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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

onandı . 

Gündemde görüşülecek başka bir iş 
dan 16 . V . 1947 ("•uma günü saat 1 
nı lmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanveki l i 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

Kât ip 
Konya 

M. A. Binal 

kamum ıgııı-
5 te topla-

Kfıtip 
Kocaeli 
s. rdı 
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1. — Bingöl Milletvekili Keridun F ikr i Düşün
sel ' in son günlerde bıçakla işlenmekte olan cinayet 
Vd yara lamalardan dolayı Hükümetçe ne düşü

nüldüğünün bildirilmesi hakkındaki sözlü soru
su İçişleri Bakanl ığına gönderi lmişt ir . 
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Sadi îrmak'ıu cevabı 
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BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy burada mı? 

(Burada sesleri) 
Soruyu okuyalım. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
İş Kanunun tatbikatı ve tarım işçileri hak

kında aşağıda arzettiğim soruların Çalışma Ba
kanı tarafından, Kamutay huzurunda ve sözlü 
olarak cevaplandırıl masını yüksek delâletlerini 
dilerim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

1. — İş Kanununun tatbikatından elde edilen 
neticeler Çalışma Bakanlığını tatmin edici mi
dir ve kanını bugünkü ihtiyaçları karşılamak
ta mıdır? Tarım İşçileri Kanunu henüz çık
madığına göre bakanlık bu işçilere ait meseleleri 
hangi esaslara göre halletmektedir? 

2. — İş ve İşçi bulma Kurumunun çalışmaları 
kanunun maksadını sağlıyabilmiş midir, bu ku
rum Orta Anadolu'dan Çukurova'ya giden tarım 
işçisi ile de meşgul olmakta mıdır? 

Bilhassa Çukurova'nın bu seneki tarım işçisi 
ihtiyacı tesbit edilmiş ve bu ihtiyaç ile mütena
sip amelenin Çukurova'ya akınını tanzim edecek 
tedbirler düşünülmüş müdür? 

3. — Orta Anadolu'dan Çukurova'ya inen ta
rım işçisinin ilk sağlık muayeneleri iş buluncı-
ya kadar barınacağı yer ve ucuz beslenmesi için 
tedbir bulmak mümkün değil midir? 

4. — Tarım işçisinin iş bulma, haftalık üc
ret ve iş ihtilâfları, çiftliklerde çalışma ve bakım 
tarzları tetkik edilmiş ve bir nizama bağlanmış 
mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANİ Dr. SADİ TRMAK 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, Niğde Mil
letvekili Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın ilk so
rusu; İş Kanunundan alman neticelerin tat
minkâr olup olmadığı meselesidir. 

Yüksek Kamutayın malûmu olduğu veçhile 
İş Kanunumuz İzmir İktisat Kongresinden baş-
lıyan çalışmaların mahsulü olarak 1936 yılında 
Büyük Meclisinizce çıkarılmış ve 1937 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Devletimiz 
sosyal hayatı aktif olarak nizamlanma yolunda 
ilk adımı atmış ve çalışan insanların muhtaç 
oldukları garantileri, hiç değilse, asgari had
dini kanuni müeyyidelere bağlamıştır. Ancak 
kanunun memleket ölçüsünde uygulanabilmesi, 
teşkilât kurulmasına bağlı olduğu için, kanu-
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nun bütün feyizlerinin elde edilmesi için 1945 
yılının gelmesi ve bu işle ödevli özel bir Ba
kanlığın kurulması icabetmiştir. Bu itibarla
dır ki ; kanun bütün maddeleriyle ancak mem
leket ölçüsünde bir tatbikat cihazı kurulalıdan-
beıi uygulanmaktadır. 

Yüksek Meclisin büyük ve ileri bir eseri 
olan İş Kanunu, sosyal politikamızın çekirde
ğini teşkil eder. Bunun tam ve kâmil olarak 
bütün meyvelerini vermesi için, bizzat kendi 
metinlerinde işaret edilen, bir hukuk manzu
mesinin doğması gerekmekte idi. Bu kanun da-, 
ha o tarihlerde bir ileri görüşün ifadesi olarak 
Devlet sigortalarının kurulmasını emrediyor. 
İşbu İma mükellefiyetinin bir kamu hizmeti ol
masını işaret ediyordu. Bu itibarla kanunun 
kâmil bir şekil alması için bu müesseselerin ku
rulmasına ihtiyaç vardı. Büyük Meclis bu ih
tiyacı kabul ederek, Çalışma Bakanlığını kur
duktan az sonra bu iki müesseseyi de meydana 
getirmek suretiyle kanunun esaslı bir eksikliğini 
tamamlamış bulunuyor. Bu iki müesseseden az 
sonra işçi, işveren ve Devlet münasebetlerin
de yardımcı ve esaslı bir unsur olması bekle
nen sendikaların da kurulması suretiyle kanu- . 
na yeni bir kuvvet almıştır. Kanunu, memleket 
ölçüsünde ve doğru olarak tatbik etmeyi ana 
vazifesi sayan Çalışma Bakanlığınız, bugün 
memleketin yirmi bölgesinde, tatbikata geçmiş 

[" bulunuyor. Bugün Devlet murakabesi altına 
alınan işyeri 4 bini mütecavizdir. Bu 4 bin iş 
yerinde bir yıl zarfında 3500 işçi müracaatiyle 
karşılaştık ve bunun büyük bir kısmını işçi 
lehine olarak halletik. Bunun dışında kalan 
ve kalabalıkça bir işçi kitlesini alâkadar eden 
toplulukta iş ihtilâfı mevzuları vilâyetlerdeki 
hakem kurulları ve merkezdeki Yüksek ha
kem kurulu tarafından halledilmektedir. 

