısının en az 
600 ü bulacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl biz 
bütçemize bu iş için 500 bin lira para koyduk. 
Binaların tamiri, tesisatı da bu paradan yapıl-
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maktadır. Elektrik ve su gibi tesisler de bu pa
radan yapılmaktadır. Geri kalan para ile de ço
cukları iaşe ve ibate ediyoruz. Beher çocuk, 
bize 50 - 60 lira arasında bir masrafa mal ola
caktır. En mütevazı ölçüsiyle. Bu ödeneğimiz yet
mez ve daha mühim ölçüde çocuk bizim himaye
mize arzedilirse bunun için de Yüksek Meclisten 
tekrar ödenek istemekten geri durmıyayağız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYEZÎT (Maraş) — 5387 sayı
lı Kanunun, korunmasını Bakanlığımıza vazife 
olarak verdiği çocukların korunması için biz de 
gereken tedbirleri almış bulunmaktayız. Bun
lar meme ve mama çocukları oldukları için 
bir yurtta toplamak veya yetiştirme yurdunda 
toplamak gibi bir yola gitmek mevzuumuz de
ğildir. Kreşler, yuvalar açmak ve nihayet yine 
kanunun hedef tuttuğu köy, kasaba ve şehihler-
de belediyeler nezdinde bu çocukların korun
ması yolunda teşebbüsü almış bulunmaktayız. 
Bununla beraber, Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bu hayırlı şefkat müessesesinin de tesislerin
den faydalanma yolunda Bakanlığımız teşebbüs 
almış bulunmaktadır. Şimdiden bu hayır cemi
yeti ile yaptığımız temasta, kanunun tarifine 
uyan yani hâkim vesayetiyle himayesi Bakanlı
ğıma tevdi edilmiş olan çocuklar için 350 yer 
ayrılmış bulunmaktadır. 

Kreş mevzuunla belediyelerle temasa geçmiş 
bulunmaktayız. Ve bu maksatla şimdiden is
tanbul, İzmir ve Gazianteb illerinde, tamamen 

1. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim İnce- I 
dayı'nın, tescil edİlmiyen birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış 
nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair I 
olan 4727 sayılı Kfmun hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri I 
Komisyonu raporu (2/181) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde birinci mad
desi kabul edilmişti. Şimdi ikinci maddenin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ön
ceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak (300) gün içinde doğan çocuklar 
için de hüküm birinci maddede olduğu gibidir. J 

bu kanunun tarifatma sığan çocukları barındı
racak yuvaların yapılması yolunda, belediyele
rin mesaisini desteklemiş bulunmaktayız. 1 
Ekim tarihinde izmir Valiliğine ki, belediyeye 
verilecektir, 33 000 lira, 20 Ekim tarihinde Ga-
aianteb Valiliğine 25 000 lira ve yine 20 Ekim 
tarihinde istanbul Valiliğine 50 000 lira gönde* 
rilmiştir. 

Ayrıca Ankara'da böyle bir yuva meydana 
getirmek için Ankara Valiliği ile temas halinde-^ 
yiz. Çocuk Esirgeme Kurumunun tesislerinde, 
arzettiğim gibi, 350 çocuğu barınlırmak için yer 
ayırtmış bulunmaktayız. 

Şimdiden, bu kanunun tarifatına giren 76 
çocuğun vesayet muameleleri tekemmül ettiril
mektedir. Muamele tekemmül edince Çocuk 
Esirgeme Kurumuna kanunun istihdaf ttiği ço
cukları barındırmak için yardımda bulunacağız. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; memleketin çocuk dâvası ne kadar 
sık sık bu kürsüde mevzuubahis olursa memle
ketin âtisi o kadar emin ve müstahkem bulun
muş olur. 

Sayın arkadaşlarımın izahlarına çok teşek
kür ederim, güzel şeyler yapılmış ve yapılması 
hususunda da teşebbüslere girişilmiştir. Gele
cek seneler daha kıymetli adımlarla ilerleme
lerini temenni ederim. Sual cevap kaidelerine 
uyarak mevzuu kısa kesmek için tekrar teşek
kürlerimi arzederek sözüme son veriyorum. 

I Kanunun yayımından önce evlenme dışında
ki birleşmelerden doğup da anaları üzerine ne
sepsiz olarak yazılmış olan çocuklar da birinci 

I madde hükümlerine göre ana ve babalarına iza
fetle babaları hanesine naklen tescil olunurlar. 
, Ecnebi kadınlarla birleşip karı koca halinde 
yaşıyan erkeklerden çocuk olduğu takdirce 
bunlar da birinci madde hükümlerinden fay
dalanırlar. 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu Sözcüsü bu
rada mı? 

İÇIŞLER! KOMISYONU SÖZCÜSÜ AKIF 
EYlDOĞAN (Kars) — Buradayım. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar; bu maddede kayıtlı iki nokta 

I hakkında maruzatta bulunacağım. Bunlardan 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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birisi; maddenin ikinci fıkrasındaki, evlenme 
dışındaki birleşmeler kaydıdır. Esasen kanu
nun mevzuu, kanun dairesinde yapılmış akde 
müstenit olmıyarak yapılan evlenmelerle bun
lardan doğan çocukların tescili mevzuudur. Yal
nız bu şekildeki evlilikler, kanunun başlığında 
tescil edilmiyen birleşmeler diye tavsif edilmiş
tir. Bu maddenin ikinci fıkrasında da evlenme 
dışındaki birleşmeler diye adlandırılmıştır. Ka
nun dairesinde yapılmamış olanlar için bu ka
nunda bir isim verilmesi zaruridir. Ama bu is
mi kanunun başlığında başka türlü, metninde 
başka türlü ifade etmek kanaatimce doğru de
ğildir. 

Bence bunlar, evlenme memurlarının liya
katsiz likicr.i. muamelelerini vaktinde yapama
maları bakımından evlenme dışındaki birleş
meler demekten ziyade, kanunun başlığında ya
zılı olduğu gibi «Tescil edilmiyen birleşmeler» 
diye tesmiye edilmesi yerinde olur. 

Birinci arzım budur. 
İkincisi; kanunun bu ikinci maddesinin ikin

ci fıkrası bu şekildeki birleşmelerden doğan ço
cukların tescilinde ananın adı ile kaydedilmişse 
baba gösterilmediği takdirde yapılacak muame
leyi göstermektedir. 

Birinci madde alelıtlak tescil edilmemiş bir
leşmelerden doğan çocukların nüfusa raptı işi
ni hallediyor. 

Bu ikinci maddede hususi bir hal derpiş 
edilmiştir. Çocuk esas itibarile nüfusa geçiril
miştir. Geçirilmiştir ama, sadece anasının adı 
gösterilerek geçirilmiştir. Babasının adı ortada 
bir evlilik olmadığı için geçirilmemiştir. Bu kanu
na müsteniden bu gibi çocuklar hakkında ya
pılan muameleyi izah ediyor, ediyor ama, ana 
ve babalara izafetle babası hanesine nakledilir 
diyor. Bir defa anaya izafe mevzuubahis değil
dir. Eksik olan şey babanın adının kayda ek
lenmesidir. Binaenaleyh babanın da ismi ilâve 
edilmek suretiyle eksik doğum kaydı tamamla
nır denilmesi lâzımgelirken (naklihane sure
tiyle tescil edilir) denmiştir.). 

Bir defa baba hanesine nakil ameliyesi için 
bir kanun hükmü tesis etmeye ihtiyaç yoktur. 
Bir defa doğum kütüklerinin ana hanesi, baba 
hanesi gibi nüfus aile kütükleri ile alâkası yoktur. 
Ortada bir doğum ilmühaberi vardır, o doğum 
ilmühaberine müsteniden de defterine tescil edil
miş bir doğum kaydı vardır. Bizim burada yap-
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tırmak istediğimiz şey, doğum sicilinde eksik 
olan baba hanesine bu kaydın ilâvesini temin 
etmektir. Baba hanesine nakil. Baba hanesinde 
babanın nesebi ile alâkalı olmıyan birçok kim
seler de bulunabilir. Meselâ hizmetçisi o hane
ye yazılmış olabilir. Baba hanesi, aile reisi 
kimlerle oturuyorsa onların heyeti mecmuasını 
ifade eden kayıttan ibarettir. Bu çocuk reşit de 
olabilir. Baba hanesine kaydedilmesine madde
ten imkân olmıyabilir. Evlenmiş olabilir. Ayrı 
bir haneye gitmiş olabilir. Hâsılı ayrı haneye 
gitmek, baba hanesine gitmek kanun mevzuu 
değildir. Burada kanun mevzutu olarak hüküm 
tesisine muhtaç olduğumuz şey esasen mevout 
olan doğum kütüğündeki eksik bulunan baba 
isminin ilavesidir. Biz mevcut doğum kaydını 
yok mu farzedeceğiz. Ortada bir doğum kütü
ğü vardır. Doğum tarihi gösterilmiştir. Anası
nın ismi, nerede doğduğu gösterilmişfir. Burda 
eksik olan baba ismidir. Bunu tamamen gayri-
mevcut farzedip yenî bir doğum kaydı yapmak 
mevzuubahis değildir. Sadece doğum kütüğü 
nün tamamlanması lâzımdır. Maddenin ifade 
şeklinin bu bakımdan değişmesi ieabediyor. 

Binaenaleyh arzettiğim mucip sebeplere gö
re maddenin yazılış tarzının düzeltilmesi hak
kında bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ediyorum. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ar
kadaşlar; ikinci maddenin ikinci fıkrasında 
anaları namına kaydedilmiş çocukların babala
rı namına kaydedileceği ifade edilirken. Çocuk
lar da birinci madde hükmüne tâbidir, denil
miştir. Yani, yalnız çocukların birinci madde hük
müne tâbi olacakları zikredilmiştir. Bunlar babala
rı nüfusa kaydedilirken neden ana, babaların bu 
birleşmeleri nüfusa tescil edilmemektedir? Yani 
neden ana baba namına kaydedilmiyor da yalnız 
babaları namına kaydediliyor. Bununla iktifa 
edilemez. Karı koca gibi' yaşıyorlarsa onların da 
birinci madde hükmüne göre kaydı ve tescili ica-
beder. 

Bu açıktır. 
Üçüncü fıkraya gelince : Ecnebi kadınlarla 

birleşip, karı koca halinde yaşayan erkeklerden 
çocuk olduğu takdirde, deniyor. Kanunu Me
deninin 92 nci maddesindeki hükme göre menet
mediği birleşmelerden husule gelen çocuklar hak
kında ne gibi bir muamele yapılacağını birinci 
maddede zikretmektedir. 

— İTO — 
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Kanunu Medeni yabancılarla evlenmeleri me-

netmez. Bu bakımdan Komisyondan bir sual 
soracağım. Türk kadınlarla birleşip de karı ko
ca halinde yaşıyan ecnebi bir erkekten çocuk 
olmuşsa, bunun durumu ne olacaktır? 

Burada istisnai bir fıkrada zikredilmiştir. 
Bunu İçişleri Komisyonu Sözcüsü izah buyur

sunlar. Tatmin edici cevap verirlerse ne âlâ, de
ğilse maksada uygun bir şekilde tanzim edilmesi 
iktiza eder. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
İYİDOĞAN (Kars) — Muhterem arkadaşlar; 
ikinci maddenin ilk fıkrası; evvelce iki yıl yürür
lükte kalmış ve tatbik edilmiş olan kanunun ikin
ci maddesinin aynıdır. İkinci fıkra, bu kere İç
işleri Komisyonunda boşluk gördüğümüz için 
ilâve ettiğimiz fıkradır. Burada tescil edilmemiş 
çocuk figürü şöyledir : Ben köylüyüm, bir ka
dınla, Kanunu Medeninin tarif ettiği şekil ha
ricinde birleştim, karı, koca gibi yaşadım. Esa
sen bekârdım, kadın da bekârdı. O vaziyette bu 
birleşmeden çocuğumuz da dünyaya geldi. 1945 
te yürürlüğe giren kanun da henüz yürürlüğe 
girmemişti. Bu kanun yürürlüğe girmeden evvel 
1945 tarihli yahut 1933 teki Onuncu Yi] Af Ka
nunu yürürlüğe girmeden evvel, bu şekilde bir 
çocuğu eğer ana isterse, Kanunu Medeniye göre 
kendi üzerine, ana ismine kaydettirir. Çocuk 
tescil edildi. Şimdi vaziyet ne oldu? Ya Af Ka
nunu ile yahut da 1945 te çıkan kanunla tescil 
edildi. Hem masum olan ebeveyn tescil edildi 
hem de masum olan çocuk anasının üzerinde du
ruyor. İşte bu vaziyeti, ne Onuncu yıl Af Kanu
nu, ne de 1945 tarihli kanun kavramıyor. Biz di
yoruz kî, hazır böyle bir kanun çıkarken arada 
boşluk veren bir figürü de dâhil edelim. Bu ço
cukcağız haddi zatında o ananın, o babanın ço
cuğudur. Ama anası adına tescil edilmiş, baba
sına izafeten tescil edilememiştir. Bu kanun yü
rürlüğe girmeden evvel Kanunu Medeniye göre 
tescil edilmiştir. Yani babasına izafeten tescili 
yapılamamıştır. Sırf formaliteden ibaret bir 
haldir. Bu güçlüğü belirtmek için bu fıkrayı 
burada tasvir eyledik. Şimdi Muzaffer Akalın 
arkadaşımızın bahsettiği nokta «Bu kanunun ya
yımından evvel evlenmeler dışında vâki olan bir
leşmelerden doğan» deniyor «kanundan evvel tes
cil dışında kalmış olup da» şeklinde düzeltilmesini 
istiyor. Arkadaşlar tescil haricinde kalan nü
fus .... 
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MUZAFFER ALAKANT (Kastamonu) — 

Tescil edilmemiş birleşme deniyor. 
AKİF İYİDOĞAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun, evlenme dışı doğan çocuğun tescil edil
memiş durumları arasında, tescil edilmemiş alel-
umura nüfus vukuatiyle, evlenme dışı birleşme
lerden doğan çocuğun tescil edilmemiş durumu 
arasında umum ve hususu mutlak vardır. Kanu
nun ismi umumu ifade eder, burada taevir edilen 
fıkra hususu ifade eder. Onun için burada tat
bik edeceğimiz hâdiseye uygun olan vaziyeti ve 
vasıfları tasvir eden ibareyi müsaade buyursun
lar değiştirmiyelim. 

