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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Milletvekili Suat Hayri Ürgüblü 'nün 
Gümrük ye Tekel Bakanlığından çekildiğine ve 
yerine Ticaret Bakanı Raif Karadeniz'in vekil 
olarak tâyin olunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu; 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı hak
kındaki 3137 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve yeniden bazı maddeler eklen
mesine ; 

inebolu ve Amasra limanları yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine; 

Emniyet Teşkilât Kanununun 24 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve 

Yeniden 10 ilce kurulmasına dair olan kanun

lar kabul ve 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 21 nci mad

desine ait kanun teklifi reddolundu; 
Bina Vergisi Kanununa geçici bir madde ek

lenmesi ve 
Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi

nin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarılarının birinci görüşülmeleri ya
pıldı ; 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkanvekili 
Sivas 

Ş. Günaltay 

Kâtip 
Samsun 

İV. Fırat 

Kâtip 
Kütahya 

V. Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

önergeler 
1. — Kütahya Milletvekili Dr. Ali Süha Delil-

başı'nın, Dilekçe Komisyonunun 25 . I . 1946 

tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2302 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/66) (Dilekçe Komisyonuna). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — C. K. Incedayı 

KATİPLER : B. Osma (Bitlis), V. Uzgören (Kütahya). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
İki tasarının geri verilmesi hakkında Başba

kanlık tezkereleri vardır. Okuyoruz: 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında deği- I gönderilmesine müsaadelerini arzederim. 

masına dair olup 29 . I I . 1943 tarihli ve 6/3973 
sayılı yazımızla sunulan kanun tasarısının geri 

siklik yapılmasına dair kanun tasarısının geri 
verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/317) 

13 . I I . 1946 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetve
lin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl-
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Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Tasarıyı geri veriyoruz. 

2. — Yargıtay teşkilâtına dair 1221 sayılı ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/318) 



B : 37 İS.2.1946 0 : 1 
13.11.1946 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yargıtay teşkilâtına dair olan 11. IV . 1928 
tarihli ve 1221 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında olup 3 . XII . 1943 ta

rihli ve 6/4036 sayılı yazımızla sunulan kanun 
tasarısının geri gönderilmesine müsaadelerini 
arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Tasarıyı geri gönderiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çırağan Sarayının bina ve ar şasiyle 
birlikte istanbul Belediyesine parasız olarak dev
ri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/541) [1] 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesinde 
Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine veril
mesi hakkındaki tasarı vardır. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI A. BA
YINDIR (İstanbul) — Encümen namma arze-
deceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. BAYINDIR (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Çırağan Sarayının İstanbul Beledi
yesine devri hakkındaki kanun, İstanbul Şeh
rinin inıariyle ve turistik işlerimizin teminiyle 
alâkadar olduğundan bu tasarının ivedilikle 
görüşülmesini Komisyon adına rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon tasarının ivedilikle 
görüşülmesini teklif ediyor. Bu teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — 35 sene ev
vel İstanbul'da yanmış bulunan Çırağan Sara
yının ankazı ile orasının belediyeye terkine dair 
olan kanun tasarısı yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Bu kanun tasarısı; rahmetli Ata
türk 'ün, değil Türkiyenin bütün dünyanın incisi 
olarak vasıflandırdığı İstanbul için önemli bir 
mahiyet arzetmektedir. Bu tasan yüksek tasvi
binize iktiran edecek olursa ki, kiymetli lutfü-
nuzdân bunu kuvvetle ümt ediyorum, İstanbul 
az müddet içinde tabiatın bu bölgeye bahşetti* 
ği istisnai güzellikle mütenasip bir rağbete iri-
şecek ve gelecek seyyahlarla turisitik bakımdan 
oldukça iktisadi feyizler elde etmiş buluna
caktır. 

[1] ÖO sayılı basmdyazı tutanağın sonundadır. 

Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, bir 
şehre seyyah celbi ne kadar elverişli olursa ol
sun, o şehrin tabiî güzellikleri bunu temin ede
mez. Nitekim İstanbul'un her bölgesindeki lâ
tif manzaralar, Boğaziçi sularının gümüşsel-
viyle aydınlanan, hareli, tatlı akışlarının ruhu
muzda uyandırdığı lezzetler ve şevk ile teren
nüm ettiğimiz bediî şiirler bile, yabancı seyyah
ları celbe kâfi gelmiyor. Onlar gidecekleri yer
lerde eğlenecek ve avunacak bir takım vasıta
lar ararlar ve konforlu otelde rahat etmek is
terler. Bunlar onlarm hususi itiyat ihtiyaçları
dır ve hattâ haklarıdır da. Binaenaleyh, İstan
bul bu haliyle istediğimiz gibi turistik bir şehir 
olamaz. Nitekim tabiatm bütün güzelliklerine rağ
men olmamıştır da. Çünkü bunları avutacak va
sıtalarımız mefkuttur, çünkü onları barındı
racak konforlu otelimiz yoktur. Vakıa bazan, İs
tanbul'un beynelmilel şöhret bulan güzellikle
rine kapılarak gelen seyyahlar bulunuyor. Onlar, 
sarf ettikleri birçok paralara ve ihtiyar ettikleri 
külfetlere rağmen, gelince hayal inkisarına uğru
yorlar ve dönüp gidiyorlar. Binaenaleyh İstan
bul'da teessüsünü arzu ettiğimiz turistik kaynak
lar başka yerlere İstanbul ile kıyas kabul etmi-
yen yerlere akıp gidiyor. İşte bu kanun bu ak
saklıkları ve eksiklikleri bir dereceye kadar ön
lemeğe delâlet edecek mahiyettedir. Binaenaleyh 
bu kanunu buraya sevketmek lütfunda bulunan 
Yüksek Hükümetimize candan teşekkürlerimizi 
iblâğ ederken sizlerin tstanbula kıymetli bir he
diyesi olacak olan bu kanundan dolayı İstanbullu 
vatandaşlarınızın kalplerinde gerek sizlere, gerek 
Hükümete karşı belirecek şükran duygularını da
ima muhafaza etmeği şerefli bir vazife olarak 
telâkki edeceklerini arzeylerim. (Muvafık sesleri 
alkışlar). 

M. AYDIN (Trabzon) — Arkadaşlar; hayırlı 
bir iş için, aşağı yukan 35 yıl, daha doğrusu ya
rim asra yakın, harap kalmış olan bir binanm 
tekrar tamiri, ihyası için bu teşebbüslerinden do-

— 151 



F" B : 37 15.2.1946 0 : 1 
layı gerek istanbul Belediye Meclisini ve gerek 
Hükümeti tebrik ederim. Bu tasarıda nazarı 
dikkatimi celbeden bazı mütalâalarda bulunaca
ğım. Millî saraylara ait bir arsanm, saray müş
temilâtından bazı parçaların Maliye Bakanlığın
ca, îş Bankasına satılm^ olduğunu Öğrendim. Bir 
zamanlar Meclisi Milli olarak kalmış bulunan 
bu binanın tasarrufunda elbette bir hususiyet 
olması lâzımgelir idi. Bu nokta üzerinde fazla 
durmak istemiyorum. Yalnız bu satılan kısmın 
tekrar geri alınıp arsasma ilâve edilmesi çok lü
zumludur kanaatmdayım. Mademki cihanşümul 
bir otel yapacağız, bunun müştemilâtı da oldukça 
geniş bir yer, işgaledecektir. Onun için büyük 
bir sahaya ihtiyaç vardir. Binaenaleyh bu a»-sanın 
eski haline if rağiha lüzum vardirr. 

İkincisi; hududunu da tesbit etmek lâzımge
lir. Bu yapılmamıştır. Binaenaleyh bunun tesbiti-
ne lüzum vardır. 

Üçüncü bir istirhamım, mimari meselesidir. 
Filhakika Bütçe Komisyonu bu noktayı teba
rüz ettirmişler hakikaten bu binanın çok güzel 
bir mimarisi vardır. Türkiye'nin Garp tarzi mi
marisine uyan bir binasıdır. Bunun nazara alın
masını Bütçe Komisyonu raporundan izah etmiş 
ise de isterdim ki kanun maddesi olarak gös
tersinler mamafih bu kadarcık olsun yazmış ol
malarından dolayı bilhassa teşekkür ederim. 

Arkadaşlar bu iş münasebetiyle Ankara için 
de bir ricada bulunacağım: 

Hükümetimiz, memleketimizin her köşesi 
için az veya çok imar bakımından paralar ver
mektedir. Halbuki bugün Ankara 'da pekçok pa
ralar sarfiyle vueüda gelen Bakanlıklar binaları 
henüz tam bir mamure haline gelememiştir. Şu
rada yıkık bir merdiven burada bakımsız bir 
köşe manzarayı bozmaktadır. 

Bunun için Hükümetimizden bir miktar pa
ra sarfiyle Bakanlıklar binalarını tam bir ma
mure haline sokmalarını bilhassa rica ederim. 

G. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşlarım, 
Çırağa n Sarayının arsasiyle birlikte İstanbul 
Belediyesine otel yapılmak üzere verilmesi, hem 
tarihî kiymeti olan bir binanın muhafazası, hem 
de İstanbul şehrinin turistik otel ihtiyacını kar
şılaması bakımından çok yerinde bir iştir. Bu
rada huzurunuzda bir iki kelime ile bu işin ik
tisadi cephesinden bahsedeceğim. Filhakika, ar
kadaşlarım, bir otel yapmak her şeyden evvel 
iktisadi bir teşebbüstür. İstanbul'da tarihî kıy

meti olan bir binanın kalmış bir takını duvarla
rından da istifade ederek otel yapılması elbette 
gayet iyi bir şeydir. Fakat otelin her şeyden 
evvel, güzel olmakla beraber, rantabl olması da 
şarttır. İstanbul'a turist geldiği vakit oturaca
ğı otelin rahat ve aynı zamanda da ucuz olma
sını işer. Bu otel gayet büyük odaları, fevka
lâde geniş pençereleriyle pahalıya mal olacaksa, 
odalar pahalıya verilecekse o otel İstanbul şeh
ri için yükden başka bir şey olmaz. Buna bil
hassa ehemmiyet verilmesi lâzımdır. 

Sonra, yapılacak bu otelin bir takım ilâve
lerini düşünmek lâzımdır. Gayet rahat odalar 
yapılırken arkaya oyun yerleri otel müştemilâtı 
yapılmalı ve bunlar şimdiden kül olarak esaslı 
bir plâna bağlanmalı, nasıl finanse edileceği 
düşünmeli ve iş bir bütün olarak esaslı surette 
tertip ve tanzim edildikten sonra inşaatına ge
çilmelidir. Eğer bunlar yapılmazsa, tarihî bir 
eseri koruyalım derken şehrin basma gayet pa
halı bir yük vermiş oluruz. Ben bütün hu nok
taların ehemmiyetle nazarı dikkate alınacağını 
umuyorum. Türk milletinin, en güzel şehri olan 
İstanbul 'a Boğaziçinin en güzel bir yerini arma
ğan etmesi hayırlı bir iştir. Bu armağan İstan
bul şehri için uğurlu olsun. 

S. YURDKORU (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım; Çırağan Sarayının bir turis
tik otel yapılmak üzere İstanbul Belediyesine 
devri münasebetiyle ben de sayın Hükümetimize 
bu çok güzel düşünlesinden dolayı evvelemirde 
teşekkül etmek isterim. Bu kanun tasarısı müna
sebetiyle yüksek huzurunuzda bazı mâruzâtta da 
bulunmak istiyorum. Bir hafta evvel seyahatte 
bulunduğum ve yeni geldiğim için yüksek huzu
runuza bir takım rakamlar ve misallerle daha 
hazırlıklı çıkmak fırsatını kaçırmış bulunuyorum. 
Amma Kasım Gülek arkadaşım benim temas 
edeceğim hususlara ksaca temas ettiler. Filha
kika arkadaşlar, gerek Hükümetin himmet ve yar-
dımiyle, gerek hususi teşebbüslerin ve mahalli 
idarelerin teşebbüsleriyle böyle birtakım otelle
rin, kaplıcaların, kür yerlerinin memleketin tu
ristik yerlerinde yapılması elbette büyük fayda
lar getirecektir. Ancak Kasım Gülek arkadaşı
mın temas ettiği gibi, bu gibi tesislerin yapılma
mış olması haddi zatında esas (maksadı temin 
edemez). Bunların iyi çalışmaları, rantabl çalış
maları, iktisadi çalışmaları için birtakım müte
selsil tedbirlerin beraber düşünülmesi iktiza eder. 
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Size küçük bir misal arzedeyim: 

t Emir belediyesi gene bu maksatla bir turistik 
otel yaptırmak üzeredir. Plânları, projeleri ha
zırlanmış ve kaça çıkacağı anlaşılmıştır. Bu otel 
60 küsur yataklı olacak ve bir milyon küsur li
raya çıkacaktır. Bendeniz geçenlerde İzmir'de 
idim. arkadaşlarla bir inceleme yapmağa fırsat 
buldum. 

Arkadaşlar; bu otle yapıldıktan sonra işlet
meye açıldığı vakit buraya yaptırılmış olan ser
maye faizini ve amortisman bedelini karşılamak 
için bir gecelik bir yatak kirasının 35 lira olması 
lâzımgeliyor. Şimdi tasavvur buyurun. Böyle 
iç ve dı$ turizme açacağımız bu gibi işletmelerin ki
ralan bu kadar yüksek olursa buraya ne dışarı
dan ne de içeriden kimse gelmez. Nihayet bu iş
letmelerin rantabl olmasriçin birtakım tedbirle
rin beraber mütalâa edilmesi zarureti aşikârdır. 

Arkadaşlarım, şu noktaya işaret edeyim ki, 
bu kadar yüksek maliyetin sebebi bugünün hayat 
şartlan, yani inşaat maliyetinin möble ve saire-
nin bedellerinin çok pahalı olmasıdır. Çırağan 
«arayı için de varit olan bu meseleyi, bu proble
mi çözmek için tedbir almak lâzımdır. Bende
nim şöyle mütalâa ediyorum: Bu mütalâayı de
min de arzettiğim gibi misaller ve rakamlarla 
açıklamak isterdim, fakat yazık ki şimdi o fır
sattan mahrum bulunuyorum. Başka memleket
lerde oteller, kür yerleri, kaplıcalar gibi yerle
rin inşaat maliyetlerini, gerek hususi teşebbüsün 
gerek belediye ve mahallî idarelerin olsun, ucuza 
düşürmek için birtakım tedbirler almıştır. Me
selâ bu otellerin birçok levazıma ihtiyacı vardır. 
Mobilye ve inşaat sırasında, kullanılacak ve ha
riçten getirilecek malzemeden gümrük resmi al
mamak lâzımgeleeektir. Devletin bu gibi teşeb
büslerinde kullanılacak malzemeyi gümrük res
minden muaf tutması hem hususi teşebbüsü artı
racak hem de bu teşebbüslerin, hususi sermayele
rin meydana getireceği tesislerin, ucuza maledil-
mek suretiyle, daha kolaylıkla yapılmasını ve da
ha rantabl çalışmasını sağlıyacaktır. Kezalik bu- j 
gün yürürlükte olan birtakım kanunlarımız da, 
vaktiyle yapılmış olan işletmelerin yaşıyabihne-
sini temin mafcsadiyle bunları birkaç sene için 
kazanç vergisinden muaf tutmuş bulunuyor. Ye
niden yapılacak turistik oteller ve diğer turistik 
işletmelerin de, daha iyi yapılmış olması ve bit
tabi daha pahalıya mal olması lâzımgelir ve ay
nı zamanda diğerlerinden daha iyi bir surette iş

letilmesi de icabeder, o halde hiç olmazsa bun
ların beş, on sene için muhtelif vergilerden mu
af tutulması lâzımdır, işte bendeniz yüksek hu
zurunuzda bu birkaç noktaya işaret ederek, Sa
yın Hükümetinizden, bu hususların da düşünül
mesini ve iyi formüllere bağlanarak halledilme
sini rica ediyorum. 

R. KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar, Çıra
ğan Sarayını ve onun arkasında Yıldız Sarayın
dan bir kısım vardır, o da oraya bağlıdır, otel 
yapılmak üzere belediyeye veriyoruz. Şimdi be
nim İçişleri Bakanından Meclisi Âlinin huzurun
da bir vadini, belediye namına katı sözünü rica 
edeceğim, kanuna muvafık rey vermek için. 

Belediyenin buraları satmıyacağına dair bize 
teminat vermelerini isterim. Hattâ otel yapıl
mak üzere dahi kimseye devrediumiyeceğini te
min etmeleri lâzımdır. 

Arkadaşlar, bilirsiniz, evvelce avarız adıyla 
anılan birçok emvali, emlâki, hayır işleri için 
vakfedilmiş malları belediyelere devrettik. Bir 
sene geçmedi, belediyeler bunları sattılar. 0-
nuıı için şimdi Emlâki Millîyeden olan bu mu
azzam yeri bedelsiz olarak İstanbul Belediyesi
ne yermeğe muarız değiliz, vereceğiz. Fakat sa
tamaz, otel yapılmak üzere dahi kimseye vere
mez, kendi yapar. Bu hususta bize teminat ver
melerini istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yaktur. Söz 
İçişleri Bakanmmdır. 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim; öyle zannediyorum, arkadaşımız, hu
zurunuza sunulmuş olan tasarıyı lâyikiyle tetkik 
etmemiştir.* Orada kâfi kayıt vardır. Hattâ 
İstanbul'un 500 ncü senei devriyei fethiyesine 
kadar İstanbul Belediyesinin bu binayı yapmış 
olması kaydı vardır. Komisyon bunu koymuş
tur. Bendeniz bu kaydı kâfi telâkki ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Çrrağ-an Sarayının İstanbul Belediyesine devir 
ve temliki hakkmda kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da Hazineye ilişkin 
Çırağan Sarayı enkazı, 1953 yılına kadar otel ha
line getirilmek şartiyle, arsasiyle birlikte, İstan
bul Belediyesine, parasız olarak, devir ve temlik 
edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve İçişleri 
Bakanları yürütür. 

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

Tümünü açık oya sunuyorum. 

2. — Sıtma Savaşı hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/547) [1] 

BAŞKAN —• Komisyon mazbatasında tasarı
nın ivedilikle görüşülmesini teklif etmektedir. 
Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
E. A. TOKAD (Denizli) — Sayın arkadaş

larım, ulusumuzun sağlığmı kemiren bu men
hus sıtma hastalığına başarı ile savaşmak için 
şüphesiz birçok tedbirlerin alınması lâzımdır. 
Elimizdeki tasarı işte bu tedbirler silsilesini 
ifade etmektedir. Binaenaleyh bu faydalı ta
sarının lehindeyim. Yalnız bu vesile ile Hükü
metten bir dilekte bulunmak isterim. Sıtma 
savaşı çeltik ziraatı işini bir hayli baltalamak
tadır. Pirinç ziraati bu yüzden bugün pek mah
dut mmtakalarımıza inhisar etmiştir. Pirinç de, 
herkes bilir ki, hastalar için olsun halk taba
kalarımız için olsun kiymetü ve lâzım bir gıda 
maddesidir. Ucuza satılmalıdır. Bugün pek pa
halıdır. Bu maksatla Tarım Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı arasında konuşularak, anlaşılarak bir 
çeltik kanunu tasarısı hazırlanması icabediyor-
du. Bu tasarı şimdiye kadar bir türlü Meclise 
gelememiştir. Bu tasarının daha uzun müddet 
bu şekilde tereddüt içinde askıda kalması doğru 
değildir. Biranevvel bu tasarının da Meclise 
şevki lâzımdır. Bu tasarının bir türlü Meclisi 
Âliye gelmemesi pirinç ziraatını daha ziyade 
azaltacaktır. Hükümetten rica ederim çeltik 
kanunu tasarısının Tarım Bakanlığı ile anlaşıla
rak hem teknik ziraat ve hem de sıtma savaşı 
bakımından mahzurları önleyici tedbirler alma-

[11 89 say ıh basmayazı tutanağın sonundadır. 
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rak biran evvel Büyük Millet Meclisine getiril
melerini rica ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Efendim; çeltik 
kanun tasarısını Meclisi Âli kış tatiline nihayet 
verip işe başladığı dakikada hazır bulacaktır. 
Bu kanun bütün evsafı haiz olarak hazırlanmak
tadır. Zirai, fennî, tıbbi hususatın hepsi bunun 
içinde yer almaktadır. Çeltik kanuniyle kayıt
sızca tabiat istismarı şeklinde bulunan bu ziraat 
şubesini de tanzim ederek rejiyonal ekim siste
miyle mazbut bir durum îtesisi olarak bu dâva da 
Hükümetçe ele alınmış olacaktır, ve sıtma sava
şı hareketi de bu kanunla daha çok kolaylaşa
caktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıtma Savaşı Kanunu 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1593 sayılı Umumi Hrfzıssıhha Kanunu 
ve bu Sıtma Savaşı Kanunu hükümlerine daya
narak gerekli gördüğü yerlerde sıtma hastalığı 
ile savaş yapar ve savaş yapılacak yerleri tes-
bit ve ilân eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş ve yetki 
MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı savaşın gerektirdi şi yerlerde sabit ve ge
zici kurullarla lâboratuvarlar, enstitüler, has
taneler, yataklı ve yataksız dispanserler, bakım
evleri kurmaya ve savaşta ödevlendiriiecek me
mur ve hizmetlilerin yetiştirilmesine ve tekâ
mülüne ait kurslar açmağa ve sıtmalı bölgelerde
ki halkın tedavi ve korunması için gerekli her 
türlü ilâçları parasız vermeğe ve tedbirleri al
maya izinlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı yukarıki maddede yazılı kurullar ve 
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inüeseseler için gerekli tabip, eczacı, sıtma sa
vaş memuru ve sağlık koruyucusu, yüksek mü
hendis, mühendis ve fen memurları, hemşire ve 
diğer meslekî ve idari memurlar kullanmağa 
yetkilidir. 

Sağlık koruyucusu olarak çalıştırılanlardan 
kıdemi beş yıla varanlar ve açılan en az üç ay
lık bir kurs sonunda yapılacak imtihanda başarı 
kazananlar sıtma savaş memuru unvaniyle Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanun esaslarına göre aylıklı kadro
ya geçirilirler. Ancak halen sağlık koruyuculu
ğunda çalıştırılmakta olup hizmet süreleri beş 
yılı geçenler ve bu süre içinde başarı ile çalış
tıkları üstleri tarafından onananlar kursa bağlı 
tutulmadan aylığa geçirilebilirler. 

Sıtma savaş memurları küçük sıhhat memur
ları gibi 4192 sayılı kanun hükümlerinden isti
fade ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ödev ve yasaklar 
MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığının sıtmadan korunma ve sıtmalıları te
davi bakımından lüzum gösterdiği tedbirleri al
mağa ve tesisleri yapmağa diğer bakanlıklarla 
resmi ve özel bütün daire ve kurumlar ödevlidir. 
Bu ödevlerin uygulama şeklini ilgili bakanlık ve 
dairelerle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
birlikte düzenler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Dr. A. S. 
DELİLBAŞI (Kütahya) — Maddedeki «Bakı
mında» kelimesi «Bakımından» olarak tashih 
edilecektir. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltiyoruz. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sıtma ile savaş yapılan bölge
lerde valiler ve bütün mahallî mülki üstleri ken
di çevrelerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının lüzum göstereceği tedbirleri alırlar. Ge
nel müfettişlerle valiler bu işleri yakından ko
vuşturmak ve denetlemekle ödevlidirler. 