Bu kanunu bir taraftan memleket ölçüsünde 
uygularken diğer t ar af an da tekemmüle muhtaç 
olan tarafları üzerinde araştırmalar yaptık, yer
li ve yabancı uzmanlar marifetiyle incelettik. 
Vâsıl olduğumuz neticeleri bu yıl Ankara'da 
toplanmış olan Millî Çalışma Meclisine sunduk. 
Bu Meclisten de geçtikten sonra elimizde yeni 
İş Kanununun esaslı bir tasarısı meydana geldi. 
Bunu bu yıl içinde Yüksek Meclisinize sunmak 
kararındayız. 

Kanunun tekemmüle muhtaç olan başlıca 
noksanları deniz işçilerine ait hukuki hükümle-
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ı-i ilıliva etmemesi. Tarım ve hava işçilerini 
kanunini dışında bırakması , 10 kişiden daha 
az isçi çalıştıran müesseselerin kanunun yar
dım ve feyizlerinden mahrum etmesi, işçi mü-
mosailei'ini lâyıkı kadar korunmaması, iş akdin
de kâfi sarahat bulunmaması gibi noksanla r 
teşkil e tmekte idi. I'»ütün bn nok ta l a r el rafın
da toplanan bilgileri bir araya get i rmek sure
tiyle yeni İş Kanunu tasarısını meydana ge
l i rmiş bulunuyoruz. 

Tarım işçileri mevzuu özel bir mevzudur ve 
şu ana kadar bu işçilerimiz hakkında Borçlar 
K a n u n u n u n ve diğer kanunlar ımızın umumi hü
kümleri ve birde bazı mıntakalarda yerleşmiş 
olan gelenekler hüküm sürmektedir . Memleke
t in 'büyükçe bir kitlesini a lâkadar eden bu nokta
da, ihtiyaçlarımıza uygun kanuni müeyyedelerin 
bulunması zaruretini hissetmekteyiz. Bu se
beple meydana «getirilmiş olan bir Komisyonu
muz tarım işçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak 
özel bir Tarım İşçileri K a n u n u hazırlanmaktaj-
dır ve bu husustaki çalışmalar sonuna yaklaşmak
tadır . 

Arkadaşımızın ikinci sorusu; t ş Bulma Kuru
munun faaliyetlerine dairdir . Yüksek Meclisin 
basiretli karar lar ından birisi olan î ş Bulma Ku
rumu devletimizin iş bulmayı bir âmme hiz
meti sayan ileri hukuk görüşünden doğmuş bir 
müessesem izdir. Tatbikata «'irdikçe ve bu mü
essesenin meyvalarını derledikçe Büyük Meclisin 
bu kanunu çıkarmakla ne kadar isabetli bir ka
rar vermiş olduğunu daima şükranla anmaktayız. 

Bilindiği gibi bu kurum marifetiyle vatandaşa 
is göstermek, iş bulmak mükelefiyeti hususi bü
rolardan alınmakta ve devletin ana vazifeleri hâ
line getirilmektedir. Dünyas ın ileri fikir cereyan
ları da, memleketimizin menfaati arı ve ihtiyaçları 
da bunun böyle olmasını emretmektedir . 

Kurunum faaliyeti henüz tam bir yılını dol
durmamış bulunmasına rağmen, iş talebiyle baş- . 
vuran vatandaşlarımızın sayısı şimdiden 35 bini ve 
bunlardan işe yerleştirilenlerin sayısı şimdiden 30 
bini aşmış bulunmaktadır . K u r u m başlangıçta yal- j 
nız kendi çevresi içinde çalışmaya imkân bulmuş 
ve son aylarda bölgelerin birbiriyle olan münase
betleri dahi sıkı bir hâle getirilmiş bulunuyor, i 
öy l e ki bugün eskisi gibi memleketimizin bir ye- I 
rinde işçi buhranı , bir yerinde iş buhran ı olmak 
gibi vaziyetlerden uzaklaşmaktayız, t ş ve îşçi ilh-
tiyaeım, memlekete şâmil bi r çerçeve ve görüş içe

risinde nizamlamak imkânını bulmaktayız. 
Bu Kuruma verdiğimiz ikinci vazife yani muh

telif iş sahaları için kalifiye işçi yetişt irme vazi
fesini de ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadı r . 
İstanbul ve Ankarada kurulan yetişt irme kursla
rı meyvalarını vermeğe başlamışlardır. Bu yıl 
içinde işçi kurslarının yekunu yüzü bulmaktadır . 
Bu iki ana vazifeyi ifa edebilmek için bir takım 
koruyucu ve şifalaııdırıeı müesseselere de muh
taç bulunuyoruz. Bu müesseseleri de bugün 
Samsun 'da , Niğde'de, Eskişehir 'de, î zmir 'de , 
Adana 'da , Mersin 'de ya kurmuş bulunuyoruz 
veyahut ta. inşa safhasına geçmek üzere bulunuyo
ruz. Hazırladığımız bir plân. dairesinde bu ko
ruyucu müesseselerin sayısını a r t ı rmak ve mem
leketin. bellibaşlı bölgelerinde bunları ihdas et
mek karar ındayız. Bu itibarla muhterem arkada
şınım Kurumun faaliyeti ümit verici midir su
aline yüksek huzurunuzda müsbet cevap verebil
mekle baht iyar ım. Kurum Çukurova 'n ın işçi ih
tiyacı ile de ve bilhassa bu mesele ile meşgul ol
maktadır . Bana emanet ettiğiniz vazifeler içe
risinde bu mınt ıkaya giden işçinin d u r u m u n u 
ıslah etmek özel bir i t ina ile ilk günden beri üze
rinde durduğumuz bir konu olmuştur. Bu nıınta-
kanuı isçi ihtiyacını muhtelif menbalara baş vur
mak suretiyle, mukayeseli bir araşt ı rma ile en 
isabetli bir tahmine bağlamak istedik. Ve bu 
maksatla muhtelif istatistik membalarını araştır
dık. Arazinin sahasını hesaba kat t ık ve muh
telif işçi hareketlerinin hesabını ele aldık, bü tün 
bunlardan elde ettiğimiz vasati, bu yıl Çukuro
va ihtiyacının 40 bin civarında olacağını göster
mektedir. 