Sait Azmi üstadımızın, ecnebi kadınlarla bir
leşip karı koca halinde yaşıyan erkeklerden ço
cuğu olanlar olduğu takdirde ki, beyanatına ge
lince, arkadaşlar, hakikaten buyurdukları bu 
fıkra bir faidei zaide ifade ediyor. Tekliflerinde 
İsrar ederlerse bunu dahi çıkartırız. Çünkü ve
rilen izahat vaziyeti tavzih etmiştir. Bunu tat
bik edecek olan İçişleri Bakanlığı bu vuzuh da
iresinde işleri yürütecektir, mesele hâsıl olur. 
Bunu İçişleri adına gelen mümessil arkadaş ko
misyonda aynen ifade etti. Birçok yerlerden soru
luyor dedi. Vazıh olsun diye bunu yazmıştık. 
Eğer teklif ediyorlarsa, hattâ yazmadılarsa dahi 
tekliflerini takabbül ederek bunun çıkarılmasını 
bendeniz teklif ederim. Bu şekilde maddenin yal
nız birinci ve ikinci fıkralarının kabulünü arze-
derim. 

Bir nokta daha arzedeyim : Evlenmede vazi
yet iki türlü olur. Birisi kadın dışarı gelin git
miştir, onukocasınm hanesine naklederiz. İkinci
si; erkek iç güveysi olur, onu da karısının ha
nesine naklederiz. Her halü da bekâr durumundaki 
vaziyetle evli durumundaki vaziyette haneden 
haneye nakil fügürü olur. 

Şimdi; bu şekilde, ana ile baba esasen birleş
miş vaziyette ise zaten ayni hanenin içinde de
mektir. Ve biz de geçen kanuna göre tescil etmiş 
isek aynı hanenin içindedir. Fakat arada biri
nin ölümü vuku bulduysa bu çocuğun nesebini 
babasına izafe ettiğimize göre, çocuğun babası 
hanesine nakli için bu hükmü koymuş bulunuyo
ruz. Kastımız buna imkân vermektir. Evlenme
lerde nakli hane olur. Yeni izafetlerde de bunu 
kabul ediyoruz. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bir su
al. Kanunun meriyetinden evvel nesebi gayrisa-
hih çocuk için babalık dâvası açılmış, reddolun-
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muş ve hüküm katiyet kespetmişse bu hüküm on
lara da şamil midir?. 

KOMİSYON ADINA AKİF EYÎDOĞAN 
(Devamla) — Şâmildir. Tabiî bu kanun yeni bir 
tesistir. Bu itibarla bu gibi vaziyetlere de bu ka
nun şâmildir. 

EMÎN HALIM ERGUN (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, tescil edilmiyen evlenmelerle, 
bu evlenmelerden doğan çocukların vaziyetleri 
hakkında Sayın Incedayı'nın teklifi üzerine İç
işleri Komisyonunun hazırladığı bu tasarı, hiç 
şüphe* yok ki, büyük bir ihtiyacı karşılıyacak 
esasları ihtiva etmektedir. 

Fakat bu tasarı, İçişleri Komisyonunda Sa
yın Incedaymm teklifini aşarak o komisyonun 
ilâve ettiği daha bâzı hükümleri de taşımakta
dır. 

Bu tasarının ihtiva ettiği hükümlere göre, 
bir insanın medeni hali olan hukuki durumunu 
Kanunu Medeni esaslarına göre ve o esaslara ay
kırı bir durum ihdas etmemek düşüncesiyle tes-
bit etmekte yüksek heyetinizin fayda görece
ğinden şüphe etmem. Kanunun esası, prensipleri 
birinci maddenin kabuliyle ve maddelerin mü
zakeresine geçilmesiyle tasvip edilmekle kabul 
edilmiş durumdadır. Biz de esasen bu prensipe 
aykırı düşüncede değiliz. Ancak bu kanunun da
ha iyi işliyebilmesi ve tatbikatta açık yerlerinin 
kalmaması hususlarını şüphesiz sayın heyeti
nizin dikkate almayı icabettirir mahiyette göre
ceğine emin bulunmaktayım. 

Bunun için kanunun esas prensipinin kabulü 
ile maddelerin müzakeresine geçilmesi ve birin
ci maddenin kabul edilmiş olmasına göre Yük
sek Heyetiniz mütaakıp maddelerin Kanunu 
Medeni ile ahenkli çıkması ve işler bir hale ge
tirmeyi temin etmek için ihtisas komisyonunuz 
olan Adalet Komisyonunun tetkikatından geç
mesinde fayda mülâhaza ettiğimiz için yüksek 
huzurunuza istirhamda bulunmak için çıktım. 
Şimdi ikinci maddenin müzakeresi başladık
tan sonra itiraz eden arkadaşlarımın söylediği 
noktalar esas itibariyle varit olduğu gibi, diğer 
bir arkadaşın sorduğu suale göre, kesinleşmiş 
ilâma bağlı ,olan bu gibi vaziyetler hakkında ne 
yolda muamele yapılacağı hususu da açık kal
mıştır. 

Binaenaleyh bendeniz, esas itibariyle kanu
nun prensipi kabul edilmiş olmasına göre, bu 
ikinci maddeden itibaren mütaakıp maddelerin 
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15 gün mehil ile Adalet Komisyonuna verilme
sini ve Meclis gündeminde de tasarının kalma
sı şartiyle, 15 gün müddetle Adalet Komisyonu
nun tetkikma imkân vermek üzere teklifimi tas
vip buyurmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Cevdet Kerim lncedayı. 
CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 

Sayın arkadaşlar; bu kanunun aslında; birçok 
maddeleri ve hükümleri bundan evvel Adalet 
Komisyonundan geçmiş, diğer komisyonlardan-
da geçerek tatbikat sahasına girmiş bir kanun
dur. 

Ancak; geçen 1945 te yapılan umumî nüfus 
sayımı ve bu nüfus sayımı tesbitleri ve saire 
dolayısiyle bir sene nüfus dairelerini ve idare 
makamlarını meşgul eden vaziyet, bu arada 
memlekette fevkalâde ahvalin devamı dolayı
siyle hassaten köylü vatandaşlar üzerinde geniş 
tatbikat sahası olan bu kanunun tatbiki için, 
köylü vatandaşlar uzun yıllar silâh altında bu
lunmasından ve yine o yıllarda bâzı geçim zor
lukları yüzünden köylü vatandaşların oraya 
buraya iş bulmak için dağılmasından, kanunun 
tatbikmda vâzn kanunun beklediği netice alı
namamıştır. 

Onun için bunun üç sene daha temdidi me
selesi yüksek huzurunuzdadır. Ancak bu kanun 
İçişleri Komisyonunda görüşülürken müddeti 
biten kanunun tatbikatında birtakım eksik ka
lan ve kanunun tatbikini kolaylaştırmak için 
kendilerinin tecrübe neticesinde lüzumlu gördü
ğü bâzı hükümlerin eklenmesinden başka bir 
ilâve yoktur. Şimdi geçen birleşimde bunun 
Adalet Komisyonuna verilmesi istendi, Yüksek 
Kamutay ise, hayır bu olamaz, şimdi Kamutaya 
gelmiştir, burada görüşelim, ancak burada hal
li kabil olmıyan bir cihet olursa ve komisyon 
isterse o zaman derpiş ederiz dedi, komisyona 
gitmesini kabul etmedik. Kamutayın kararına 
iktiran eden bir şeyin, hilâfına, bir defa usulü 
müzakere bakımından ve içtüzüğümüze göre, 
hareket etmek bendenizin zannımca imkânsız-
dıı. 

Komisyon arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
yeni eklemelerle kendilerini dikkate sevkeden 
bir şey varsa ve Kamutayın geçen birleşiminde 
verilmiş karar mucibince, münakaşa neticesin
de burada halli imkânı olmazsa ve komisyon is
tediği takdirde, o da yüksek heyetin teklifiyle 
oraya gider. Rica ediyorum, usulü müzakere 
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hilâfına yeni bir şey açmıyalım, onun için bu 
şekilde Kamutayın vermiş olduğu karar muci
bince maddelere devam olunur, burada halle-
demiyeceğimiz bir şey olursa, o zaman komis
yon alır, görüşür ve kararını verir. 

BAŞKAN — Fahri Karakaya. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşları Adalet Komisyonu sözcüsü ar
kadaşım bu kanunun birinci maddesinden son
raki maddeleri üzerinde tetkikat yapılması için, 
15 günlük katî bir mehil vermek şartiyle bu 
tasarının kendi komisyonlarına verilmesini is
tiyor. Bir kere bu komisyondan Yüksek Mecli
sin kararı ile 10 kişi ayrılmış, Seçim Kanunu 
tasarısını incelemektedir. Karar verilmiştir, bu 
komisyon Cumartesi de dâhil olduğu .halde, bü
tün gün çalışmaktadır, yalnız Meclis müzakere
leri olduğu vakit faaliyette değildir. Şunu da 
arzedeyim ki, Adalet Komisyonunda memleket 
için çok önemli kanunlar sıra beklemektedir. 
Bu vaziyette, açık söyliyeyim ki bu, işi baltala
mak demektir. Ayrıca teklif sahibi arkadaşımın 
dediği gibi, Yüksek Meclisten bir kanun çıkmış
tır ve bu kanun aynen kabul edilmiştir. İçişle
ri Komisyonu ancak bir kaç fıkra ilâve etmiş
ti?. 

Binaenaleyh bu işin uzamaya tahammülü 
yoktur. Köylerde köylü vatandaşlarla teması
mızda görüyoruz ki herkes bundan şikâyet et
mektedir. Bu Af Kanununun bir an evvel kabul 
edilmesi zaruridir ve elzemdir. 

BAŞKAN — Hulki Karagülle, bu konuya 
münhasır olmak üzere size söz veriyorum. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlar, geçen gün bu kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakereler cereyan ederken sayın üye
lerden birinin vuku bulan teklifi üzerine Adalet 
Komisyonuna istendi. Ve heyeti umumiyesi üze
rindeki görüşmelerde bir üye arkadaşımızın vuku 
bulan bu teklifi reddedildi. Kanunun umumi he
yeti üzerindeki müzakere bitti ve maddelere ge
çildi. Esas prensipleri ihtiva eden birinci mad
de kabul edildi. Ondan sonra şimdi huzurunuz
da komisyona istiyen üye değil. Komisyon iste
mektedir. içtüzüğe göre vukubulan bu istek ye
rindedir. 

Sayın încedayı, teklif sahibi şimdi burada 
bunu ileri sürüyorlar ki, bendeniz bunu asla va
rit görmem. Kaldı ki, Medeni Kanunun tatbika-
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tina taallûk eden ve hiçbir vakit yalnız nüfus 
kütüklerini tutan nüfus müdürlerinin nüfus teş
kilâtının içişlerine bağlı olmasından maada, ki 
muhakkak bu gibi teknik bakımlardan da tetkiki 
için tabiî oraya da gidecek, fakat sicili tesis 
eden adalet cihazıdır. Terkin eden Adalet ciha
zıdır. Hükmü veren kimdir! Adalet cihazıdır. 
Sulh hâkimlerine vazife veren Adlî kanunlardır. 
Bu yönden kanunun son komisyon olarak Ada
let Komisyonuna verilmesi lâzımgelirken doğru
dan doğruya Içişleli Komisyonuna verilmişti1'. 
Bahsi edilen kanunun aslı, son komisyon olarak 
Adalet Komisyonu idi. Biz de iş içinde boğuluyo
ruz. işleri teksir etmekte şahsan ne zevk duya
rız, ne de isteriz. Fakat kanunun Türk Milletini 
temsil eden Kamutayın şerefine ve hukuk anla
yışlarına lâyık bir şekilde çıkmak için sözcümüz 
muayyen gün tayiniyle bunu komisyona istemiş
tir. Bunun verilmesinden daha tabiî birşey ol
maz. 

Detaya girip de, maddeler üzerinde birşey de-
miycceğim. Bâzı yerlerde meselâ zaman aşımı iş
lemez, diyor, arkadaşlar biz bir kanun yaparken 
büsbütün hukuk telâkkilerinden ayrılamayız. Şu 
olur, bu olur, denmektedir. Bunun için Sayın 
Kamutaydan rica ediyorum, bunu Komisyonu
muza lütfedin. 
! BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Efendim, geçen oturumda bu tasarının Adalet 
Komisyonuna havalesini bendeniz arzetmiş ve bir 
önerge sunmuştum. Yüksek Heyet, bu tasarıyı 
Adalet Komisyonuna havalesine lüzum görmemiş 
ve bir karara bağlamış ve binaenaleyh bu mese
le halledilmiştir. Binaenaleyh tekrar müzakere 
konusu olmaması gerektiği kanaatindeyim. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Cevdet Kerim încedayı. 
CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Karagülle arkadaşım, Riyaset Divanının bu ka
nun teklifini içişleri Komisyonunu ana komis
yon sayarak yalnız oraya havale etmiş olma
sından dolayı kusura bakmamasını rica edece-
ğjim. Bir örf dışına çıkılmış gibi bu kanun tekli
finin behemehal Adalet Komisyonuna havalesin
de ısrarda bulunmamasını rica ediyorum. Yük
sek huzurunuzu fazlaca rahatsız etmiyeyim. 

ilk tasarının mahiyeti meydandadır, i lk ta
sarının aslı kendisidir. 1 - 2 maddeye, tatbikat
ta açık kalan bâzı kısımlar için fıkra eklen-
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mistir. Bu burada pekâlâ halledilebilir. Yüksek 
hukukçu arkadaşlar, idareci arkadaşlar, hepsi 
bu mevzu ile alâkalıdır. Çok rica ederim, geçen 
Birleşimde, komisyonlarda ve bilhassa Adalet 
Komisyonunda mevcut olup, „Meclisin son dev
resinde bitirilmeyip kadük olacak işler hakkın
da sıkıntılı bir konuşma yaptık. Müsaade bu-
yurulsun da, icabeden maddeler, eğer burada 
halledemezsek ve yüksek takdire iktiran eder
se komisyona gider. Milyonlarca vatandaşı ilgi
lendiren, . memleketin içtimai bünyesinde bir 
ceriha halinde duran bu meselenin vâzıı kanun, 
bir an evvel hallini istiyor, bunu yüz geri edip 
tehir etmiyelim. Yüksek takdirinizi bu nokta
dan rica ederim. 

BAŞKAN — Usul hakkında başka söz ver
meye içtüzük mânidir. Her iki taraftan iki
şer arkadaşa söz vermiş bulunuyorum. Son ola
rak bu arkadaşımız konuşacaktır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Mü
saade ederseniz bu kanunu bir kere de Adalet 
Komisyonu incelesin. İncelenmeye muhtaç nok
taları vardır. Diyorlar ki efendim esasen bu ka
nun bundan evvelki devrede çıkmış ve tatbik 
olunmuştur. Biz şimdi müddetini temdit ediyo
ruz. İyi ama aslının dahi boş bıraktığı noktalar 
vardır. 

