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1. — GEÇEN ' 

Birinci Oturum 
Dış memleketlere hububat satışları hakkında

ki raporun gönderildiğine dair olan Başbakan
lık tezkeresi ve alınan karar gereğince, rapor 
okundu. 

Amasya'da vukubulan sel felâketi hakkında 
İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle, izahat verdi. 

Hububat satışları hakmdaki rapor münasebe
tiyle yapılan görüşmelerden sonra Birleşime ara 
verildi. 

ikinci Oturum, 
Konu üzerindeki görüşmeler sonucunda Tica

ret eski Bakanı Atıf İnan ve diğer ilgililer hak
kında Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 

Kütahya Milletvekili İhsan Şerif özgen'in, 
Kütahya'nın Kalburcu mıntakasında inşa edil
mekte olan Porsuk barajı ve Sofça Köyü hal
kının durumu hakkındaki sözlü sorusu, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

Sayla 
askerî teşkilâta göre teıısikı hakkındaki 
1841 sayılı Kanuna ek kanun taşaj-ısı ve 
Millî Savunma, Gümrük ve Tekel ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/1.48) 132:133 

f). — Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkındaki 3433 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/313) 133 

6. •— Ankara Belediye sınırları içindeki 
Devlete, özel idare ve Belediyeye ait arsa
ların mesken yapacaklara temliki hakkın
da kanun tasarısı ve Geçici Komisyonu ra
poru (1/344) 133:14ü 

8. — Sunuklar ve telgraflar 146 

kurulacak Karma Komisyonda" soruşturma yapıl 
masına karar verildi. 

Sel felâketine uğrıyan Amasya halkına Bü 
yük Millet Meclisinin teessürlerinin Başkan
lıkça bildirilmesi kararlaştırıldı. 

7 . VI . 1948 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Konya Milletvekili İsparta Milletvekili 

.1 . F. Cebesoy S. Koksal 

Kâtip 
Ur fa Milletvekili 

A. Akan 

Tokad Milletvekili Refik Ahmet Sevengil', 
in, gelecek ders yılı başında okulların kitap 
durumu ve tek k&tap sistemi hakkındaki söz
lü sorusu, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir, 

- * • • » • 

Sorular 

tJTANAK ÖZETİ 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Danıştay da açık bulunan iki üyelik için 

seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan 
Karına Komisyon raporu (3/231) (Gündeme) ; 

2. — Ortaöğretim okullarında vardımcı öğ

retmen çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Ka
nunun 4504 sayılı Kanunla değiştirilen 2 ııei 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı ve.Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/321) (Gündeme). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Dr. Aziz Uras (Mardin) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl olmuştur. Müza
kereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNÜŞLERI 

1. —. izmir Milletvekili Münir Birsel'in Millî 
Savunma Bakanlığından çekilmesi kabul edilerek 
yerine Başbakan Hasan Saka'nın vekâleti tensip 
edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

Riyaseti Cumhurdan gelmiş bir tezkere vardır, 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dış memleketlere ihraç edilmiş olan hububat 

hakkındaki soruşturma işine adının karıştırılmış 
olmasından Bakanlık sorumluluğunu bırakmak is

tediği Başbakanlığın 5 . VI . 1948 tarihli ve 
1!>«3 - 6/1855 sayılı yazısiyle bildirilen Millî Sa
vunma Bakanı İzmir Milletvekili Münir Birsel'in 
Bakanlık görevinden çekilmesinin kabul ve adı 
geçen Bakanlığa Başbakan Hasan Saka'nm vekâ
let etmesinin tensip edilmiş olduğunu saygı ile 
arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Dr. Kemali Bavizit. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Kimsesiz terkedilmiş ve anormal çocuk
ların korurun ası hakkındaki Kanun taşımsının 
görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulması. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM -KOMİS
YONU BAŞKANI Dr. KEMALİ BAYİZÎT (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlar; kimsesiz ve terke
dilmiş çocukların korunması hakkındaki Kanun 
tasarısının tümü ve birinci maddesi üzerinde Ka
mutayda görüşüldükten sonra, yüksek malûmu
nuz olduğu üzere Komisyonumuz bu tasarıyı geri 

almıştı. Heyeti Umumiye müzakerelerinden 
edindiğimiz intiba, bu tasarı üzerinde komisyon
larda görüş ayrılığı olduğu merkezinde idi. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonu yeniden hazır
lanacak metin üzerinde yine bu görüş ayrılıkları
nın olabileceği düşüncesiyle meselenin altı komis
yondan alınacak üçer üyenin katılmasiyle teşek
kül edecek bir geçici komisyonda hazırlanarak 
yüksek tasvibinize arzedilmesinden fayda mülâha
za etmiştir. Tasvibinize arzediyorum. Takdir Yük
sek Hevetinizindir. 