Bu miktar, bazı seneler, mahsulât ve yağış 
vaziyetine ^örr 70 000 e kadar yükselmekle ve 
bazı yıllarda 30 000 e kadar düşmektedir . \ e 
olursa olsun görülüyor ki üzerinde ehemmiyetle 
durulacak bir mevzu karşısındayız. Bu mevzu ile 
bir taraf tan İş ve îşçi Bulma Kurumu, Orta 
Anadolu 'dan gidecek vatandaşlarımıza erken
den çalışma imkânlarını haber vermek suretiyle 
yardımda bulunmaktadır . Diğer taraf tan mahallî 
geleneklerden ve mahallî iht iyaçlardan doğmuş 
olan elçi müesseselerini bir hamlede kaldır
mayı da isabetli ve basiretli bulmadığımız için, 
bu müesseseyi ıslah etmek, yani bunları Ku
rumumuzca tescil etmek, yapacaklar ı işlerde 
yani işçi ve iş verenlerle yapacakları akitleri mu
ayyen esaslara bağlamak ve bu akillerde Kuru 
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nııın kontrolünü, yani Devletin kontrolünü tesis 
etmek, bu meselede düşündüğümüz başlıca nokta
lardır . Fakat derhal arzcdeyim ki, iş bulmayı 
büyük bir âmme dâvası halim1 getirmiş olan 
memleketimizde bu hal ancak bir intikal dev
resi için ta tminkârdı r . Kurum kâfi derecede 
amelî imkânlara malik olduktan sonra, iş bulma 
tavassutunu tamamen Devletin eline almasını 
bir hedef olarak kabul etmekleyiz. Fakat bu âna 
kadar bu müesseseyi yaşatmağı, ıslah etmeği da
ha amelî bulmaktayız. 

Arkadaşımızın üçüncü suali; (Çukurova, işçi
leri için yapılan ve düşünülenler. Yapılan işler; 
şüphesiz ki bu sahada duyulan en büyük ihtiyaç 
sağlığı koruyacak müesseselerin, kelimenin, ge-
niş mânasiyle biranevvel kurulmasıdır . Bu ba
kımdan bir senede aldığımız mesafe şudur ; evvelâ 
meşkûr bir teşebbüs olan Adana Belediyesinin 
yap t ı rmakta olduğu işçi parkını masraflarına 
iştirak etik. Bu da burada işçimiz için ucuz 
ve teiniz dinlenme ve yıkanma yerleri lokanta 
sağlıyacağız. 

2. — Geçenlerde Adana seyahatimde temelini 
attığını müessese yani, Çukurova 'ya gelecek 
olan tarım işçilerini barındıracak müessesenin 
Çukurova 'ya gelecek olan tarım isçilerini ba
r ındıracak müessesenin inşası hızlı bir suret te 
devanı etmektedir. Ye bu bir iki ay içerisinde 
bitecektir. Bu müesseseyi bu sene mütevazı o îr 
ölçüde inşa ediyoruz fakat belediye, yine şük
ranla arzederim, bizini yardımcımız olmaktadır, 
bize bu sahada «reniş arsa temin etmiştir, her 
imkânda yeni pavyonlar inşa etmek suretiyle 
Çukurova 'da bir santral işçi t ransi t merkezi kur
mak kararındayız. Bugün inşa etmekte olduğu
muz binada bir tarafta işçilerin yatması için temiz 
bir yatakhane bulunacak, diğer kısmında da ge
niş bir dezenfeksiyon kısmı bulunacakt ı r . Burada 
bütün tarım işçilerimiz için fennî suret te dezen
feksiyon tesisatı bulunacak, etüvler bulunacak, 
D. T. T. gibi modern vasıtalardan faydalanacak
tır. Bu yıl içinde binayı bu fennî puan la r dai
resinde işletmeye açacağız. 

.'). — Ibı mıntakada dert ler imizden birisi 
olan '.röz hastalığının işçimize sirayetini önlemek 
bunlar ın erken tedavisini mümkün kılmak için 
Mersin Vilâyetinin de yardnııiyle modern bir 
göz dispanseri yapmaktayız. 

4 ncü Çukurova 'ya büyük miktarda işçi ve
ren vilâyetlerimizden bilhassa. Niğde ve Konya'-
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dan buraya gelecek işçimizin sıhhi muayeneleri
ni yapaeak buradan dönecek olan amelelerimizin 
sıhhi servislerini yapacak, »'erekli tedbirleri 
alacak birer büyük poliklinik binası hali inşa
dadır . Bu iki binaya elimizden gelen yardımı 
yaptık. Bu, iki binanın yakın bir tar ihte bitece
ğini ummaktayız. Bina faaliyeti olarak bu iki 
miktarda gerçekleştirebildiğimiz şeyler bunlardı r . 

Bu alamla yaptığımız bir şey de kendi ken
dine doğmuş olan enteresan bir teşekkülün bün
yesini takviye etmemiz olmuştur. Malûmu âliniz 
Çukurova bölgesinde amelenin hayatiyle alâka
dar olan ve başlıca işi işçilerin ücretleriyle alâ
kadar olmak olan bir am-ele komisyonu vardı . 
Biz bu komisyonu takviye ettik ve oradaki fş 
ve işçi Bulma Kurumu Müdürünü bu teşekkü
lün azaları arasına ithal ettik. 