Birinci madde kabul edilmiştir buyurdular. 
Ama ikinci konuşulmasında değiştirge verece
ğim Yüksek Meclis kabul ederse o zaman bunu 
değiştirmek mümkün olacaktır. Halen ikinci 
maddede benim şahsi görüşüme göre birçok boş
luklar bulunmaktadır. Bir tanesini misal olarak 
arzedeyim. İkinci maddenin son fıkrası... (Çıka
rıyoruz sesleri) çıkacak veya çıkmıyacak belki 
Yüksek Meclis çıkarılmasına rıza göstermiye-
cektir. Şimdi bu fıkranın mevzuuna girelim. 

Bir ecnebi erkek bir Türk kadınla birleşmiş 
karı koca gibi yaşar ve bu birleşmeden çocuk 
doğacak olursa bu kanundan faydalanamıya-
acktır. Şu halde ecnebi kadın mazharı himaye 
olduğu halde Türk kadını ve çocuğu mazharı hi
maye olamıyor. Bu meselenin üzerinde durmak 
lâzımgelmez mi? 

İkincisi, bu maddenin ikinci fıkrası lüzum
suzdur. Birinci madde bunu ifade etmiştir. Dör
düncü maddede dahi buna göre birtakım misal
ler vardır, müruruzaman ve saire.. Bütün bun
ların burada Meclis huzurunda halli doğru ol
madığı kanaatindeyim. Birkaç misal verdim, 
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I daha birçok misaller de verebilirim. Ancak bu

nun burada münakaşa mevzuu olamıyaeağı olur
sa işin uzıyacağı kanaatindeyim. Tasarının me
hil tâyini suretiyle Adalet Komisyonuna veril
mesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı Meclis gündeminde kalmak kaydiyle 

ikinci venıütaakıp maddelerin 15 gün mehille 
Adalet Komisyonuna verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

ADALET K. BAŞKANI HULKİ KARAGÜL
LE (Konya) —• Arkadaşlardan biri, geçen cel
sede teklifinin reddedildiğinden bahsile işi mah-
lûl addediyor. Biz komisyon olarak arkadaşlar
la görüştük, bunu komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Meclis huzurunda 
mevzuubahis olan bir tasarıyı Kamutaya sevke-
den komisyon değil de, başka bir komisyon 
istediği takdirde, onu ancak Meclisin karariyle 
o komisyona vermek mümkündür. Binaenaleyh 
takdir Meclise aittir. Şimdi önergeyi tekrar 
okutacağım. Geçen birleşimde oya sunulan key
fiyet, tasarının tümünü komisyona iadesi mahi
yetinde idi. Şimdiki teklif, mütebaki maddele
rin komisyona verilmesine dairdir. Binaenaleyh 
evvelki kararla bir münafat yoktur. Şimdi Mec
lis takdirini kullanacak ve o takdir dairesinde 
muamele olunacaktır. Yalnız 15 gün diye bir 
kayıt vardır. Önergeyi tekrar okuyoruz: 

(Emin Halim Ergun'un önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Etmi-
yenleı*.. Önerge kabul edilmiştir. 

Bugünkü tarihten itibaren 15 gün mehille 
Adalet Komisyonuna verilmiştir ve 15 gün zar
fında gelmediği takdirde tasarı otomatikman 
gündeme alınacaktır. 

2. — Denizli Milletvekili Be§ad Aydınlı ve 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Tapu 
Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçişlerh Tarım, Ada
let, Maliye ve Bayındırlık Komisyonları rapor
ları (2/6) [1] 

[1]77 ye Ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

- İSO — 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

iştiyen var ını? 
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ba

taklıkların kurutulması hakkındaki bu kanun, 
bu Meclisten e/kan kanunların en ilerisidir. Bir 
kere bu suretle bataklıklardan hâsıl olacak, el
de edilecek arazi, mevcut araziden 100 misli 
fazla değerdedir; kuvvei inbatiyesi fazladır. Sıt
mayı kaldıracak, havayı düzeltecek kerametleri 
de ayrıdır. 

Bu iş çok mühim olduğu halde nasılsa, şim
diye kadar ele alınmamıştır. Şimdi, ne kadar 
bataklık ver ve ne kadar para ile bu iş yapılır 
dersek, maalesef Hükümetçe bir tahmin yapıl
mış değildir ve ne de bu işin üzerinde uğraşıl
mıştır. Buna, teşebbüsü şahsi ile başlanması da
ha büyük bir falihayırdır. 

Arkadaşlar, hepiniz gözlerinizi gördüğünüz 
göllere ve bataklıklara bir gezdirin; bu mükem
mel ovaların, münb'it yerlerin fayda yerine zarar 
verdiğini görürsünüz. Yalnız birşey vardır, 
kanunu şöyle bir gözden geçirin, kendilerine 
toprakları dar gelenler, toprak temin hevesiyle 
şirketler kuracaklar, bu suretle müteşebbisler 
meydana çıkacaktır. Bu adamları, bu müteşeb
bisleri ben emniyette görmedim. Eğer bunların 
bu işi yapmalarına müsaade edilirse uzun zama
na muhtaç ağaç yetiştirmek, narenciye yetiştir
mek gibi şeylere heves ve teşebbüs ederlerse, bun
ları Toprak Kanununun pençesinden kurtarmak 
lâzımdır, öyle olmadığı takdirde tehlikeli duru
ma düşecekler ve buradaki teşebbüsleri maalesef 
çok ileri gidemez. 

Benim ricam; hepinizi bu işte tebrik ede
rim, çok isabetli kararlar vererek işi buraya 
getirmişsinizdir. Fakat bu işin muvaffakiyetle 
başarılması için bu teşebbüs sahiplerine emni
yet verecek bir maddenin buraya eklenmesi lâ
zımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — îsmail Hakkı Baltacıoğlu. 
ÎSMAlL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe

hir) — Anadolu'nun uzak tarihini gören insan
lar şu acıklı gerçeği öğreniyorlar; ne kadar ka
vim gelmişse, dışardan, yok olmuşlardır. İnsan 
selleri silinmiş, tarihe mal olmuşlardır. Hattâ 
şurada, Gölbaşı 'nda kazı yapılmış, bundan yedi 
sekiz sene evvel gittim; gördüm, taş ve tunç 
devrinden başlıyor, Osmanlı devrine kadar; kat 
kal medeniyetler ve onların artıkları, mabetleri, 
vş- oymçakları bile var. Hepsi yok olmuşlardır. 
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tek sebep demiyorum, fakat en büyük sebep, 
lj>ataklık ve sıtmadır. 
I Arkadaşlar, Türkü yiyen sıtmadır, başka hiç 
|)ir şey değildir. Harekâtı Milliye başladığı za-
jnan bütün bu vatanın 7,5 milyon nüfusu vardı. 
Arttı ise, 20 milyon oldu ise, İ3unun sebebi basit. 
]En mütevazi sağlık kaidelerine riayet edildiğin
den artmıştır. Başka hiçbir sebep yoktur. 

insan 40 sene kadar ömrünü sosyoloji ilmine 
verirse, ne kadar kabiliyetsiz olursa olsun, ne 
jcadar akılsız olursa olsun, bâzı büyük hakikat
leri kazanır, ister istemez, tşte bu kırk yıl için
de benim de öğrendiğim hakikat şudur: Her tür
lü ahlâki ve hukuki olan - mâneviler de içinde -
her türlü teknik, medenî kabiliyet erişmelerin 
jsırrı, ana sırrı illeti, sebebi nüfustur. Başka hiç-
birşey değildir. Onun için sosyologlar eserlerin
de sosyal morfoloji diye büyük bir kısım ayırı-
jyorlar. Bu sosyal teşrihten başka birşey değildir. 
Bütün tarihin kaderini sosyologlar nüfusla izah 
ietmiye çalışıyorlar. Nüfusun hacmi, nüfusun 
kesafeti... 

İki türlü Devlet yönetimi vardır. Biri, (Yev
min cedit, rizkın celdit) şeklinde* formüle edilen 
tevekkül ve kadercilik yolu. Diğeri de yaratıct-
| lıktır. Ne yapıp edip Türkiye gibi medeniyet 
jyani teknik - kültür bakımından demiyorum bu 
|koniuda çok ileriyiz - biz medeniyet yani teknik, 
iendüstri, ticaret, tarım bakımından geri kalmış bir" 
ülkeyiz. 10 -15 sene zarfında kalkınmak ve tama-
miyle modern bir Devlet yönetimi şartları içine 
girmeye mecburuz. 

ikisinden birini seçmek lâzımdır. Ben geçen 
! devrede aranıza karışıp geldiğim günden beri şu
raya çıktıkça ve fırsat buldukça bu bataklık ve 
nüfustan bahsetmişimdir. Daima hayatımın da
vasıdır. Hangi devlet yönetimini ele alacağız? 
Hangisini? mütevekkilâne, tedricî, ufak tefek yar
dımlarla, imarlarla hareket edeni mi; yani asır
larca sürünecek miyiz? Yoksa bu memleketin işi
ni hallediverelim, kalkmalım diyecek miyiz? 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bravo. 
ISMAtL HAKKI BALTACIOĞLU (Devam

la) Hangisine karar vermek lâzımdır? Mutlaka 
karar vermek lâzım. Yaşamak zorundayız, ama 
lâfla yaşanmaz. Yaşamak da bir mauyyeniyete 
tâbidir. Aç yaşanır mı, kansız yaşanır mı, ha
vasız yaşanır mı, hareketsiz yaşanır mı? Mîllet ve 
Devlet kuvveti bahis konusu oldukta, nüfussuz 
yaşanır mı, kesafetsiz yaşanır mı, iş bölümsüz ya-
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sanır mı endüstrisiz yaşanır mı ve büyük ordu
lar yapılabilir mi, büyük sınırlar korunabilir 
mi? Cevap isterim. Lâf i güzaf, değil, cevabı 
savap isterim. Nerede Hükümet? Hükümet yok. 
Dinlemesi lâzım bunları! Söylediğimiz şeyler bu 
kubbenin altında sönüp gidiyor, gazetelere geç
miyor. Zabıtları kim okur? Konuşmıyan dertler 
karşısında dertlerini teşrih etmiyen insanlar so
rumluluğunda kalıyoruz. Yazık değil mi bu fâni 
hayatımıza? 

Bu memleket on beş, yirmi senede kalkınmak 
zorundadır. Başka türlü olmaz. Yaşıyamayız. 
Yani başka imkân göremiyorum. Ben coğrafi 
kaderi mevzuubahs etmiyorum. Böyle birşey yok
tur. Bir kıtaya hâkimiz. Buna Asyayı Suğra 
diyorlar. Bir kıtadır ve biz ona hâkimiz. Nüfu
sumuz azdır. Felâket budur. Başka birşey de
ğil. Bizden sonra gelecek olanlar da köyleri, ka
sabaları, şehirleri, illeri için yollar istij^ecekler, 
okul istîyecekler, makina istiyecekler, fabrika is
tiyecekler. Onlar istiyecekler, fakat gerek onların 
istedikleri kimseler gerek bizler veremiyeeeğiz. 
Nereden vereceğiz? Gelir, nüfus meselesidir, baş
ka birşey değildir. 

Şimdi asıl bataklık konusuna geliyorum. Sö
zü uzatacak değilim. Kanaatimi söylüyorum. 