BAŞKAN — Madde hakında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çırağan Sarayı hakkındaki kanuna oy ver-
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J miyen arkadaş var mı? Oy toplama muamelesi 

bitmiştir. 

MADDE 6. — Sıtmalı bölgelerle sıtmanın 
çoğalıp yayılmasından korkulan bölgelerde: 

A) Ev, sokak, bağ, bahçe, arsa mer'a, ça
yır, çeltik veya sivrisinek sürfesinin yetişip 
inkişaf edebileceği süre içinde su altında bıra
kılan tarla, fabrika, su değirmeni, su bentleri, 
su arkları, çeşme ayakları ve her türlü su biri
kintileri husule getirecek yerlerde sıtma bakı
mından zarar vereceği sıtma savaş kurulu tara
fından tesbit edilen her türlü sürfe yuvalarının 
yokedilmesi hakkında teklif ve tavsiye edilen 
bütün tedbirleri, bu mahalleri ellerinde bulun
duran resmî ve özel bütün daireler ve kurum
larla gerçek ve tüzel kişiler zamanında almakla 
ödevlidirler. 

B) Bu maddenin (A) bendindeki tedbirleri 
zamanında almamak, alınmasına karşı koymak 
ve alınmasını güçleştirmek, tedbirleri alacaklara 
engel olmak, yenibaştan sürfe yataklarının doğ
masına sebep olmak, ev ve bağlanıklariyle bü
tün binalarda, bahçe, arsa gibi yerlerde yapı
lacak teftiş ve incelemelere engel olmak ya
saktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sıtma ile savaş yapılan yer
lerde herkes savaş kurullarınca yapılacak ge
nel muayenelere gelip muayene olmak ve ailesi 
efradım getirip muayene ettirmekle ödevlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Çevresinde oturanların sağlı
ğına zarar vereceği ilgili sağlık makamlarınca 
tesbit olunan ve küçük say ile giderilmesi kabil 
bulunan sıtma kaynaklarının ortadan kaldırıl-
masiyle o yerde oturmakta bulunanlar ödevli
dir. 

Küçük sây ödevi yılda beş gündür. İşbu öde
ve kasaba ve şehirlerde belediyelerce, köylerde 
ihtiyar heyetlerince halka bedenen veya para 
olarak salınır. 

Bu ödeve 18 yaşından 60 yaşma kadar erkek 
nüfus dâhil olup malûller, .öğrenciler, askerde 

I olanlarla küçük sây ödevinin ilân edildiği yıl 
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içinde o yerde bulunmayanlar, Devlet, özel ida- J 
re ve belediye ile Devlet ekonomi kurumları ve 
müesseseleri memurları, hizmetlileri ve işçileri 
bu Ödev dışındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var 
mı? 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş"ar, 
sıtmanın memleket için büyük âfet olduğunu he
pimiz biliyoruz ve bunu kaldırmak için elden ge
len her türlü mükellefiyeti kabul etmek zarure-
tindeyiz kanaatmdayrm. Lâkin bu mükellefiyet 
halkı fazla ıstıraba sokmıyacak vaziyette olma
sı da lâzımdır. Şimdi bu maddede küçük sây-
dan bahsediliyor, yani bedenî mükellefiyetten 
bahsedilirken bazı karanlık noktalar var. O da 
evvelemirde maddenin başında «çevresinde otu
ranların» tâbiri var ki bu çevreden kasıt nedir? 
Bunu tahdit etmek lâzımdır, hiç olmazsa beş ki
lometre on kilometre bir şey demek lâzımdır. 

S. ve S. Y. B. S. KONUK (Bursa) — Köyü
nün muhitidir. 

t. ARUKAN (Devamla) — Her ne ise, bunu 
zikretmek lâzımdır. 

ikincisi bu bataklıklar yumuşak zeminde, ha
vası bozuk ve sulak yerlerdir. Buraya ameleyi ge
tireceğiz. Halbuki bu sırada bu gibi işler makine 
kuvvetiyle daha iyi yapılabilir. Binaenaleyh muh
terem Bakandan rica ederim, ufak yerlerde hu
susi kanal açan makinalarla hiç olmazsa günde 
bin kişinin yapacağı işi iki üç usta ile yapmak 
mümkündür. Bu makineleri getirtip vilâyetlere 
dağıtmalı. 

Sonra üçüncüsü; birçok mükellef toplanıyor. 
çalıştırılıyor. Bu doğrudur. Lâkin bunların alât 
ve edevat meselesini de daima sıtma idaresi dü
şünmelidir ve bunları depo halinde bulundurma
sı lâzımdır. Yani köylüye kazmasını, küreğini 
getir denirse bundan fayda çıkmaz. 

Bundan başka : 18 yaşından 60 yaşma kadar 
ve senede beş gün olduğuna nazaran, bunu para
ya kalbedersek senede 25 milyon olur. Malûmu 
âliniz yol mükellefiyeti altı gündür, buna teka
bül eden miktar ise 30 milyon liradır. Ayni za
manda bu yol mükellefiyetinin içinde bazı istis
nalar vardır, meselâ beş çocuğu olan çalışmaz. 
Halbuki burada bu yoktur. Bunu koymuş olsa
lardı çok iyi olurdu. 

Üçüncüsü, bu kadar emekler sarfolunacak. 
Bunları daha teknik bir vaziyette, yani vekâletin 
birçok mühendisleri vardır, teknik elemanları j 
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vardır, bunlar- mahalline gidip biraz tetkikat ve 
tahkikat yapsalar ve işin içine girseler çok daha 
iyi olur. Muafiyet kısmında bir şey eksiktir, ma
lûller, öğrenciler, askerde olanlar muaftrr deni
yor. Bir de hastaları buna ilâve etmek lâzımdır, 

S. ve S. Y. B. S. KONUK (Bursa) — Vardır 
efendim. 

î. ARUKAN (Devamla) — Varsa mesele yok
tur. Temennilerim bu kadardır. 

R. GÜRELİ (Gümüşane) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz mükelleflerden istisna edilen
lere bilhassa ilişmek istiyorum. Malûmu Âlileri
dir ki, sıtma savaşı yalnız halka ve köylüye de
ğil, o kasaba ve çevrede oturan bütün memur ve 
müstahdem herkese de şâmildir. Yani heryerde, 
herkes bundan zarar görmektedir. Binaenaleyh, 
maddenin ikinci fıkrasında « Bu mükellefiyet 18 
yaşından 60 yaşına kadar, erkek nüfus dâhil olup 
malûller, öğrenciler, askerde bulunanlar, küçük 
sây mükellefiyeti ilân edildiği yıl içinde o 
yerlerde bulunmıyan, Devlet, özel idare, belediye 
ve Devlet ekonomi .... » bunları istisna ediyoruz. 
Bunları istisna edersek müsavat ve adalet tecelli 
etmiş olmaz. Onun için bu istisnalar araşma 
yalnız emeklileri koymak yerinde olur. Çünkü 
emekliler en az para alan insanlardır. Emekli
leri neden istisna etmiyoruz. Bu da adalete mü-
nafidir. Müsaade buyurursanız bendeniz bu hu
susta bir takrir hazırladım, Başkanlığa takdim 
ediyorum. Takdir yüksek heyetindir. 

BAŞKAN — Komisyonun diyeceği var im? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. S. KONUK (Bursa) — Arkadaşımızın sıt
ma mücadelesi üzerindeki hareketlerimizin ıstırap 
verici olmaması hakkındaki beyanatını dinledik. 

Hükümet bu sıtma kanuniyle halka ıstırap 
vermek ona güçlükler yüklemek değil, halk üze
rinde çok vahim olan ıstırabı kaldırmak için ha
rekette bulunmaktadır. Biz bunu yaparken bunu 
karşılıyacak her türlü tedbiri ancak halkın selâ
meti için bu kanuna koyarak huzurunuza gelmiş 
bulunuyoruz. 

Köy hududunun tahdidi; köy çevresi denince 
zaten bellidir, tarlalarını olduğu yer ve köylünün 
çalıştığı saha. Ondan başka bir şeyi kanun kas-
detmenıektedir. Bu gibi yerlerle bataklık olan 
yerlerde sıtma hareketini önlemek için, arazi ıs
lâhı yapılan yerlerde, insan elinden fazla randı
man verecek vasıta ile de mükelleflerin teçhizini 
arzu buyurdular. Bakanlık bu mevzuu bu sene 
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esaslı bir şekilde ele alınıştır. Köylüye verdiği
miz mükellefiyetin yapıcı vasıtalarını şimidiye ka
dar olduğu gibi şimdiden sonra da sıtma müca
delesi yani Hükümet temin etmektedir. 

5 günlük mükellefiyet mevzuu yol vergisinde 
olan bu mevzu gibi değildir. Çünkü yoldaki du
rum mükellefi kilometrelerce öteye götürebilir. 
Halbuki, burada ise oturduğu yerin hududu dâ
hilinde çalışacaktır. Binaenaleyh, büyük bir kül
fet teşkil etmektedir. 

Sonra bunun para tu tan esasen mahallî hiz
metler sarfiyatı arasına ilâve edildiği için aynı 
dâvayı karşılıyacak bir şekildedir. Bunun üze
rinde ısrar buyurmamalarını rica edeceğim. 
Bu mükellefiyetler de bu gibi harekete geçmeden 
evvel yapılmış bir plânın tatbik karşılığı olarak 
tutulmaktadır. Zannederim kendilerini tatmin 
etmiş bulunuyorum. 

Recai arkadaşımız mükellefiyet hakkındaki ar
zuları ve tekaütlerin istisna edilmesi keyfiyetine 
gelince: Kanun şimdiye kadar yaptığımız tatbi
kattan aldığımız neticeye göre ayarlanmış bir 
mevzuadır. Biz bunu kâfi görüyoruz. Tekaütle
ri istisna yahut mükellefiyeti diğer müessesatta 
çalışanlara da teşmil edersek işi aksatması bakı
mından umumi hizmette bir rahne açabilir. O 
itibarla umumi hizmette çalışanları bu gibi 
umuma şâmil ikinci bir mükellefiyetten uzak tu
tuyoruz. Emekli olmayı da mahzur saymıyoruz. 
Vatandaş hukukuna sahip her vatandaşın mem
leket hizmetine katılmasını doğru sayıyoruz. 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Hastalar yoktur. 
Vekil Bey Hastalar dâhil diyorlar, ilâve etmek 
lâzımgeliyor. 

H. ULUSOY (Niğde) — Ben komisyondan 
çük bir ricada bulunacağım; burada istisnaları 
tesbit ederken Devlet Ekonomi Kurumlan ve 
hizmetlileriyle işçiler bu ödevin dışmdadırlar. 
Fakat iki türlü işçi vardır. Daimi, geçici. Bu
raya daimi işçiler kaydının konmasına Komisyo
nun muvafakatini rica ediyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Son fıkradaki 
yazılışa dokunmak üzere kürsüye gelmiş bulu
nuyorum. Mükellefiyetlerin ayrıntılarından 
bahsedilen son fıkrada: (Bu mükellefiyete 18 
yaşından 60 yaşma kadar erkek nüfus dâhil 
olup malûller, öğrenciler, askerde olanlarla, 
küçük sây mükellefiyetinin ilân edildiği yıl için
de o yerde bulunmıyanlar, Devlet, özel idare 
ye belediye ile Devlet ekonomi kurumları ve mü

esseseleri memurları, hizmetlileri ve işçileri bu 
ödev dışındadır) denilmektedir. Bu ibarede ifa
de bağlantıları tamam değildir. Ya bunu lüt
fen düzeltsinler veya izah etsinler. 

R. GÜRELİ (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar; bendeniz zannedersem Sayın Bakana 
maksadımı iyi izah edemedim. Yani bu mükel
lefler, esasen memurlar, müessesede çalışanlar 
bedenen çalışacak değillerdir. Nasıl ki diğer 
fabrikalardaki işçiler para olarak, yani maddi 
olarak bu savaşa yardım edeceklerse, memur
lar da bunu esirgemiyeceklerdir. Yani bunlar 
da taayyün edecek olan yevmiyenin bedeli ne 
ise her vatandaşın vereceği gibi, memurlar da 
verebilirler ve bu suretle de istisnai muamele 
görmemiş olurlar. Müsaade buyurursanız tek
lifim yerindedir. Bunun için teklifi kabul bu
yurmanızı bilhassa rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. R. BAR
KIN (Zonguldak) — Komisyon sözcüsü olarak 
söyliyeceğim:. 

Efendim, sekizinci madde üzerinde İzzet 
Arukan arkadaşımız makine dağıtmalı, alât ede
vat vermeli gibi bir temennide bulundular. Za
ten Sağlık Bakanlığı bunu derpiş etmiştir. Bu 
kanundan evvel yapılan sıtma mücadelesinde za
ten imkân nispetinde makine değilse de kazına 
ve kürek gibi alât dağıtılmıştır. Makine teda
riki çok müşküldür, hattâ muhaldir. Fakat 
Sağlık Bakanlığı bunu da imkân hasıl olduğu 
zaman tedarik edecektir. Şunu da unutmamalı 
ki arkadaşlar, burada bahsedilen büyük işler 
değildir. Küçük sây mükellefiyetiyle istihdaf 
ettiğimiz işler büyük işler değildir. Zaten üç 
Mevi ameliyat kasdedilmektedir: Birisi küçük 
sây. Bir de özel idarelerin, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun da sıtma mücadelesi için 
78 nci maddenin 2 nci bendi vardır. Bu bende 
göre bir yardımdır. Üçüncüsü büyük ameliye
dir. Bunların her üçünün mercileri ayrı ayrı
dır. Bizim küçük sây ile istihdaf ettiğimiz ga
ye yalınız su birikintileri ve çeşme ayakları fa
lan vesairenin temizlenmesidir. Bunun için de 
uzun boylu makine vesaireye ihtiyaç görülmez. 
Mabaza, yollar açıldığı ve imkân bulunduğu 
takdirde, ufak makinelerle küçük sây mükel
lefiyeti üzerinde daha çabuk gayelere vasıl ol
mak mümkündür. Yalınız tekrar arzediyorum: 
Büyük ölçüde makine ile iş yapmayı, küçük sây 
mükellefiyetinde hedef tutmadık. 
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Recai Güreli arkadaşımızın buyurduğu birta

kım istekler vardır. Bu isteklerinde, emekli
lerle beş nüfuslu ailelerin ve bir de memurların 
istisna edilmelerini istiyorlar. Emekliler için 
zaten yeni bir emekli kanunu çıkıyor. 50 yaşın
dan evvel emekli olmıya imkan olmıyacak. Son
ra küçük sây mükellefiyetinde de 60 yaşmdan 
yukarı yoktur. Emeklilerin de çoğu aşağı yu
karı buna yaklaşmış bulunacaklardır. Bunun 
için Komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. 

5 nüfuslu ailelere gelince; zannederim böy
le bir temennide de' bulundular. Bunu da 'Ko
misyonumuz kabul edebilir ve bunları da küçük 
sây mükellefiyetinden istisna edebiliriz. Bir 
takrir verirler ve Yüksek Meclis de bu takriri 
kabul buyurursa bizce mesele kalmaz, bizce bir 
mahzur yoktur. 

izzet Arukan arkadaşımız hastaların da mü
kellefiyet dışında tutulmasını istiyorlar. Bu ga
yet tabiîdir. Zeten malûller konmuştur. Biz 
malûller arasında hastaları saydık. Daimî ma
lûl olursa malûl, geçici bir maluliyet olursa ta
biî hasta demektir. Mahaza bunu tavzih için 
hasta kelimesinin ilâvesinde de, eğer tensip bu-
yurulursa Komisyonumuz bir mahzur görmez. 

Daimî işçi meselesine Hüseyin Ulusoy arka
daşımız temas ettiler. Bunu da Komisyonumuz 
kabul edebilir, Eğer Büyük Meclis bir mahzur 
görmezse. 

Feridun Fikri arkadaşımız ibarede bozukluk 
vardu' diyor. İbareyi tekrar okudum, bir bo
zukluk göremedim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Efendim; sözcü ar
kadaşım, sehven maluliyet içinde hastalığın da 
konulmasının yerinde olacağını söylediler. Malu
liyet kelimesi içinde hastalık ta dâhildir. Biz ay
rıca buna bir hastalık kelimesi ilâve etmeye lü
zum görmüyoruz. Zira harekette bir çok ihtilâ-
tat yapmak ihtimali vardır. Onun için maluliyet 
içerisinde bunun da girmiş olduğunun kabul edil
mesini hassatan rica ederim. (Muvafık sesleri). 

R. GÜRELİ (Gümüşane) — Muhterem ar
kadaşlar, Sözcü arkadaşım istisnadan bahsetti. 
Bendeniz memurların istisnasını değil, mükelle
fiyet dâhiline alınmasını istedim. 

Sonra emekliler; tasarının maddesinde, 500 -
600 lira ücret olan memurlar istisna ediliyor, en 
son olarak 150 liraya kadar, 30 - 40 lira para 
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alan emekliler istisna edilmiyor. Bu hal adalete 
münafi olsa gerek. Bu bakımdan memurlar dâ
hil olmalı, fakat emekliler az para almaktadır, 
bunların her halde istisna edilmeleri kanaatın-
dayım, takdir Yüksek Heyetinizindir. (Doğru 
sesleri). 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Efendim, arkada
şımın arzusuna maalesef katılamıyacağım. Çün
kü memur âmme hizmeti yapan bir kimsedir. Bu 
dâva da bir âmme hizmetidir; bunu yaparken 
öteki haleldar olur, Kasıt para almak değildir, 
o hizmetin tecellisine yardım etmektir. Bunun 
için kendilerine iltihak edemiyorum. Yani me
murlar âmme hizmeti yaptıklarından bu ikinci 
hizmetinden onları muaf tutuyoruz ki öteki iş 
aksamasın. 

Tekaütlerin istisnası işinde de kendileriyle 
beraber değiliz. Tekaüt olmuş demek Devletle 
'memurluk alâkası kesilmiş basit vatandaş vaziye
tine girmiş adam demektir. Yaşı müsaitse 
işe katılacaktır. 60 yaşından ziyade ise esasen 
iddia yoktur. Çünkü biz 60 yaşından sonrasını 
muaf tuttuk. 

BAŞKAN —• Üç önerge vardır, sırasiyle 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki (Devlet 

özel idare ve belediye ile Devlet Ekonomi Ku
rumları ve müesseseleri memurları, hizmetlileri 
ve işçileri) kaydının kaldırılmasını ve bu fıkra
ya emeklilerin istisnaları mey anma alınmasını 
ve mükellef cetvellerinin idari makamlarca onay
lanmasının fıkra sonuna ilâvesini teklif ederim. 

Gümüşane 
Recai Güreli 

BAŞKAN — Bu takririn nazarı itibare alı
nıp alınmadığını oyunuza sunacağım Bu muafi
yet hakkındaki önergeyi nazarı itibare alanlar ... 
Almıyanlar ... Anlaşılmadı. Nazarı itibare alan
lar... lütfen ayağa 'kalksınlar... Almıyanlar ... 
Takrir nazarı itibare alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sekizinci maddenin son satırında << işçiler » 

kelimesinden evvel « daimî » kelimesinin konul
masını teklif ederim. 

Niğde 
H. Ulusoy 
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BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibare alan

lar ... Almıyanlar ... önerge nazarı itibare alın
mıştır 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin son fıkrasının şu şekilde yazılması

nı teklif ederim: (Bu mükellefiyete 18 yaşından 
60 yaşına kadar erkek nüfus tâbidir). Malûl 

Bingöl 
F. F. Düşunsl 

BAŞKAN — Maddenin daha iyi anlaşılması 
için yazılmış bir önergedir önergeyi nazarı iti
bare alanlar ... Almıy anlar ... önerge nazarı iti
bare alınmıştır 

Bu üç önergeye göre düzeltilmek üzere mad
deyi komisyona veriyoruz 

MADDE 9. — Sürfe kaynaklarının ortadan 
kaldırılması için küçük sây yapılacak yerlerin 
tâyini ve hudutlandırılması, ödevlilerin tesbiti 
ve işin tevzii sıtma komisyonlarına aittir. Bu 
komisyonlar, il merkezlerinde vali, belediye baş
kan Sağlık ve Sosyal Yardım müdürü, Sıtma 
Savaş Başkanı, Bayındırlık ve Tarım müdürle
rinden ve ilçelerde kaymakam, belediye başkanı, 
Hükümet tabibi, sıtma savaş tabibi, Tarım, varsa 
Bayındırlık memurlarından kurulur. Askerî gar
nizon bulunan yerlerde garnizon komutanını 
temsil etmek üzere garnizonun en yüksek rüt
beli tabibi, eğer tabip yoksa garnizonun komu
tanı, yahut o yerin en yüksek askerî üstü veya 
bunların temsilcileri komisyona katlin*. Bu ko
misyonlar, ödev, para olarak ödenecek ise alı
nacak paranın toplanıp harcanmasını da de
netler. 

Yukardaki fıkralarda yazılı komisyonun öde
vi, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından köyün 
bağlı bulunduğu bucak müdürü, ilce kaymaka
mı ile sıtma savaş tabibinin denetimi altında 
yapılır. 

Sıtma savaş kurulu olmıyan yerlerde yukar
daki komisyonlar, sıtma savaş başkanı ve ta
bipleri bulunmaksızın da kurularak aynı işleri 
yaparlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — ödevini para olarak ödeye
cek olanlardan alınacak paralar mahallî bele
diyelerce o bölge için tesbit edilecek işçi günde-
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ligine % 50 eklenerek alımr. 

Bu paralar 9 neu maddedeki komisyonların 
hazrrkyaöakları cetvellere göre Özel idareler ku
ruluşu tarafmdan tahsil edilerök özel bir hesaba 
kaydedilir ve sıtma komisyonlarının gösterecek
leri arazi İslâhatı işleTİne harcanır. 

Bu maksatla toplanan paralar özel idarelerce 
başka bir yere hiçbir sebeple harcanamıyacağı 
gibi yılı içinde arta kalan paralar da gelecek 
yıllara aynı maksatla harcanmak üzere aktarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mil 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; bu 
maddenin ilk fıkrasında tesbit edilen fıkrada iş
çi deniliyor. Halbuki bu, amele olacaktır. 
Bunun amele olarak tashihini rica ederim. Çün
kü amele başkadır, işçi başkadır. 

Para vermek istemiyenlerden yüzde 50 zam
la tahsil olunur diyor. Neden dolayı buna lü
zum görülmüştür. İzahını rica ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Efendim; bu mükel
lefiyetin nakden ödenmesinde % 50 zamma Ba
kanlık taraftar olarak gelmiş değildir. En
cümen bu nokta üzerinde ekseriyetle karar almış 
bulunuyor, Bakanlığın ısrarı yoktur. Biz ay
nen ve halile zamsız alınması tarafdarıyız. Ka
rar Yüksek Heyetnizindir. 