Arkadaşımızın dördüncü suali tarım sahasın
da iş ihtilâfları, ücret meseleleri ve çiftliklerde-
ki çalışma tarzlarının ne suretle halledileceğidir. 
Bakanlığımızın büyük bir hassasiyetle ve ehem
miyetle üzerinde duru lduğu meselelerin birisi de 
budur. Bugünkü cari mevzuat içerisinde yani 
elimizde bulunan İş Kanununun bize tarım işçi
leri üzerinde bir müdahale hakkını vermemekle 
beraber her t ü r lü vasıtalara başvurarak burada ça
lışan vatandaşlarımıza faydalı olmak için kısa za
manda esaslı adımlar attık. Faka t görüyoruz ki, bu 
meselenin ki'tî hal şekli Bakanlığımıza bu mevzu 
üzerinde de hayırlı müdahalesini yapmasını 
mümkün kılacak kanuni müeyyedelerle eihazlan
dırmaktadır . Bunu da yakında yüksek huzuru
nuza takdim etmeyi umduğumuz tarım işçileri 
kanunu ile halledeceğiz. Bu esaslı kanun el
bette Meclis Küçümenlerinde ve Kamutayda lâ
yık olduğu şekilde işlenecektir. Ye memlekete 
hayırlı olan şeklini bulacaktır . lOğer bu mâruzâ
tımla arkadaşımın suallerine eksik kalmış 
nokta varsa tamamlamaya amadeyim. 

Sözlerimi bilirirken Muhterem arkadaşımız 
Hüseyin Ulusay 'a , Bakanlığımız mesaisine ve 
üzerimize aldığımız çetin dâvaların yürütülmesi 
yolunda Yüksek Kamutaya maruzat ta bulunmak 
fırsatını verdikleri için teşekkürlerimi sunarım. 

11ÜSKYİN I L F S O Y (Niğde) —• Çalışma 
Bakanı Sadi İrmak 'ı d ikkat le dinledim. Soru
mun İs Kanunu, iş ve İşçi I kılma Kurumuna 
taal lûk eden kıs ımlarına verdiği cevaplar beni 
t amamen ta tmin etmiştir . Kanunun bugünkü 
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ihtiyaçlarımıza tavafuk etmiyen gelecek ihti
yaçlarımızı sağhyan kısımlar üzerinde Bakan
lığın hassasiyetle durmasını yurdumuzda nizam
lı bir iş hayatının, işte menfaattan ziyade 
yurt menfaatinin hâkim olmasını temin edecek 
en esaslı unsur olarak mütalâa ederim. Ancak 
Tarım işçileri üzerinde Sayın Çalışma Baka
nından daha bazı noktaları istemeği vazife te
lâkki ederim. Bu noktaları net tedbirler olarak 
kısaca Yüksek Meclis kürsüsünden ifade et
meği, Çalışma Bakanlığını bu konuda alacağı 
tedbirler üzerinde teşvikkâr bir vaziyete soku
cu telâkki eylerim ve zaten Çalışma Bakanlığı
nın mevzular üzerinde durmuş olmasını teşek
kür ve minnetle ifade ederim. 

Düşündüklerim şunlardır : 
1. -•- Tarım İşçileri Kanunu artık çıkarıl

malıdır. Çünkü bütün Türk yurdu içerisinde 
aşağı yukarı 150 bine yakın Türk köylüsünün 
çalışma nizamını tesis etmenin ancak yurt için 
mutlaka faydalı bir eser olacağına kaniim. 

2. — Orta Anadolu'dan Çukurova'ya inen 
mevsimlik tanın amelesinin ovanın ihtiyacı ile 
mutlaka mütenasip olması, Çalışma Bakanlığı 
tarafından temin edilmelidir. Çünkü tarım ame
lesinin ovanın ihtiyacından fazla oluşu amele
nin sefaletine, tarım amelesinin ovanın ihti
yacından az oluşu ela çiftçinin sefaletine yol 
açmaktadır. Binaenaleyh Çalışma Bakanlığının 
Elâzığ, Malatya, Maraş, Sivas, Kayseri, Kırşe
hir, Niğde, Konya vilâyetleri ile daimî bir te
mas muhafaza ederek, ancak ovanın ihtiyacına 
kâfi tarım amelesinin Çukurova'ya inmesini te
min. etmesi zarureti vardır. 

Bugün bu illerden bazılarında Çalışma Ba
kanlığı teşkilâtı vardır, bazılarında yoktur, Ça
lışına Bakanlığı teşkilâtı olmıyan yerlerde ta
rım teşkilâtı, Ticaret odası teşkilâtından fay
dalanmayı deneyebilir kanaatindeyim. 

:î. —- Amele gruplarına seyahatlarında, tren
lerde tenzilâtlı tarife tatbik edilmektedir. Fa
kat burada bir eksiğin Çalışma Bakanımız t a 
rafında nazarı itibae alınarak mutlaka izalesi 
cihetine gidilmesini rica ederim. Bu da; aile 
halinde, baba, ana, ve kaç yaşında olursa ol
sun çocuklariyle birlikte çalışmıya giden aile 
gruplarının trenlerde tenzilâtlı tarifeden isti
fade etmesini temindir. Çünkü bu aileler ten
zilâtlı tarifelerden) istifade edemedikleri için 
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yaya yürümek mecburiyetinde kalıyorlar ve 
bir ıstıra]i duyuyorlar. 

4. .— Çukurova'nın muhtelif yerlerinde ta
rım işçisinin, iş buluncaya kadar barınabilecek,' 
ucuz yemek bulabilecek, temizlenecek iş mer
kezleri mutlaka kurulmalıdır. Sayın Sadi Ir
mak bize bu hususta ümitkâr vaitlerde bulun
du ve bazı teşebbüslerin de alınmış olduğunu 
ifade buyurdular. Kendilerine teşekkür ederim. 

Fakat kendilerinin ifadesiyle de sabit oldu
ğu gibi, 40 - 70 bine kadar değişen büyük bir 
yayla köylü kitlesinin sağlık mevzuuna âzami 
bir ehemmiyet verilmesi zarurettir. Bu amele 
merkezleri mümkün olduğu kadar Çukurova'
nın muhtelif yerlerine dağılmalıdır. Gayet ba
sit; yalnız temizliği, yalnız ucuz yemeği ve 
yıkanmayı istihdaf eden gayet küçük merkez
ler teşkilinin pratik tedbir olacağını tahmin et
mekteyim. Icabederse bunun için bizzat tarım. 
amelesinin yevmiyelerinden de birer kısım 
kesilmek suretiyle yardım aılmnası tetkika de-
ğev bir keyfiyettir. 