Arkadaşlar; bataklığı kurutmak, diye birşey 
yer yüzünde kalmamıştır. Böyle bir mefhum yok
tur. Şimdi bataklığı kurutmuyor insanlar. Ya? 
sömürüyorlar. Bataklığı sömürüyorlar. Bataklık 
gelir kaynağıdır, bataklığı sömürüyorlar ve bu 
denemeyi yapan, dünyada iki büyük memleket 
vardır. Biri Birleşik Amerika, biri de Italyadır. 
O Musolini yok mu, o politika maskarası herif, 
idari bakımdan büyük bir deha idi. Kalkındırdı 
İtalya'yı, kalkındırdı! Ne sayede? Bataklıkları 
kurutmak sayesinde değil, bataklığı sömürmek 
sayesinde, canlandırmak sayesinde. Bataklık 
kurutulmaz, sömürülür. İtalya'da nüfusu yalnız 
iki binden ibaret olan köyler 10 sene zarfında 45 
bin nüfuslu kasabalar oldular. İtalyan tarihi Mu
solini ?ye bu bakımdan çok şerefli sayfalar ayıra
caktır. İtalya'da hâlâ Musolini'nin ve faşist 
büyüklerinin isimlerini taşıyan mamureler var
dır. Ve bir tâbir icat ettiler. Frenkçe tercüme
sini söyliyorum, bonification integral. Entegral 
olarak, tam olarak işliyor. Bataklığı tetkik edi
yorlar. Bu işleri yapacak olan Hükümet deği] , 
şirket değil, Sağlık mühendisi denilen erbabı 
ihtisastır. Sağlık mühendisleri yapar, bunları! 
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Bizde de beş on sağlık mühendisi vardır. Bu 
işlerle meşgul olmazlar. Çünki bu uzmanlığın 
mahiyeti anlaşılamamıştır. Amerika'da tahsil 
etmiş, gelmişlerdir. Sağlık mühendisi olmamış
lardır. Bu iş Sağlık mühendislerinin işidir. 
Bataklığı tetkik ediyorlar burası sayfiye mi 
olur,- orman mı olur, manda ağılı mı olur, ne 
olabilrse karar veriyorlar. Burası mükemmel 
bağ olur ama, fosforu eksik diye bir neticeye 
vardıkları zaman buraya fosfor döküyorlar, 
burası manda ağılı olur fakat şu tarzda kanali
zasyon lâzımdır diyorlar, suyunu bir tarafa akıtı
yorlar. Eğer sayfiye olacaksa, bir medine olacak
sa parsellere ayırıyorlar 20 senede ödenmek üzere 
taksitlendiriyorlar ve fakat yolunu, sıcak ve so
ğuk suyu tesislerini, sinemasını, tiyatrosunu hep
sini yapıyorlar ve muayyen zaman için de vergi 
almıyorlar. Ne oluyor? Bir mamure! Nüfus ar
tıyor. Böylece İtalya'nın nüfusu arttı, arttı, 
arttı. Fransa'nıııki durmuş ve sıfırın altındadır. 
Biz şükredelim ki Cenabı Hakka, bizimki artıyor, 
hiçbir memleketle kabili kıyas olmıyacak derece
de artıyor. Çünki, bir Türk kadınına bugün 6 
çocuk düşüyor. Anadolu'da 25 çoouk doğuran ka
dınlar var. Fakat doğanların çoğu yaşamıyor, 
ölüyor. Amerika 'nmki de artıyor. Amerika'lı ka
dının çok doğurmasından değil, doğanlar yaşa
dığı için artıyor. Çünki medeniyeti yüksektir. 
Bizim medeniyetimiz yüksek değildir. Medetni-
yetimiz zayıftır. Fakat bizim kültürümüz yük
sektir. Yaşama irademiz yüksektir. Bir millet 
olarak yaşama irademiz yüksektir. Sıtma yıkıyor, 
fakat ana doğuruyor. Sıtma yıkıyor, fakat ana 
yine doğuruyor! Sayğiyle bu kürsüden andığım 
Türk anası! Dünyanın şeametlerine karşı yaşı
yor ve doğuruyor. Bir iki çocuğu kazanmak için 
1 0 - 1 5 çeuğunu mezara gömüyor. Bu yaşama 
azmi bir de teknikle birleştirilirse, ne muazzam 
eser, ne muazzam medetniyet meydana gelecktir 
bir düşünün! Sıtma meselesi, bataklık meselesi 
muhakkak halledilmelidir. Bu mesele, yevmin-
cedit rızkmcedit politika meselesi değil
dir, bu mesele, yevmincedit rızkmcedit 
Hükümet meselesi değildir. 5 - 10 sene zar
fında kalkınmamız için ilk yolumuz bu 
bataklıkları kurutmamızla mümkündür. Fakat 
bataklıklar kurutulmaz, bataklıklar şenlendiri
lir, «Bonifier» edilir. Bataklıklar gelir membaı-
dır, gider vesilesi değildir. Bataklıklar nasıl şen
lendirilir?. Önümüzde misaller vardır, işte Ame-
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rika, işte İtalya. Bataklıkları sömürmekle işe baş
lamalıyız, doğan çocukları yaşatmalıyız, sağlık 
teşkilâtımızı genişletmeliyiz, Sağlık Bütçesini, Sa
vunma Bütçesi ayarında zengin bir hale getir
meliyiz, mütehassısların ikazına yer vermeli
yiz. Nüfusumuz beş, on sene zarfında 30 - AO 
milyon olmalı, 4 - 5 milyonluk bir orduyu sefer
ber edebilmeliyiz. O zaman sesimiz daha çok çı
kar. Bu türlü menfaatler olmasa da bunu yapmı-
ya mecburuz, Hükümetin vazifesi budur. Vazife, 
vazife olarak yapılır. Bunu yapmıyan Hükümet
ler sorumlu olarak sıygaya çekilmelidir. Haki
kat budur, anladığım da budur, hiç. çekinmeden 
söyledim; artık gerisi iş başında olanlara kalıyor. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktayı tasrih 
etmek mecburiyetindeyim: Demin tasarının görü
şülmesine başlarken Hükümet erkânı, araların
daki bir meşguliyetten, dolayı hazır bulunmamış
lardı. Haber yolladım, şimdi Sağlık Bakanı bu
radadır. Bayındırlık Bakanı da gelmek üzeredir. 
Başbakan da hazır bulunacaktır. Binaenaleyh 
tensip buyurursanız Sağlık Bakanının huzuru ile 
müzakereye devam edelim. Salonda iki Bakan 
hazırdır. Bu iki Bakan arkadaşlarımızın huzuru ile 
diğer bakanların da gelmesine intizaren müza
kereye devamı münasip görür müsünüz?. (Mu
vafık sesleri). 

O halde müzakereye devam ediyoruz. Söz Dr. 
Fuad Umay'indir. 

Dr. FUAD UMAY ('Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; memleket için çok hayırlı bir kanun 
müzakere edilmektedir. 

Baltacıoğlu arkadaşım çok kıymetli sözler 
söyledi. Ben de bu sözlere tamamiyle iştirak edi
yorum. Türk kadını tamamiyle vazifesini yapı
yor. 45 yaşma kadar gelmiş bir Türk Kadınına 
düşen çocuk miktarı 6 buçuktur, ki, eğer bun
lardan normal ölümün üzerinde olan çocukları 
ölümden kurtarabilirsek bir batında iki misli 
olacağız. îki misli nüfus, aşağı yukarı, 35 - 40 
milyon. Bundan daha kuvvetli bir imar, bundan 
daha kuvvetli bir savunma vasıtası olabilir mi?. 
Çok hayırlı neticeler vereceğine kani olduğum 
için, bu kanunun kabulünü ben de rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Hü
kümet izahat verecektir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI Dr. 
KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Çok hayırlı bir 
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jcanunun mevzuu müzakere olmasından dolayı 
Hükümet adına memnunluğumu ifade ederim. Ar
kadaşların bu konuda gösterdiği hassasiyete de 
Bağlık Bakanı olarak teşekkürü bir vazife bilirim. 
filvaki sıtma fuvayycleri olan türlü bataklık 
ların kurutulması gerektir. Ve Bayındırlık Ba
kanlığı da hazırlamış olduğu bir programa göre 
bu bataklıkların kurutulmasını sıraya koymuştur. 
Bunun dışında Milletvekili arkadaşlarımızın teklif 
etmiş olduğu bu kanunla, kurutulacak bataklık
ların kurutanlara verilmesi yolundaki teşebbüs 
ve böylece bataklığı kurutma işini hızlandırma, 
elbette memleket için faydalı olacaktır. 

Yalnız, bulunmadığım bir sırada, İsmail Hak
kı Baltacıoğlu arkadaşımın, bataklığın, sıtma tev
lit etmesi bakımından beyanatta bulunurlarken bu 
işin şimdiye kadar, bendenize yanlış aksetmedi 
ise, gevşek tutulduğunu ve Sağlık Bakanlığının 
Amerika'da yetiştirmiş olduğu mühendislerin 
kendi konuları dışında başka işle vazifelendiril-
diğini beyan buyurmuş olduklarını öğrenmiş bu
lunmaktayım. Sağlık Bakanlığının yetiştirmiş ol
duğu mühendisleri vardır. Fakat bataklık 
kurutma işini her mühendis yapar. Ba
kanlık mühendislerimiz daha ziyade sıhhati 
umumiye mühendisleridir. Sanıtason işlerini 
tanzim ve köy kurma şeyleri ile meşgul olurlar. 
bu meyanda bataklık kurutma işi ile de ilgilenir
ler. Çalışmış oldukları saha öğrendikleri mevzu 
dışında sahalar değildir, bunu tavzih için kürsü
ye çıkmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Başbakan celseye iş- . 
tirak etmiş ve hazırdırlar, müzakereyi takip edi
yorlar. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Muhterem arkadaş
lar; bu kürsüde gerek Hükümet adına, gerek Mil
letvekili olarak ifade buyrulan bütün mütalâ
alar, ezcümle Sayın Baltacıoğlu arkadaşımızın . 
izahları, memleketi hakikaten çok tahripkâr bir*"' 
âfet olarak ezen sıtma ile mücadele mevzuunun 
en önemli bir mevzu olduğunu teberüz ettirmiştir. 
Bataklığın kurutulması sıtma bakımından olduğu 
kadar memleketin kalkınması, vüsati, istihsalin 
çoğalması bakımından da çok önemli bir mevzu
dur. Cumhuriyetin kurulduğu günden beri halkı
mızdan alabildiğimiz vergilerin ve bulabildiğimiz 
iparalarm sarf sahası o kadar genştir ki, nihayet 
su ileri mevzuuna aneak 1937 senesinden sonra 
el konulabilmiştir. Bir taraftan teknik vesaitten 
istifade etmek sayesinde bu el koyma işi o kadar 
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eiddidirki, kısmen müspet netice vermemiş olan- J 
larmı da nazarı itibara alsak çalışmalar memle- I 
kette hayırlı neticelerini vermeye başlamıştır ve 
Yüksek Meclisimizin takdirini kazanmıştır. Her 
yıl hemen birer misli fazla tahsisat vermek sure
tiyle Bayındırlık Bakanlığı su ile mücadele mev
zuunda büyük merhaleler katetmişlerdir. Ümit 
ediyorum ki, bu seneki bütçede su ödeneğini yine 
artmış olarak göreceğiz. j 

Buna muvazi olarak Hıfzıssıhha ve Sıtma ile 
Savaş kanunlarına göre de bataklıkların kurutul
ması işleri ayrıca inkişaf halindedir. Ve sıtma 
savaşı icapları olarak mükellefiyetlerle de bir 
hayli başarılar elde edilmiştir. Petrolden ve D. 
D. T. den istifade ederek hükümetin vardığı | 
merhaleler belki henüz ideal halde değildir. 
Fakat bu neticeleri şükranla ifade etmek hepi
mizin borcudur. Ben gezdiğim köylerde bir şük
ran ifadesi olarak bize köylülerin memnunlu
ğunu aksettirdiklerini görmekteyim. 

Bu kanun nedir. İzah edeyim, vaktiyle Tapu 
Kanununda sahipsiz veya Devlete ait arazi eş
has tarafından doldurulmak suretiyle kabili is
tifade araziye inkılâp ettirilirse bu araziyi dol
durana temlik edilir diye 15 ııci maddede bir 
hüküm tesis edilmişti. İkinci fıkrasiyle de sa
hipli arazi; sahibi tarafından Hükümet veya vi
lâyetçe tâyin edilen müddet zarfında kurutul-
mazsa bunu Hükümet veya vilâyet doldurur. Bu 
takdirde ya sahibi imar masraflarını verir ve 
araziye sahip olur veyahut da kurutan arazinin 
sahibi olur. Eski mal sahibine de bu arazinin 
vergi kıymetinin yarısı tazminat olarak verilir, 
diye bir hüküm tasrih edilmişti. O zaman bu ba
taklıkların ancak doldurulmak suretiyle kuTu
tulabileceği zannediliyordu. Halbuki İsmail 
Hakkı Beyin ifade ettifleri gibi, dâva bir ba
taklık kurutma dâvası değildir, onu kabili isti
fade hale koymaktır. Kanal açmak ve sair suret
lerle teknik vesaitten istifade ederek, âfet ye
rine saadet yaratmaktır. Bu, Hükümet vazifesi
dir. i talya'da da Hükümet vasıtasiyle yapılmış
tır. Halbuki bizim Tapulama Kanununa göre, 
eşhas, köy veya belediyenin kurutması icabettiği 
takdirde buna da imkân verilmek istenmiştir. 
Sayın arkadaşımız Ahmet Çınar Bey kanunun 
bu. hükmünü teşhise ve tevsie çalışmıştır. Ta
pu Kanununun 15 nci maddesinin tadilini teklif 
etmiştir. Ve kendisinin bizim komisyonumuzda 
da jpıemnuniyetle ifade ettiği gibi Adalet Ko-
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misyonu, İçişleri Komisyonu, Maliye Komisyo
nu, Tarım Komisyonu bu işi incelemişler ve 
hepsi de esasını yerinde bulmuşlardır. Hatta 
kolaylaştırıcı, teminata bağlayıcı hükümler de 
tesis etmişlerdir. Yüksek kararınızla Bayındır
lık Komisyonumuz bütün bu arkadaşların ça
lışmalarının muhassalasını bir daha tetkik etti 
ve alâkalıları dinledi. Şükranla arzedeyim ki, 
Hükümetin bütün alâkalı şubeleri müstemirren 
komisyona arkadaşlar göndermekte itina gös
terdiler. Maliyenin, Bayındırlığın, Tarım Ba
kanlığının mütehassısları müstemirren komis
yonumuza devam ettiler. Bâzı noksanların ta
mamlanması suretiyle işi daha mütekâmil bir 
hale getirmeye çalıştık ve bugün heyeti celi-
lenize arzedilen tasarıda açık kalan ve lâzımge-
len noktalarda gürülür ve düzeltilirse kanun 
daha çok işler bir hale gelecektir. 

Bunun mânası şundan ibarettir. Memleket
te hususi teşebbüs sahipleri köy, belediye ve 
vilâyetler de dâhil olduğu halde Bayındırlık 
Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının yardımcı
sı olarak isterlerse kendilerine geniş menfaatler 
vait edilmektedir. 

Sayın Emin Sazak bunda bir teminat göre
miyorum, dedi. Biz o teminatı bugünden gör
mekteyiz. Çünkü kurutulacak yerlerin istimlâ
ki mevzuubahis olsa dahi nihayet sahibi açık
ta kalacak değildir. Halbuki, Toprak Kanunu
nun son alacağı şekil 5 000 dünöme kadar ara
zinin sahibine istediği yerden bırakılmasını der
piş ettiğine göre geniş bir mülkiyet teminatı 
vardır. 

Bunu teşcir etmek ve saire mevzularına ge
lince ; bizler tabiî sahiplerinin malî kudretleri
ne göre ve imar bakımından memlekete teşvike de
ğer. Ziraat Bankasının son kanunlarına göre bu 
vadide daha geniş ölçüde kendilerine bankaca 
yardım edilecektir. Mısır'da, arkadaşlarımın 
çoğu bilirler, kuş uçmaz kervan geçmez birçok 
yerleri vardır.. Birçokları şirketler tarafından 
imar edilmek suretiyle memlekete büyük fayda
lar sağlıyacak vaziyete getirilmişlerdir. Bu iş
ler memleketin umumi kalkınması bakımından 
takibi zaruri ve önemli işlerdir. Fert olarak, 
köy olarak, belediye olarak, Devlet olarak ya
pacağımızı ümit ettiğimiz bu işleri her cephe
sinden takip ediyorum ve teşvik ediyoruz. 

1'»AŞKAN — Saitıı Ali Dilenire 
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Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) - Efen

dim; Sağlık Bakanlığının 1 - 2 senedir tuttuğu 
yol, gayet modern bir yoldur. O da D. D. T. tat
bikatıdır. Bunu arkadaşlar iyi dinlesin ve ez
berlesin, hekim olsun olmasın. Ev, dükkân, 
oda, ahır, mandıra, ne olursa olsun, duvarlarına 
D. D. T. veriştiriliyor. Hesabını da biliyor. 
Bunu bugün Sağlık Bakanlığı her şeyin üstün
de tutmuştur. Çünkü D. D. T. ile mücadele nasıl 
olacaktır diye Kuzey Amerika'da Ekvator'da, 
Venezüella 'da, düşünülmüş sosyeteler ya pılmış ve 
böyle sıtma kaynağı olan yerler aranmıştır. Yani 
Cenobi Amerika'nın en sıtmalı yerlerinde çift
çilere gitmişler demişler ki; biz burada bir tecrü
be yapacağız, hem »izin menfaatinize olacak, 
demişler, çiftçileri ikna etmişler, büyük para
lar sarfetmişler D. D. T. serpmişler. Ben mik
tarını da, parasını da biliyorum. Metre nıu-
rammama şu kadar hesabiyle... Ama bataklığı ku
rutmaktan çok daha ucuz... Bataklık hususunda 
ayrıca konuşacağım. Her sivrisinek gelip adamı 
ısırmaz. Adamı ısıranlar da gidip hayvanları 
ısırmaz. Adamı ısıran sıtma yapan Anthrophil 
sivrisinek denir. Bu sivrisinek insana geliyor ve 
yumurtlamak için insan kam istiyor. Ecnası muh-
telifesi de var. Bunların tetkiki uv.uıı ve teknik 
bir iştir. 