î. ABUKAN (Eskişehir) — İşçi yerine ame
le teklif etmiştim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. R. BAR-
kın (Zonguldak) — Onlar değişecek efendim. 
Efendim; % 50 zam hakkında Komisyonumuz 
şu sebeple bu kararı almıştır. Umumiyetle kü
çük sây mükellefiyetinin bahsedildiği yerlerde 
bu mükellefiyeti nakden ödemek istiyen kimse
ler rayice göre bu parayı ödiyeceklerdir. Umu
miyetle amele rayüçleri belediyeler tarafından 
eksik yapılmasa dahi öyle bir hal oluyor ki, fi-
liyatta amele belediyenin rayiç bedeli ile çalış
mıyor, belediyenin tesbit ettiği rayiç biraz bu
nun dununda oluyor. Bundan maada köylü sini--
fma bu mükellefiyeti tahmil ediyoruz, işinden 
gücünden alıkoyuyoruz, beş gün çalıştırıyoruz. 
Nisebeten daha müreffah olan şehir ve kasaba 
halkı belediyelerin tâyin etmiş olduğu daha 
dûn bir rayiçle bu mükellefiyeti ödeyip kurtul
masına Komisyonumuz razi olmadı, bir adalet
sizlik gördü, onun için bir arkadaşımızın tek
lifi ile bu fo 50 zam ekseriyetle kabul edildi 
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Mesele bundan ibarettir ve arzettiğim gibi, bu
nun böyle olmasında fayda vardır. Tensip he
yeti âliyenizindir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

F . F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim; ben
deniz bu % 50 zammın doğru olmadığını ve iki 
ölçü esasına gidildiğini görüyorlm. Binaenaleyh, 
aleyhinde bulunuyorum ve bu hususta bir önerge 
takdim ediyorum, arkadaşlarımın kabulünü rica 
ederim. Yalnız arzetmek istediğim diğer bir nok
ta vardır ki, Komisyonca bu noktanın açıklan
masında zaruret vardır. 

«îşçi gündeliği, tesbit edilecek işçi gündeliği» 
çok açık bu. îleride bir yığın tefsirlere sebebi
yet verir. Onun için bu işçi gündeliğindeki 
maksadın kanuni bir kelime ile burada açıklan
masında zaruret vardır, işçi gündeliği, nasıl 
bir işçi gündeliğidir? Belediyelere bunun hak
kında biraz işaret vermek lâzımdır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. R. BAR
KIN (Zonguldak) — Amele gündeliğidir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Ne amelesi? 
R. VARDAR (Zonguldak) — Toprak ame

lesi gündeliği. 
GEÇÎCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ Dr. R. BAR

KIN (Zonguldak) — Efendim, bu hususta 
Yüksek Meclisin bundan 20 sene evvel kabul et
miş olduğu .839 sayılı Sıtma Mücadele Kanunun
daki aynı hüküm buraya alınmıştır. Bu hüküm 
20 senedenberi tatbik edilmekte ve hiçbir ihti
lafa sebebiyet vermemiş bulunmaktadır. İşçi 
gündeliğinden maksat amele gündeliğidir. Bu 
işi bedenen yapmak istemiyenler bu parayı nak
den vereceklerdir. Şimdiye kadar da bu hüküm 
üzerinde hiçbir ihtilâf hasıl olmamıştır. Onun 
için Feridun Fikri arkadaşımızın bu endişesini 
varit görmemekteyiz. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim 
sözcü arkadaşım eski kanunda işçi kelimesi ya
zılıdır, onun için burada da işçi yazılmıştır de
diler. Amele başka, işçi başkadır. Amele, 
toprak amelesidir. Yevmiyesi de muayyendir. 
Halbuki işçi dediğimiz zaman bunun tasnifini de 
yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü 6 liraya ka
dar işçi vardır. Amele yevmiyesi ise daima ma
lumdur. Günde 2 - 3 metre küp toprak işleyene 
amele derler. Onun için bunun amele olarak 
tashihini rica ederim. 

ikincisi; % 50 zam meselesinde amele' bu
la mıyacağrz ve ondan dolayı da bunu koyduk 
diyorlar. Halbuki bu prensip olarak girerse 
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yol mükellfiyet işi de 6 günlük mesaidir. Ha
kikaten o yol mükellefiyetindeki bu altı günlük 
amele yevmiyesi mukabil para miktarı da daha 
az olmak üzere konmuştur. Eğer amele bula ini
yorlarsa ellerinde toplu paralar vardır, oradan 
tedarik edebilirler. Bu para ile amele buluna
maz koyduğumuz.mükellefiyetle amele bulamam, 
% 50 - c/r 100 verelim, bir misli artıralım naza
riyesine girersek bu da yeni bir prensip olur. 
Onun için bunun kanunda yer alması doğru ol
maz, Onun için bir takrir verdim, Feridun Boy 
arkadaşım da vermiş kabulünü rica ederim. 

Sonra sözcü arkadaşım geçen sefer dediki bu 
su işleri ufak bataklık işleridir. Küçük bataklık 
işleri olabilir lâkin onunda bir haddi var bugün 
görüyoruz ve gazetelerde okuyoruz. Seçim böl
gemde de vâkidir. 15 kilometre uzunluğunda 
kanal yapılmıştır, küçük • mükellefiyetlerle. 
Buyurdukları gibi ufak bataklık küçük su; bil
mem ne değildir. Bu, büyük su işlerine girmi-
yen bütün işlerdir. Yoksa yalnız küçük batak
lıkları kurutmak hiçbir şey ifade etmez işte bu
nun için makine rica ettim, teabederse 5 - 10 
kilometrelik kanallar açarak bu kanunu tatbik 
etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — încealemdaroğlu. 
A. R. ÎNCEALEMDAROĞLU (Zonguldak) 

— Sayın arkadaşlarım, Zonguldak vilâyeti dâ
hilinde iş mükellefiyetinin yürürlükte olmasına 
rağmen şu veya bu şekilde tekrar mükellefiyet
ler tahmil edilecekse, değil amele bulmak, 10 
lira da versek dışardan amele getirmenin imkânı 
yoktur. Bu itibarla amele yevmiyesinin azlığı 
veya çokluğu mütalâa edilirken % 50 gibi be
lediye rayici üzerinden mühim miktarın Zongul
dak'ta vatandaşın tediye etmesine imkân yoktur. 
Yüksek Meclis bu gibi mükellefiyetin tatbik ve 
tahmiline müsaade buyurursa, 19 milyonun 
yükünü çeken havzamızdır ve bütün köylümü
zün türlü mükellefiyeti vardır, askerlik vazifesi 
vardır, zirai vazifesi vardır, ocakta çalışma va
zifesi vardır, bu yönden Zonguldak'm bu mü
kellefiyetten muaf tutulmasını Yüksek Meclis
ten istirham ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Tekrar tavzih ediyo
rum % 50 zam Komisyonda bir arzu üzerine te
essüs eden bir fikirden doğmuştur, bu fikre Hü
kümet katılmamıştır. Zannediyorum Heyoti Celilç 
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de katılmadı, karar Yüksek Heyetinizindir. 

Arukan arkadaşım zın amele mevzuu üzerin
deki sözlerine katılmıyorum. İşçiden maksadımız 
ameledir, Yevmiye üzerinde tereddütleri olma
sın, belediyeler tâyin edecektir. Halkın vaziyeti 
gözönünc alınarak belediyeler vaziyete hâkim 
olacaktır, bu hususta tereddüde mahal yoktur 
zannederim. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Efendim; bir
çok kanunlarımızda ve bugünkü yazılarımızın 
hepsinde (işçi), (amele) yerine geçmiş bir keli
medir. (Amele) gibi, esasen mânası cemi olan 
acayip bir kelimeye dönmenin mânası yoktur. 
(İşçi), amele mânasına tutulmuştur, ve her yer
de kullanılmaktadır. Binaenaleyh, tekrar (ame
le) kelimesine dönmenin yeri olmadığı kanaatın-
dayım. (Doğru doğru sesleri). 

BAŞKAN — Maddede değişiklik yapılması 
için teklifler var, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
% 50 zam fıkrasının tayyını teklif eylerim. 

Bingöl 
F . F . Düşünsel 

Yüksek Başkanlığa 
Arzttiğim sebeplere binanen % 50 zammın 

kaldırılmasını teklif ederim. 
Eskişehir 

1. Arakan 

BAŞKAN — iki önerge de aynı mahiyettedir. 
Oyunuza sunuyorum. % 50 zam fıkrasının kal
dırılmasını kabul edenler ... Etmiyenler ... Fık
ra kaldırılmıştır. 

Encümen maddeyi buna göre düzeltecektir. 

MADDE 11. — Küçük sây ödevi ile Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 78 nci maddesi
nin ikinci fıkrası gereğince özel idarelerin de ay
rıca yardıma katılmasiyle yokedilmesi mümkün 
olamıyan bataklıkların sağlık itibariyle düzenlen
mesi ve tezelden yokedilmesi zaruri olanları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bu Ba
kanlığın göstereceği lüzum üzerine Bayındırlık 
Bakanlığı veya işbu araziden faydalananlar tara
fından ıslah olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Gerek küçük say ilânı gerek-

1946 O : 1 
se Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığının yardımı 
ile genel sağlığı korumak üzere açılan kanal ve 
kurutulan bataklıkların iyi korunması ve daimî 
bakımı ile civar halk ödevlidir. Resmî ye özel 
kurumlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafından açı
lan kanal ve kurutulan bataklıkların daimî ba
kımı ve korunmasiyle de buraları ellerinde bulun
duran ve faydalananlar ödevlidir. Bu kanalları 
herhangi bir şekilde olursa olsun bozmak veya 
suyun akımına mâni olmak yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Yol, demiryolu, köprü, su ba
rajları, regülâtör inşaatı, sulama ve boşaltma 
kanalları açılması, fabrika, çiftlik, enstitü ve sair 
kalabalık halk kütlesi barındıran kurumların te
sisi sırasında sıtmanin zararlarını önlemek bakı
mından ilgili makamlar önceden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yaparak gerek
li tedbirleri almak ve bu tedbirleri idame ettir
mekle ödevlidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Sıtmalı bölgelerde resmî ve 
özel kurumlar, çiftlik, çeltiklik, devamlı veya 
geçici işçi çalıştıran arazi sahipleri veya kira
cıları, amele ve hizmetlilerine fennî usul daire
sinde parasız olarak sıtma ilâcı dağıtmak ve bu 
yerlerde bulunan şahısları sıtmadan korumaya 
matuf hertürlü tedbirleri almakla ödevlidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Lâğım veya genel mecrası ol-
mıyan yerlerde hela ve bulaşık suları için hususi 
ve üstü her zaman açılıp kapanması mümkün ka
pakla örtülü çukurlar yapılması mecburidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Şehir ve kasabalarda sivrisi
nek üremesine mâni olacak ve yokedilmesini sağ-
lıyacak tedbirleri almakla mahallî belediyeler 
ödevlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Yokedilmesi uzunca zamana 
muhtaç büyük sıtma membalarının çevresi içinde 
bulunan köyler, arazi, kuruluş, onarma ve do
natımları 4753 sayılı kanuna göre Devletçe sağ
lanmak şartiyle Bakanlar Kurulu kararı ile en 
ya km sıtuasız muhite naklolunabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Sıtma ilâçlarının para ile sa
tılmasına veya parasız dağıtılmasına dair olan 
esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tes
hil olunur. Bakanlığın tesbit ettiği bu esaslar 
dışında veya izinsiz olarak sıtma ilâçlarının sa
tılması, sattırılması, satışa çıkarılması veya is
tif edilmesi veya yurt dışına çıkarılması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Ktmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyondan iki madde geldi, 
okutuyorum. 

MADDE 8. — Çevresinde oturanların sağlı
ğına zarar vereceği ilgili sağlık makamlarınca 
tesbit olunan ve küçük say ile giderilmesi kabil 
bulunan sıtma kaynaklarının ortadan kaldınlma-
siyle o yerde oturmakta bulunanlar ödevlidir. 

Küçük say mükellefiyeti yılda beş gündür, iş
bu mükellefiyet kasaba ve şehirlerde belediyeler
ce, köylerde ihtiyar heyetlerince halka bedenen 
veya para olarak salınır. 

Bu ödeve 18 yaşından 60 yaşma kadar erkek 
nüfus tâbidir. Malûller, öğrenciler, askerde bulu
nanlarla küçük say ödevinin ilân edildiği yıl için
de o yerde bulunmayanlar bu ödev dışındadır. 
Ödev cetvelleri idare makamlarınca onanır. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi, nazarı dikka
te alınan takrirler üzerine yapılan bu değişiklikle 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ödevini para olarak ödeye
cek olanlardan alınacak paralar, mahallî bele
diyelerce o bölge için tesbit edilecek işçi günde
liği üzerinden hesaplanır. 

Bu paralar 9 ncu maddedeki komisyonların 
hazırlıyacakları cetvellere göre özel idareler ku
rulusu tarafından tahsil edilerek özel bir hesaba 
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kaydedilir ve sıtma komisyonlarının gösterecek-
elri arazi İslâhatı işlerine harcanır. 

Bu maksatla toplanan paralar özel idarelerce 
başka bir yere hiçbir sebeple harcananııyacağı 
gibi yılı içinde arta kalan paralar da gelecek 
yıllara, ayın maksatla harcanmak üzere aktarılır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde nazarı dikkate 
aldığımız önergelere göre, «% 50 zam» kaldırıla
rak komisyondan gelmiştir; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Akçalı hükümler 
MADDE 19. — Her sıtma mevsimi sonunda 

sıtma savaşı işlerinde çalıştırılan tabiplerle sıtma 
savaş memurları ve sıtma sağlık koruyucularına 
ve bu hususta büyük çalışma ve başarı gösteren 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile diğer 
bakanlıklar kuruluşlarındaki memurlara ve söz
le, yazı ile veya örnek olmak suretiyle sıtma sa
vaşı hakkında halk arasında büyük ilgi uyan
dıran okul öğretmenleri ve köy muhtarlariyle 
diğer kişilere ve sıtma savaşı bölge başkanlarınca 
onanmak şartiyle sıtma savaşma hadim su ısla
hatı veya toprak ameliyatı yapan köy muhtar
lariyle diğer kişi ve kurumlara, bütçenin sıtma 
savaşı gideri tertibinden beşyüz lirayı geçme
mek üzere para veya sıtma savaşının faydalarını 
gösterir projeksiyon aletleri, tablolar, okul ders 
araçları gibi aynı ikramiye ve mükâfatlar veril
mesine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 20. — Bu kanun gereğince sıtma sa

vaşı amaciyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, sıtmasavaş başkanları veya tabipleri tara
fından alman karar ve tedbirleri veya yapılan 
bildirimleri yürütmekle ödevli olup ta bu karar, 
tedbir veya bildirimleri yürütmeyen veya uygu-
lamıyan veya sıtma ile savaş yapılmasında veya 
denetlemesinde kusuru görülen bütün daire ve 
kurumlara mensup memur ve hizmetliler Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlışmın teklifi üzerine 
mensup ol duldan dairelerce hareketinin (mahiyeti
ne göre disiplin cezalarından herhangi birisiyle 
cezalandırılır. 

Bu madde gereğince disiplin cezası verilenler-
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den hareketleri suç konusuna girenler hakkında 
ayrıca kanuni kovuşturma da yapılır. 

Dr. A. SELGlL (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlarım; bu kanunun cezai hükümlerini 
gösteren 20 nci maddesi bütün cezai hükümleri 
ayrı ayrı anlatıyor ve hepsine ayrı cezalar veri
yor. Halbuki 13 ncü maddede vekâletlerine yük
lendiği birtakım vazifeleri yapmıyanlara hiçbir 
cezai müeyyide konmuyor ve umumi ceza hüküm
lerinin bunları cezalandırması kâfi addediliyor. 
Arkadaşlar, eğer bu Sıtma Savaşı Kanununda 
kasıt bir hususi ceza müeyyidesi olmasaydı umu
mi ceza hükümleriyle bütün cezalar karşılana
bilirdi. Böyle olmamıştır. Her bir yapılmıyan 
vazife için ayrı bir müeyyide ve ceza konmuş
tur. 

Halbuki Bakanlıkların en mühim vazifeleri 
ceza müeyyidesi kanundan bırakılmıştır. Meselâ 
enstitü açılacak. Bu enstitünün sıtma tehdidi 
olan bir yer de mi yapalım, yoksa sıhhi, güzel 
bir yerde mi yapalım? Diye Sağlık Bakanlığına 
sorulmadan bir yerde yapılması mümkündür. 
Bunu sormak vazifesi verdiğimiz daire için hiç
bir cezai müeyyide koymuyoruz. Onun için bu 
madde (Kusuru görülen) kelimesinden sonra 
(Bu kanunun resmi dairelerle ilgisi olan mad
delerini tatbik etmiyen) cümlesinin eklenmesi 
lâzımgelir. Eğer bu cümleyi buraya koymazsak 
13 ncü maddenin müeyyidesi kalmaz. Bir öner
ge takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. R. BARKIN 
(Zonguldak) — Gerçi kanunun 4 ve 13 ncü mad
delerinde bu tasrih edilmiştir. Fakat Selgil 
arkadaşımızın bu teklifi bir haşiv değil, biraz 
daha tavzih olur. Bu itibarla Heyeti Celileniz 
tensip ederse Komisyonumuz mutabıktır. 

BAŞKAN — Maddenin «eza kısmını tavzih 
için hüküm ilâvesine dair bir önerge var, oku
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle bildirdiğim sebeplerden ötürü bu mad

denin « veya denetlemesinde kusuru görü
len . . . . . . cümlesinden sonra «ve bu kanunun 
resmî dairelere ilgisi olan maddelerini uygula-
mıyan» cümlesinin yazılmasını teklif ederim. 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Dr. Selgil 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S, KONUK (Bursa) — Mutabıkız. 
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I BAŞKAN — Teklifi nazarı itibara alanlar... 

Almıyanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 
KOMİSYON HAŞKANI Dr. A*. S. DELÎL-

BAŞF (Kütahya) — îlâve edilirse olur. 
BAŞKAN — Tladdeyi teklif edilen hükmün 

ilâvesiyle oyunuz?. sunuyorum. Kabul edenler... 
] Etmiyenler... Kab il edilmiştir. 

MADDE 21. - A) Bu kanunun 4 ncü mad
desi hükmüne uygun hareket etmiyen ve 6 ncı 
maddesinin (A) fıkrasiyle konulan ödevleri yap-
mıyan ve (B) fıkrasındaki yasaklara aykırı 
hareket eden özel tüzel kişiler temsilcileri hak
kında 50 liradan 200 liraya kadar para cezası 
ve gerçek kişiler hakkında ise 20 liradan 200 li
raya kadar hafif para cezası veya bir haftadan 
iki aya kadar hafif hapis cezası yahut her ikisi 
birlikte hükmolunur. 

7 nci maddede yazılı ödevleri yerine getirmi-
yenler hakkında Türk "Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi hükmü uygulanır. 

B) 8 nci madde ile konulan ödeve uygun 
hareket etmiyenler hakkında 20 liradan 200 li
raya kadar hafif para cezası veya bir haftadan 
iki aya kadar hafif hapis cezası veyahut her 
ikisi birden hükmolunur. 

C) 12 nci maddenin birinci fıkrasının resmî 
ve özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişiler tara
fından açılan kanal ve kurutulan bataklıkların 
daimî bakımı ve korunmasiyle de buraları el
lerinde bulunduranların veya bu yerlerden fay
dalananların ödevli bulunduklarına dair hükmü 
ihtiva eden ikinci kısmına uygun hareket etmi
yen özel tüzel kişiler temsilcileri hakkında 50 
liradan 200 liraya kadar para «cezası ve gerçek 
kişler hakkında ise 20 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezası veya bir haftadan 2 aya ka
dar hafif hapis cezası veyahut her ikisi birden 
hükmolunur. 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı yasak
lara aykırı hareket edenler hakkında 20 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası veya bir haf
tadan iki aya kadar hafif hapis cezası yahut her 
ikisi birlikte hükmolunur. 

D) 14 ncü madde ile konulan ödevi yap-
mıyan özel kurumlar çiftlik, çeltiklik ve devamlı 
veya geçici işçi çalıştırılan arazi sahipleri veya 
kiracıları hakkında 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. Tekerrürü halin-

I de bu ceza iki kat alınmakla beraber ayrıca bir 
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aydan altı aya kadar hapis cezası da tâyin 
olunur. .J 

E) Bu maddede yazılı cezaları gerektiren 
suçlara ilişkin dâvalarla parasız dağıtılan sıtma 
ilâçlarım satanlar hakkındaki dâvalara sulh 
mahkemeleri bakar. 

H. ULUSOY (Niğde) — Efendim, 21 nci 
maddede kanunun ihtiva ettiği muhtelif fiillerin 
ayrı ayrı ve her fiile karşılık tutulan müeyyi
deler vardır. Bu müeyyidelerden bir tanesine 
müsaadenizle temas etmek mecburiyetini hisset
mekteyim. Yukarıda 7 nci maddeyi bir kere 
daha beraberce mütalâa edelim ve bu maddenin 
tatbikatında hangi fiil ve hallerin vuku bulması 
imkânını müsaadenizle kısaca aydınlatalım. 

Yedinci madde şöyledir: Sıtma ile savaş ya
pılan yerlerde herkes savaş kurumlarınca yapı
lacak genel muayenelere gelip muayene olmak 
ve ailesi efradını getirip muayene ettirmekle 
ödevlidirler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK — Gayet tabiî. 

H. ULUSOY (Niğde) — Gayet tabiî. Fakat 
bunu icabederse sıtma savaşı tatbik edilen yer
lerde senede 1, 2, ve üçten fazla tekerrür etmesi 
icabedecektir. Meselâ Niğde'nin Aksaray kaza
sında sıtma savaşı vardır, burada mevcut bü
tün aileler gelip kendisini muayene ettirmek 
mecburiyetindedir. Ettirmediği takdirde 21 nci 
madde mucibince Türk Ceza Kanununun 526 nci 
maddesi hükmü uygulanacakır. Sıtma savaşı
nın tatbikmda herhangi bir zamanda bir aileyi 
mahkemeye sevketmek imkânı vardır. Halbuki 
sıtma savasiyle bütün aileleri muayeneye tâbi 
tutmaya imkân var mıdır? îmkân olduğunu ka
bul etsek dahi herhangi bir memur bir aileye 
kızdığı zaman 526 nci madde mucibince mahke
meye sevkedebilecektir. Bu hakkı taşımaktadır. 
Ben bunu tatbik edecekler ve edilecekler noktai 
nazarından çok tehlikeli bulmaktayım. Müsaa
de buyurursanız 7 nci maddeyi tatbik edecek 
arkadaşlarımızın hüsnüniyetine ve halkımızın 
kendi sağlığını korumak hususundaki aklı seli
mine bırakarak bunu bir müeyyide ile teyidet-
mekten vazgeçelim. Çünkü tatbikatta suiistima
le müsaitir. Onun için bu fıkrayı tayyetmek 
daha yerinde olur. Bir takrir sunuyorum, ka
rar yüksek heyetindir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Kabul edilen 
yedinci maddede şöyle bir esas konuyor: Sıtma 
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savaşı yapılan yerlerde herkes savaş kurumların
ca yapılacak genel muayenelere gelip muayene 
olmak ve ailesi efradını getirip muayene ettir
mekle mükelleftir. Bir adam ailesi efradına na
sıl müessir olur? Burada şahsi mesuliyetin ma
hiyetini değiştiren bir hüküm vardır. Evet ken
disinin vilâyeti altında bulunanlara hükmü ge
çebilir, fakat vilâyeti altında bulunmıyanları 
buraya nasıl getirebilir ve nasıl bir kuvvei ceb-
riyei tatbik edebilir? Kendisinin kanunen bir 
cebir kuvveti tatbik edemediği bir kimsenin fiili 
amelinden, ihmalinden dolayı o yurttaşa huku
ki bir terhip tesis etmek, umumi ceza ve mesu
liyet esaslarına aykırı bir şeydir. Burada aile-
den maksat nedir? Reşit olmuş bir kimseyi alıp 
getirmek mecburiyetini bir vatandaşa nasıl tah
mil edebiliriz? Lûfen komisyon bunu izah etsin. 

î . ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, bu 
madde doğrudan doğruya yukarıdaki mecburi
yetleri ifa edemeyenler hakkında, cezai müeyyi
deleri havi bir maddedir. Lâkin yukariki mad
de de, meselâ 6 nci maddede şunu, şunu yapacak 
deniliyor. Bu maddede de 6 nci maddenin A 
fıkrasındaki ödevleri yapmıyan diyor. Lâkin ne 
vakte kadar bunu yapmayın? Bunun için bir 
müddet tâyin etmek lâzımdır. Meselâ, bir ada
ma tebliğ ediliyor, şurasını sürfe yetişmiyecek şe
kilde ıslah et deniliyor. Bunun derhal ıslahına 
tabiî imkân yoktur. Hiç olmazsa 10 - 20 gün 
zarfında yapacaksın diye bir mühlet vermek daha 
doğru olurdu kanaatındayım. Zaten o maddeler 
çok karışıktır, ve Sıtma Kanununun tatbikin a 
memur edilenler bunları iyi anlıyamamaktadır. 
Geçen sene bunun misalini gördük, istanbul'un, 
susuzluk zamanında, Erenköy'deki kuyulara filit 
sıkılmıştır. Halbuki, pekâlâ bu kuyuları ıslâh 
edin diye bir mühlet verilir ve ondan sonra ya
pılırdı. 

Eskişehir'de bütçe müzakerelerinde de arzet-
miştim, tarla sahibi, arazisini sulamış diye mah
kemeye sevkedilmiş ve ceman 27 kişi mahkûm 
olmuş, ellişer lira ceza vermişlerdir. Sen bunu 
yaptın ceza ver demek doğru değil, şunu on gü
ne kadar ıslâh et, demek daha doğrudur ve etmez
se tabiî o vakit ceza vermek lâzımdır. 

Bendenizin kanaatim bu merkezdedir. Vekil 
Bey bu bapta bir parça izahatta bulunurlarsa 
çok iyi olur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Efendim, arkadaşı-
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mızın kanunun 7 nci maddesindeki mükellefiyeti 
ifa etmiyenlerin cezaları hakkındaki müeyyide da
ha suples ve mecburiyeti katiye ifade etmiyor, 
şeklindeki tavsiyesi, Bakanlığın şimdiye kadar 
ki olan mesaisinde aldığı tecrübelerle karşı karşı
ya konulunca tatminkâr olmaz. 

Çünkü maddede sarahat vardır. 7 nci madde 
okunduğu vakit nazarı dikkate aldmız. Bu sıt-
sıtma savaşı ilân edilen yerlerde umumi muayene 
zamanında yapılan muayenedir ve bir defadır. 
Ondan başka hiç bir mecburi muayene yapıla
maz. Bu mecburi muayene yapılmadıkça da o 
bölgenin sıtma durumu tesbit edilemez. Binaen
aleyh, bunun üzerinde böyle cemiyetşümul bir 
harekete geçtiğimiz bir zamanda şu veya bu hu
susi vaziyeti düşünerek bunun üzerinde bir yır
tık yaparsak bu dâvayı bizim tutup kavramamı
zın kuvvetini tenkis eder. Bu itibarla 7 nci mad
de bizim işimizin iyi hareketine kâfi geldiği gibi 
vatandaşın sağlığı bakımından da elimize güzel 
bir müeyyide vermektedir. 

Bu ve bunları yapmıyanlara karşı konan 
ceza gayet yerinde dm Bir defa olan bu mu-
muayeneye gelmez, getirmez, nasıl bilirirz. Her
kes bu kanuna göre bu muayeneye şitap etmeğe 
mecburdur. Aile reisleri de yanındaki çoluk ço
cuklarını getireceklerdir. Zaten reşit olan bu ka
nunun emrine itaat edecektir. Amma vesayet al
tında olanları, çoluğu, çocuğu, babası getirecek
tir. Karısını getirmemiş veya getirmezse ne ya
pacağız! Elbette bir müeyyide koyacağız. Ka
rısı reşittir ve hükmün içindedir. Bu müeyyi
deleri koyarken bunların uygulanması hususunda 
tamamen Adalet Bakanlığı mümessilleriyle mu
tabık kaldık ve onlarla anlaşarak bu maddeyi ha
zırladık. Binaenaleyh, biz bu maddenin herhan
gi bir yersiz hüküm olduğu kanaatma iştirak et
miyoruz. 

Arukan arkadaşımız, yapılacak ıslahatın şu 
veya bu şeyin zamanla takyit edilmesini istediler. 
Esasen tatbikatta böyle olmaktadır. Fakat öy
le zaman olur ki, on günlük bir işi üç ayda yap
maz. Bu adam tabiatiyle ceza görecektir ve kanu
nun emri sürf e ve sinek uçkununa sebebiyet vere
cek şekilde bataklık yaratanlara şâmildir ve öy
lece sarahat vardır. Herkesin Hüsnüniyet ve sui
niyet sahibi olmasına göre işi ayar edemeyiz. 
Dâvanm isabeti hangi yolda ise ona göre kanun 
ayarlanmıştır. Hüsnüniyet sahibi midir, sui-
niyet sahibi midir? yoluna gidemeyiz. 
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I I. ARUKAN (Eskişehir) — Talimatla tavzih 

edilmelidir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. S. KONUK (Devamla) — Elbetteki her ka
nun talimatla tavzih edilecektir. Şimdiye kadar 
yapıldığı gibi bu kanun da derhal bir talimatla 
tatbik edilecektir. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Söz isti
yorum, 

BAŞKAN — Daha söz istiyenler var, isterse
niz sonra söyleyin. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) —Müsaade 
ederseniz Komisyon adına soyliyeceğim, sözlerim 
bu maddeye taallûk etmektedir. . 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KOMÎSYON SÖZCÜSÜ Dr. R. BARKIN 

fZonguldak) — Sağlık Bakanı, yapılan raııa-
venelere halkı icabete mecbur edici bir hükmün 
konulması hakkındaki noktai nazarı kâfi derece
de izah ettiler. 

Ben yalnız Komisyon sözcüsü sıfatı ile değil 
ayni zamanda bir hekim sıfatiyle ve sıtma işle
riyle uğraşmış bir arkadaşınız sıfatiyle bu mü
talâayı teyid ediyorum ve diyorum ki umumi 
muayene yapılmazsa sıtma mücadelesinin istih
daf ettiği geyenin tahakkukuna imkân yoktur. 
Biz bir bölgenin sıtmalı olmadığını, ne kadar 
sıtmalı olduğunu anlamak için umumi muayene 
yapmağa mecburuz. Bu olmadıkça sıtma mü
cadelesi bunun altmdan kalkamaz. Onun için 
7 nci maddenin ipkası mecburidir bu maddeye 
dokunmıyalım. Zaten 7 nci madde geçmiştir, 
üzerinde münakaşa olmaz. 

Kalıyor 2 nci maddenin birinci fıkrası ki 
onun üzerinde cezai müeyyidenin bulunması la
zımdır. Arkadaşlar burada tasvibinize arzedilen 
husus zaten yaşayan hükümlerdir. Yüksek Mec
lisin 20 sene evvel kabul ettiği 839 sayılı kanu
nun 4, 5, 6 ve 12 nci maddelerinde bu hüküm
ler vardır. İsterseniz okuyayım daha şedittir. 
Bu ana kadar 20 senedenberi yapılmış olan tec
rübelerle genişletilmiştir. Bu hükümler elan ya
şamaktadır. Elimizdeki tasarının kabuliyle an
cak meriyetten kalkacaktır. Burada bîr talimat
name zikrediliyor. Böyle bir talimatname de 
vardı. 839 sayılı kanunun sureti tatbikini gös
teren bir talimatname mevcuttur. Bu kanun 
için de böyle bir talimatnamenin yapdmasr lü
zumu üzerinde Komisyonumuz İsrarla durmuştur 

I ve raporda da bu lüzum ve temenni-izhar edil-
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mistir. Sağlık Bakanlığının bize verdiği temina- I 
ta göre böyle bir talimatname hazırlanıyor bit 
inek üzeredir,, bu kanunla beraber yürürlüğe 
girecektir. Zaten bu gibi küçük tefarruatm ka
nunda derpişine imkân yoktur. Bu gibi şeyler 
talimatnamelerinde derpiş edilir, fena usullerle 
kanunlar daima fena tatbik edilir, binaenaleyh 
bu kadar esaslı bir mevzuun talimatnamesi mu- I 
vaffakiyet bakımından gereklidir, beyan buy-
rulan husus tadile sebep teşkil etmez. Onun için 
Komisyonumuz namma Meclisi Âliden rica edi
yorum kabul buyursunlar sonra tatbik mevkiin
de çok aksaklıklar gösterir ve Bakanlığı müşki-
lât içinde bırakır. 

H. ULUSOY'(Niğde) —Efendim, gerek Sa
y ınBakanm ve gerek sözcünün izahları, itiraf 
etmekliğbn icabediyor ki, bendenizi tatmin et
memiştir. Çünkü 526 nci madde hapis cezasını 
icabetirir. Şimdi hapis cezasını icabetiren bir 
müeyyide tatbik edilirken bunun şümul ve esasla
rını çok ineç tetkik etmemiz gerektir. Müsaadeniz
le bir misâl arzedeyim: Bugün Niğde 'nin Aksa
ray kazasında sıtma savaşr vardır. Burada aşağı 
yukarı 27 bin aile bulunmaktadır. Sıtma savaşı I 
ilân edildiği olağanüstü mücadele icabettiği ve 
aileleri muayeneye sevk icabettiği takdirde Baş
kanlık bu işi beş senede bitiremez. Fakat sıtma 
savaşı memuru, sen muayene oldun mu, hayır, 
o halde gel mahkemeye sözünü her zaman kul- i 
lanabilir. Sıtma mücadele memuru falan aileye 
kızdığı zaman sen muayeneye gelmedin diye da
ima, bu işi suiistimal edebilir. Bu esası korkan 
çok dikkatli olmamız lâzımdır. Nihayet bu hü
küm kaldırıldığı takdirde vaziyeti sarsmış olma
yız. Hükmün tatbikatında doğabilecek mahzur
ları önlemiş olnrnz. Ricam budur. 
"""" F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim; mev-
zuuhahis. plan nokta şudur : Bütün dünyadaki 
hukuk esaslarında mesuliyet şahsidir. Bir kim
senin kansi: üzerinde bir haklı âmiriyeti yoktur. 
kanunla mukayyettir. Kalkıp da karını getire
ceksin diye kimseye bir cebir yapamayız. Ka
nunlarımız, esaslarımız bunu menetmiştir. Böy
le bir cebir yapmadıkça bir yurttaşa* kendi fii
linden ve ihmalinden gayri bir amelden d°-
layj, ataletten dolayı bir mesuliyet tahmil etmek 
mftirzuşubahis olamaz. Onun 4çin kendisinin ve
layeti sitandakileri getirebilir. Fakat mev-
züatımus içinde bir yurddaşa, karışan bu şekil -
de alıp getirmediği takdirde bir mesuliyet tat | 
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mil etmek, bir mahkemede kabul edilecek bir-
şey değildir. Bu adama sen karını getirmediğin 
için mesulsün, nasıl deriz? Bugün, kadınlarla 
erkekler müsavidir prensipi vardır. Burada 
mesuliyeti şahsiye vardır. Bunu nazarı itibara 
almak lâzımdır. Efendim rica ederim, maddeye 
dikkat buyurun. Okuyalım: 7 nci madde de bir 
kerre karısını getrmediğinden dolayı adama ce
za veriyoruz, karıya değil. Mesuliyet şahsidir. 
Karının fiilinden dolayı kocayı nasıl cezalan
dırabiliriz? Böyle birşey mevzuatımızda yer 
alamaz, takdirinize arzederim. Kadın erkek 
müsavidir her hususta, bunu kabul ediyoruz. 
Bisaenaleyh şahsi mesuliyet esas olan bir yerde, 
karısını getirmedi diye kocayı cezai mesuliyete 
tâbi tutmak doğru olmaz. Mevzuatımızda böyle 
birşey yoktur. 

Sonra birşey buyuruldu, bundan evvelki 
kanunda böyle bir hüküm vardır. Olabilir efen
dim. Biz yeni bir kanun yapıyoruz, gözden kaç
mış olabilir. Nitekim bendenizin, şahsen, (7) 
nci maddenin müzakeresinde bu nokta gözüm
den kaçmıştır. Amma kanun Meclisten henüz 
çıkmamıştır. İvedilikle müzakereye tâbi olan 
ve Geçici bir Komisyondan geçen ve mutahassıs 
komisyonlardan geçmemiş olan metin üzerinde 
durursak biraz mazur görün. (Doğru sesleri). 

GEÇlCİ KOMİSYON BAŞKANI Dr. A. S. 
DELİLBAŞI (Kü tahya )— Muhterem arkadaş
larım, Geçici Komisyonunuzda muhtelif komis
yonlardan üye arkadaşlar vardı. Bu meyanda 
Adalet Komisyonundan gelmiş arkadaşlarımız 
da vardı. Takdir buyurursunuz ki, biz doktor
ların, bilhassa kanunun böyle incelikleri üze
rinde derin nüfuz sahibi olmamıza imkân yok
tur. Bu itibarla mevzuubahis olan 7 nci mad
denin müzakeresi esnasında böyle hukuka mü
teallik olan işlerde biz Komisyonumuzda bulu
nan hukukçu arkadaşlarımızın mütalâalarına 
bilhassa müracaat ettik. Bu hususta kendilerin
den bir itiraz görmedik. Şimdi bendeniz de hu
kuktan anlamıyan veyahut da pek az anlryan 
bir adam şıfatiyle, yüksek hatiplerin mütalâa
larını dinledikten sonra 7 nci maddede bir ak
saklık olduğuna inandım. Bendeniz de bilmiyo
rum, geçmiş olan bir maddenin müzakeresine 
tekrar dönülerek bunu düzeltmek imkânı var 
mıdır. Bu ciheti yüksek takdirinize arzederim. 
Eğer yeniden müzakere açmak imkân ve ihti
mali varsa ve bu hususta kiyjm^tli hukukçu ar-

14W 
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kadaşlarımız da bize yeni bir metin getirirlerse 
Komisyonumuz kabule amadedir. Ancak arka
daşlar; çok iyi düşünerek ve uzun bir zaman he
kimlik yapmış bir adam sıfatiyle arzediyorum 
ki, eğer yedinci maddedeki hüküm herhangi şe
kilde olursa olsun; onun cezai müeyyidesini kal
dırırsanız, bu kanunu tamamiyle işlemez, eli, aya
ğı felce uğramış bir hale getirirsiniz. Kabil de
ğil de, eğer bir cezai müeyyide koymazsanızı biz 
bu adamları kolayca getirip muayene edemeyiz. 
Muayene olmadıkça da kanunu hiç tatbik et
memek, tatbik etmekten daha evladır. Bu yedinci 
maddeyi kabul ettiğimize göre bu cezai müeyyide
nin mutlaka kabul edilmesi lâzımdır. Zira bunu 
tatbik edecek arkadaşlarımızm, Sağlık Bakanlı
ğında çalışan arkadaşların tamamiyle elleri ayak
ları bağlı bir hale gelecektir. 

M. BİRSEL (izmir) — Başkasının fiilinden 
mesul olmamak prensipini, şahsi mesuliyet pren
sip ini, cezada bu ana prensipi ihlâl etmek ha
kikaten kabulü mümkün olmıyan bir şeydir. 

Biz tasarıda teklif edilen hükmü kabul eder
sek reşit ve hür olan vatandaşlarımız üzerinde 
cebir kullanmak ve bundan başka böyle bir ce
bir kullanmıyanları cezai mesuliyete maruz kıl
mak gibi hakikaten hukuki havsalanın hiç ala-
mıyacağı netice verecek bir yola gireriz. 

Müsaade buyurursanız bunu, şu şekle soka
lım. 

Ben şahsan bu işler için vatandaşları herbiri-
ne şunu yapmadın ceza, bunu yapmadın, ha
pis, bu olmadı haydi mahkemeye şekline taraf
tar değilim. (Bravo sesleri). Amma ceza koya-
caksak sarih bir şekilde ye herhangi bir yanlış
lığa mahal vermiyecek bir tarzda hüküm koya
lım. Meselâ bu müeyyide maddesinde demeli
yiz ki ; bulunduğu şehirde, bulunduğu şenir ve 
kasabada vâki olacak davete icabet etmemek su
retiyle bu muayeneyi yaptırmıyan herkes veya 
velayet ve vesayeti altında bulunanları getirmi-
yenler - 526 değil orada hapis vardır bunu koy-
mıyalım - şu kadar para cezasiyle tecziye edilir 
diye bir hüküm koymak alâzımdır. Her vatan
daşın alnına hapse girmiş, çıkmış damgasını 
vurmıyalım. Bunu yapmakta adalet ve içtimai 
bakımdan fayda yoktur. (Doğru sesleri) Bunun 
Komisyona alınıp tekrar incelenmesini rica ede
rim. 

M. M. KANSU (Denizli) — Arkadaşlar, bu 
münakaşayı icabettiren tek bir kelimedir. Aile 

lakırdısı bu münakaşayı yaptırdı. 
Aile denince karı demektir, onu götürmek 

var. Reşit olan karımı ne diye ben götüreceğim^ 
gitmem derse boşayacak mıyım? Cebren nasıl 
götürürüm'? Amma velayetim, vesayetini al
tında olanaln götürebilirim. Fakat karım git
mem derse ben nasıl göMreyim. O da ceza gö
recek ben de. Aile lakırdısını koyarsanız biraz 
tuhaf oluyor. Reşit olan karımı ben nasıl gotü-
reyim? Gitmem derse nasıl icbar ederim? O 
reşittir, gitmez. Fakat cezayı ben görürüm. Bö-
şayayım mı*? (Aile) lakırdtsiyle aile arasındaki 
imtizacı da bozuyorsunuz. Gitmem derse ne yap
malı1? Böyle şey olur mu hiç. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Arkadaşlar, esasen 
bu mecburiyetler kanunun tatbik edildiği yer ve 
hallere şâmildir. 

Eğer yüksek heyetinizin tensip eden ve ko
nuşmalara katılan arkadaşlarım da muvafık gö
rürse bu 21 nci maddenin son bendini yani (Ye
dinci maddede yazılı ödevleri yerine getirmiyen-
ler hakkında Türk Ceza Kanununun 526 net 
maddesi uygulanır) kısmını çıkarmayı kabul 
.ediyoruz. Bu hükmün kalkması bizi de tatmin 
ediyor demektir. Çünkü Hükümet yasakları ha
lindedir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu maddenin gö
rüşülen fıkrası için bir önerge vardır. Maksat
ları, bu hükme hafifletici bir .şekil verilmesiydi. 
Hükümet doğrudan doğruya bu fıkranın kaldı
rılmasını istiyor. 

F . USLU (Manisa) — Hükümet her ne ka
dar bu fıkranm kalkmasını istiyor amma yine 
bir hukuki hâdise ile karşı karşryayız. Münir 
Birsel arkadaşımız da izah etti, 526 ncı mad
dede hem para cezası ve hem de hapis cezası 
vardır. Şmdi kanun burada bir memnuiyet koy
muştur. Bu fıkranın kalkmasiyle 526 neı mad
de otomatikman harekete geçtiği takdirde 
vatandaşlar hapis cezasiyle karşı karşıya kalır. 
Binaenaleyh vatandaşı hapis cezası tehdidi altın
da bırakmak istemediğimize göre şahsi kanaa-
tımda budur, Yüksek Heyetiniz de bu kanaatte 
olduğunu zannediyorum, bu fıkrayı kaldırmak 
hatalı olur. Yalnız fıkrayı arzettiğim onu bu daire 
içinde çerçevelemekte herhalde fayda vardır, 
fıkrayı kaldırmayalım, düzeltelim. 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim; ar
kadaşımızın hakkı vardır. Hakikaten, evaarîri 
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Hükümete muhalefet etmek maddesi otomatik I 
olarak tatbik olunur ve Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesinin hükümlerine göre hafif hapis cezası 
mekanizması kendiliğinden işler. Binaenaleyh 
Sayın Bakanın, fıkranın tayyı hakkındaki mü
talâası vaziyeti halletmemektedir. Bendeniz bir 
takrir hazırlamıştım. Sonradan Münir Birsel 
arkadaşımızın fikirlerinden ilham alarak takriri
mi değiştirdim. Müsaade ederseniz okuyayım: 

«7 nci maddedeki ödevi, kendi velayet ve 
vesayeti altındaki kimseler hakkında yapmıyan-
lar 5 liradan 25 liraya kadar para cezasına çarp
tırılırlar» (Hafif cezaya sesleri). 

Arzetmek istediğim iki prensiptir. Bir kere 
karı üzerinde kocasının hükmü olamaz ve böyle 
bir kaide tesis edemeyiz. Mümaselet ifade ede
bilir, ilerde başka şeylerde örnek olur. Yalnız 
velayet ve vesayeti altındakiler için kendisine 
onları getirmek vecibesini tahmil edebiliriz, bun
ların yapılması lâzımdır. 

Bir de hakkında verilecek cezanm müeyyi
desiz kalması, kalmaması konusuna müdahale 
etmiyorum. Arkadaşların takdirine iltihak edi
yorum. Şayet bir ceza kabul edilecekse 5 li
radan 25 liraya kadar bir para cezası verilsin. . 

H. SELÇUK (Hatay) — Hafif para cezası 
diyelim. 

F. F . DÜŞÜNSEL (Devamla) — Evet. Yani 
arzetmek istediğim nokta bundan ibarettir. 

KOMİSYON BAŞKANI Dr. A. S. DELİL-
BAŞI (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, affını
za sığınırım, bir husus hakkmda yüksek dikkati
nizi celbetmek mecburiyetindeyim. 

526 ncı madde metni açık, müsaade buyurur
sanız 526 ncı maddeyi burada okumak lâzımdır. 

526 ncı madde; « Herkim salâhiyettar merci-
den kanun ve usul dairesinde verilmiş bir emre 
itaatsizlik eder, yahut âmmenin istirahat ve selâ
meti ... » diyor. 

Şimdi arkadaşlar, lütfediniz, âmmenin istirahat 
ve selâmeti için verilen emirlere itaat etmiyen-
leri hafif para cezası ile tehdit ediyorsunuz, am
ma, âmmenin sıhhati daha yüksek ve bilhassa 
sıtma gibi korkunç, mudil, mehip bir belânın 
karşısında, evamiri Hükümete itaat etmiyenleri I 
ve genel sıtma salgınının daha çok ilerlemesine 
sebep olanları ceza müeyyidesi altında bulundur
mak istemiyorsunuz. Bunu yüksek takdirinize 
arzederim. I 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında üç takrir 

var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddede, 7 nci maddede yazılı diye 

başlıyan (uygulanır) sözüyle biten 2 nci fıkranın 
tayynini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
H. Ulusoy 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin 2 nci fıkrasının şöyle yazıl

masını teklif eylerim: 
7 nci maddedeki ödevi kendi ve velayet ve ve

sayeti altındaki kimseler hakkında yapmıyan-
lara beş liradan 15 liraya kadar hafif para ce
zası hükmolunur. 

Bingöl Milletvekli 
F . F . Düşünsel 

Yüksek Başkanlığa 
(7 nci maddede yazılı genel muayeneye, bu

lundukları yerde yapılacak davet üzerine gelerek 
veya velayet veya vesayeti altındaki kimseleri 
gtirerek muayenesini yap tır mıy anlar 25 liraya 
kadar hafif para cezasına çarptırılırlar) şeklin
de fıkranın değiştirilmesini teklif ederiz. 