5. —• Kendilerinin de buyurdukları gibi, ta
rım işçisinin işyerlerine dağılması için bugün te
essüs etmiş bazı gelenekler vardır. Bunlardan 
faydalılarını bırakıp zararlılarını tasfiye etmek 
zaruretindeyiz. Çünkü bunlar, aşağı yukarı Mı-
si"h "İbrahim Paşanın Adana'da tesis etmiş ol
duğu geleneklerdir. Bugüne kadar bunlardan 
bir kısmı faydalarını kaybetmiş bir kısmı za
rarlı bir hal almıştır. Elçi müessesesi üzerinde 
kendileriyle mutabıkım fakat, vatandaş kitlele
rini bir şahsın sultasına terkeden bu nevi tesis
lerin mümkün olduğu kadar süratle tasfiyesinin 
içtimai bir zaruret olduğuna kaniim. 

İşyerlerinde tarım işçisine verilen gıda, içi
rilen su; işçinin yatırıldığı yerler yer ne suret
le olursa olsun bir çaresi bulunarak nizama bağ
lanmalıdır. işçinin asıl sağlığiyle, hayatiyetiyle 
ilgili bulunan bu mevzuu hukuki formaliteleri 
esas tutarak bugün için ihmal edecek durumda 
değiliz. 

Çalışma Bakanlığından tekrar rica ediyo
rum. Bu mevzuu esaslı bir tetkika tâbi tutsun 
ve bu hususta alınacak pratik tedbirler ne ise 
süratle tatbika geçsinler. Meselâ Adana'da bu
lunan çiftçiler birliği amele komisyonu ile elele-
vererek bu hususta bir kanuni müeyyide bu
lunmamasına rağmen pratik tedbirler bulunabilir 
kanaatındayım. Bilhassa iş mevsiminde orada. 
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seyyar iş müfettişleri dolaştırmak tahmin ede
rim ki, işçinin tam durumunu tesbit edebilmek 
için pratik bir tedbir olur. 

8. — Tarım işçisinin haftalıklarının teessüs 
ve gelişmesi hususunda, bugüne kadar meydana 
gelmiş geleneklerle, Bakanlık esaslı şekilde meş
gul olmalıdır. Bugünkü nizam içinde fiyat 
artışlarından bilhassa elçiler faydalanmıştır. 
Esas çalışan amele faydalanmamaktadır. Çalış
ma Bakanlığı bu mevzuu ele alarak esaslı şekil
de meşgul olmalıdır. Tarım işçisi ile işveren 
arasındaki iş ihtilâflarının süratle halli için 
Adana'da hukuki bir merci lâzımdır. 

Diğer mühim bir nokta daha var: Bugün 
işçilerin ücretine mütaallik ihtilâflar normal 
sulh mahkemeleri usulleri ile halledilmektedir. 
Bu amelenin çok aleyhine bir durum meydana 
getirmektedir. Çalışma Bakanından ricam; bun
ları mahkemeye düşürmeden, gayet pratik bir şe
kilde, bu ihtilafları halledecek bir şekil ve usul 
bulmalarıdır. 

Diğer bir noktaya temas edeceğim; bu nok
ta bilhassa içişleri Bakanımızı ilgilendirir. Ame
lenin kazandığı parayı elinden almak için iş mev-
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siminde Adana'nm muhtelif yerlerine kumarcı
lar, ufrükçüler, üç kâğıtçılar, yankesiciler grup 
grup üşüşmektedir. Bunlar amelenin bulundu
ğu yerde onun elinden parasını almak için uğ
raşmakta ve biçare ameleyi çoluk çocuğu karşı
sında hüsrana sokmaktadırlar, içişleri Bakanı
mızın bu işle sıkıca alâkadar olmasını rica ede
rim. 

Dönüşte işçi merkezlerinde temizlik muayene
sine mutlaka dikkat edilmeli, dizanteri, tropika 
gibi bulaşıcı hastalıkların yaylaya intişarına mâ
ni olacak tedbirlerin alınmasını, gerek Çalışma 
ve gerek Sağlık Bakanlığından rica ederim. 

Netice, bu mevzu Orta - Anadolu'nun büyük 
bir sosyal davasıdır. Nüfusun çoğalması, köyle
rin genişlemesi, köylerde âmme hizmetinin yapıl
ması davasıdır. Çalışma Bakanlığının bu işi yal
nız bu zaviyeden görmesi, bu işe mütaallik bütün 
tedbirlere âzami ehemmiyet vermesini gerektirir. 
Çalışma Bakanlığımızın bu hususta alacağı bütün 
tedbirlerde muvaffakiyet dilerim. 

BAŞKAN 
ediyoruz. 

Soru bitmiştir. Gündeme devam 

4. - SEÇİMLER 

1. —• Danştay'da açık bulunan üç üyelik 
için seçim yapılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet ve İçişleri Komisyolarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/115) [1] 

BAŞKAN —Danıştay'da açık bulunan üye
likler için seçim yapılması hakkındaki raporu oku
yacağız. 

(Karma komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Oyları ayırmak için adçeme ile 
üç arkadaş ayıracağız. 

[1] 127 sayılı Basmayazı tutanağın sonunda* 
dır. 