Sivrisinek geldi, ahır, mandıra ne olursa ol
sun, geldiği yerde evvelâ duvara konuyor. Kondu 
mu, bitti, uğurlar olsun. Farzedelim orada sıt
malı bir adam vardı, onu ısırdı ve farzedelim 
sıtmayı da, aldı... Bu adamı ya ısırmadan evvel 
veya sonra tavana veya duvara kondu ya, yine 
gitti, uğurlar olsun. (Gülüşmeler) Ahırlar, man
dıralar, her yer bu «Anthrophil» sivrisinekler 
için mezar oluyor. Bu yol «Bonification» dan 
falan çok daha ucuz. Ben «Bonification ve Sa-
nitation» un da yapılmasının lehindeyim. o ayrı 
birşey. o gibi yerlerden âzami istifade etmek 
tabiî gayet verimli bir şeydir. Fakat I). D. T. 
en muvafık, en güzel şeydir. Çünkü dikkat 
buyurulursa, sivrisineğe birşey yapamıyoruz, siv
risinek uçağa biner Habeşistan'dan gelir buraya. 
Hudut filân tanımaz. Asıl mücadele edeceğimiz 
şey, sıtmalı adamdır, sıtmalı adamın kanıdır 
Bataklıkta sivrisinek yoktur. Asıl portörler, sıt
mayı taşıyan adamlar, kanı sıtmalı olanlardır. 
Binaenaleyh gayet kurnazca bir karar ittihaz edil
miştir, sivrisineklere karşı. 
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i Şimdi gelelim bataklık işine. Bizim memleket

te istatistik kitabı yok mu?. O kitaba göre 340 
tan fazla dağ varmış, bizim memlekette mebuslar. 
Ve bu dağlar öyle tepe halinde münferit yüksek
liklerde değildir, her birisi bir silsiledir. Bu 
nUn içinde 35 - 40 tanesi 3 000 metreden jııka-
ri dağlardır. Bunlar kilometrelerce üzıyan dağ
lardır. Bu dağlar bir takım sel yatakları meyda
na getirir. Bunların içinde Bingöl'de cumudiye-
ler bulunanları da var. Fakat bu sel yataklarında 
topraklar çatlar, sular birikir, burlara mandalar, 
camuslar yatar. Bizim memlekette sıtmanın gra
fiğini çizmek çok karışıktır. Şimdi bataklık ku
rutulsun. Kurutulmasın olmaz. Sivrisinekten 
kurtulmak aşağı yukarı katî birşey. Ama yine 
gelecek. Kendisi gelmezse sivrisineği rüzgar ge; 

tirecek. Bugün birçok şeylere çare bulunmuş. 
Sivrisineği öldürmek için meskenler, inşan ve 
hayvan meskenleri D. D. T. ile ilaçlanmakta ve 
rûeskenler sivrisineklere mezar haline getirildik
ten sonra da kinin, atebrin, badotin gibi bir ta
lanı ilâçlar var, yeni yeni ilâçlar da çıktı, bu 
ilaçlarla hem sıtmalı olanlar ilaçlanmakta, hem 
de sivrisineklerin doğanları öldürülmektedir. Bu 
metot bizi sevindirir, telâşımızı azaltır, bunda 
muvaffakiyet muhakkaktır. Yapacağımız biricik 
şey D. D. T. yi kendimizin yapmasıdır, ucuza 
çıkarmaktır. Ve bunu teknik okul yapıyor, orada 
yapılıyor, yalnız pahalıya mal oluyor, niçin pa
halıya maloluyor deyince, sorunca?. Asit klori-
dfiki pahalı veriyorlar, mevaddı iptidaiyeyi bize 
pahalı veriyorlar, diyorlar. Mevaddı iptidaiye faz
la olursa çıkan mamul de elbette pahalı olur, 
Amerika bu işi yaptığı zaman onun mevaddı ipt.i-
djaiyesini müesseselere çok ucuza veriyor. Eğer 
biz D. I). T. yi kendimiz yaparsak, ucuz da olur
sa, meselenin yarısını halletmiş oluruz. Sağlık 
Bjakanlığı şu son zamanlara kadar tatbik ettiği 
usule riayet ederek D. D. T. yi tamim ederse, 
bir taraftan da kinin tedavisine devam ederse, 
nüfuslunuz da çoğalır, çocuklarımız da ölmez. 
Bu usulün herkes tarafından bilinmesi lâzımdır. 
Bu sözleri söylemenin zaruri olduğunu : hissetti
ğim için kürsüye geldim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı hazırdır 
ismail Hakkı Bey, bir soracağım var mı? 

İSMAİL HAKKİ BALTÂOIOĞLU (Kırşehir) 
- Yok; 

BAŞKAN — Başka söz istiyeu yoktur. Mad-
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delere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edi
lecek topraklar hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olan. veya Hazinenin, katma ve özel büt
çeli daire ve müesseselerin mülkiyetinde bulu
nan bataklık ve bataklık mahiyetindeki göl ve 
su birikintileri her hangi bir suretle kurutuldu
ğu takdirde bu kurutmadan hâsıl olan arazi aşa
ğıdaki hükümlere göre kurutanlar namına tes
cil olunur. 

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

MADDE 2. — Kurutma isteğini havi dilekçe, 
valiliğe verilir. Kurutulacak yer birkaç ilin 
sının içinde ise müracaat büyük parçanın bu
lunduğu mahal valiliğine yapılır. Yetki ihtilâfı 
halinde isteğin hangi valilikçe inceleneceğini 
Bayındırlık Bakanlığı tâyin eder. . 

Bu dilekçe üzerine keyfiyet ilgili köylere ve
ya belediyelere bildirilir ve üç ay süre ile ga
zete ve mahallî âdetlere göre ilân edilir. Bu sü
re içinde köyler, köylüler veya belediyeler ku
rutmaya istekli olmadığı ve Sıtma Savaşı Kanu
nunun sekizinci maddesinde yazılı küçük sây 
mükellefiyeti ile yapılamıyacagı anlaşıldığı tak
dirde, avan - projenin hazırlanması için valilik
çe dilekçe sahiplerine gerekli tebligat yapılır 
ve avan - projelerin 15 günden aşağı olmıyacak 
münasip bir süre içinde hazırlanarak valiliğe 
verileceği de bu tebligatta açıklanır. 

Avan - projeler incelenmek üzere valilikçe Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlık avan - proje hakkındaki mütalâ
asını en çok iki ay içinde valiliğe bildirir. 

Kamutayı bir veya mütaaddit köy tüzel ki
şilikleri üzerlerine almak isterlerse avan - proje
si valiliğin işarı üzerine Bayındırlık Bakanlı
ğı tarafından yaptırılır. 

Köyler tarafından yapılan müracaat, kuru
tulması istenilen yerin münasebeti bakımından 
incelenir ve ihtiyaca göre kurutmanın hangi 
köye veya köylere verilmesi lâzımgeldiği üçün
cü. maddede vazıh komisyon tarafından, karar
laştırılır. 

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

miştir. 

MADDE 3. — ikinci madde gereğince Ba
yındırlık Bakanlığından gelen avan - projeler 
valinin başkanlığında Defterdar, Bayındırlık, 
Sağlık ve Sasyal Yardım, Tarım müdürleriyle-
bulunduğu takdirde Su işleri Müdürü ve Sıt
ma Savaşı Başkanından teşekkül edecek bir ko
misyon tarafından tetkik edilerek bir karara 
bağlanır. 

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

MADDE 4. — Komisyon bu yerin kurutul
masına karar verdiği takdirde kurutma müsaa
desi alan müteşebbis, komisyon tarafından ma
hallinde tesbit edilen bataklık sınırlarını ma
hallî şartlara uygun sabit işaretlerle belirtmek 
ve bunun muntazam bir plânını yaptırarak beş 
nüsha olarak valiliğe vermekle mükelleftir. 

Bataklık sınırlarını yerinde tesbit edecek 
komisyonlara tapu memurları da katılır. 

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

MADDE 5. — Kurutma müsaadesi verilen 
müteşebbise katî projeyi yaptırması için komis
yon kararı yi e münasip bir süre verilir ve key
fiyet valilikçe müteşebbise tebliğ olunur. 

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

MADDE 6. — Katî projeler bataklık sınırı
nı gösteren ve dördüncü maddede zikredilen 
plânla birlikte valilikçe Bayındırlık Bakanlığı
na gönderilir.^ 

Bakanlık bu projeler hakkındaki mütalâası
nı en çok üç ay içinde bildirir. Katî projenin 
Bakanlıkça tasdikini mütaakıp üçüncü madde
de yazılı komisyon ile müteşebbis arasında işe 
ba.şlama ve bitirme zamanlariyle diğer şartlar 
kararlaştırılarak bir sözleşme akdedilir. 

Keşif tutan 250 000 liradan fazla olan söz
leşmeler ancak Bayındırlık Bakanlığının tasdi
kiyle kesinleşir. 

Müteşebbis, sözleşmede tâyin edilen süre 
içinde iş programı gereğince işe başlamadığı, 

I veya .sözleşmenin diğer hükümlerine riayet et-
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mediği takdirde sözleşme bozularak kurutma iz- 1 
ni geri alınır. 

Ancak mücbir sebeplerden ileri gelen gecik
meler dolayısiyle süre uzatılabilir. Mücbir se
beplerin takdiri üçüncü maddedeki komisyona 
aittir. 

Müteşebbis bu mücbir sebepler dışında söz
leşme hükümlerini yerine getirmediği takdirde 
müteşebbise son olarak bir yıl daha izin verilir-
Bu iznin hitamında dahi sözleşme hükümleri ye
rine getirilmediği takdirde kurutma izni geri 
alınır. 

Bu halde müteşebbis kurutma için yaptığı 
masraflardan dolayı hiçbir hak iddiasında bu
lunamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bataklığın kurutulduğu mü
teşebbis tarafından valiliğe bildirilmesi üzeri
ne keyfiyet üçüncü maddede yazılı komisyon 
tarafından mahallinde tetkik ettirilir. Bu Ko
misyona lüzumu halinde Bayındırlık Bakanlı
ğından bir uzman katılır. Bu uzmanın yolluk 
ve diğer zaruri masrafları Bakanlıkça, ödenir. 
Komisyonca şartlarına uygun olarak kurutul
duğu kabul edilen arazi kurutanlar namına be
delsiz ve harçsız olarak tapuya tescil olunur. 

Ancak kurutulacak arazi üzerinde .kurutma 
için gerekli tesisatın yapılmasına engel olmamak 
ve kurutma işlerini geciktirmemek şartiyle ku-
rutuluncaya kadar elde edilen hak ve menfaat
ler bu arazinin sahiplerine veya kiracılarına 
aittir. Usulü dairesinde kurutma talebi yapıl
dıktan sonra Devlete veya özel idarelere ait yer
ler başkalarına kiraya verilemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kurutanlar, kuruttukları top
raklar üzerinde kurutmanın idamesi için proje
sine göre icabeden bakım, onarım ve temizleme 
işlerini yapmaya mecburdurlar. Bu mecburiyet 
o araziyi sonradan iktisap edenlere de şâmildir. 
Bu husus gayrimenkul mükellefiyeti olarak tapu 
siciline kaydolunur. Bu mükellefiyeti yerine ge-
tirmiyenlerin tapuları iptal olunur. îptal kararı 
valinin müracaatı üzerine mahkemelerce verilir 
ve bu yerler birinci maddede adları geçen sahipr 
leri adlarına tescil edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kurutulan yerler dışında ka
lan eşhasa ait arazide kurutmanın ieabettirdiği 
ve projede gösterilen ve o araziden istifadeye 
mâni teşkil edecek devamlı her türlü tesisatın 
yapılmasına ve tertibatın alınmasına mülk sahip
leri müsaadeye mecburdurlar. 

Müteşebbisler bu halde arazi sahiplerine, el
lerinden çıkan toprak karşılığında isteklerine 
göre ya değerini ödemeye veya kurutulan yer
den iki misli toprağı adlarına tescil ettirmeye 
mecburdurlar. Arazi sahibi bu hususları kabul 
etmediği takdirde bedeli müteşebbisler tarafın
dan verilmek üzere valilikçe ve kamulaştırma yo-
liyle alınarak müteşebbise bu tesisatın yapılma
sı için dervolunur. 

Kamulaştırma voliyle alınan araziden, geri 
kalan kısım küçük parçalara ayrılmış ise mal sa
hibi istediği takdirde bunları da yukarıki hü
kümler dâhilinde kurutanların almaları mecbu
ridir. Arazisi ikiye ayrılan yerlerde kurutanlar 
nakil vasıtaları için geçit temin etmeye mecbur
durlar. 

Bu arazi birinci maddede yazılı daire ve mü
esseselere ait topraklardan ise bir karşılık, kira 
bedeli ve ecrimisil aranmaz. 

Bu topraklar dahi kurutma sonunda asıl ku
rutulan arazi ile birlikte kurutanlar namına ta
puya bağlanır. 

Araziden bir kısmının ziyamı mucip olmıyan 
muvakkat tertip ve tesisler dolayısiyle arazi sa
hibinin varsa zararı veya muhrum kaldığı kârı 
üçüncü maddede gösterilen komisyonca tesbit 

MADDE 8. — Kurutulan yerde eşhasa ait 
tapulu yer mevcutsa bu yerin sahibi, umumi ku
rutma masrafının kendi payına isabet edecek 
miktarını kurutana öder. Bu miktar üçüncü 
maddede yazılı komisyon tarafından tesbit olu
nur. Miktar hakkındaki ihtilâf mahkemece hal-
lolunur. Bu yer, kurutana ait alacağın kanuni 
teminatı hükmündedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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edilecek rayiç üzerinden kurutanlar tarafından 
derhal ödenir. 