İzmir Manisa Rize 
M. Birsel F. Uslu T. B. Balta 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ Dr. R. BARKIN 
(Zonguldak) —• Efendim; Münir Birsel ve ar
kadaşlarının takriri her hususu camidir. Komis^ 
yomunuz da bu takrire iltihak etmektedir. Sağ
lık Bakanı da bu hususta mutabıktır. Biz de bu 
takririn kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Uç önergeyi de okuduk. Bun
dan birisi, doğrudan doğruya fıkranın çıkarıl
ması, ikincisi Feridun Fikri arkadaşımızın takri
ri ki, beş liradan 15 liraya kadar para cezası 
konmasmı istemektedir, diğeri de Münir Birsel 
ve arkadaşlarının önergesidir ki, asgari had koy-
maksızm, 25 liraya kadar para cezası teklif et
mektedir. 

H. ULUSOY (Niğde) — Takririmi geri alı
yor ve Münir Birsel ve arkadaşlarının takririne 
iştirak ediyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Bendeniz de 
aynı takrire iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — O halde tek takrir kalıyor. 
Okutuyorum. 
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ağır para cezası hükmolmmr. Tekerrürü halinde 
bu ceza iki kat alınmakla beraber aynca bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası da tâyin olunur. 

E) Bu maddede yazılı cezaları gerektiren 
suçlara ilişkin dâvalarla parasız dağıtılan sıt
ma ilâçlarını satanlar hakkındaki dâvalara sulh 
mahkemeleri bakar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 22. — 21 nci maddenin A, C, D fık
raları hükümleri uygulanmakla beraber mahke
me karan beklenmeden ıslahı gereken her nevi 
sürıe kaynakları sıtma savaşı kurulları tara
fından hemen ve gerektiği takdirde zabıta kuv
vetiyle yokedilerek ve gerekli işler yapılarak 
buna ait giderler tutarı Tahsili Emval Kanu
nuna göre maliye dairelerince ilgililerden tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(Münir Birsel'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 

son bendi üzerinde idi. 
T. B. BALTA (Eize) — 21 nci maddenin A 

bendinin 2 nci fıkrası... 
BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibare alan

lar ... Almıyanlar ... Nazarı itibare alındı 
O halde maddeyi yeni şekli ile okutuyorum: 

MADDE 21. — A) Bu kanunun 4 ncü mad
desi hükmüne uygun hareket etmiyen ve 6 nci 
maddesinin (A) fıkrasiyle konulan ödevleri 
yapmıyan ve (B) fıkrasındaki yasaklara aykırı 
hareket eden özel tüzel kişiler temsilcileri hak
kında 50 liradan 200 liraya kadar para cezası ve 
gerçek kişiler hakkında ise 20 liradan 200 liraya 
kadar hafif para cezası veya bir haftadan iki aya 
kadar hafif hapis cezası yahut her ikisi birlikte 
hükmolunur. 

7. nci maddede yazılı genel muayeneye bulun
dukları yerde yapılacak davet üzerine gelerek ve
ya velayet veya vesayeti altındaki kimseleri ge
tirerek muayenesini yaptırmayanlar 25 liraya ka
dar hafif para cezasına çarptırılırlar. 

B) 8 nci madde ile konulan ödeve uygun ha
reket etmiyenler hakkında 20 liradan 200 liraya 
kadar hafif para cezası veya bir haftadan iki aya 
kadar hafif hapis cezası veyahut her ikisi birden 
hükmolunur. 

C) 12 nci maddenin birinci fıkrasının resmî 
ve özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafın
dan açılan kanal ve kurutulan bataklıkların da
imî bakımı ve korunmasiyle de buraları ellerinde 
bulunduranların veya bu yerlerden faydalananla
rın ödevli bulunduklarına dair hükmü ihtiva eden 
ikinci kısmına uygun hareket etmiyen özel tüzel 
kişiler temsilcileri hakkında 50 liradan 200 liraya 
kadar para cezası ve gerçek kişiler hakkında ise 
20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ve
ya bir haftadan 2 aya kadar hafif hapis cezası 
veyahut her ikisi birden hükmolunur. 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı yasak
lara aykırı hareket edenler hakkında 20 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası veya bir 
haftadan iki aya kadar hafif hapis cezası yahut 
her ikisi birlikte hükmolunur. 

D) 14 ncü madde ile konulan ödevi yapmı
yan özel kurumlar çiftlik, çeltiklik ve devamlı 
veya geçici işçi çalıştıran arazi sahipleri veya 
kiracıları hakkmda 50 liradan 500 liraya kadar 1 

MADDE 23. — A) Bu kanunun 18 nci mad
desine aykırı olarak sıtma ilâçlarını satan veya 
sattıran veya satışa çıkaran veyahut istif eden
lerin ilâçları zoralıma bağlı tutulmakla beraber 
haklarında eylemleri kanunlarımıza göre daha 
ağır cezayı gerektirmediği takdirde 100 lira
dan 1000 liraya kadar ağır para cezası veya üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası veyahut her 
ikisi birlikte hükmolunur. 

B) Sıtma ilâçlarını Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının izni olmaksızın yurt dışına çıkar
mağa kalkışmak veya çıkarmak kaçakçılıktır. 
Bu suçu işliyenler hakkında üç aydan bir yıla 
kadar hapis eezasiyle birlikte ilâcın kıymetinin 
iki katı tutarmca ağır para cezası hükmolunur 
ve ilâçlar zoralıma bağlı tutulur. Ancak zatî 
ihtiyaç için götürülecek miktardaki ilâçlar bu 
hükme bağlı değildir. 

Bu fıkra hükümleri 1918 sayılı kanuna göre 
uygulanır. 

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

MADDE 24. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca parasız dağıtılan sıtma ilâçlarını sa
tanlara, satılan ilâç bedelinin 20 misli para ce
zası hükmolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanunun şümulüne giren 
suçlara ilişik dâvalar Ceza Usulü Muhake
meleri Kanununun 423 ncü maddesinde yazılı 
tatilde görülecek acele işlerdendir. 

BAŞKAN— Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 26. — Sıtma savaşı kuruluna men
sup sıtma genel müdür muavini ile sıtma savaş 
başkanları ve müfettişleri, sıtma enstitüleri mü
dürleri, lâboratuvar şefleri, sıtma savaş tabip
leri, sıtma savaş memur ve sağlık koruyucuları, 
yüksek mühendisler, mühendis ve fen memur
ları, sürfe kontrol ve sürfe memurları, genel 
seferberlik dışında tâlim için veya herhangi bir 
surettte yedek olarak askerî hizmete çağrılmıya-
rak sıtma savaşı kuruluşunda çalıştıkları süre 
içinde tehirli sayılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Sıtma savaş başkanları ve 
ilçelerdeki savaş tabipleri bulundukları mahal
lerin hıfzıssıhha meclislerinin tabiî üyesidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Sıtma hastalığının halk sağ
lığını tehdit edici olağanüstü bir durum aldığı 
bölgelerde mevcut kadroların yetrsizliği ha
linde bu tehlike geçinciye kadar yapılacak sa
vaş işlerinde Bakanlar Kurulundan alınacak 
kadrolara dayanılarak memur ve hizmetliler 
kullanılabilir. 

Bundan başka yukarıda yazılı hal ve şart
larda mahallerinde yapılacak savaş için açıktan 
kullanılacak tabiplere sıtma savaşı ödeneğin
den Bakanlar Kurulunca önceden tesbit edilecek 
esaslara göre yolluk ve ayda altı yüz lirayı geç
memek üzere muayene ve tedavi ücretleri öde
meğe Sağlık Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 839 sayılı Sıtma Mücadelesi 
Kanunu ile bu kanuna ek 1271 sayılı kanun kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihten başlıyarak yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ecmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü... 
F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buvurunuz. 
F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, ka

bul olunan esasa göre 7 nci maddenin düzeltil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Yedinci madde kabul edilmiş, 
geçmiştir. 

F. F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Kanunun he
yeti umumiyesinin kabulünden önce bu noktanın 
düzeltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresi bitmiştir. 
Zaten cezai hükümle tezat teşkil eden yeri kal
madı. îcabederse sonradan ayrı bir kanuni tek
lifle düzeltilebilir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Bendenizin 
işaret etmek istediğim nokta şudur : Kanunun 
heyeti umumiyesi reye konmadan önce tashihat 
yapılabilir. İçtüzükte sarahat vardır. 

Binaenaleyh bu kanunun kabulünden önce 
umumi tenazuru temin etmek maksadı yle bilhas
sa kabul edilmiş olan herhangi bir tadil ile yu-
karıki maddelerden biriyle fark peyda olursa o 
farkın düzeltilmesi gerektir. 

BAŞKAN — İbare tashihi yapılabilir. Kabul 
edilen hükmün esası hakkında müzakere aça-
mam. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Bendenizin 
yapacağım şey nazarı dikkatinizi celbetmekten 
ibarettir. (Ailesi) kelimesi kanunun umumi te
nazuruna aykırıdır. Başkanlık makahıı bunu na
zarı itibara alarak İçtüzük hükümleri dairesinde 
gereken tashihleri yapmak hakkı takdirini Bü
yük Meclisten alabilir. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre tasa
rının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kanun kabul cdihniştir. 

İbare tashihi, yüksek takdirinizle Başkanlık 
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tarafından yapılacaktır. 

Açıkoyun sonucunu arzediyorum. 
Çırağan Saraymm İstanbul Belediyesine de-
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vir ve temliki hakkındaki kanuna (304) millet
vekili oy vermiştir. Yeter sayı vardır. Kanun 
(304) oyla kabul edilmiştir. 

5. — ÖNERGELER 

1. — Ankara Milletvekili Mümtaz ökmen, Kü
tahya Milletvekili Recep Teker, ve İstanbul Mil
letvekili Ali.Rana Tarkan'ın Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 3 Nisan 1946 Çarşamba gününe ka
dar çalışmasına ara verilmesi hakkındaki önergesi 
(4/67) 

Meclisin çalışmalarına ara vermesi hakkında 
bir önerge vardır, bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemin

de bulunan önemli işler sonuçlandırılmış oldu
ğundan sayın üyelerin memleket içinde dolaş

maları, denetleme görevine hazırlanmaları ve 
dinlenmeleri için 3 Nisan 1946 Çarşamba gününe 
kadar çalışmıya ara verilmesini teklif ederiz. 

Ankara Kütahya İstanbul 
M. ökmen R. Peker R. Tarhan 

BAŞKAN — önerge hakkında mütalâa var 
mı? önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Nisan 1946 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere bugünkü Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saa t i : 17,08 

* • » 

&sr 
PUZELTIŞ 

36 ncı birleşimin 141 nci sayfa, ikinci sütun, onuncu satırında «Kazanç Vergisi Kanunun üçüncü 
madesinin...» diye başlayan ve (3) satır teşkil eden başlık ile sayfanın altındaki not kaldırılacaktır. 
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Çırağan Sarayının istanbul Belediyesine devir ve temliki hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 455 

Oy verenler : 304 
Kabul edenler : 304 

Kabul etmiyenler : 0 
Oya katılmıyaiılar : 149 

Çekinserler : 0 
Açık Milletvekillikleri : 2 

AFYON KARAHISAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKCÎ 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
II. N. MIHÇIOĞLU 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA . 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O N . BURCU 
H. ÇARIKLI 

[Kabul 
P. ETÇtOĞLU 
H. KARAN 
H. ONAT 
F. TÎRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F . DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGINERI 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
GL Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
Gl. N TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 

edenler] 
S. BATU 
R: BITLAYTRLI 
H. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A ARKAN 
A. tNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
î. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
O. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMIK 

ELÂZIĞ 
II. KÎŞÎOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
î. ARUKAN 
î. U. AYKURT 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 



OÜMÜŞANE 
H . F . ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

ÎÇEL 
Dr. M. BERKER 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. AD ALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
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Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVIT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAC 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
î. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DÎKMEN 
N. ERtM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
I. TOLON 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. OEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
S, KUTMAN 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
K. EVLtYAOĞLU 
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M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
O. ERÇIN 
t. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
K.KARAOSMAN 
F. KURDOĞLÜ 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENClOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Â. ÇAKIR 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H.MENGI 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş.ÎŞCEN 
C. ORAL 
H. URAN 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Gl. F. ERBUĞ 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
C. KOVALI 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 
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TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 
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VAN 

t. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 

15.2 

[Oya katıb [Oya katılmıyanlaı• / 
AFYON KARAHÎSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (i.) 

AĞRI 
H. BAYRAK (1. Ü.) 
R. R. PASIN 

ANKARA 
F. R. ATAY 
A. BAYTIN 
A. ÇUBUKÇU 
t. ÎNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (î.) 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
T. SÖKMEN (t.) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (1.) 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
II. R. ÖYMEN 

BURSA 
R. ÜANITEZ (I.) 
F. GÜVENDİREN (î.) 

M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (t.) 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
II. AKDOĞAN 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKtN 
M. ÇAĞIL 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (İ.) 
F. A. AYKAÇ ••(!.) 

ERZİNCAN 
A. S. ILTER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ÖZDAMAR (İ.) 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN ( t ) 
F. YÜZATLI 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (I.) 
A. TÜRKMEN (I.) 
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s. Içöz 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR (I.) 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CÎMOOZ (l.j 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
î. H. ÜLKMEN 
II. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. II. H. CURA 
H. MENTEŞE 
II. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
II. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
Dr. F . UMAY 

E. ERÎŞİRGÎL 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
II. A. KITYUÇAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (Ö.) 
F. SELER 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F . Ş. BÜRGE 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
M. A. BlNAL 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
II. BENLİ 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TlRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (İ.) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
H. SAĞIROĞLU 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 
II. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
I. F . ALPAYA (I. Ü.) 
E. ERGİN 
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MUĞLA 
H. KÎTABCI 
F. O. MENTEŞEOGLU 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (î.) 

NÎĞDE 
Dr. li. F. TALAY (1.) 
H. TEPEYRAN (t.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (I.) 
H. YALMAN 

RİZE 
H. C. BELÜL 
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S. Sayısı:89 
Sıtma savaşı hakkında kanun tasarısı ve geçici Ko

misyon raporu (1/547) 

T. C, 
Başbakanlık 

Muaınelât Genel Müdürlüğü i . II. 1946 
Tetkik Müdürlüğü 
8ay% : 71 - 514, 6/346 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Srtma Savaşı hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 31 . I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Sıtma Savaşı Kanunu gerekçesi 
—> - < 

1926 yılında yürürlüğe giren 839 sayılı Sıtma mücadelesi Kanuniyle bunun uygulanmasına dair 
olan yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren yirmi yıl gibi uzun bir zaman geçmiş bulunmaktadır. 

Bu yirmi yıl içinde kanunun uygulanması bakımından birçok aksaklıklar ve yetersizlikler görülmüş 
olduğundan Sıtma savaşı işlerini daha büyük bir önemle ele alarak bu alanda kuvvetli hamlelerin 
yapılabilmesini mümkün kılmak ve istenilen faydalı sonuçlara varabilmek için daha müessir ve et
raflı hükümleri ihtiva eden ve tatbikatta görülen boşlukları dolduracak yeni bir kanuna lüzum ve ih
tiyaç hissedilmişti. 

Bu ihtiyaç ve zaruret saikasiyle Büyük Millet Meclisince müstaceliyet karariyle müzakere ve ka
bul edilmiş olan 4707 sayılı Sıtma ile Olağanüstü savaş yapılmasına dair olan kanunla istihdaf 
edilen gaye, bütün şümul ve kemaliyle sağlanmışbulunmakta ise de 1945 yılı aralık ayının sonunda 
yürürlükten kalkan mezkûr kanunun normal zamanlara ait tesirli ve devamlı hükümleri muhtevi 
yeni bir kanuna yerini bırakması zarureti ile karşılaşılmıştır. 

Bu sebep ve düşüncelere dayanılarak ve tatbikattaki denemeler de gözönünde tutularak yürür
lükten kalkan 4707 sayılı kanun ve bu tasarı ilekaldırılması istenilen 839 sayılı kanundan, bazı 
maddeler tevhit ve bazıları da tevsi suretiyle, faydalanılmış, lüzumu kalmıyan bazı hükümler çıka
rılarak ve bir kısım hükümler de memleketin yeni ihtiyaçları ile telif olunarak ilişik Sıtma Savaşı 
Kanunu tasarısı yeniden hazırlanmış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri; sıtma savaşı bölgelerini tesbit ve ilân; savaşın ge
rektirdiği yerlerde sabit ve gezici kurullar ve sair müessese ve hastane teşkili, bu kurullar için per
soneller istihdamı ile bu işlerde gereken fenni, idari tedbirleri almak hususunda Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına yetki vermektedir. Esasen bu yetkiler, 839 ve 4707 sayılı kanunlarda 
mevcut olup tasanda tevsi ve tadil edilmek suretiyle yer almış bulunmaktadır. 

Sıtma mücadele sıhhat memurlarının unvanları 4644 sayılı kanunla sağlık koruyuculuğuna 
tahvil edilerek bunlar ücrette bırakılmış olduklarından bir taraftan sıtma savaşı işlerine bağlana
rak uzun zamandanberi hizmetleri sepkeden bu memurları terfih ve durumlarını teminat altına 
almak ve diğer taraftan mücadelenin kalifiye eleman sahibi olmasını sağlamak için işe yanyanlar-
dan bir kısmının maaşlı kadroya geçirilmesi faydalı görülmüş ve ancak bunların meslekî bir sı-
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fatları olmadığından kendilerine sıhhat memuru unvanı verilmiyerek sıtma savaşı memuru unva-
niyle maaşa geçirilmeleri uygun görülerek 3 ncü maddeye buna dair hükümler konulmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine diğer bakanlıklarla daire ve 
müesseselerin iş yerlerinde sıtma ile savaşın, gerektirdiği kuruluşlar, tesisler ve benzerlerini yapmak
la ve bu işler için alınan tedbirlere katılmak ve yardım etmekle ödevli bulunduklarına dair tasa
rının 4 ncü maddesine konulan hükümler; 4707 sayılı kanunun 4 ncü maddesindeki hükümlere uy
gun bulunmaktadır. Beşinci maddede ise Genel Müfettişler ve valilerle bütün mahallî Mülki âmir
lerin sıtma savaşındaki görev ve ödevleri tebarüz ettirilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi; sıtmali bölgelerde sivrisinek sürfelerinin üremesine sebep olacak çeşitli 
durgun suların husulüne sebebiyet vermenin yasak olduğunu, su altında bırakılan tarla, çayır 

ve sair benzeri yerlerin ıslahı lüzumunu âmirdir. En küçük ihmal ve kayıtsızlırlaardan bile husule 
gelen şu birikintilerinin sıtma nâkili sivrisinek yetiştirmekte büyük bataklıklardan mühim birer 
âmil olduğu düşünülerek burada 4707 sayılı kanunun 7 nci maddesinde mevcut olan hükümler daha 
vazıh şekilde formüle edilmiş ve sıtma savaşı yapılan yerlerde her şahsın mücadele kurullarınca ya
pılacak umumi muayenelere icabetini ve efradı ailesini muayene ettirmesini sağlamak için do maddeye 
bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Tasarının 7, 8 ve 9 ncu maddeleriyle çevresinde oturanların sağlığına zarar vereceği ilgili sağlık 
makamlarınca tesbit olunan ve küçük sây ile izalesi kabil bulunan sıtma kaynaklarının ortadan 
kaldırılmasiyle yerli halk ödevli tutulmuş ve böyle yerlerde kurulacak sıtma savaş komisyonları, 
küçük sây yapılacak yerlerin tâyin ve tahdidi ve ödevlilerin teshili ve işin dağıtılması, denetlenme-
siyle görevli kılındığı gibi yine bu maddelerle sıtma mücadele komisyonlarının teşekkül ve mükelle
fiyetin ifası tarzı belirtilmekte, ölevlilerden toplanacak paranın tahsil şekli ve korunnıasiyle sarf 
usulleri gösterilmektedir. Bu maddeler esasen 839 sayılı kanunla kabul edilmiş olan prensiplerin 
tevsian ifade edilmiş şekillerinden ibarettir. 

Gerek yukarıdaki maddeler gerekse 10 ncu maddeye dayanılarak yapılan arazi ıslahatı ve açılan 
kanalların iyi muhafazası ve daimî bakımı ile civar halkın ve buraları ellerinde bulunduran ve 
faydalananların ödevli tutulmaları hususu da 11 nci madde ile derpiş edilmiştir. 12 nci maddede 
kalabalık halk kütlesi barındıran kurumların tesisi" sırasında sıtmanın zararlarını önlemek bakımından 
ilgili makamların önceden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yaprak gerekli tedbir
ler almaları hususu tebarüz ettirilmiş, 13 ncü maddede ise sıtmalı bölgelerdeki resmi ve özel kurum
lar ile çiftlik, çeltiklik ve sair arazi sahipleri bu yerlerde çalışanları sıtmadan koruyacak bütün ted
birleri almakla ve bunlara parasız sıtma ilâcı vermekle ödevlendirilmiştir ki 839 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinde bu hükümer mevcut bulunmatakdır. 

839 sayılı kanunun 12 ve 13 ncü maddelerinin yerine kaim olacak olan tasarının 14 ve 15 nci 
maddeleriyle lâğım ve umumi mecrası olmıyan yerlerde hela ve bulaşık suları için kapakla mücehhez 
çukurlar yapılması mecburiyeti konulmuş, şehir ve kasabalarda her nevi sivrisinek üremesine mâni 
tedbirleri almakla belediyeler ödevlendirilmiş ve yokedilmesi uzunca zamana muhtaç büyük sıtma 
membalarının çevresi içindeki halkın sıtmasız bir yere nakli hususunda Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmiştir. 

Yurtta âni bir ilâç buhranı karşısında kalınmamak üzere verilen ilâçların mahalline sarfını te
min etmek, yersiz israfların önüne geçmek, bilhassa sıtma ilâçlarının yurt dışına çıkarılmasına mâni 
olmak amaçlan güdülerek tesis edilen ve tatbikatta faydalı sonuçlar vermiş olan 4707 sayılı kanunun 
8 nci maddesinden hükümler tasarının 16 nci maddesine alınmıştır. 

1271 numaralı kanunun 2 nci maddesi ile 4707 sayılı kanunun 11 nci maddesinde yazılı ikrami
yeye müteallik hükümler bir arada toplanmak suretiyle tasarının 17 nci maddesine konulmuştur, 
Tasarının 18 nci maddesindeki disiplin cezalarına ait hükümler, 4707 sayılı kanunun 14 ncü mad
desinde mevcut hükümlerin biraz daha hafifletilmiş şeklidir. Kanunun bazı maddelerinde yazılı 
ödevlere riayet etmiyenler veya yasaklara aykırı hareket edenler hakkında tasarının 20 nci mad
desine kabahat nevinden cezai müeyyideler konulurken suç ile ceza arasında mevcut olması lâzımgelen 
âdil nispet esası gözönünde tutulmuştur. Bu suçlara ait dâvaların daha çabuk neticeye bağlanma-
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sı sululart^ıfed^'âfei tefcirfcr htütoîe getirteceği ve Ceza Usulü MMakieureleri Kânununun 3S£ neı 
madâestee tevfikanduruşmaytipilvttâsmm: bir ceza karartfamfesîyie karar verllötesî iîhîmktİn^ o toa^ 
düşünüler'ek29" nci maddenin şümulüne giren suçların yargüanmasmın sulh mahkemeleritâî&fîncîari 
yapılaeâfîhadair ayttı maddeye ay*i bir fıföa konulmuştur: 

Sıtma ilâçlarını 16 nci maddeye aykırr olarak satmak-, sattırmak, satışa çıkarmak, istif etmök 
veya izinsiz memleket dışına kaçlrnıâk mâhiyet itibariyle 19 nen mâfâdede'- yTÜâSf-" iû dİlIlâ̂ CBİiî' â r lâ i ' 
görfîiâiai$kdeH bunlar için 21 nci madde ile daha ağır cezalar tertip e^Bftnî tîr; 

22 ncî madde Sıtma Sfcvâşr Kânununun şümulüne giren suçların acele işfertfeh sa^lfttrâk diğer 
dâvalardan önce yargılanmasını sağlamak maksadına matuf bûîuWöktad#. 