Adları çekiyorum: 
Dr. Muhsin Faik Dündar (Konya), 
Gri. Zeki Soydemir (Çankırı), 
Hakkı Gedik (Kütahya), 
isimleri okunacak arkadaşlar soldan girip oy

larını lütfen kullansınlar, sepet konulmuştur. 
(Ad çekildi) 
BAŞKAN — Oyların toplanmasına Kırşehir'

den başlıyoruz efendim. 
(Kırşehir seçim çevresinden başlanılarak oy

lar toplandı). 
BAŞKAN — Oy vermemiş arkadaş var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Seçimin sonucuna intizar etmek üzere 15 da

kika celseye aralık veriyorum. 
Kapanmaa saati : 16 
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Açılma saati : 16,30 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize) 

BAŞKAA' ~- Otunun açılmıştır. 
Danıştayda acık bulunan üç üyelik için ya

pılan seçim sonucunu arzediyoritm. 
Oya katılanlar 288 dir, muamele tamamdır. 

Arif Onan 17:', yeter sayı vardır. Cemal Yo
rulmaz 172, yeter sayı vardır, ibrahim SeniJ, 
152, Hükmi Arkök lf)2 oy almışlardır, iler 
ikisinde de nisa]) vardır. İçtüzük'ün 6 ncı mad
desinin son bendi gereğince oylarda eşitlik olur
sa adçekme yapılır, bu iki arkadaş arasında 
adçekme yapacağız. (Gülüşmeler). 

Yeter sayı vardır. Bunların adçekilmesinde 

tereddüde mahal kalmasın diye tekrar arzedi-
yorıım. Simdi eşil oy alan bu iki arkadaş ara*-
sında adçekmek sureliyle şu arkadaşı çekiyoruz. 
Diğeri de inşa al lalı başka sefere muvaffak olur-
1 ar. 

İbrahim Seni I. 
Bu arkadaş adçekmede kazanmıştır. Seçim

de kazananların adlarını tekrar okuyorum. 
Arif Onan. 
(^emal Yorulmaz. 
İbrahim Senil, yeter sayı ile Danıştay üye

liklerine seçilmişlerdir. Muvaffakiyetler dilerim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Bolu Milletvekili Lûtfi Gör en'in, Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddele
riyim değiştirilmesi ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (A) fıkrasının yorumlanma
sına dair önere/esi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(4/21) |1J " 

BASK AK — Tasarının tümü hakkında 
söz istiyen var mı?... Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmişştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair Kanunda değişiklik yapan 4598 ve 
4988 sayılı Kanunların bazı hükümlerinin değiş

tirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. - 2 1 . VI . 1944 tarihli ve 
4598 sayılı Kanunun (5 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Aylıklı ve ücretli memurlara (Açık 
aylığı alanlar dâhil) her çocuk için 10 lira ay-

[1 | 128 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

lık çocuk zammı verilir. 
Medeni Kanun hükümlerine göre memur ta

rafından evlât edinilmiş çocuklar ile memurun 
infak etmekte olduğu üvey çocuklara da çocuk 
zammı verilir. Ana ve babanın her ikisi de me
mur ise çocuk zammı babasına verilir. 

Fi v I ât edinilen çocukların öz baba ve anala
rına bu zam verilmez. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. On dokuz yaşını dolduran erkek, yirmi 

beş yaşını dolduran kız çocuklar (19 yaşını- bi
tirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte 
bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçme
mek üzere tahsillerini tamamlayıncaya kadar 
bu zammın verilmesine devam olunur). 

-'i. Özel veya Tüzel kişilerden aylık veya 
gündelik alan çocuklar. 

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

GEÇİCİ MADDE — Medeni Kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çocuklar için bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce ödenen ço-

— 194 — 
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cuk zamları geri alınmaz. 

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

MADDE 2. — 2 8 . X I I . 1946 tarihli ve 4988 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi kaldırılmıştır. 
- BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 
önümüzdeki Pazartesi günü kanuni tatil 

gününe rastlamaktadır, Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Oturuma son veriyorum. 
—*rsası **+-

Kapanma saati : 14,40 

»•»•-<' ...... 
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S. Sayısı: 127 
Danıştay'da açık bulunan üç üyelik için seçim yapıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İç
işleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3/115) 

T. C. ' * " ' . ' 
Başbakanlık 28 . IV . 1947 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 5/2-947 

Büyük Millet Mecligi Yüksek Başkanlığına 

Danıştay'da açık bulunan üç üyelik için 3546 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre düzenlenen 
liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 
R. Peker 

Arif Onan 
İbrahim Senil 
Vasi'i Şensözen 
Cemal Yorulmaz 
Şemsettin Akçaoğlu 
Şakir Karaaltan 
Kemalettin Apak 
liifat Göksu 

Danıştay'da açık olan 3 üyelik için 

I hınıştay Başyardımcısı 
Ekonomi Bakanlığı Madenler Genel Müdürü 
Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Vergiler Temyiz Komisyonu Üçüncü Daire Başkanı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Ziraat Bankası îdare Meclisi Üyesi 
Kkonomi Bakanlığı Sanatlar Genel Müdürü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hukuk Müşa-

Namık Cemal Nazikioğlu 
Faris Ulubay 
Cemil Batır 
Vehap Bucak 
Şinasi Turga 
Hükmü Arkök 
Hüseyin Sapmazlı 

Bayındırlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Millî Savunma Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri 
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı 
Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Müdürü 
Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı 



Âdaİet ve İçişleri Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve îçi§leri Komisyonu 

Esas No. 3/115 
Karar No. 1 

10 .V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştay 'da açık bulunan üç üyelik için seçim 
yapılması hakkında Başbakanlıkça hazırlanan lis
te, 28 Nisan 1947 tarih ve 5 . II . 1947 6 - 1211 
sayılı Tezkereleriyle birlikte Karma Komisyonu
muza havale edilmekle, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun 3 neü maddesi gereğince Adalet ve İç
işleri Bakanları huzuriyle toplanıldı. 

Komisyon üyeleri tarafından bu liste dışında 
gösterilen adaylarda nazarı itibara alınmak sure
tiyle seçim yapıldı. 

Oyların tasnifi neticesinde kazananlar en faz
la oy alanlar başta olmak üzere sıra ile ekli lis
tede gösterildi. 