Bu maddede yazılı hallerden dolayı çıkacak 
ihtilâflar mahkemece hallolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — 4871 sayılı Sıtma Savaş Ka
nununun 8 nei maddesi gereğince küçük sây 
ödevi île kurutulmuş olan bataklıklardan bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 4753 
sayılı Kanun gereğince dağıtılmak üzeer el kon
mamış olanlarla bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra kurutulacak olanların kurutma
ya iştirak eden şehir, kasaba ve köylerin sınır
ları içinde kalan parçaları, 4753 sayılı Kanun 
gereğince dağıtılmcıya kadar 9 ncu maddedeki 
mükellefiyete tâbi olarak ilgili köy ve belediye
ler halkının müşterek intifama bırakılır. 

Bu bataklıkların hak sahibi çiftçilere dağıtı
mında 4753 sayılı Kanun gereğince tahakkuk 
ettirilecek borçlandırma değerleri aynı kanundaki 
usullere göre belediye ve köy sandıklarına öde
nir. 

idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 78 nci 
maddesi uyarmca özel idarelerin bu kurutmaya 
katılmaları halinde ihtiyar ettikleri masraf, 
ikinci fıkra gereğince tahakkuk ettirilecek borç
landırma değerlerinden, çıkarılarak özel idareye 
ve fazlası köy ve belediye sandıklarına ödenir. 

BAŞKAN — Komisyondan bir noktayı sor
mak mecburiyetindeyim. îdarei Umumiyei Vilâ
yat Kanunundan bahsediyorsunuz, iller idaresi 
Kanunu çıkmıştır. Akif Bey bu idarei umumiyei 
vrlâyattan maksat nedir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA AKlF 
lYlDOĞAN (Kars) — Efendim eski idarei U-
mumiyei Vilâyat Kanununun özel idarelere taal
lûk eden kısım halâ bugün, Cumhuriyet Devrin
de bâzı yamalar, parçalar almış olmakla beraber, 
yürürlüktedir, 78 nci madde de yürürlükte olan 
maddeler cümlesindendir. ibare doğrudur. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Efendim, 
bendeniz heyetinize komisyonlara ve Hükümete 
teşekkür etmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Bu kanunun bu maddesi Adalet ve Tarım Ko
misyonlarınca başka türlü tertip olunmuştur. 
Sağlık Bakanlığı da bu kanunun Adalet Komis-
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yonunun tertip ettiği şekilde çıkması temayülün -
dedir. 11 nci madde Adalet Komisyonunca şu 
şekilde tertip olunmuştur: 

Sıtma Mücadelesi Kanununun 8 nei maddesi, 
bataklık civarındaki halkı kurutmada mecburi 
olarak çalıştırmaktadır ve mecburi olarak çalıştı
rılan adamlara bataklık kurutulduğu takdirde bu 
arazi verilmektedir. Bu suretle Sağlık Bakanlı
ğının elinde bu sahada, halkı teşvik edici bir meka
nizma bulunsun ve daha fazla iş görebilsin fikri 
Tarım ve Adalet komisyonlarında da benimsenmiş
tir. Yalnız Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği 
şekil, bu kurutulan bataklıktan hâsıl olan arazi, sıt
ma mücadelesi mükelleflerine yani kurutanlara 
verilmesin ve o mıntakanm Toprak Kanununa 
göre, halkına tevzi edilsin, bundan hâsıl olacak 
intifa yine bu mm taka halkına intikal etsin, diye 
konmuştur. Bendenizce daha kolay olanı" Adalet 
Komisyonunun maddesidir. Onun üzerinde müza
kere yapılmasını ve kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Çınar, Adalet Komisyonu 
maddesinin müzakeresi hakkında mazbatada bir 
şerhiniz yoktur. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Efendim, 
bu nokta hakkındaki itirazımı komisyonda ar-
zettim. 

BAŞKAN — Hakikata vusul için, komisyon 
ne diyor? Bir kere de onu dinliyelim. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI 
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, zannederim 
ki, mâruzâtımın sonunda arzetmiştim. 

Sıtma mücadele mükellefiyetinin icabı olarak, 
bir köy veya şehir halkından bir kısmı, muayyen 
günlerde gidecek ve o bataklığın kurutulmasında 
çalışacaktır. Sıtma ile Savaş Kanununun emri 
budur. 

Kurutulan bu arazi ne olacaktır? Burada mu-
sarrah olmadığına göre, tabiî Devlete intikal ede
cektir. 

Şimdi haklı olarak Adliye Komisyonu bunu 
düşünmüş, demişler ki ; bunu mademki müte
şebbislere verelim, bir bataklığın kurutulması, 
Sıtma Kanunu gereğince, çok defa bir senede 
nasip olur bir iş değildir, bir senede nasip olsa 
bile bu mükellefleri tesbit etmeye imkân yok
tur. Bunu kurutanların isimleri belli değildir. 
Belli olsa bile kabili tevzi midir, değil midir? 
Değilse kendilerine kaç metre toprak verece
ğiz? Binaenaleyh çalışanlar o köy ve kasaba 

- 133 -



B : 29 13. 
halkmdandır* Biz bu toprağı belediyenin veya 
bulunduğu köyün intifama terk edelim diye 
düşündük. Bu toprakları köylüye dağıtmak iea-
bederse Toprak Kanununa göre dağıtılsın. Bun
ların bedeli ne ise, bunu Hükümet almasın. Mal 
sahibi olarak belediyeye veya köyün şahsiyeti 
hükmiyesine verilsin. Çok müteşekkiriz ki, bu 
dâvayı ilk defa Adalet Komisyonu ortaya koy
muştur, fakat kanaatimizce Bayındırlık Komis
yonu bunu kabili tatbik olacak bir şekle sok
muştur. 

Dr. S A İM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, bu bataklıklar nükse meyyaldir. Çünkü 
bunlar taban sularıdır, aşağıdan yukar ıçıkar. 
Kurutmaya teşebbüs edersiniz ama bir de ba
karsınız, burada komisyon namına söylendiği 
gibi, ikinci defasında, orada çeltik yapılıyorsa 
ekmezler, Sıtma ile D. D. T. ile ve sair suretle 
mücadele mümkün iken bu çeltikçiliğe de mâni 
olmak doğru değildir. Çünkü pirinç, memleke
tin mühim bir gıdası ve varidat membaıdır. 
Onun için ayrı kanunlar yapılmıştır ama bu ka
nunları kim dinler. Biz pirinçten vazgeçemeyiz. 
Biraz evvel heyeti muhteremeye arzetmiştim, 
sıtmanın türlü mücadelesi var onun için batak
lığı kurtaracağız derken karşımıza bir de pirinç 
işi çıkar. Köylü kurutulmasından memnun ol
maz. Kurutulursa bâzı hâdiseler de çıkar. 

Sonra bir de teffiz meselesi ortaya çıkıyor. 
Bilmem ki bu maddeyi nasıl telif edeceğiz"? Eko
nomi meselesi bir tarafta, teffiz meselesi bir ta
rafta.. Çünkü çok mühim bir meseledir, biz pi-
rinçsiz yapamayız, biz pilavcı milletiz. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu madde
sinin görüşülmesi hakkında Bayındırlık Komis
yonunun noktai nazarı nedir? 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Söz 
İsterim.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — 

Efendim; Bayındırlık Komisyonunun teklif ve 
tedvin ettiği madde gayet yerindedir, şu bakım
dan : Sıtma ile Savaş Kanununun sekizinci mad
desine göre mükellefiyet beş günü tecavüz ede
mez. Bu umumiyetle üç veya dört gün olarak tâ
yin edilir. Binaenaleyh bu kadar zaman zarfın
da bir adamın kazacağı hendek miktarı, muay
yen genişlik ve derinlikte olmak üzere dört met
reden ibarettir. Farzedin ki, kendisine altı met
relik • bir • yer verdik, 150 kişinin kuruttuğu bir 
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bataklığın tevzii icabettiği zaman insan başına 
gayet az bir yer düşecektir. Bu tatbikatta güç
lük doğurur. Şurada bir kayıt vardır ve yerin
dedir : (4753 sayılı Kanun gereğince dağıtılınca-
ya kadar...) denilmektedir. Zaten bu, tevzi müd
detine kadar onların intifama bırakılmıştır. Bu 
şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin Adalet Komisyonu metni 

üzerinden görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

Ahmet Ali Çınar 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu metninin 
esas tutulmasını teklif ediyorlar. Dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Madde hakkında başka söz istiyen yoktur. 
• Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Madde ka

bul edilmiştir. 

MADDE 12. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
15 nci maddesinin birinci fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
imi edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2644 sayılı Tapu Ka
nununun 15 nci maddesinin birinci fıkrası şü
mulü haricinde kalan bir usulle 29 . XII . 1934 
tarihinden sonra kurutulan bataklık, bataklık 
mahiyetinde olan göl, su birikintileri hususi şa
hıslar namına tapuya tescil edilmemiş ise kuru
tup da zilyedlikleri devam edenler namına harç
sız ve bedelsiz olarak bu kanun hükümlerine gö
re tapuya tescil olunur. 

Kurutanların şahısları veya kurutulan yerin 
hudut ve mülkiyet hakkındaki ihtilâflar mah
kemece hallolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
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3. — istanbul Üniversitesi Kuruluş kadrolaı ı 

hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/551) [1] 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam ve Bütçe 
Komisyonu sözcüsü buradadır. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen. Yok 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 30. V I . 1948 tarihli ve 5234 
sayılı Kanunla İstanbul Üniversitesine katılmış -
olan Orman Fakültesine ait bağlı (1) sayılı kad
ro cetveli 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 sayılı 
İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanu
nundaki (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde cet
velle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen Orman Fakültesi ek görev tazminatı 
kadrosu, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALIN (Kastamonu) — Millî Eğitim Komisyo
nunun bu maddeye raptettiği bir L cetveli var
dı. Bütçe Komisyonu bu L cetvelini buradan al
mış ve İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçesine 
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raptetmiş olduğu için, bu L cetvelinin buradan 
çıkarılması lâzımdır. Yanlışlıkla basılmıştır,, ar
zım budur. 

BAŞKAN — B u L cetvelinin yanlışlıkla ba
sıldığı Sözcü tarafından ifale olunmaktadır, çı
karıyoruz. 

İki sayılı cetvelle birlikte maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Cet
velle b.irlikte madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Orman Fakültesi kadrolarında 
görevli bulunanlardan kadro, aylık ve unvanla
rı değiştirilmemiş olanların yeniden tâyinlerine 
lüzum olmayıp müktesep aylıklarının verilmesi
ne devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1950 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemimizde başka madde yoktur, önü

müzdeki Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17, 45 

4. — Muğla Milletvekili Asım Gürsu'nun, Gü
zel Sanatlar Akademisi Mimari şubesi öğrencile
rinden bâzılarının vâki şikâyetlerine cevap veril
memesi sebeplerine dair sorusuna Millî Eğıitim 
Bakanı Tahsin Bankuoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/422) 

Ankara : 26 Aralık 1929 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Güzel Sanatlar Akademisi Mimari şubesi son 
sınıf talebesinden bâzı öğrenciler, 1949 senesi 

1] 123 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

imtihanlarında aldıkları kesirli notlar (buçuk
tan) aşağı olduğu için tam numaraya iblâğ 
olunmıyarak sınıfta bırakümışlardır. 

Bunlardan dört öğrenci Millî Eğitim Bakan-
lğma yazı ile ve şikâyet yoliyle yaptıkları mü
racaata imtihan talimatnamesinin bir madde
sinde kesir kelimesi mutlak olarak zikredilmiş 
olduğundan kesir miktar itibariyle her ne olur
sa olsun tam numaraya iblâğ edilmesi lâzım ge
leceğini ve bu iddia ile bu hatanın tashih ve 
mektepten mezun kılınmalarını istemiş olduk
ları halde aradan üç buçuk aydan fazla zaman 
geçmiş olmasına rağmen bu şikâyetlerine henüz 
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bir cevap verilmemiş olduğunu ifade etmekte
dirler. 

Bu ifadeye göre Anayasanın 82 nci maddesi 
hükmünün henüz yerine getirilmemiş olduğu 
neticesine varılmış olduğundan bu husus hak
kında yazılı olarak bilgi verilmesini ve ilgili 
Bakanlık nezdinde delâlet edilmesini rica ede
rim. Saygılarımla. 

Muğla Milletvekili 
Asım Gürsu 

Ankara, 12 . I . 1950 

10/47 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü sözüy
le alman 28 . XII . 1949 tarih ve 6/422 - 6105/4142 
nayılı yazılarına karşılıktır: 

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimar
lık Bölümü öğrencilerinden bâzılarının vâki şi
kâyetlerine cevap verilmemesi sebebinin Bakan
lığımızca yazılı olarak bildirilmesi hakkında 
Muğla Milletvekili Asım Gürsü tarafından Yük
sek Başkanlıklaffına verilen yazılı önerge ince
lenmiştir : 

1. Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mi
marlık Bölümünde 1944 - 1945 öğrenim yılında 
uygulanmaya başlıyan talimat mucibince imti
handa öğrencilere verilen notların ortalamasın
da çıkan buçuktan aşağı (meselâ 4,1 gibi) not
ların üst tam sayıya çıkarılması keyfiyeti tat
bikatta doğru görülmeyip, kesirli not halinde, 
buçuk ve buçuktan fazla kesrin üst tam sayıya 
çıkarılması, buçuktan aşağı olan kesirlerin ise 
hazfedilmesi uygun görülerek buna göre işlem 
yapılması hususu Akademiye 1945 yılında bir 
emirle tebliğ olunmuştur. 

2. Kesirli notlarda ne suretle işlem yapıla-
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cağı hakkındaki bu tebligat Akademi idaresin
ce resmen ilân edilmek suretiyle öğrencilere 
duyurulmuş ve o yıldan itibaren tatbikat bu 
esasa göre yapılagelmiştir. 
, 3. 1948 -1949 ders yılı sonunda yapılan im

tihanda aldıkları notun kesirleri yarımdan aşa
ğı olduğu için sınıfta kalmış sayılan öğrenciler 
Bakanlığımıza müracaat ederek kesirli notların 
tam sayıya çıkarılması suretiyle kendilerinin 
Akademiden mezun sayılmalarını istemişlerse de 
1945 -1946 ders yılından beri tatbik edilmekte 
olian usul dışında bir işlem yapmaya ve müra
caat sahiplerinin Akademiden mezun sayılma
larına imkân görülememiştir. 

4. Ancak Yüksek Mimarlık bölümünün son 
sınıfına kadar gelmiş bulunan bu mimar nam-
zetlerinin beş yıllık yüksek öğrenim haklarının 
tamamen zayi olmaması gibi bir düşünce ile işi 
inceliyen Bakanlığımız, bu durumdaki öğrenci
lerin bu defaya mahsus olmak üzere, içinde bu* 
lunduğumuz ders yılının ikinci semestrinde 
başlıyacak olan diploma projesi imtihanı esas
larına göre yeni ve kesin bir meslekî yoklama
ya tâbi tutlmalarına karar vermiştir. 