Tâsarin*ri 2&ncü mâddeaîndek! hükümler, 4707 sayılı kaMnttn & ntö ıniddesttidett âlfiamîşfofc 
24 ncü madde sıtma savaş bâşkanlârlyle sıtma savaş tabiplerinin hıfzıssıhha meclislerinde tabiî 

üye olmalarını sağlamak için konulmuş 25, 26 ve 27 nci maddeler ilga, yurufîük.ve icra maddelerin
den ibaret btlİunnmştür. 

Adalet, Bayındırlık, Bütçe, İçişleri, Mili Öavunma, ^ğ l ık ve Sosyal Yardım ve Tanm komis
yonlarından seçilen 3 er üyden kurulan Geçici Komisyon raporu 

T. BM, m , 
Srtnm Biıvteşt Geçici îâ . İî. İHG 

EmS #b, î/m 

Yüksek Başkanlığa 

Sıtma savaşı hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Üakan-
lar Kurulunca 1 . II . 1946 tarihinde Yüksek 
Meelise arzı kararlaştırılıp Kamutayca Adalet, 
Bayındırlık, Bütçe, içişleri, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Komisyonla
rından seçilecek üçer üyeden müteşekkil geçici 
bir komisyonda görüşülmesi kftbul edilen kanun 
tasarısı ve gerekçesi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı ve Bakanlığın yetkili memurları hazır 
bulunduğu halde ineelendi. 

TasaMnın gerekçesinden ve Bakanın verdiği 
aydınlatıcı bilgilerden anlaşjddıği üzere yurdu
muzun birçok yârlerinde büyük s a l ı l a r halim 
de kendini gösteren sıtma hâstalîğina karşı 4707 
şayili Sıtma ile Olağanüstü Savaş yapılmasına 
dair kanunun verdiği yetki ve imkânlar sayesin
de başarılı bir savaş yapılmış ve Millî sağlığı
mızı yakından tehdit eden bu hastalığın ciddî 
bir hal almış: bulunan tehlikesi giderilmiştir. 
Ancak olağanüstü mahiyette olan 4707 sayılı 
kanunun T Ocak 1946 tarihinden itibaren yü
rürlükten çıkmış bulunmaktadır. Halbuki bu 
kanunla > sağlanan başarıların ve elde edilen iyi 

sonuçlara* korunması ve coğrafya şartîarr1 kîtfe-
riyle sîtmanin yerleşmesine ve gedmesine dâ^ 
ima uygun bir muhit olan meniföketiMzîft bu 
hastalıkta* kelsin olarak temizlenmesi için uzun 
yıllar boyunca ve fasılasız olarak Wiyük gayret
lerin harcaamasl zaruridir. Bü "sefeepeh ihtiva 
ettiği hükümleri bu büyült dâvana örieiml fle 
mütenasip bir tesiri haiz yeıö Mr^klâııuna şlâdfei-
le ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Her nekadâr 1926 yılında yürürlüğe giren 
839 sayılı Sıtma Mücadele Kanunu ile bunun 
uygulanmasına dair talimatnamede bu hastalık
la savaş imkânlarını veren hükümler'bulunmak
ta ise de yirmi yıl önce ve o zamanki hâl ve 
şartlara göre düzenlenmiş olan bu kaıran ve ta
limatnamenin uygulanmasında birçok aksaklık
lar görülmüş ve bugünün ihtiyaçlarını karşîla-
mıyacağı geçmiş yıllar içinde yapılan deneme
lerle anlaşılmıştır. 

Bu düşüncelerdir ki, yetersizliği görülen 
839 sayılı kanunu yürürlükten kaldırmak ve 
müddetinin bitmesiyle 1946- yılı ba^indanberi ar
tık hükümsüz bulunan 4707 sayıh kanunun'yeri
ni tutmak üzere bu tasarı bazîrianntaştirv 

(S. Say* : 89) 
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Tasarının hazırlanmasında 839 ve 4707 sa

yılı kanunların hükümlerinden bazan maddele
rin birleştirilmesi ve bazan da hükümlerin ge
nişletilmesi suretiyle faydalanıldığı ve ayrıca 
da yürürlükte olan diğer kanunların yaşayan 
bazı hükümlerine dayanıldığı ve bunların dı
şında esasa ve prensipe mütaallik yeni hüküm
ler konulmasına itina gösterildiği bazı eezayî 
hükümlerin de olağanüstü sıtma savaşını sağ
lamak için kabul olunan 4707 sayılı kanundaki-
lerine nazaran daha hafifletilmiş ve böylece 
normal şartlar altında yapılan devamlı bir sa
vaş halinin icaplarına uydurulmuş olduğu gö
rülmüştür. 

Komisyonumuz tasarının incelenmesinde sırf 
vuzuhu sağlamak için bazı değişiklikler yaptığı 
gibi metnin bazı kelimeleri yerine de mânayı 
değiştirmeden Anayasa ve İçtüzükte kabul edil
miş Türkçe kelimeleri koymuş, bazı hükümleri 
biraz genişletmiş ve bazı maddelerin bentlerini 
kanun tekniği bakımından gördüğü lüzum üze
rine ayrı madde haline getirmiştir. Tasarıya as
lında bulunmıyan bir madde eklenmiş ve iki di
leğin de komisyon raporunda zikredilmesi ka
rar altına alınmıştır. Yapılan bu değişiklikler 
mucip sebepleriyle aşağıda yazılıdır: 

Madde 1 : Bu maddede yazılı (Umumi Hıf-
zissıhha Kanunu ile işbu kanun hükümlerine) 
ibaresindeki (işbu kanundan) maksadın (Sıtma 
Savaş Kanunu) olduğunu vuzuhla belirtmek için 
(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu Sıtma Savaşı 
Kanunu) tarzında bir değişiklik yapılmıştır. 

Madde 2 ve 3 : Mânaya dokunmıyan kelime 
değişiklikleri yapılmıştır. 

Madde 4: Vuzuh sağlanması için (Tesis ve 
tedbirleri diğer Bakanlıklarla resmî ve hususi 
bütün daire ve müesseseler yapmağa ve alma
ğa ödevlidir.) ibaresi (tedbirleri almıya ve te
sisleri yapmağa diğer Bakanlıklarla resmî ve 
özel bütün daire ve kurumlar ödevlidir.) tar
zında değiştirilmiştir. . . 

Madde 6 : Üç bentten müteşekkil olan bu 
maddenin (B) bendi, ihtiva ettiği hükmün özel
liği itibariyle ayrı bir madde haline getirilmiş 
ve (C) bendi de (A) bendini takiben (B) işa
retini almıştır; Bu maddenin (A) bendine, 
hükmün yerinde bir teşmilini sağlamak için 
(Sokak) ve (Çeşme ayakları) diye iki kelime 
ilâve edilmiş ve ayrıoa öze dokunmayan bazı ke
lime değişiklikleri yapılmıştır. 

Komisyonumuzca, ilâve olunan madde 7 - al
tıncı maddenin (B) bendi olup yukardaki dü
şüncelerle ayrı bir madde haline getirilmiş ve 
idarede mânaya taallûk etmiyen kelime değişik
likleri yapılmıştır. 

Madde 8. : Vuzuhu sağlamak için (Yerli 
halk) yerine (O yerde oturmakta bulunanlar) 
ibaresi getirilmiş ve tasarıda küçük sây mükel
lefiyeti dışında tutulan Devlet memurları ara
sında (Özel idare) memurları zikredilmemiş oh 
duğu anlaşıldığından metne (özel idare) keli
mesi ilâve edilmiş ve bundan başka mânaya do
kunmayan kelime değişiklikleri yapılmıştır. 

Madde 9. : Maddenin başında aynı mâ
nayı tazammun eden bir kelime değişikliğinden 
sonra sıtma komisyonuna katılacak askerî teş
kilât mensuplarının rütbe ve yetkisinin artı
rılması ve böylece verilecek kararların sürat ve 
ciddiyetle tatbikinin sağlanması Komisyonumuz
ca tasvip edildiğinden bu maksadı temin için 
(Askerî garnizon bulunan yerlerde garnizon ko
mutanını) diye başlıyan cümlede bu ibareden 
sonra (Temsil etmek üzere garnizonun en yük
sek rütbeli tabibi, eğer tabip yoksa garnizonun 
komutanı, yahut o yerin en yüksek askerî âmiri 
veya bunların temsilcileri komisyona katılır.) 
cümlesinin ilâvesi suretiyle bir ekleme ve değişik
lik yapılmıştır. 

Madde 10. : Bu maddenin birinci fıkra
sına küçük sây mükellefiyetinde ödevini para 
ile ödeyecek olanlardan alınacak paralarm ma
hallî belediyelerce tesbit olunacak işçi gündeli
ğine % 50 zam yapılarak alınması hususunda 
Komisyonumuzca ilâvesi tasvip edilen kayıt şu 
esasa dayanmaktadır: Şehirlerde oturan halk 
ödevini bedenen yapacak olan köylüye nispetle 
daha iyi bir iktisadi durumda olduğundan baş
ka belediyelerce mahallî rayice göre tesbit olu
nan işçi gündeliği seviyesi umumeri bir işçiye 
ödenmekte olan gündeliğin altında bulunmakta 
ve bu suretle fiiliyatta ekserisi nispeten daha 
müreffeh olan şehir ve kasaba halkının fakir 
olan köylüden daha az külfetle mükellefiyetten 
kurtulması gibi bir hal tahaddüs etmektedir. 
Bu durumun yaratacağı adaletsizliği nazarı dik
kate alan Komisyonumuz (Bölge için tesbit edi
lecek işçi gündeliğine % 50 zam olunarak alı
nır.) kaydının ilâvesine lüzumgörmüştür. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında küçük sây 
mükellefiyetini para ile ödeyecek olanlardan 
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özel idareler teşkilâtı tarafından tahsil edilecek 
paraların özel idareler bütçelerine gelir olarak 
kaydedileceği hakkında bir hüküm vardır. Bu 
hükmün muhafazası halinde bu paraların özel 
idareler gelirleri arasına karışacağı ve bunların 
bu kanunda gösterilen yerlere sarfında malî 
mevzuatuı kayıtlan yüzünden güçlükler çıka
cağı Komisyonumuzca düşünülmüş ve tasarıdaki 
(Bütçelerine gelir ve ödenek kayıtlanır) ibare
si (Özel bir hesaba kaydedilir) tarzında değiş
tirilmiştir. 

Bu maddenin üçün'cü fıkrasında yapılan di
ğer üç kelime değişikliği mânayı değiştirmiyen 
mahiyettedir. 

Madde 13. : Tasarının bu maddesindeki 
(Hususi) kelimesi kanunun şümulünü sınırlan
dırıcı bir mahiyette olduğundan kaldırılmıştır. 

Madde 14. — (Dağıtmaya) kelimesi yerine 
(Dağıtmak) getirilmiştir. 

Madde 15. : Vuzuhu sağlamak için (Mü
cehhez) kelimesi yerine (örtülü) getirilmiştir. 

Madde 16. : Tasarının bu maddesinde iki 
değişiklik yapılmıştır. Şöyleki : 

(Her nevi sivrisinek) ibaresinden vuzuhu. 
sağlamak için (Her nevi) kelimesi kaldırılmış 
ve sivrisineklerin üremesine mâni olacak ted
birlerin aynı zamanda bunları yok edecek ted
birlerle bir arada icrası mutad ve tabiî oldu
ğundan maddeye (Ve yokedilmesini sağlıyacak) 
ibaresi eklenmiştir. 

Madde 20. : İfade düzgünlüğü düşüncesiyle 
(Sıtma ile savaş amacı ile) ibaresi yerine (Sıt
ma savaşı amacı ile) ibaresi getirilmiştir. 

Madde 21. : Cezayı hükümleri ihtiva eden 
bu maddede hükümlerin şümulünü kesinleştiren 
ve vuzuhu sağlıyan kelime ilâveleri, bir bendin 
ayrı bir madde haline getirilmesi, evvelki mad
delere yapılan atıflarda madde numaralarının 
düzeltilmesi ve tasarının yazılmasında unutulan 
kelimelerin ilâvesi suretiyle aşağıda ayrı ayrı 
tasrih olunan muhtelif değişiklikler yapılmıştır: 

Hükümelerin şümulünü kesinleştiren ve vu
zuhu sağlıyan kelime ilâveleri şunlardır: 

(C) bendinde (buraları ellerinde bulundu
ranların veya faydalananların) ibaresindeki (ve
ya) kelimesinden sonra (bu yerlerden) kelimesi; 

(D) bendinin ilk cümlesine özel kurumlar) 
ve (çeltiklik) kelimeleri ilâve olunmuştur. 

(E) bendinin kapsadığı hüküm cezayi mahi
yette olmadığından bu bend maddeden çıkarılmış 

ve 22 nci sayı altında ayrı bir madde olarak ta
sarıya ilâve olunmuştur. Bu sebepten (P) bendi 
(D) bendini takiben ve (E) işareti altmda gös
terilmiştir. Bu bendde (müstelzim) kelimesi ye
rine (gerektiren) kelimesinin konulması suretiyle 
mânayı değiştirmeyen bir değişiklik te yapıl-
mistir. 

Tasarının yazılmasında unutulduğu hükümet 
temsilcisi tarafından söylenen ve ilâvesi gereken 
kelimeye gelince: 

(B) ve (C) bentlerindeki (hapis cezası) keli
melerinden evvel (hafif)" kelimesi getirilerek bu 
hüküm (hafif hapis cezası) şekline getirilmiş ve 
böylece metnin başka yerinde zikrolunan hafif 
para cezasının) muadili olması icap eden (hafif 
hapis cezası) tabiri maddede yeralmıştır. Atıf
larda yapılan numara değişiklikleri izahtan müs
tağnidir. 

Komisyonumuzca ilâve olunan madde 22 : 21 
nci maddenin (E) bendi olup yukarda yazılı 
sebepten dolayı ayrı bir madde haline getirilmiş 
ve metninde mânaya dokunmayan kelime deği
şiklikleri yapılmıştır. 

Madde 23 : îki bentten ibaret olan. bu mad-.-. 
denin (A) bendinde yalnız ibare değişikliği ya
pılmıştır. 

(B) bendinde, sıtma ilâçlarını yurt dışına çı
karmak fiili kaçakçılık suçu olarak gösterilmiş 
ve buna göre cezai müeyyide konulmuş ise de, 
çıkarılması suç sayılan ilâcım ımiktan . belli edil
mediğinden ve bu kesin hükme göre kendinin • 
veya ailesi efradının tedavisi için bir miktar ilâcı 
yurt dışına çıkaran bir kimsenin de kanun naza
rında kaçakçı sayılması ve ağır cezalara çarptı- . 
nlmasr gibi adalete uymayan bir halin tatbikatta 
tahaddüsü imkân dâhilinde görüldüğünden bu 
bende (ancak zâti ihtiyaç için götürülecek mik
tardaki ilâçlar bu hükme tâbi değildir.1) kaydinm 
ilâvesine komisyonumuzca lüzum görüirnüşiür. 

Komisyonumuzca ilâve olunan madde 28 : 
Sıtma hastalığının halk sağlığını teh
dit edici olağanüstü bir durum aldı-
ğj: bölgeflıerde bu tehlike geçinciye kadar 
yapılacak mücadele işlerinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, Bakanlar Kurulundan alı
nacak karara dayanılarak, tabip, memur ve hiz
metlileri kullanması için yetki verilmesine mü
tedair olup tasanda derpiş olunmayan ve Ko
misyonumuzda yapılan görüşmelerde çoklukla tas-
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vip edilen bu hükmün mucip sebepleri aşağıda 
izah edilmiştir : 

Tasarının birinci maddesindeki hükme naza
ran, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın*» ilân 
edilecek bölgelerde mütaakıp maddelerdeki hü
kümlere dayanılarak sıtma savaşı yapılacaktır. 
Sıtmalı bölgelerde kurulacak savaş teşkilâtı o böl
genin normal savaş hizmetlerini karşılıyacak ge
nişlikte olacak ve oralarda her yönden türlü güç^ 
lükler gösteren işçüerin başarılmasına ancak ye
tecektir. Gerçek sıtma savaşında tatmin edici 
bir başarı elde edilmesi için fasılasız surette yıl
larca çallş^iâk: gerektir ve mesaiye bir mevsim 
bile ara verilmesi hâlinde, uzun emeklerin mah
sulü olan sonuçlar birden ortadan kaybolur. Di
ğer taraf tan sıtma âfetinin özelliklerinden biri de 
şudur ki, bazı yıllar sürekli yağmurlar ve uzun 
süren rutubetli sıcaklar veya sıtmalı bir bölgede 
vâki olacak büyük nüfus birikmeleri, ırkımızın 
alışkın oknftdiğr yeni parazit nevilerinin başka 
memleketlerden getirilmesi veya bu hallerden 
bir fcaçr yahut hepsinin birleşmesi gibi sebep ve 
âmiöeTİn tesiri altaıda hastalık birdenbire epi-
demik bir şekil alır ve büyük telefatı mucip ola
rak millî sağhğî ©iddi surette tehdit edebilir. 
Nitekim geçen yıllarda ilâç kıtlîği ve türlü baş
ka sebeplerden dolayı hastalık istilâi bir şekil 
almış ve yer yer vahim salgınlar görülmüştü. 
Bu ürkütücü durum karşısında Büyük Millet 
Meclisi sıtma ile olağanüstü savaş yapılmasına 
daiî* 4707 sayılı kanunu kabul ederek bugünkü 
memnuniyet verici basanların elde edilmesini 
sağlamıştı. 

Gerçi:bu tasanda Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına verilen geniş yetki ve imkânlar sa
yesinde artık tehlikeli salgınlann zuhuru önle* 
necekse de bizden çok geniş imkânlara mâlik olan 
ve yıliardanberi intacı bir srtma savaşının tatbi-
kına sahne olan memleketlerde bile bazan bu gi
bi mevzii salgınlann çıktığa görülmektedir. 

Yılrdtımıiîîun bir yerinde bir gün olağanüstü 
vahamette bir satma epidemisi çıktığı zaman ge
reken savaş tedbirlerini almak amaciyle normalin 
üstünde elemana ihtiyaç hâsıl olacak ve bunların 
dışandan istihdamı içirt yetkisi bulunmayan Sağ
lık Bakanlığı diğer bölgelerdeki tabip ve satma 
savaş memurlarını salgm yerine göndormek zo
runda kaiaeaktır. Bu ise o bölgelerdeki sürekli 
çalışmaların asla tecviz kabul etmiyen inkitaımı 
mueip olur. 

İste bu sebepte» başank birs£m& «a,vaşı için 
her tedbiri düşünerek bunların aknmasmı Bağlı
yacak hükümleri içinde toplayan bir kanunda bu 
ihtimalin derpiş edilmemiş olmasını kornişonu
muz önemli bir eksik sayarak 28 nci maddeyi ek
lemiştir. Bu maddenin yazılmasında hâkim olan 
düşünceler şratalardrr: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ssfcma ile olağan
üstü savaş yapılmasına diair 4707 sayılı kanunu 
geçen yıl kabul etmekle millî sağlığı her endişe
nin üstünde tuttuğunu göstermiş oldüğuftd&tt 
bu ruhtan daima ilham alan komisyonumuzbir 
yandan da Bütçe Kanununun ana hükümİerinıâten 
aynlmamağa çalışarak Sağlık ve Sosyal Yatdfm 
Bakanhğma ancak (sıtma hastalığınöı halk sağ
lığını tehdit ediei olağanüstüm bir d!u*um ak&gı 
bölgelerde), yalnız bu teMke geçinceye kadar ve 
Bakanlar Kurulundan kadro ve yetki alma gibi 
sınırlayıcı şartlar altında tabip ve hizmetliler 
istihdamı için yetki verilmesini tasvip etmiştir. 

Baporda zikri karara bağlanan dileklere ge
lince : 

Birinci dilek ikramiyelere mütedairdir. Tasa
rının 19 ncu maddesindeki hükme dayanılarak 
savaş işlerinde büyük faaliyet ve başarı gösteren
lere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca veri
lecek ikramiyelerin hakikaten çalışmış olanlardan 
tercihan küçük ve fiilen işin başmda bulunanlara 
ait bir takdirle verilmesi ve ikramiyenin seyya
nen dağıtılan bir nevi aylık zammı haline geti
rilmemesi üzerinde Komisyonumuz ısrarla dur
muş ve bu hususu esaslı bir temenni halinde 
rapora dercine karar vermiştir. 

İkinci dilek, tasanda türlü resmi ve özel da
ire ve müesseselerle gerçek ve tüzel kişilere yük
lenen çeşitli mükellef iye * -eri Saçlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca düzenlenecek bir talimatna
me ile kesin olarak belirtilmesine mütedairdir. 
Şöyleki : 

Komisyonumuzca değiştirilen tasarının 4, 5, 
6, 8, 12, 13,15 ve 16 nci maddelerindeki hüküm
lere göre Bakanlıklar, resmî daireler, Devlet 
ekonomi kurumları, valiler ve bütün mahallî 
mülki idare âmirleri, belediyeler, köyler, hu
susi fabrika, değirmen, tarla, çiftlik ve arazi sa
hipleri veya bunlan ellerinde bulunduranlar, 
yerli halk ve ev sahipleri gibi cemiyetimizi ter
tip eden çeşitli unsurlara sivrisineklerin üreme
sine mâniolacak ve bunların yoketUlmesini sağ-
lıyaeak, sıtma kaynaklarını giderecek, çâi,ştir<lîk* 
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1 art^ahwlgjtiieauıî nmikf* g&ae attıaûdtakoruya
cak ve bunla,rdan hasta olanlaçı yine fennî usul
lere göre tedavi edeicök her türlü isleri yapmak 
ve tedbirleri almak mükellefiyeti yüklenmekle 
ve bu mükellefiyeti yerine getirmiyenler para 
ve iaat^â hap» «ezakriyi-e tahdit edifetMİctedir. 

'Şümtriltt'bu kadar geniş olan türhı mtikeîîşîi-
yet nevfierini ve fontlardan îrerbMne yüklene
cek mükefiidfleırâ kesin olarak tâyin ve tesbiti 
re bunlarm kantrmt tatbik edecek el»n kimse
lerin şahsi takdirlerine bırakılmaması Irfiyük 
bir zaruret halinde tecelli etmektedir. Bu hu
sus üzerinde önemle- dttfsn Komisyonumuz Sağ-
lak ve Şesyal Yardım Bakanlığınca hemen bir 
talimatname düzenlesınesmi ve bu tasarı kanun 
şeklini alarak yürürlüğe girdiği zaman bu ta
limatname ile birlikte uygulanmasını ve tali
matnamede her daire, müessese ve kişilere dü
şen mükellef iyet v«*sorumluluğun ayrı ayrı ve ke
sin olarak tâyinini ve bundan fcaşjka da herkesin 
bu tanınla yüklenen ödev ve sorumluluğu iyice 
bilip öğrenmesi için bu talimatnamenin geniş 
ölçüde yayınlanmasını temenni etmiş ve bu te
mennisini rapora dercine de karar vermiştir. 

Yukarda iean e*&lete cfeğişikliklar ve eklerle 
birlikte hazar! anan kamın tasarısı Büyük Millet 
M&clisiırde ivedilikle müfcabere edilmek üzere 
raporumaala bir.lik*e Yüksek Befflliğe sunulur. 