Aralarından üçünün seçilmesi için keyfiyetin 
Kamutay'a arzına karar veridi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarından Kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Bu Rapor Sözcüsü 

Manisa 
K. Çoşkunoğlu 

İçişleri Ko. Başkanı İçişleri 
Tekirdağ 

0. Vybadtn 
Afyon 

H. Bozca 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Çorum 

S. Karafakıoğlu 
Giresun 

E. Dizdar 
İsparta 
S. Koksal 

Kayseri 
F. Apaydın 
Kocaeli 
C. Aksu 
Malatya 

Ş.. Tugay 
Siird 

L. Yavuz 

Antalya 
li. Kaplan 

Bolu 
1. Yalçın 

Denizli 
N. Küçüka 

Gümüşane 
A. K. Varınca 

izmir 
E. Oran 

Kayseri 

Ko. Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 
Bursa 

A. Akgüç 
Diyarbakır 

F. Kalfagil 
İsparta 

R. Güllü 
Kars 

A. Eyidoğan 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu R. Özsoy 
Konya 

II. Karagülle 
Rize 

8. A. Dilenire 
Sivas 

N. Ergin 
Yozgad 

/ . Olgun 

Konya 
Ş. Ergun 

Seyhan 
K. Çelik 
Tokad 

R. Güreli 

Danıştay Üyeliği için Adalet ve İçişleri Karma Komisyonunda yapılan seçime ait liste 

Sıra No. Adı ve Soyadı 

1 
2 

3 
4 
5 
8 
7 
8 

9 

Arif Onan 
Cemal Yorulmaz 

Faris Ülubay 
İbrahim Sanıl 
Hükmü Arkök 
Durmuş ^vrendilek 
Şemsettin Akçaoğlu 
Nainik Cemal Nazik-
ögİü 
Bifât GtökâÜ 

Memuriyeti 

Danıştay Başyardımcısı 
Vergiler Temyiz Komisyonu Üçüncü Daire Baş-
kanı 
Çalışma Baknlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Ekonomi Bakanlığı Madenler Genel Müdürü 
-Ala 1 iye Bakanlığı Tahsilat Genel Müdürü 
Eski Valilerden 
Gümrük ve Tekel Öakâhİığı Hukuk Müşaviri 
Bayıiidırİik Bakanlığı Hukuk Blüşâviri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hukuk Mü« 
şavirİ 

»*<i 
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S. Sayısı: 128 
Bolu Milletvekili Lûtfi Görenin Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki ,4598 sayılı ka
nunun 6 ncı maddesinin (A) fıkrasının yorumlanması
na dairîönergesi ve Bütçe Komisyonu raporu (4/21) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tefsiri icabettiren gerekçe: 

Zaman, zaman yurdumuzun muhtelif bölgelerinde vukua gelen deprem, seylap, yangın, deniz 
ve hava kazaları gibi kaçınılmaz felâketler yüzünden birçok ailelerin mâruz kaldığı facialar 
karşısında kalbi şefkat dolu Türk Milleti her türlü yardımları yapmakta ve acıları paylaşmakta
dırlar, bu gibi facialar ortasında kimsesiz veya bakımsız kalan vatan yavrularından çocuktan 
mahrum vatandaşların Türk Medeni Kanununun 253 ve mütaakıp maddeleri hükümlerine göre 
kendi namlarına hükmen tescillerini yaptırarak bu yavruları kendi talihlerine bahlamak suretiyle 
bir külfet ve masraf kabul eden vatandaşlar arasında birçok memur vatandaşların da mevcut ol
duğu tesbit olunmuştur. 

Ancak Devlet memurlarının çocuk yüzünden müşkilâta düşmemesi için kabul edilen 4598 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesinin A işaretli fıkrasında maaşlı ve ücretli memurlara her çocuk 
için beş lira çocuk zammı verileceği ve bunu takibeden fıkrasında da memurun infak etmekte 
olduğu üvey çocuklarda öz çocuk addedilir denilmektedir. 

Filhakika memura hukuki mânada ilgi ve münasebeti bulunmıyan üvey çocukları da şümul dai
resine almak suretiyle memura geniş mânada ya idim sağlıyan bu kanunun mevcudiyetine rağmen 
Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre memur namına hükmen tescilleri yapılarak hukuki mâ
nada Öz evlâttan farkı olmıyan evlâtlar için çocuk zammı verilmediği yapılan dilek ve şikâyetler
den anlaşılmaktadır. 

Bu husustaki müracaatlara Yüksek Danıştay memur lehinde kararlar vermekte olup bunlar
dan bu suret bağlı olarak sunulmuştur. 

Bu mevzula ilgili vatandaşları ayrı ayrı Danıştay a müracaat külfet ve masraftan korumak için 
4598 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin A işaretli fıkranın son cümlesinde memurun sadece infak 
etmekte olduğu üvey evlâtlara dahi vermeyi uygun bulduğu çocuk zammının Medeni Kanun hü
kümlerine göre tescil ve hukuki mânada öz evlâttan farkı olmıyan evlâtlara da verilmesi tabiî 
ise de malî müesseselerin talebettikleri müeyyide hükmünün temini için tefsir yoluyla bir karar 
Yerilmesi gerekmektedir. 

Gereçli komisyonlara havale buyurulmasını derin saygılarımla dilerim. 
3. II . 1947 Bolu Milletvekili 

ı . ..,, . • Lûtfi Gören 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyona 
Esas No. d/21 
Karar No. 73 

13. V.1947 

Yüksek Başkanlığa 

4598 sayılı 'Kanunun 6 ncı maddesinin yo
rumlanması hakkında Bolu Milletvekili Lûtfi 
Cîören tarafından verilen Önerge, önerge sahibi 
ile Maliye Bakanlığı adına1 Bütçe ve Malî Kon
trol Clenel Müdürü Hadi Hüsınan bulunduğu 
halde Komisyonumuzca incelendi. 

Teklif konusu olan madde açık aylığı alanlar 
da dâhil olmak üzere aylıklı ve ücretli me
murlara her çocuk için on lira çocuk zammı ve
rileceği ve bundan üveyi çocukların da fayda
lanacakları hükmünü taşımaktadır. 