Bu suretle gerek Bakanlığımıza dilekçe ile 
müracaatta bulunmuş olan gerek müracaat et
memekle beraber aynı durumda bulunan öğren
ciler için yeni bir imtihan hakkı verilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu yoklamada muvaffak olan öğrenciler 
Akademi Mimarlık Bölümünden mezun olacak
lardır. 

Bu hususta ittihaz olunan ve Güzel Sanat
lar Akademisi Müdürlüğüne tebliğ edilmek üze
re bulunan karar Akademi idaresi tarafından 
ilân suretiyle öğrencilere duyurulacaktır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederim. 
M. Eğ. Bakanı 
T. Banguoğlu 



T. B. M. M. Basımevi 



S Sayısı: 77 ye ek 
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı ve Burdur Milletvekili Ahmet 
Ali Çınar'ın, Tapu Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında Kanun teklifine dair Bayındırlık Komisyonu raporu (2/6). 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayiîidırlık Komisyonu 
••"-' 'E süs No. 2/6 "••'• ; 

Karar Nö. 9 

10 . I . 1960 

\ Yüksek Başkanlığa 

..,.-.2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci madde
sinin birinci fıkrastoıü'değiştirilmesi'-hakkında 
Burdur Millet vekiU,.; Ahmet Ali Çijsar-, tarai'm-
dan> yapılan teklif .İçişleri, Tarım, • Maliye ve 
Adaleti Komisyonlarından geçtikten sonra'; Ka
mutayın 19 . X I I . 1949 gün'lü' oturumunda ' mü
zakere :edilmek üzere gündeme alınmış iken vâki 
istök üzerine bir defa da KomisyonumııZ'ea gö
rüşülmek üzere havale buyrulmuş idi. 

Komisyonumuz; Bayındırlık Bakanlığı yet
kili temsilcileri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıkları temsilcileri" ile Toprak Dağir 
tim Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlerinin de huzuriyle. esas .teklif, Adalet, 
Tarım, İçişleri, Maliye Komisyonlarının gerek
çelerini, Adalet ve Tarım Kimisyonlarınm tan-

v.zim etmi^ oldukları "madde metinlerini incele
miştir^ ••'•.• ,•; ' . ' • • ; 

Bataklıkların kurutulması' suretiyle heni 
memleketimizin sağlık durumunun ıslah edile
ceğini ve hem de Ziraate elverişli arazi kazan-

• mak suretiyle' Ekonomik sahada istifadeli net:-: 

çeler.sağlanacağına• şüphe,etmiyen Komisyonu-] 
'muz tasarıyı esas itibariyle ve tamamen yerinde, 
bulmuştur. Ancak maddeler üzerinde aşağıdaki 

~r esaslar:, dâhilinde ,;bâzı değiştirmeler yapılmıştır. 
Şöyle ki : : :" :•*,••'-, . ; 
' 'Madde 1 ::'/Tarım'.-, ve. Adalet Komisyonla
rının' ntetriinde alelıtlak göl .tâbiri kullanılmış
tır. Her gölün mutlaka bataklık olamıyacağı 

.<• düşünülerek-: (bataklık mahiyetindeki göller) 
; peklinde değiştirilmiştir; ' . • 

Madde 2 : Adalet Komisyonunun, bu mad
de metninin ikinci fıkrasmada köylüler tabi

riyle birlikte köyler tâbiri de kullanılmıştır. 
Bundan başka; teknik bakımdan işin esaslı 

bir şekilde düzenlenmesi lüzumunu duyan Ko
misyonumuz, keşif miktarı tahdit edilmeksizin 

* âvatı projelerin kâffesinin Bayındırlık Bakan
lığınca tetkikini esas ittihaz etmek ve Bayın
dırlık Bakanlığınca tetkik işinin gecikmemesi 
için muayyen bir müddet kabul etmek: suretiyle 
maddede değişiklik yapmıştır. 

Madde 3 : Bu maddede esas olarak yapılan 
değişiklik Adalet Komisyonu tasarısında : 
•'•' (Kurtulacak yer "Devletin hüküm ve tasarru

fu altında bulunduğu veya Hazineye ait olduğu 
halinde Komisyon. Maliye Bakanlığının da mü
talâasını alır) fıkrası; esasen üçüncü maddede 
zikredilen Komisyonda Maliye temsilcilerinin de 
^bulunması itibariyle, zait ve işin lüzumsuz yere 
uzatılmasını mucip olacağı gözönünde tutularak, 
maddeden tayyedilmiştir. " 

Madde 4 : Tarım Komisyonunun, altıncı 
'maddesi aynen -dördüncü madde ' olarak: alıhmış 
ve ancak bataklıkların hududunu tesbit eden esas 
komisyona tapu memurunun da ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

Madde 5 .-Adalet Komisyonunun dördüncü 
maddesi, beşinci madde olarak alınmıştır. Ancak 
maddenin esas ruhu muhafaza edilmekle beraber 
fuzuh temini bakımından bâzı değişiklik yapıl
mıştır.' 

Madde 6 : Adalet' komisyonunun altıncı mad
desi alınmakla beraber, katî projelerin, tetkiki için 
Bayındırlık Bakanlığına üç aylık bir' müddet1 ve
rilmesi, işin Bayındırlık Bakanlığınca bugün yü
rütülmekte olan esaslar dâhilinde bir sözleşmeye 
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bağlanması lüzumlu görülmüştür. 

Bundan başka sözleşme gereğince verilen müd
det, mücbir sebepler dışında dahi bir sene uza
tılmak suretiyle müteşebbisi lehine geniş bir im
kân sağlanmıştır. 

Madde 7 : Bataklığın kurutulduğunu tesbit 
edecek olan komisyona lüzumu halinde Bayındır
lık Bakanlığının bir uzmanının da iştiraki bâzı 
işlerin teknik ehemmiyeti bakımından zaruri gö
rülmüş ve maddede buna göre değişiklik yapılmış
tır. 

Madde 8 : Adalet Komisyonunun dokuzuncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9 : Adalet Komisyonunun dokuzuncu 
maddesi metninde (Tedbirleri) kelimesi yerine 
(işleri) kelimesi konulmuş, ayrıca bakım, onarım 
ve temizleme işlerine ait mükellefiyetin, (gayri
menkul mükellefiyeti) olarak tapu sicilline kay
dı da lüzumlu görülmüştür. 

Madde. 10 : Adalet Komisyonunun 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiş olmakla beraber 
maddenin vuzuhu bakımından bâzı ilâveler ya
pılmıştır. 

Madde 11 : Sıtma Savaş Kanununun 8 nci 
maddesi hükmüne göre küçük say mükellefiyeti 

MADDE 1. — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olan veya Hazinenin, katma ve özel büt
çeli daire ve müesseselerin mülkiyetinde bulunan 
bataklık ve bataklık mahiyetindeki göl ve su biri
kintileri her hangi bir suretle kurutulduğu tak
dirde bu kurutmadan hâsıl olan arazi aşağıdaki 
hükümlere göre kurutanlar namına tescil olunur. 

MADDE 2. — Kurutma isteğini havi dilekçe; 
valiliğe verilir. Kurutulacak yer birkaç ilin 
sınırı içinde ise müracaat büyük parçanın bulun
duğu mahal valiliğine yapılır. Yetki ihtilâfı ha
linde isteğin hangi valilikçe inceleneceğini Ba
yındırlık Bakanlığı tâyin eder. 

Bu dilekçe üzerine keyfiyet ilgili köylere veya 
belediyelere bildirilir ve üç ay süre ile gazete ve 
mahallî adedlere göre ilân edilir. Bu süre içinde 

ile kurutulmuş veya kurutulacak olan arazinin 
doğrudan doğruya kurutanlara verilmesi şeklinde
ki metin, 4753 sayılı Toprak Dağıtımı Kanunu 
hükümlerine uygun düşecek bir şekilde madde 
yeniden, tertiplenmiştir. 

12, 13, 14 ncü maddelerle geçici madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü 

Trabzon Ankara 
8. Day R. Börekçi 

Kâtip 
Konya Aydın Burdur 

R. Erel Mitat Aydın A. A. Çınar 
imzada bulunamadı. 

Elâzığ Eskişehir îzmir 
M. Arpacı K. Zeytinoğlu B. Nevzat Anman 

İmzada bulunamadı. 
Kars Niğde Samsun 

M. Bahadır t. R. Soyer Y. Kalgay 
Sinob îsparta Tunceli 

Lûtfi Aksoy K. Aydar M. Tan 
İmzada bulunamadı. 

Kocaeli Sivas 
A. F. Abasıyamik H. Işık 

köyler, köylüler veya belediyeler kurutmaya is
tekli olmadığı ve Sıtma Savaş Kanununun seki
zinci maddesinde yazılı küçük say mükellefiyeti 
ile yapılamıyacağı anlaşıldığı takdirde, avan 
projenin hazırlanması için valilikçe dilekçe sa
hiplerine gerekli tebligat yapılır ve avan proje
lerin 15 günden aşağı olmıyarak münasip bir süre 
içinde hazırlanarak valiliğe verileceği de bu teb
ligatta açıklanır. 

Avan - projeler incelenmek üzere valilikçe Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlık bu avan - proje hakkındaki mütalâ
asını en çok iki ay içinde valiliğe bildirir. 

Kurutmayı bir veya mütaaddit köy tüzel ki
şilikleri üzerlerine almak isterlerse avan-proje
si valiliğin işarı üzerine Bayındırlık Bakanlı
ğı tarafından yaptırılır. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎ-
RİŞİ 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde $düe* 
cek topraklar hakkında Kanun tasarısı 

( S. Sayısı : 77 ye ek) 



Köyler tarafından yapılan müracaat, kuru-
tulüfcası iatenilen yerin münasebeti bakımın
dan incelenir ve ihtiyaca göre kurutmanın hangi 
köye veya köylere verilmesi lâzımgeldiği üçün
cü maddede yazılı komisyon tarafından karar
laştırılır. 

MADDE 3. — İkinci madde gereğince Ba
yındırlık Bakanlığından gelen avan - projeler va
linin başkanlığında defterdar, Bayındırlık, Sağ
lık ve Sosyal yardım, Tarım müdürleriyle bu
lunduğu takdirde Su işleri Müdürü ve Sıtma 
Savaş Başkanından teşekkül edecek bir komis
yon taraf mdan tetkik edilerek bir karara bağla
nır. 

MADDE 4. — Komisyon bu yerin kurutulma
sına karar verdiği takdirde kurutma müsaadesi 
alan müteşebbis, komisyon tarafından mahallin
de tesbit edilen bataklık sınırlarını mahallî 
şartlara uygun sabit işaretlerle belirtmek ve bu
nun muntazam bir pılânını yaptırarak beş nüs
ha olarak valiliğe vermekle mükelleftir. 

Bataklık sınırlarını yerinde tesbit edecek 
komisyonlara tapu memurları da katılır. 

MADDE 5. — Kurutma müsaadesi verilen 
müteşebbise katî projeyi yaptırması için komis
yon karariyle münasip bir süre verilir ve key
fiyet valilikçe müteşebbise tebliğ olunur. 

MADDE 6. — Katî projeler bataklık sınırı
nı gösteren ve dördüncü maddede zikredilen 
plânla birlikte valilikçe Bayındırlık Bakanlığı
na gönderilir. 

Bakanlık bu projeler hakkındaki mütalâası
nı en çok üç ay içinde bildirir. Katî projenin 
Bakanlıkça tasdikini mütaakıp üçüncü madde
de yazılı komisyon ile müteşebbis arasında işe 
başlama ve bitirme zamanlariyle di&er şarllar 
kararlaştrılarak bir sözleşme akdedilir. 

Keşif tutarı 250 000 liradan fazla olan söz
leşmeler ancak Bayındırlık Bakanlığının tasdi
kiyle kesinleşir. 

Müteşebbis, sözleşmede tâyin edilen süre 
içinde iş programı gereğince işe başlamadığı 
veya sözleşmenin diğer hükümlerine riayet et
mediği takdirde sözleşme bozularak kurutma iz
ni geri alınır. 

Ancak mücbir sebeplerden ileri gelen gecik
meler dolay isiyle süre uzatılabilir. Mücbir se

beplerin takdiri üçüncü maddedeki komisyona 
aittir. 

Müteşebbis bu mücbir sebepler dışında söz-
îesi; i e hükümlerini yerine getirmediği takdirde 
müteşebbise son olarak bir yıl daha izin verilir. 
Bu iznin hitamında dahi sözleşme hükümleri 
yerine getirilmediği takdirde kurutma izni ge
ri alınır. 

Bu halde müteşebbis kurutma için yaptığı 
masraflardan dolayı hiçbir hak iddiasında bu
lunamaz. 

MADDE 7. — Bataklığın kurutulduğu mü
teşebbis tarafından valiliğe bildirilmesi üzeri
ne keyfiyet üçüncü maddede yazılı komisyon 
tarafından mahallinde tetkik ettirilir. Bu Komis
yona lüzumu halinde Bayındırlık Bakanlığından 
bir uzman katılır. Bu uzmanın yolluk ve diğer 
zaruri masrafları Bakanlıkça ödenir. Komisyonca 
şartlarına uygun olarak kurutulduğu kabul edi
len arazi kurutanlar namına bedelsiz ve harçsız 
olarak tapuya tescil olunur. 

Ancak kurutulacak arazi üzerinde kurutma 
için gerekli tesisatın yapılmasına engel olmamak 
ve kurutma işlerini geciktirmemek şartiyle kuru-
tuluncaya kadar elde edilen hak ve menfaatler 
bu arazinin sahiplerine veya kiracılarına attir. 
Usulü dairesinde kurutma tabiî yapıldıktan son
ra Devlete veya özel idarelere ait yerler başkala
rına kiraya verilemez. 

MADDE 8. — Kurutulan yerde eşhasa ait 
tapulu yer mevcutsa bu yerin sahibi, umumi ku
rutma masraf mm kendi payına isabet edecek mik
tarım kurutana öder. Bu miktar üçüncü maddede 
yapılı komisyon tarafından tesbit olunur. Miktar 
kakımdaki ihtilâf mahkemece hallolunur. Bu yer, 
kurutana ait alacağın kanuni teminatı hükmün
dedir. (Adalet Komisyonunun 8 nci maddesi). 