Bt^toan SÖacü 
Kütahya Zonguldak 

Dr. A. S. Düübaşı Dr. & Bmktn 
Kâtip 

Manisa Afyon 
Dr. S. K. Kâğıtçılar Dr. A, H. Selgil. 

Bir maddedeki muhale
fet şerhi bağlıdır. 

Bolu S ta to r Çankırı 
Z, Ülgçn Ş.Engineri &r. A. Arkan 

Diyarbakır Gazianteb îsparta 
Ş.Vluğ Br. A.Ümk K. Ay dar 

îsöoıbul Kteymrri K^cftoli 
Br;£,,C. İBe*fc*&y M.ZHmer f. mm 

Konya Mardin Mâedin 
tî. Karagülle Dr. A.Uras L. Ülkümen 

Maraş Bize Seyhan , 
A. Yaycıoğlu Dr. S. A. Düemre D. Ankoğlu 

Seyhan Sivas 
G.Oml Ş. Dizdar 

Sıtma Savaş Kanununun (ödev ve yasak
lar) kısmmda olan maddelerinin bilhassa 
(13) ncü maddenin Bakanlık! ar memur tasma 
yüklediği ödevlerin (Ceza hükümleri) kıs
mında cezai müeyedeleui yazılmıştır. 

Memuriarla ilgili di^er kanunların, umu* 
mi ceza kıammdaki müyedeler bunlacı te
lâfi edecek vaziyette ise de Sıtma ile Savaş 
Kanununda bütün ceza hükümleri umumi ce-
za Mfeumle^hîd^ ayrılarak ayrı olâtafe yazıl
mış o ld^ t t ö^n (Sft) ö»i-irt*«aeiöh ^çin%"(Kui 
suni «örülen) k«lhn«#nıdBti »önrft (Bu k&-
nunun resmî daRr«lere 1l«*si < İ̂MI mtddtelet'mi 
tatbik eSmtye») ^»Öes^fear H^etiröetftı 
kenunda bir iH&ey*ie verilmesi tâzımdft- ks* 
naatindeyim. Komisyon arkadaşlarım (3$ 
nei ©ıaddenin bunu ifade ettiği fk«m^tinde ol
duklarından bu -maddede aytfık kaktığımı ar-
zederiıa. 

Af yön MilletvekiM 
Dr.A.M.Setyü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sıtma Savaşı Kanun tasarısı 

Genel hükümler 

MADDE 1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
ile İşbu kanun hükümlerine dayanarak lüzum 
gördüğü yerlerde sıtma hastalığı ile savaş yapar 
ve savaş yapılacak yerleri tesbit ve ilân eder. 

Kuruluş ve yetki 

MADDE 2. — Saflık vo Sosyal Yardım Ba
kanlığı savaşın gerektirdiği yerlerde sabit ve ge
zici Kurullarla lâboratuvarlar, Enstitüler, has
taneler yataklı ve yataksız dispanserler, bakım
evleri kurmaya ve savaşta ö'devlendirilecek perso
nelin yetiştirilmesine ve tekâmülüne ait kurslar 
açmağa ve sıtmalı bölgelerdeki halkın tedavi ve 
korunması için gerekli her türlü ilâçları parasız 
vermeğe ve tedbirleri almağa izinlidir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı yukarı maddede yazılı kurullar ve mü
esseseler için gerekli tabip, eczacı, sıtma savaş 
memuru ve sağlık koruyucusu, yüksek mühen
dis, mühendis ve fen memurları, heımşire ve sair 
meslekî ve idarî memurlar kullanmağa yetkili
dir. 

Sağlık koruyucusu olarak istihdam olunan
lardan kıdemi beş seneye baliğ olanlar ve açı
lan en az üçaylık bir kurs sonunda yapılacak im
tihanda muvaffakiyet kazananlar sıtma savaş 
memuru unvaniyle Barem Kanunu esaslarına gö
re maaşlı kadroya geçirilirler. Ancak hâlen sağ
lık koruyuculuğunda müstahdem olup hizmet 
müddetleri beş seneyi geçenler ve bu müddet zar
fında basan ile çalıştıkları âmirleri tarafından 
tasdik olunanlar kursa tâbi tutulmadan maaşa 
geçirilebilirler. 

Sıtma savaş memurları küçük sıhhat memur
ları gibi 4192 numaralı kanım hükümlerinden is
tifade ederler. 

ödev ve yasaklar 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının sıtmadan korunma ve sıtmalıları te-
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I GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Sıtma Savaşı Kanunu 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
ve bu Sıtma Savaşı Kanunu hükümlerine daya
narak lüzum gördüğü yerlerde sıtma hastalığı 
ile savaş yapar ve savaş yapılacak yerleri tesbit 
ve ilân eder. 

Kuruluş ve yetki 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı savaşın gerektirdiği yerlerde sabit ve ge
zici kurumlarla lâboratuvarlar, enstitüler, 
hastaneler, yataklı ve yataksız dispanser
ler, bakımevleri kurmaya ve savaşta ödev-
lendirilecek memur ve hizmetlilerin yetiş
tirilmesine ve tekâmülüne ait kurslar açmağa ve 
sıtmalı bölgelerdeki halkın tedavi ve korunması 
için gerekli her türlü ilâçlerı parasız vermeğe ve 
tedbirleri almaya izinlidir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı yukanki maddede yazılı kurumlar ve mü-

. eşseseler için gerekli tabip, eczacı, sıtma savaş 
memuru ve sağlık koruyucusu, yüksek mühen
dis, mühendis ve fen memurları, hemşire ve sair 
meslekî ve idari memurlar kullanmağa yetkilidir. 

Sağlık koruyucusu olarak çalıştırılanlardan kı
demi beş seneye varanlar ve açılan en az üç aylık: 
bir kurs sonunda yapılacak imtihanda başarı kaza
nanlar sıtma savaş memuru unvaniyle Barem 
Kanuna esaslarına göre maaşlı kadroya geçirilir
ler. Aneak halen sağlık koruyuculuğunda çalış
tırılmakta olup hizmet müddetleri beş seneyi ge
çenler ve bu süre içinde baaşrı ile çalıştıkları 
âmirleri tarafından tasdik olunanlar kursa tâbi 
tutulmadan maaşa geçirilebilirler. 

Sıtma savaş memurları küçük sıhhat memur
ları gibi 4192 numaralı kanun hükümlerinden is
tifade ederler. 

ödev ve yasaklar 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının sıtmadan korunma ve sıtmalıları te-
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davi bakımından lüzum gösterdiği tesis ve ted
birleri, diğer Bakanlıklarla resmi ve hususi 
bütün daire ve müesseseler yapmağa ve almağa 
ödevlidir. Bu ödevlerin uygulama şeklini ilgili 
Bakanlık ve dairelerle Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı birlikte düzenler. 

MADDE 5. — Sıtma ile savaş yapılan bölge
lerde valiler ve bütün mahllî, mülki âmirler 
kendi çevrelerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının lüzum göstereceği tedbirleri alırlar. 
Genel müfettişlerle valiler bu işleri yakından 
kovuşturmak ve denetlemekle ödevlidirler. 

MADDE 6. — Sıtmalı bölgelerle sıtmanın 
çoğalıp yayılmasından korkulan bölgelerde: 

A) Ev, bağ, bahçe, arsa, mera çayır, çel
tik veya sivrisinek sürfesinin yetişip inkişaf ede
bileceği müddet içinde su altında bırakılan tar
la, fabrika, su değirmeni, su bentleri, su ark
ları ve her türlü su birikintileri husule getiri
lecek yerlerde sıtma bakımından zarar vereci 
sıtma savaş kurulu tarafından tesbit edilen her 
türlü sürfe yuvalarının yok edilmesi hakkında 
teklif ve tavsiye edilen bütün tedbirleri bu ma
halleri ellerinde bulunduran resmî ve özel bü
tün daireler ve müesseselerle gerçek ve tüzel
kişiler zamanında almakla ödevlidirler. 

B) Sıtma ile mücadele yapılan yerlerde her 
şahıs mücadele kurullarınca yapılacak genel 
muayenelere icabete ve ailesi efradım getirip 
muayene ettirmekle ödevlidir. 

C) Bu maddenin A fıkrasındaki tedbirleri 
zamanında almamak, alınmasına karşı gelmek, 
alınmasını güçleştirmek, tedbirleri alacaklara en
gel olmak, yeni baştan sürfe yataklarının doğma
sına sebep olmak, ev ve müstcmilâtiyle sair bütün 
binalarda, bahçe, arsa gibi yerlerde yapılacak tef- | 
tiş ve tetkiklere engel olmak yasaktır. 

MADDE 7. — Çevresinde oturanların sağlı
ğına zarar vereceği ilgili sağlık makamlarınca 
tesbit olunan ve küçük sây ile izalesi kabil bulu
nan sıtma kaynaklarının ortadan kaldırılmasiyle 
yerli halk ödevlidir. | 

( S. Sayış 
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davi bakımında lüzum gösterdiği tedbirleri al
mağa ve tesisleri yapmağa diğer bakanlıklarla 
resmi ve özel bütün daire ve kurumlar ödevlidir, 
Bu ödevlerin uygulama şeklini ilgili bakanlık ve 
dairelerle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir
likte düzenler. 

MADDE 5. — Sıtma ile savaş yapılan bölge
lerde valiler ve bütün mahallî mülki âmirler ken
di çevrelerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının lüzum göstereceği tedbirleri alırlar. Ge
nel müfettişlerle valiler bu işleri yakından kovuş
turmak ve denetlemekle ödevlidirler. 

MADDE 6. — Sıtmalı bölgelerle sıtmanın ço
ğalıp yayılmasından korkulan bölgelerde: 

A) Ev, sokak, bağ, bahçe, arsa, mer'a, ça
yır, çeşitli veya sivrisinek sürfesinin yetişip 
inkişaf edebileceği müddet içinde su altında bı
rakılan tarla, fabrika, su değirmeni, su bent
leri, su arkları, çeşme ayakları ve her türlü su 
birikintileri husule getirecek yerlerde sıtma ba
kımından zarar vereceği sıtma savaş kurulu tara
fından tesbit edilen her türlü sürfe yuvalarının 
yokedilmesi hakkmda teklif ve tavsiye edilen bü
tün tedbirleri, bu malı İleri ellerinde bulunduran 
resmi ve özel bütün daireler ve kurumlarla ger
çek ve tüzel kişiler zamanında almakla ödevlidir
ler. 

B) Bu maddenin (A) bendindeki tedbirleri 
zamanında almamak, alınmasına karşı koymak 
ve alınmasını güçleştirmek, tedbirleri alacaklara 
engel olmak, yenibaştan sürfe yataklarının doğ
masına sebep olmak, ev ve müştemilâtiyle sair 
bütün binalarda bahçe, arsa gibi yerlerde yapı
lacak teftiş ve tetkiklere engelolmak yasaktır. 

MADDE 7. — Sıtma ile savaş yapılan yer
lerde herkes savaş kurumlarınca yapılacak genel 
muayenelere gelip muayene olmak ve ailesi efra-
drnı getirip muayene ettirmekle Ödevlidir. 

MADDE 8. — Çevresinde oturanların sağlı
ğına zarar vereceği ilgili sağlık makamlarınca 
tesbit olunan ve küçük sây ile giderilmesi kabil 
bulunan sıtma kaynaklarının ortadan kaldırılma
siyle o yerde oturmakta bulunanlar ödevlidir. 

i : 89 ) 
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Küçük sây mükellefiyeti yılda beş «ündür. 
İşbu mükellefiyet kasaba ve şehirlerde belediye
lerce köylerde ihtiyar heyetlerince halka para 
olarak veya bedenen tevzi olunur. 

Iiıı mükellefiyete- İS yaşından 60 yaşına, ka
dar erkek 'nüfus dâhil olup tahsilde, askerde 
olanlarla küçük sây mükellefiyetinin ilân edil
diği yıl içinde o yerde bulunmıyanlar, Devlet, 
Belediye ve Ekonomi Devlet Teşekkülleri ve mü
esseseleri memurları ve müstahdemleri ve malûl
ler bu ödev dışındadır. 

MADDE 8. — Sürfe kaynaklarının ortadan 
kaldırılması için küçük sây yapacak yerlerin tâ
yin ve tahdidi ve ödevlerin tesbiti ve işin tevzii 
sıtma komisyonlarına aittir. Bu komisyonlar il 
merkezlerinde vali, belediye reisi, Sağlık ve sos
yal yardım müdürü ve Sıtma savaş başkam, Ba
yındırlık ve Tanm müdürlerinden ve ilçelerde 
kaymakam, belediye reisi, Hükümet tabibi, sıtma 
savaş tabibi, Tarım, varsa, Bayındırlık memurla
rından teşekkül eder Askerî garnizon bulunan 
yerlerde garnizon komutanının tâyin edeceği bir 
tabip de bu komisyona iştirak eder. Bu komis
yonlar, mükellefiyet para olarak ödenecek ise alı
nacak paranın toplanıp harcanmalını da denet
ler. 

Yukarıdaki fıkralarda, yazılı komisyonun öde
vi köylerde ihtiyar heyetleri tarafından köyün 
bağlı bulunduğu bucak müdürü, ilce kaymakamı 
ile sıtma savaş tabibinin denetimi altında yapı
lır. 

Sıtma, savaş kurulu olmayan yerlerde yu
karıdaki komisyonlar sıtma, savaş başkanı ve 
labipleri bulunmaksızın da teşekkül ederek aynı 
işleri yaparlar. 

M A DDK 1). — Ödevini para olarak ödeyecek 
olanlardan alınacak paralar mahallî belediyeler
ce o m intaka için tesbit edilecek işçi gündeliği 
üzerinden hesaplanır. 

Bu paralar 8 nci maddedeki komisyonların 
hazırlıyacakları cetvellere göre özel idareler teş
kilâtı tarafından talisi 1 edilerek bütçelerine ge
lir ve ödenek kayıtlanır ve sıtma komisyonla
rının gösterecekleri arazi ıslahatı işlerine harca-

( S . Saj 
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Küçük sây mükellefiyeti yılda beş gündür, iş
bu mükellefiyet kasaba ve şehirlerde belediyeler
ce, köylerde ihtiyar heyetlerince halka bedenen 
veya para olarak salmır. 

Bu mükellefiyete 18 yaşından 00 yaşma kadar 
erkek nüfus dâhil olup malûller, Öğrenciler, as
kerde olanlarla küçük sây mükellefiyetinin ilân 
edildiği yıl içinde o yerde bulunmayanlar, Dev
let, özel idare ve belediye ile Devlet ekonomi 
kurumları ve müesseseleri memurları, hizmet
lileri vTe işçileri bu ödev dışındadır. 

MADDE î). — Sürfe kaynaklarının ortadan 
kaldırılması için küçük sây yapılacak yerlerin 
tâyini ve hudutlandırılması, ödevlilerin tesbiti 
ve işin tevzii sıtma komisyonlarına aitdir. Bu 
komisyonlar il merkezlerinde vali, belediye reisi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım müdürü, Sıtma Savaş 
Başkanı, Bayındırlık ve Tanm müdürlerinden 
ve ilçelerde kaymakam, belediye reisi, Hükü
met tabibi, sıtma savaş tabibi, tarım, varsa 
Bayındırlık memurlarından teşekkül eder. As
kerî garnizon bulunan yerlerde garnizon ko
mutanını temsil etmek üzere garnizonun en yük
sek rütbeli tabibi, eğer tabip yoksa garnizo
nun komutanı, yahut o yerin en yüksek askerî 
âmiri veya bunların temsilcileri komisyona katılır. 
Bu komisyonla i-, mükellefiyet para olarak ödene
cek ise alınacak paranın toplanıp harcanmasını da 
denetler. 

\ tıkardaki fıkralarda yazılı komisyonun Öde
vi, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından kö
yün bağlı bulunduğu bucak müdürü, ilce kay
makamı ile sıtma savaş tabibinin denetimi al
tında yapılır. 

Sıtma savaş kurumu olmıyan yerlerde yn-
kardaki komisyonlar sıtma savaş başkanı ve ta
bipleri bulunmaksızın da teşekkül ederek ayın 
işleri yaparlar. 

MADDE 10. — Ödevini para olarak ödeye
cek olanlardan alınacak paralar mahallî bele
diyelerce o bölge için tesbit edilecek işçi günde
liğine % 50 zam olunarak alınır. 

Bu paralar 9 ncu maddedeki komisyonların 
hazırlıyacakları cetvellere göre özel idareler 
teşkilâtı tarafından tahsil edilerek özel bir 
hesaba kaydedilir ve sıtma komisyonlarının gös
terecekleri arazi İslâhatı işlerine harcanır. 
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nır. Bu maksatla toplanan paralar özel idare
lerce başka bir yere hiç bir sebeple sarfedilemi-
yeceği gibi yılı içinde arta kalan paralar da 
gelecek yıllara aynı maksatla sarf olunmak üzere 
devredilir. 

MADDE 10. — Küçük sây ödevi ile îdarei 
Umumyei Vilâyat Kanununun 78 nci maddesi- I 
nin ikinci fıkrası mucibince özel idarelerinde j 
ayrıca yardıma katılmasiyle yok edilmesi müm
kün olmıyan bataklıkların sağlık itibariyle dü
zenlenmesi ve tezekleri yok edilmesi zaruri olan- ! 
l an Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bu M 
Bakanlığın göstereceği lüzum üzerine Bayındır- 1 
lık Bakanlığı veya işbu araziden faydalanan
lar tarafından ıslah olunur. 

MADDE II. — Gerek küçük sây ilânı gerek
se Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yardı-
ıııiyle genel sağlığı korumak üzere açılan kanal 
ve kurutulan bataklıkların iyi korunması ve da
imî bakıaıiyle civar halk ödevlidir. Resmî ve 
özel kurullarla gerçek ve tüzelkişiler tarafından 
açılan kanal ve kurutulan bataklıkların daimî 
bakım ve korunmasiyle de buraları ellerinde bu
lunduran ve faydalananlar ödevlidir. Bu ka
nalları herhangi bir şekilde olursa olsun bozmak 
veya suyun akımına mâni olmak yasaktır. 

MADDE 12. — Yol, demiryolu, köprü, su 
barajları, regülâtör inşaatı, hususi sulama ve-
boşaltma kanalları açılması, fabrika, çiftlik, 
enstitü vesair kalabalık halk kütlesi barındıran 
kurulların tesisi sırasında sıtmanın zararlarını 
önlemek bakımından ilgili makamlar önceden 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği 
yaparak gerekli tekbirleri almağa ve bu tedbir
leri idame ettirmekle ödevlidirler. 

MADDE .1.3. — Sıtmalı bölgelerde resmî ve 
özel kurumlar, çiftlik, çeltiklik devamlı veya mu
vakkat işçi çalıştıran arazi sahipleri veya kira
cıları, amele ve müstahdemlerine fennî usul da
iresinde parasız olarak sıtma ilâeı dağıtmağa ve 
bu yerlerde bulunan şahmları sıtmadan koruma
ğa mâl uf her lürlü tedbirleri almakla ödevlidir
ler. 

MADDE 14. — Lâğım veya genel mecrası o! 
ınayjıu yerlerde 'hela ve bulaşık suları için hu-

Geçici K. 

Bu maksatla toplanan paralar özel idarelerce 
başka bir yere hiçbir sebeple harcanamryacağı 
gibi yılı içinde arta kalan p a ı J a r da gelecek 
yıllara aynı maksatla harcanmak üzere aktarılır. 

MADDE 11. — Küçük sây ödevi ile Îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 78 nci maddesi
nin ikici fıkrası mucibince özel idarelerin de ay
rıca yardıma katılmasiyle yokedilmesi mümkün 
olamıyan bataklıkların sağlık itibariyle düzen
lenmesi ve tezelden yokedilmesi zaruri olanları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bu Ba
kanlığın göstereceği lüzum üzerine Bayındırlık 
Bakanlığı veya işbu araziden faydalananlar tara
fından ıslah olunur. 

MADDE 12. — Gerek küçük sây ilânı gerek
se Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yardımı 
ile genel sağlığı korumak üzere açılan kanal ve 
kurutulan bataklıkların iyi korunması ve daimî 
bakımı ile civar halk ödevlidir. Resmi ve özel 
kurumlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafından açı
lan kanal ve kurutulan baktalıklarm daimî bakı
mı ve korunmasiyle de buraları ellerinde bulun
duran ve faydalananlar ödevlidir. Bu kanalları 
herhangi bir şekilde olursa olsun bozmak veya 
suyun akımına mâni olmak yasaktır. 

MADDE 13. — Yol, demiryolu, köprü, su ba
rajları, regülâtör inşaatı, sulama ve boşaltma 
kanalları açılması, fabrika, çiftlik, enstitü ve 
sair kalabalık halk kütlesi barındıran kurumla
rın tesisi sırasında sıtmanın zararlarını önle
mek bakımından ilgili makamlar önceden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yaparak 
gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirleri idame et
tirmekle ödevlidirler. 

MADDE 14. — Sıtmalı bölgelerde resmi ve 
özel kurumlar, çiftlik, çeltiklik; devamlı veya 
muvakkat işçi çalıştıran arazi sahipleri veya kira
cıları, amele ve müstahdemlerine'fennî usul 
dairesinde parasız olarak sıtma ilâcı dağıtmak ve 
bu yerlerde bulunan şahısları sıtmadan koruma
ya matuf hertürlü tedbirleri almakla ödevlidir
ler. 

MADDE 15. — Lâğım veya genel mecrası ol
mıyan yerlerde hela ve bulaşık sulan için hususi 

( S. Sayısı : 80 ) 
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susi ve üstü her zaman açılıp kapanması mümkün 
kapakla mücehhez çukurlar yapılması mecburidir. 

Şehir YC kasabalarda her nevi sivrisinek üre
mesine mâni tedbirleri almağa mahalli belediye
ler ödevlidir. 

MADDE 15. —- Yok edilmesi uzunca /amana 
muhtaç büyük sıtma membalarının çevresi içinde 
bulunan köyler, arazi, kuruluş, onarma ve dona
tımları 4753 sayılı kanuna göre Devletçe sağ
lanmak şartiyle Bakanlar Kurulu karariyle en 
yakın sıtmasız muhite naklolunabilirler. 

MADDE 16. — Sıtma ilâçlarmm para ile sa
tılmasına veya parasız dağıtılmasına dair olan 
esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tesbit olunur. Bakanlığın tesbit ettiği bu esaslar 
dışmda veya izinsiz olarak sıtma ilâçlarının satıl
ması, sattırılması, satışa çıkarılması veya istif 
edilmesi veyahut dağıtılması ve yurt dışma çı
karılmasın yasaktır. 

Akçailt hükümler 

MADDE 17. — Her sıtma mevsimi sonunda 
sıtma savaşı işlerinde istihdam edilen tabiplerle 
srfcma savaşı memurları ve sıtma sağlık koruyu
cularına ve bu hususta büyük faaliyet ve basarı 
gösteren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
diğer Bakanlıklar teşkilatındaki memurlara ve 
sözle, yaziyle veya örnek olmak suretiyle sıtma 
savaşı hakkında halk arasında büyük ilgi uyan
dıran okul öğretmenleri ve köy muhtarlariyle 
diğer kişilere ve sıtma savaşı bölge başkanla
rınca onanmak şartiyle sıtma savaşma hadim 
su ıslahatı veya toprak ameliyatı yapan köy 
muhtarlariyle diğer kişi ve kurumlara bütçe
nin sıtma savaşı gideri tertibinden 500 lirayı 
geçmemek üzere para veya sıtma savaşının fay
dalarını gösterir, projeksiyon aletleri, tablo
lar, okul ders araçları gibi ayni ikramiye ve mü
kâfatlar verilmesine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yetkilidir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 18. — Bu kanun gereğince sıtma 
ile savaş amaeiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, sıtma savaş başkanları veya tabipleri, 

( S . Sa 

Ueçici K. î 

ve üstü her zaman açılıp kapanması mümkün ka
pakla örtülü çukurlar yapılması mecburidir. 