Medenî Kanun hükümlerine göre evlât edin
me hakkı enaz kırk yaşında olup nesebi sahih 
i'ut'uu bulunmıyanlara münhasırdır. Evlât edin
me evlât edinen kimsenin ikametgâhı yargıcının. 
müsaadesi üzerine yapılacak resmî bir senet ile 
olur ve bu hal doğum kütüğüne yazılır. Ev
lâtlık, kendisini evlâtlığa alanın soyadını taşır 
ve onun mirasçısı olur. Görülüyor ki, evlât 
edinilen kimse öz evlâdın tâbi olduğu tescil iş
lemi kadar kıymet ve vusuk ifade eden bir 
tescil sistemine bağlıdır. înfak ve iaşe edil
mekte, mirasa nail olmakta ve soyadını taşı
makta öz evlâttan farklı değildir. Bu sebeple 
Komisyonumuz Kanunun üvey çocuklara bile 
tanıdığı bir hakkı evlât edinilmiş çocuklara ta
nımamağı doğru bulmamış ve bunlar için de 
çocuk zammı verilmesini oy birliği ile kabul et
miştir. Ancak Komisyonumuz bunun tefsir yo
liyle değil kanuna bu hususta yeni bir hüküm 
konmak suretiyle sağlanabileceği neticesine var
mıştır. Çünkü Medenî Kanunumuz hükümlerine 
göre evlât edinme ayrı bir müessese olup ayrıca 
ifade ve tasrih edilmedikçe evlât edinilen ço
cukların öz çocuk anlamına girmesine imkân 
yoktur. Diğer taraftan evlât edinilen çocuk
ların tefsir yoliyle öz çocuk sayılması halinde 
bunun yolluk ödenekleriyle yetim aylıklarına 
da tesir etmesi neticesi ortaya çıkar. Halbuki 
Yüksek Meclis Sayıştayın üç aylık raporları 
münasebetiyle verdiği 1 1 . V I . 1934 tarihli ve 

818 sayılı kararın 4 ncü bendiyle Harcırah Ka
rarnamesinde harcıraha: müstehak aile efradı 
arasında evlâtlık zikredilmemiş olmasından do
layı kıyas yoliyle bir hak verilmesi mümkün 
olamıyacağını kabul etmiştirJ Çocuk tâbirinin 
bir kanunda daha geniş diğerlerinde ise daha 
dar anlamda kabul edilmesi de caiz olamaz. 

Medeni Kanunumuzun 255 nci maddesi gere
ğince bir kimsenin iki kişi tarafından beraberce 
evlâtlığa alınabilmesi ancak karı koca için müm
kün olmasına ve karı kocadan yalnız birine çocuk 
zammı verilebileceğine göre bu yüzden mükerrer 
çocuk zammı verilmesi durumu ortaya çıkmı-
yaeaktır. 

Ancak evlât edinilmede ana ve babaya ait hak-
ve vazifeler Medeni Kanun gereğince evlât 
edinen kimseye geçmekte olduğu cihetle bu gibi 
çocuklar için öz baba ve analarına çocuk zam
mı verilmemesi lâzımgelir. Birinci madde buna 
göre hazırlanmıştır. 

Medeni Kanun hükümlerine göre evlât edi
nilmiş çocuklar için bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Danıştaydan alınmış kazai ka
rarlara dayanılarak bazı memurlara çocuk 
zammı ödenilmiş olduğu anlaşıldığından bunla
rın geri alınması muvafık görülmiyerek bu 
maksatla geçici bir madde kabul edilmiştir. 

4988 sayılı Kanunun çocuk zammının 10 li
raya çıkarılması hakkındaki 5 nci maddesi hük
mü bu kanunun birinci maddesine alınmış ol
duğu cihetle artık lüzumsuz kaldığından bu
nun kaldırılması için ikinci madde konmuştur. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur, 

Başkan 
Edirne 

Kâtip 
Ankara 

Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü 
Diyarbakır Kastamonu 

M. Akalın 

Ankara 
C. Gölet 

Aydın 
R. Alpman 

( S, Sayısı : 128 ) 



Balıkesir 
E. Altan 
îzmir 

M. Birsel 

Bursa 
F. Bük 
izmir 

E. Dikmen 

Diyarbakır 
t. H. Tiğrel 

Mardin 
R. Erten 

Niğde 
R. Gürsoy 

Samsun 
I. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

Yozgad 
8. Içöz 

^ • e » 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve taadülü-
ne dair kanunda değişiklik yapan 4598 ve 4988 
sayılı Kannuların bazı hükümlerinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarirli ve 4598 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Aylıklı ve ücretli memrlara (Açık 
aylığı alanlar dâhil) her çocuk için 10 lira ay
lık çocuk zammı verilir. 

Medeni kanun hükümlerine göre memur tara
fından evlât edinilmiş çoruklar ile memurun 
infak etmekte olduğu üvey çocuklara da çocuk 
zammı verilir. Ana ve babanın her ikisi de me
mur ise çocuk zammı babasına verilir. 

Evlât edinilen çocukların öz baba ve anala
rına bu zam verilmez. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez. 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar, 
2. On dokuz yaşını dolduran erkek, yirmi 

beş yaşını dolduran kız çocuklar (19 yaşını bitir
diği halde yüksek tahsile devam etmekte bulu

nan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üze
re tahsillerini tamamlayıncaya kadar bu zammın 
verilmesine devam olunur). 

3. özel veya Tüzel kişıilerden aylık vay a 
gündelik alan çocuklar. 

GEÇİCİ MADDE — Medeni kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çoeuklar için bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden Önce ödenen çocuk 
zamları geri alınmaz. 

MADDE 2. — 28 . XII . 1946 tarihli ve 4988 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
rulu yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

— Bu kanunu Bakanları Ku-
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