MADDE 9. — Kurutanlar, kuruttukları top
raklar üzerinde kurutmanın idamesi için proje
sine göre icabeden bakım, onarım ve temizleme 
işlerini yapmaya mecburdurlar. Bu mecburiyet 
o araziyi sonradan iktisap edenlere de şâmildir. 
Bu husus gayrimenkul mükellefiyeti olarak tapu 
siciline kaydolunur. Bu mükellefiyeti yerine ge-
tii'iniyenlerin tapuları iptal olunur. îptal kararı 
valinin müracaatı üzerine mahkemelerce verilir. 
Ve hu yerler birinci maddede adları geçen sahip
leri adlarına tescü edilir. 

( S. Sayısı : 77 ye ek ) 



MADDE 10. — Kurutulan yerler dışında ka
lan eşhasa ait arazide kurutmanın icabettirdiği 
ve projede gösterilen ve o araziden istifadeye 
mâni teşkil edecek devamlı her türlü tesisatın 
yapılmasına ve tertibatın alınmasına mülk sahip
leri müsaadeye mecburdurlar. 

Müteşebbisler bu halde arazi sahiplerine, el
lerinden çıkan toprak karşılığında isteklerine 
göre ya değerini ödemeye veya kurutulan yer
den iki misli toprağı adlarıma tescil ettirmeye 
mecburdurlar. Arazi saihibi bu hususları kabul 
etmediği takdirde bedeli müteşebbisler tarafın
dan verilmek üzere valilikçe ve kamulaştırma 
yoliyle alinarafk müteşebbise bu tesisatın yapıl-

' ması için devrolunur. 
Kamulaştırma yoliyle alınan araziden geri 

kalan kısım küçük parçalara ayrılmış ise mal 
sahibi istediği takdirde bunları da yukarıki hü
kümler dâhilinde kurulanların almaları mecbu
ridir. Arazisi ikiye ayrılan yerlerde kurutanlar 
nakil vasıtaları için geçit temin etmeye mecbur
durlar. 

Bu arazi birinci maddede yazılı daire ve mü
esseselere ait topraklardan ise bir karşılık, ki
ra bedeli ve ecrimisil aranmaz. 

Bu topraklar dairi kurutma sonunda asıl ku
rutulan arazi rle birlikte kurutanlar namına ta
puya bağlanır. 

Araziden bir kısmının ziyamı mucip olmı-
yan muvakkat tertip ve tesisler dolayısiyle ara
zi sahibinin varsa zararı veya mahrum kaldığı 
kârı üçüncü maddede gösterilen komisyonca 
tesbit edilecek rayiç üzerinden kurutanlar tara
fından derhal ödenir. 

Bu maddede yazılı hallerden dolayı çıkacak 
.ihtilâflar mahkemece hallolunur. 

MADDE 11. — 4871 sayılı Sıtma Savaş Ka
nununun 8 nei maddesi gereğince küçük sây 
ödevi ile kurutulmuş olan bataklıklardan bu 
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' kanunun yürürlüğe girdiği târihe' kadar, 4753 
i sayılı Kanun gereğince dağıtılmak üzere el kon

mamış olanlarla bu kanunun yürürlüğe girdiği 
; tarihten sonra kurutulacak olanların kurütma-
| ya iştirak eden şehir, kasaba ve. köylerin sınır-
j lan içinde kalan parçalan, 4753 sayılı Kanun 
i gereğince dağıtlıncaya kadar 9 ncu maddedeki 
j mükellefiyete tâbi olarak ilgili köy ve beledi-
| yeler halkının müşterek intifama bırakılır. 

Bu bataklıkların bak sahibi çiftçilere dağı
tımında 4753 sayılı Kanun gereğince tahakkuk 
ettirilecek ^borçlandırma' değerleri aynı kanun
daki usullere göre belediye ve köy sandıklarına 
ödenir. 

îdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 78'ıici 
j .maddesi uyarınca özel idarelerin-bu kurutmaya 
i katılmaları halinde ihtiyar ettikleri, masraf, 
i ikinci fıkra gereğince tahakkuk ettirilecek borç-
i 1 andırma değerlerinden çıkarılarak, özel idareye 
i ve fazlası köy ve belediye sandıklarına ödenir. 

İ MADDE 12. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
t 15 nei maddesinin birinci fıkrası kaldırılmıştır. 

I GEÇÎÇı MADDE 1. — 2644, sayılı Tapu ,Ka-
| nununun 15 nci maddesinin ibirinci fıkrası şÜ-

laulü haricinde kalan bir usulle 29. XII .1934 
I tarihinden sonra kurutulan bataklık, bataklık 
I mahiyetinde olan göl, su birikintileri hususi şa-
I 'hışlar namına tapuya tescil edilmemiş ise kuru

tup da zilyedlikleri devam edenler namına harç
sız ve bedelsiz olarak bu kanun hükümlerine gö
re' tapuya tescil olunur. 

Kurutanların şahısları veya kurutulan yer-
I 1er hudut ve mülkiyet hakkındaki ihtilâflar 

mahkemece hallolunur. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
. yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
j yürütür. • 
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S. Sayısı: 123 
İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında 5247 sayılı Kanu
na ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komiyonları rapor

ları (1 /551) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü , 9 . V . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-1322 

Büyük Millet Msclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8.IV.1949 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyim birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
>?. Günaltay 

GEREKÇE 

Üniversiteler Kanununa ek olan 30 . VI . 1948 tarihli ve 5284 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
maddesi uyarınca İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısını ha
zırlamak için 28 . X . 1948 tarihinde toplanan adı geçen Fakülte Profesörler Kurulu, Fakültenin 
bugünkü durumu ile yakın gelecekteki ihtiyaçlarını göz önüne alarak öğretim üye ve yardımcıla
rı ile memurlar kadrolarını kanun tasarısına ilişik cetvellerde gösterildiği veçhile tesbit etmiştir. 

a) öğretim üyeleri; Yüksek Orman A'e.vtehi ;J0 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sayılı Yüksek Zi
raat Enstitüsü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 18 . VI . 1934 tarihli ve 
2524 sayılı Kanunla fakülte olarak Yüksek Ziraat Enstitüsüne 25 . VI . 1934 tarihinde katılmış
tır. ;.fvvv-'V -.•••• 

Orman Fakültesinde 9 enstitü ve bu enstitülere bağlı olmak üzere silvükültür, botanik, orman 
koruma, entomoloji, orman mahsûlleri ve kıymetlendirme, amenajman, orman politikası, toprak 
ve ekoloji, inşaat, sel yatakları, transport tesisleri, işletme ekonomisi, hâsılat bilgisi, ekonomi ve 
maliye, geodezi kürsüleri bulunmaktadır. 

Yukarda adları geçen bu 15 kürsü halen 9 profesör tarafından idare edildiğinden bâzı profe
sörlere birkaç kürsünün öğretim ve araştırma işleri verilmiş bulunmaktadır. 

Araştırma, fakültenin öğretim görevi kadar esaslı ve önemli bir görevidir. Bu görevini ön 
plâna almak, beklenilen, istenilen başarıları sağlamak için profesörler kadrosunun 16 ya çıkarıl
masına, profesörler tarfından idare edilecek enstitü ve lâboratuvarlarla iş yerlerinde pratik ça
lışmaları sağlamak ve onların nezareti altında ders verdirmek, yetiştirmek için de 20 doçente ih
tiyaç vardır. 

b) öğretim yardımcıları arasında bulunan asistanların görevleri 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 40 neı maddesinde yazılıdır. 15 kürsüsü olan fakültenin enstitülerinde, lâboratuvâr ve 
çalışma yerlerinde tercüme, inceleme, araştırma, uygulama gibi islerinde halen çalıştırılan 15 
asistanla Üniversiteler Kanununun 40 ncı maddesinde yazılı görevlerin iyi bir şekilde yapılabil
mesi mümkün değildir. Bilhassa gelecekteki öğretim üyelerini, bulucularını yetiştirmek, çeşitli 
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yönlerde yapılması gerekli araştırmalarda çalıştırmak için en az daha 17 asistana lüzum görül
mektedir. 

öğrencilerin yabancı dillerle yazılmış «serleri okuyup anlıyabilmelerini sağlamak üzere 50 şer 
lira aylıklı Almanca, Fransızca, İngilizce için 3 okutman kadrosu konulmuştur. 

c) Memurlar kadrosu : Fakültenin hakiki ve asgari ihtiyacı, 5247 sayılı İstanbul Ünaiversite-
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile fakültelere verilen memur kadroları göz önünde bulundurularak 
tesbit edilmiştir. 

Orman Fakültesinin memleket kültür ve ekonomisine daha elverişli hizmetlerde bulunması için 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/551 
Karar No. 9 

29 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5247 sayı',1. Kanuna ek kanun tasarısını 
incelemek üzere 19 . XI I . 1949j tarihinde topla
nan komisyonumuz, Orman Fakültesi hakkında
ki cetvelleri incelemiş ve aşağıdaki kararı al-
nyştnv 

Doçent adedinin 25 e çıkarılması uygun gö
rüldü. 

Asistan adedi ise 40 olarak tespit olundu. Or
man Fakültesi kadrosunun Hükümet teklifinde 
bir tane 150 lik profesör olduğu görülmüş ise de 
fakültede "halen 150 lik iki profesör bulunduğun
dan kadrodaki 150 lik profesör adedinin ikiye çı-
karümas , uygun görüldü. Diğer profesör adedi 
avnen kabul edildi. 

4 profesör, 18 doçent, 21 asistan kadrosu L 
cetveline alınmıştır. Bu hususa ait cetveller ili
şikti ı\ 

Hükümet tasarısındaki maddeler aynen kabul 
edilerek havaleleri gereğince Bütçe Komisyonu
na verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
Trabzon Maraş Kars 

M. R. Tar&kçıoğlu E. Soysal T. TaşhiTan 
İmzada bulunmadı 

Ankara Çoruh İzmir 
.1 . R. Bekman II. İlgaz E. Çınar 

Mardin Trabzon Urfa 
Y. Mardin . Z. Dranaz S. K. Yetkin 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/549 
Karar No. 41 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki. 5247 sayılı Kanuna ek olarak Mil!i 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
9 . V . 1949 tarihli ve 71/1322 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise yunulan Kanun tasarısı Mili' 

10 1950 

Rğitim Komisyonu raporiyle birlikte Komisyo
numuza havale bııyurulmakla Millî Eğitim Ba
kanı Tahsin Bangııoğlu ve adı geçen Üniversite 
Rektörü ve Maliye Bakanlığının yetkili temsil
cisi hazır okluğu halde incelenip görüşüldü. 

( S. Sayısı ; 123 ) 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ilgasiy-

le bunlardan bir kısmının Ankara ve Orma< 
Fakültesinin de istanbul Üniversitesine bağlan 
masını sağiıyan 5234 sayılı Kanunun geçici dör
düncü maddesi bu Fakültelerin kuruluş kadro
larının Büyük Meclise sunulmasını da emret
mektedir. Tasarının bu maksatla hazırlandığı 
anlaşılmış ve yapılan incelemeler sonunda Millî 
Eğitim Komisyonunun bâzı değişikliklerle ha
zırladığı metin ve kadro Komisyonumuzca da 
yerinde görülmüştür. 

Tasarının istilzam ettiği (84 487) liralık faz
lalığın 1950 yılı Bütçe tasarısının müsait tertip
lerinden karşılanmak suretiyle temin edileceği 
açıklanmış olduğundan tasarı, yürürlük tarihi 
değiştirilmek suretiyle Millî Eğitim Komisyo
nunun değiştirişi dairesinde ayniyle kabul edil
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa 
Başkan 
Mardin, 
R. Erten 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ' 
tstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Konya 

Dr.M.F. Dündar 
Ordu 

H. Yalman 
Urfa ' 

A. Akan 

sunulur. 
Başkan V. 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Bolu 
C. S. Siren 

Erzincan 
N. Pekcan 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Malatya 
M. S. Eti 
Seyhan 

A. R. Yüregir 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 

Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
C. Ekin 
İsparta 

K. Turan 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Niğde 

R. Gür soy 
Tokad 

R. A. Sevengil 
Urfa 

E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . VI . 1948 tarihli ve 5234 
sayılı Kânunla İstanbul Üniversitesine katılmış 
olan Orman Fakültesine ait bağlı (1) sayılı kad
ro cetveli 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 sayıiı 
İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanu
nundaki (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen Orman Fakültesi ek görev tazminatı 
kadrosu, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Orman Fakültesi kadrolarında 
görevli bu'.UM a ulardan kadro, aylık ve unvanla
rı değiştirilmemiş olanların yeniden tâyinlerine 
lüzum olmayıp müktesep aylıklarının verilmesi
ne devam olunur. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. -— Hükümetin birinci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE ':. - -Hükümet in ikinci maddesi ay' 
nen kabul e'dlmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Ocak 1950 tari
hinde yürürlüğe <;irer, 
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MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1950 tarihin
de yürürlüğe girer. 



Hü. B. K. 

MADDE 4. • 
yürütür. 

Başbakan 
S. Gihıaltay 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Baş. Yardımcısı 

N. Erim 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı, ve 
Dış B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakam 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. Badas 

O. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Fesat Ş. Birer 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

^. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 

Görevin çeşidi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
•» 
» 

Doçent 
» 
> 
• » 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 

Sayı Aylık 

1 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
6 
7 

4 
8 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 

9 
10 

8 

6 
7 

10 
9 

10 
10 
10 
10 
12 

Görevin çeşidi 

» 
y» 

Okutman 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz ve mutemet 
Ambar memuru 
Memur 

Sayı 

10 
10 

3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Aylık 

40 
35 
50 

70 
60 
35 
40 
35 
35 
30 
35 
25 

[2] SAYILI CETVEL 
Görevin adı Sayı Ücret 

Dekan 
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MUM Eğitim Komisyonunun değisUrmesne bağh 

cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

Orman Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
> 
» 
» 
» 

Doçent 
> 
» 
» 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 

Sayı 

2 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
8 

10 

4 

Aylık 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 

D. 

8 
9 

10 
8 

6 
7 

10 
9 

10 
10 
10 
10 
12 

Görevin çeşidi 

> 
> 
> 

Okutman 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım 
Birinci mümeyyiz 
îkinci mümeyyiz ve 
Ambar memuru 
Memur 

memuru 

mutemet 

Sayı 

8 
14 
14 

3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Aylık 

50 
40 
35 
50 

70 
60 
35 
40 
35 
35 
30 
35 
25 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL 
Görevin adı Sayı Ücret 

210 

istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Kuruluş 
kadroları Kanun tasarısına eklenecek (L) 

cetveli 

D. Görevin çeşidi 

a) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
4 » 
5 » 
6 Doçent 

Sayı Aylık : D. 

125 
90 
80 
70 10 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

60 
50 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 4 60 
9 » 9 40 

35 

» 0 « 
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