MADDE 10. — Şehir ve kasabalarda sivrisi
nek üremesine mâni ve yokedilmesini sağlayacak 
tedbirleri almakla mahallî belediyeler ödevlidir. 

-MADDE 17. — Yokedilmesi uzunca zamana 
muhtaç büyük sıtma membalarının çevresi içinde 
bulunan köyler, arazi,, kuruluş, onarma ve do
natımları 4753 sayılı kanuna göre Devletçe sağ
lanmak şartiyle Bakanlar Kurulu kararı ile en 
yakın sıtmasız muhite naklolunabilirler. 

MADDE 18. — Sıtma ilâçlarının para ile sa
tılmasına veya parasız dağıtılmasına dair olan 
esaslar Sağlrk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tes
bit "lunur. I.akanlığın tesbit ettiği bu esaslar 
dışında veya izinsiz olarak sıtma ilâçlarının sa
tılması, sattırılması, satışa çıkarılması veya is
tif edilmesi veya yurt dışına çıkarılması yasaktır. 

Akçalı hükümler 

MADDE 19. — Her sıtma mevsimi sonunda 
sıtma savaşı işlerinde istihdam edilen tabiplerle 
sıtma savaş memurları ve sıtma sağlık koruyu
cularına ve bu hususta büyük faaliyet ve başarı 
gösteren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
diğer bakanlıklar teşkilatındaki memurlara ve 
sözle, y.i'/A ile veya örnek olmak suretiyle sjtma 
savaşı hakkında halk arasında büyük ilgi uyn-
dırarı okul öğretmenleri ve köy muhtarlariyle di
ğer kişilere ve sıtma savaşı bölge başkanlarınca 
onanmak şartiyle sıtma savaşma hadim su ısla
hatı veya toprak ameliyatı yapan köy muhtar
lariyle diğer kişi ve kurnmlra bütçenin sıtma sa
vaşı gideri tertibinden beşyüz lirayı geçmemek 
üzere para veya sıtma savaşının faydalarını gös
terir projeksiyon aletleri, tablolar, okul ders 
araçları gibi aynı ikramiye ve mükâfatlar veril
mesine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yetkili
dir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Bu kanun gereğince sıtma sa
vaşı amaeiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-

I lığı, sıtmasavaş başkanları veya tabipleri tara» 
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tarafından alman karar ve tedbirleri veya yapı
lan bildirimleri yürütmekle ödevli olup ta bu ka
rar, tedbir veya bildirimleri yürütmiyen veya 
ııygalamıyan veya sıtma ile savaşın yapılmasın
da veya denetlemesinde kusuru görülen bütün 
daire ve kurumlara mensup memur ve müstah
demler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
teklifi üzerine mensup oldukları dairelerce hare
ketinin mahiyetine göre inzibati eczalardan her
hangi birisiyle cezalandırılır. 

Bu madde gereğince inzibat cezası verilenler
den hareketleri suç mevzuuna girenler hakkında 
ayrıca kanuni kovuşturma da yapılır. 

MADDE 19. — A) Bu kanunun 4 ncü mad
desi hükmüne riayet etmiyen ve altıncı mad
denin A fıkrasiyle konulan ödevleri yapmıyan 
ve C fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket eden 
özel tüzelkişiler temsilcileri hakkında 50 lira
dan 200 liraya kadar para cezası ve gerçek kişi
ler hakkında ise 20 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezası veya bir haftadan iki aya ka
dar hafif hapis cezası, yahut her ikisi birlikte 
hükmolunur. 

Altıncı maddenin B fıkrasında yazılı ödevleri 
yerine getirıniyenler hakkında Türk Ceza Kanu
nunun 526 TICT maddesi hükmü uygulanır. 

B) 7 nci madde ile konulan mükellefiyete 
riayet etmiyenler hakkında 20 liradan 200 lira
ya kadar hafif para cezası veya bir haftadan 
iki aya kadar hapis cezası veyahut her ikisi bir
den hükmolunur. 

C) 11 nci maddenin birinci fıkrasının res
mi ve özel kurullarla gerçek ve tüzel kişiler ta
rafından açılan kanal ve kurutulan bataklıkla
rın daimî bakım ve korunmasiyle de buraları 
ellerinde bulunduranların veya faydalananların 
ödevli bulunduklarına dair hükmü ihtiva eden 
ikinci kısmına riayet etmiyen özel tüzelkişiler 
temsilcileri hakkında -50 liradan 200 liraya ka
da r para cezası ve gerçek kişiler hakkında ise 
20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ve
ya bir haftadan iki aya kadar hapis cezası ve
yahut her ikisi birden hükıııolmuır. 

II nci maddenin son fıkrasında yazılı yasak
lara aykırı hareket edenler hakkında 20 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası veya bir haf
tadan iki aya kadar hafif hapis cezası yahut her 
ikisi birlikte hükmolunur. 
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fından alınan karar ve tedbirleri veya yapılan bil
dirimleri yürütmekle ödevli olup la bu karar ted
bir veya bildirimleri yürütmeyen veya uygula
mayan veya sıtma ile savaş yapılmasında. veya de
netlemesinde kusuru görülen bütün daire ve ku
rullara mensup memur ve hizmetliler Sağlık ve 

j Sosyal Yardım Bakaıılığuım teklifi üzerine men
sup oldukları dairelerce hareketinin (mahiyetine 
güre inzibatî cezalardan herhangi birisiyle ceza
landırılır. 

Bu madde gereğince inzibat cezası verilenler
den hareketleri suç mevzuuna girenler hakkında 
ayrıca kanuni kovuşturma da yapılır. 

MADDE 21. — A) Bu kamımın 4 ncü 
maddesi hükmüne riayet etmiyen ve 
G nci maddesinin A fıkrasiyle konulan 
ödevleri yapmıyan ve B fıkrasındaki ya
saklara aykırı hareket eden özel tüzel 
kişiler temsilcileri hakkında 50 liradan 200 lira
ya kadar para cezası ve gerçek kişiler hakkında 
ise 20 liradan 200 liraya kadar hafif para (Mi
zası veya bir haftadan iki aya kadar hafif hapis 
cezası yahut her ikisi birlikte hükmolunur. 

7 nci maddede yazılı ödevleri yerine getirıni
yenler hakkında Türk Ceza Kanununun 526 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

B) 8 nci madde ile konulan mükellefiyete ria
yet etmiyenler hakkında 20 liradan 200 liraya 
kadar hafif para cezası veya bir haftadan iki aya 
kadar hafif hapis cezası veyahut her ikisi birden 
hükmolunur. 

C) 12 nci maddenin birinci fıkrasının resmî 
I ve özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafın-
I dan açılan kanal ve kurutulan bataklıklarm daimî 

bakımı ve korunmasiyle de buraları ellerinde bu
lunduranların veya bu yerlerden faydalananla
rın ödevli bulunduklarına dair hükmü ihtiva 
eden ikinci kısınma riayet etmiyen özel tüzel ki
şiler temsilcileri hakkında 50 liradan 200 liraya 
kadar para cezası ve gerçek kişiler hakkında ise 
20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası veya 
bir haftadan 2 aya kadar hafif hapis cezası ve
yahut her ikisi birden hükmolunur. 

ı 12 nci maddnein son fıkrasında yazılı yasak
lara aykırı hareket edenler hakkında 20 lira
dan 200 liraya kadar hafif para cezası veya bir 
haftadan iki aya kadar hafif hapis cezası ya
hut her ikisi birlikle hükmolunur. 

( S . Sayısı : 89 ) 
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D) 13 ncü madde ile konulan ödevi yapnıı-
yaıı çiftlik ve devamlı veya muvakkat işçi ça
lıştıran arazi sahipleri veya kiracıları hakkmda 
50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezanı 
hükmolunur. Tekerrürü halinde "bu ceza iki kal 
alınmakla beraber ayrıca bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası da tâyin olunur. 

"E) 15u maddenin A, C ve I) fıkraları hü
kümleri tatbik edilmekle beraber mahkeme ka
rarı beklenmeden ıslahı müstelzim her nevi sürfe 
melihaları sıtma savaş kurulları tarafından he
men ve gerektirdiği takdirde zabıta kuvvetiyle 
yok edilerek ve gerekli işler yapılarak buna ait 
masraflar tutarı Tahsili Emval Kanununa tev
fikan ilgiliden maliye dairelerince tahsil olu
nur. 

F) Bu maddede yazılı cezain müstelzim 
suçlara mütaallik dâvalarla parasız dağıtılan 
sıtma ilâçlarını satanlar hakkındaki dâvalara 
sulh mahkemeleri hakar. 

MADDE 20. - A) Bu kanunun 10 ncı mad
desine aykırı olarak sıtma ilâçlarını satan veya 
sattıran veya satışa çıkaran veyahut istif eden
lerle dağıtanların ilâçları zoralımla beraber 
haklarında fiilleri kanunlarımıza göre daha ağır 
cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde 100 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası veya üç, 
aydan bir yıla kadar hapis cezası veyahut her iki
si birlikte hükmolunur. 

B) Sıtnı ilâçlarını Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının izni olmaksızın yurd dışına çıkarma
ğa kalkışmak veya çıkarmak kaçakçılıktır. Bu 
suçu işliyenler hakkında üç aydan bir seneye ka
dar hapis cezasiyle birlikte ilâcın kıymetinin iki 
katı tutarınca ağır para cezası hükomlnur ve ilâç
lar zoralıma tâbi tutulur. 

Bu fıkra hükümleri 1918 numaralı kanuna gö
re uygulanır. 

Geçici K. 

I>) 14 ncü madde ile konulan ödevi yap
ın ıvan özel kurumlar çiftlik, çeltiklik vo devamlr 
veya muvakkat işçi çalıştıran arazi sahipleri 
veya kiracıları hakkında 50 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Teker
rürü halinde bu ceza iki kat alınmakla beraber 
ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezası da 
I ayin olunur. 

E) Bu maddede yazılı cezaları gerektiren 
suçlara mütaallik dâvalarla parasız dağıtılan 
sıtma ilâçlarını satanlar hakkındaki dâvalara 
sulh mahkemeleri bakar. 

MADDE 22. 21 nei maddenin A, C, D fık
raları hükümleri uygulanmakla beraber mahke
me karan beklenmeden İslahı gereken her nevi 
sürfe kaynakları sıtma savaşı kurumlan tara
fından hemen ve gerektiği takdirde zabıta kuv
vetiyle yokedilerek ve gerekli işler yapılarak 
buna ait masraflar tutarı Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan maliye dairelerince ilgililerden 
tahsil olunur. 

MADDE 2o. — A) bu kanunun 18 ııci mad
desine aykırı olarak sıtma ilâçlarını satan veya 
sattıran veya satışa çıkaran veyahut istif eden
lerin ilâçları zoralıma tâbi tutulmakla beraber 
haklarında fiilleri kanunlarımıza göre daha 
ağır cezayı gerektirmediği takdirde 100 lira
dan 1000 liraya kadar ağır para cezası veya üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası veyahut her 
ikisi birlikle hükmolunur . 

B) Sıtma ilâçlarını Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının izni olmaksızın yurt dışına çıkar
mağa kalkışmak veya çıkarmak kaçakçılıktır. 
Bu suçu işliydiler hakkında üç aydan bir sene
ye kadar hapis cezasiyle birlikte ilâcın kıymeti
nin iki katı tutarınca ağır para cezası hüknu> 
lunur, ve ilâçlar zoralıma tâbi tutulur. Ancak 
zatî ihtiyaç için götürülecek miktardaki ilâçlar 
bu hükme tâbi değildir. 

( S. Sayısı : S!) ) 
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MADDE 21. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca parasız dağıtılan sıtma ilâçlarını sa-
talara, satılan ilâç bedelinin yirmi misli para ce
zası hükmolunur. 

MADDE 22. — Bu kanunun şümulüne giren 
suçlara mütaallik dâvalar Ceza Usulü Muhake
meleri Kanununun 423 neü maddesinde yazılı ta
tilde görülecek acele işlerdendir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 23. — Sıtma savaşı kuruluna men
sup Sıtma Genel Müdür Muavini İle sıtma savaş 
başkanları ve müfettişleri, sıtma enstitüleri 

müdürleri, laboratuvar şefleri, sıtma savaş ta
bipleri, sıtma savaş memur ve sağlık koruyucu
ları, yüksek mühendisler, mühendis ve fen me
murları, sürfe kontrol ve sürfe memurları genel 
seferberlik dışında talim için veya herhangi bir 
surette yedek olarak askerî hizmete çağmlmıya-
rak sıtma savaşı kuruluşunda çalıştıkları sure 
içinde tehirli sayılırlar. 

MADDE 24. — Sıtma savaş başkanları ve il
çelerdeki savaş tabipleri bulundukları mahallerin 
hıfzıssıhha meclislerinin tabiî üyesine!endirler. 

MADDE 25. — 839 sayılı Sıtma Mücadelesi 
Kanunu ile bu kanuna ek 1271 saydı kanım kal
dırılmıştır. 

MADDE 26. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Geçici K. 

Bu fıkra hükümleri 1918 numaralı kanuna 
göre uygulanır. 

MADDE 24. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca parasız dağıtılan sıtma ilâçlarını sa
tanlara, satılan ilâç bedelinin 20 misli para ce
zası hükmolunur. 

MADDE 25. — Bu kanunun şümulüne giren 
suçlara mütaallik dâvalar Ceza Usulü Muhake
meleri Kanununun 423 neü maddesinde yazılı 
tatilde görülecek acele işlerdendir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 26. — Sıtma savaşı kuruluna men
sup sıtma genel müdür muavini ile sıtma savaş 
başkanları ve müfettişleri, sıtma enstitüleri mü
dürleri, laboratuvar şefleri, sıtma savaş tabip
leri, sıtma savaş memur ve sağlık koruyucuları, 
yüksek mühendisler, mühendis ve fen memur
ları, sürfe kontrol ve sürfe memurları genel 
seferberlik dışında tâlim için veya herhangi bir 
surette yedek olarak askerî hizmete çağrılmıya-
rak sıtma savaşı kuruluşunda çalıştıkları süre 
içinde tehirli sayılırlar. 

MADDE 27. — Sıtma savaş başkanları ve 
ilçelerdeki savaş tabipleri bulundukları mahal
lerin hıfzıssıhha meclislerinin tabiî üyesidirler. 

MADDE 28. — Sıtma hastalığının halk sağ
lığını tahdit edici olağanüstü bir durum aldığı 
bölgelerde mevcut kadroların kifayetsizliği ha
linde bu tehlike geçinciye kadar yapılacak sa
vaş işlerinde Bakanlar Kurulundan alınacak 
kadrolara dayanılarak memur ve hizmetliler 
kullanılabilir. 

Bundan başka yukarıda yazılı hal ve şart
larda mahallerinde yapılacak savaş için açıktan 
kullanılacak tabibi ere sıtma savaşı ödeneğin
den Bakanlar Kurulunca önceden tesbit edilecek 
esaslara göre yolluk ve ayda altı yüz lirayı geç
memek üzere muayene ve tedavi ücretleri öde
meğe Sağlık Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 29. — 839 sayılı Sıtma Mücadelesi 
Kanunu ile bu kanuna ek 1271 sayılı kanun kal
dırılmıştır. 

MADDE 30. — Bu kanun yayınlandığı ta-
rihden başlıyarak yürürlüğe girer. 

( S. Sayısı : S<> ) 
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MADDE 27. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artvmkal 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakam Sn 
Fuad Sirmcn 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sn ad 11. Ürgüblü 
Ulaştırma Bakanı 

A. F. Cebesoy 
Çalışma Bakam 

/)•/*. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. Türel 

içişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. fi. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Da/y 

. ve So. Y. Bakam 
Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. K. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Geçici K. 

MADDE 31. - - Bu kanun hükümlerini 
rütmege Bakanlar Kumlu memurdur. 

( S. Sayın. : 89 ) 



S Sayısı:90 
Çırağan Sarayının bina ve arsasiyle birlikte İstanbul 
Belediyesine parasız olarak devri hakkında kanun ta

sarısı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/541) 

T. (J. 
Başbakanlık 29 . I . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 510 6/296 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çırağan sarayının bina ve arsası ile birlikte istanbul Belediyesine parasız olarak devri hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırlan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulumuş olduğunu arzederim. 

Başbakan . 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Otuzbeş yıldanberi metruk bir halde olan Çırağan sarayı arsasının ve büyük bir tarihi değeri bulu
nan bina enkazının İstanbul şehrinin turistik ihtiyacını karşılayacak bir otel haline getirilmek üzere 
İstanbul Belediyesine verilmesi için İstanbul Genel Meclisinin verdiği bir karar üzerine gerekli ince
lemeler yapılmıştır. 

Bu gayrimenkulun İstanbul Belediyesine devri ile İstanbul şehrinin turistik ihtiyacını karşılaya
cak bir otel haline getirilmesi halinde bir taraftan tarihi değerinin muhafazası temin edilmiş, diğer 
taraftan da İstanbul şehrine yabancı turistlerin gelmesi ve Boğaziçi güzelleştirilmiş olacağı sonucu
na varılmış ve ilişik olarak sunulan kanun tasarısı bu amaçla hazırlanmıştır. 

Ancak, 47 175 metre kareden ibaret bulunan Çırağan sarayı arsasının 8440 metre karelik kısmı 
1943 yılında Hazinece îş Bankasına satılmış olduğundan Hazine bugün 38 735 metre karelik arsa ve 
üzerinde bina enkazı bulunmakta olduğundan İstanbul Belediyesine bina enkazı ile bu miktar arsa 
devredilecektir. 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu ' * 4 . II . 1946 

Esas No. 1/541 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Çırağaıı Sarayının bina ve arsasiylc birlikte 
İstanbul Belediyesine parasız olarak devri hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 21 .' I . 1946 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale olunmakla Hükümet temsil-
cileisi hazır olduğu halde incelendi. 

Hükümet gerekçesinde yazılı sebepler Komis
yonumuzca yerinde görülerek tasarı Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabuledilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İşişleri Ko. Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. Üybadm A. Tiizün 

Çıragan Sarayının bina ve arsası ile birlikte 
İstanbul Belediyesince parasız olarak devir ve 
temliki hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 29 . T . 1946 tarihli ve 510 -
71/6 - 206 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise 
sunulan ve Komisyonumuza havale buyrulan ka
inin tasarısı ile gerekmesi ve İçişleri Komisyonu 
raporu incelendi. 

Hükümet gerekçesinde Lelirtilen sebepler do-
layısiyle Çırağaıı Sarayının İstanbul Belediye
sine devir ve temliki Komisyonumuzca da uy
gun görülmüş, tasarının birinci maddesinin 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Bitlis Trabzon Ankara, 

M. Ertan S. Abanozoğlu F. Dalda! 

Balıkesir Balıkesir Elâzığ 
8. Uzay F. Tiridoğlu t. Yalçın 

Erzurum Gazianteb Giresun 
N. Elgün Dr. A. Melek N. Osien 

G-ümüşane İzmir Kars 
E. Güreli II. Onaran E. özoğuz 

Kayseri Konya Malatya 
A. H. Kalaç Ş. Ergun E. Barkan 

Tokad Zonguldak 
A. G. Pekel R. Vardar 

yazılışında değişiklik yapılmış ve diğer madde
leri aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komis
yonu Başka ur Sözcü Kâtip 

İstanbul İzmir Ankara 
,1. Bayındır Ş. Adatan M. Aksoley 

Afyon K. Antalya izmir 
/. 11. Baltacıoğlu Dr. G. Kahraman S. Dikmen 

Kastamonu Malatya Tokad 
// . Çelen M. N. Zobeı C Kovah 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 8 . 11 . 19 Ui 

Esas No. 1/541 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 90) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/5 il 
Karar No. 64 

13.11.1946 

Yüksek Başkanlığa 

Çırağau Sarayının bina ve arsasiyle birlikte 
istanbul Belediyesine parasız olarak devri hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 29 .1.1946 tarihli ve 6/296 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
İçişleri ve Maliye Komisyonları raporlariyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle İçişleri Ba
kanlığı adına Mahallî İdareler Genel Müdürü ve 
Maliye Bakanlığı adına Millî Emlâk Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Çırağan Sarayı enkazı ve arsasının istanbul 
Belediyesine devriyle burada bir otel inşası su
retiyle bu eserin tarihî değerinin korunması 
hakkında Hükümetçe teklif ve İçişleri ve Maliye 
Komisyonlarınca da kabul edümiş olan bu tasa
rı Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

Binanın tarihî değerinin gözönünde tutul
ması ve behemehal otel olarak kullanılıp başka 
bir maksada tahsis edilmemesi ve otel haline 
getirilmek işinin muayyen bir müddet sonunda 
tamamlanması hususlarında yapılan tartışmalar 

neticesinde bu işin İstanbul fethinin 500 ncü 
yılma raslıyan 1953 yılma kadar ikmal edilmiş 
bulunması uygun görülerek tasarının birinci 
maddesi bu esasa göre yeniden yazılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Bu rapor SÖz. 
Edirne İstanbul 

M. N. Gündiizalp H. Kortcl 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kütahya 

H. Pekcan 
Tokad 

R. A. Sevengil 

Aydın 
R. Alpman 
Giresun 

A. Sayar 
Mardin 

R. Erten 
Urfa 

M. E. Tekeli 
Zonguldak • 

H. A. Kuyucak 

Burdur 
Ş. Engineri 
Kayseri 

F. Baysal 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 

( S. Sayısı : 90) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Çırağan Sarayının bina ve arsası ile bitlikte U 
tanbul Belediyesine parasız olarak devri hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul'da • Beşiktaş'da kâin 
olup Çırağan Sarayı adiyle andan ve ahşap kıs
ım yanın rş olan Ha/ineye ait bina ve arsası, is
tanbul Belediyesine parasız olarak devir ve tem
lik edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve İ <; işleri Bakanları yürütür. 

MADDE 3. 
rurlvH;c girer. 

Bu kanun yayını tarihinde yü-

Başbakan" 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitini Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. ÜrçıüblU 
Ulaştırma Bakanı 

A. F. Cebesoy 
Çalışma Bakam 

Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
/,'. Türel 

içişleri Bakanı 
Hilmi (Iran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Duy 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatip oğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRİŞl 

Çırağan Sarayının bina ve arsası ile birlikte İs
tanbul Belediyesine parasız olarak devri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul'da Beşiktaş'da Çıra 
ğan Sarayı adiyle andan Hazineye ait bina ve 
arsası İstanbul Belediyesine devir ve temlik edil
miştir. 

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

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

( S . Sayısı : 90) 
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BÜTÇE KOMÎSYONUtUN DEÖlŞTİRlŞÎ 

Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine devir 
ve, temliki hakkında kanun tasansı 

MADDE 1. — İstanbul'da Hazineye ilişkin 
Çırağan Sarayı enkazı, 1953 yılına kadar otel ha
line getirilmek şartiyle, arsasiyle birlikte, İstan
bul Belediyesine, parasız olarak, devir ve temlik 
edilmiştir. 

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

MADDE «3. — Bu kanunu Maliye VP İçişleri 
Bakanları yürütür. 

t>m<i 

( S. Sayısı : 90 ) 