105 



B : 68 7 .6 
B A Ş K A N — Bu tasarı ; Tarım, Millî Eğitim, 

Çalışma, Adalet, Bütçe, Sağlık ve Sosyal Vardım 
Komisyonlarına havale edilmişti. Bu komisyon
lardan geçti. Son müzakere esnasında, münaka
şalar sonunda, Sağlık ve Sosyal Vardım Komis
yonu bu tasarıyı geri istemişti. Arkadaşımızın 
şimdiki teklifi, fikirlerde birlik temin etmek için, 
tasarının cvvclec havale edilmiş olduğu komisyon
lardan alınacak üçer üyeden müteşekkil bir geçici 
komisyonda görülşülmesidir. Arkadaşımızın bu 

teklifini yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ktmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

2. — Niğde Milletvekili Şükrü Süer'in, Ge
dikli Erbaşların Aylıklarının Tevhit ve Teadülü-

1948 O : 1 
ne dair atan H77U sayılı Kanunun ikimi madde
sinin, deyistirilmesi ve bu kanuna yenici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tekli finin yeri 
verilmesine dair öneryesi (i/!)!)) 

BAŞKAN Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(iedikli Erbaşların Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair olan :>o7!> sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki teklifi
nin. geri verilmesine müsaadelerini dilerim. 

Niğde 
Şükrü Süer 

BAŞKAN l'suleıı yeri verivoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —• Denizli Milletvekili Hulusi O rai'in,, tş 
KanıınuiM bayii işyerlerindeki işçi ücretlerine 
dair sorusuna Çalışına Hakanı Tahsin Bekir llal-
ian'm sözlü cevabı (6/112) 

BAŞKAN — Soru önergesini okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların (Jalışma Bakanlığı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla: rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

t ş Kanununa tâbi işyerlerinde : 
1. İşçi ücretlerinin ne gibi esaslar dairesin

de verildiği ve verilen ücretlerin ta tminkâr olup 
olmadığı, ücret hususunda ne düşünüldüğü; 

'1. Bazı iş yerlerinde tatbik edilmekte olan 
baremlerin aynı olup olmadığı ve keyfiyet ve ke
miyet ve şekli tatbiki itibariyle ne dereceye kadar 
doğru bulunduğu; 

.'». Muhtelif şekillerde ve suretlerdeki prim
lerin itasında isabet edilip edilmediği ve tatbiki 
şeklinin ve tatbik edenlerin yetkilerini iyiye kul
landığı ne ile anlaşılacağı; 

4. Asgari ücret tarifesinin tanzim ve tatbik 
edilmemesi sebepleri; 

5. Verilmekte olan çocuk zamlarının me
murlara kıyasoıı verilmesi ve bu zamlar işçilere 
verilen tazminatta vergi kesilmemesi hususundaki 
mütalâa ve teşebbüsleri; 

(i. İşçiden Yol Yergisi alınmaması, iş akdin

de harcın alınmaması, iş yerlerine giderken Dev
let nakil vasıtalarında ücret tenzilinden istifade 
etmeleri; 

7. Hafta tatilinin ve senelik iznin ücretli ol
ması, mecburi askere alınan işçinin ailesinin du
rumuna ne gibi. tedbir düşünüldüğü; 

8. Ağır sanayi işçilerinin yeraltı işçileri gi
bi vergiden muafiyeti hakkındaki teşebbüsleri. 

ÇALIŞMA BAKANI T A H S İ N BEKİ M BAL
TA (Rize) Efendim, Muhterem Denizli Mil
letvekili Hulusi Oral arkadaşımızın dört sözlü 
soru önergesi konusundan.birisini teşkil eden üc-
re1 mevzuu, takdir buyurursunuz ki, üzerinde 
etraflı izahatı gerekliren bir konudur. Faka t 
ben. Yüksek Meclisin zamanının kısalığını naza
rı i t ibara alarak mevzii hakkında cevaplarımı 
kısaca arzedeğeğinı. 

Birinci sorunun ilk maddesi, ücretlerin han
gi esaslar dairesinde veri ldiği; t a tminkâ r olup 
olmadığı ve bu hususta ne düşünüldüğü su
alidir. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu veçhile bi
zim sistemimizde işçi ücretleri ilgililer arasın
da serbest akitle teshil olunur. Bu itibarla pren
sip., bakımından idari bir merciin ücrete doğru
dan doğruya müdahale salâhiyeti ve hakkı yok
tur . Dunun iki istisnasını kanun derpiş etmiş
t i r : 

Birinci istisna, (Toplulukla iş ihtilâfı) halin
de, yani işçilerin toplu olarak ç ıkaracaklar ı iş 
iht i lâflarında, ücrete taallûk eden hususun uz-
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laştırma ve mecburi tahkim yoliyle halletmek
tir. İkincisi de kanunda derpiş edilen asgari 
ücret meselesidir. Devletin bir üçüncü müda
hale imkânı mevcuttur'. 0, da biliyorsunuz, Dev
let ve Devlete bağlı müesseseler iktisadi saha
da bir yok teşebbüslere ve işletmelere malik
tirler. Devlet, kendi işletmelerinde işçiye mâ
kul ve muhik bir ücret politikası takip edebilir 
ve etmelidir. Bunun diğer işletmelere de icrayi 
tesir etmesi tabiîdir. Şu halde prensip itiba
riyle ücret, taraflar arasında anlaşma ile ta
ayyün ettiğine göre anlaşmada unsur teşkil 
eden faktörler ücretlere müessir olmaktadır. 
Haddizatinde ücretin temeli emeğin değerlen
dirilmesidir. Bu itibarla ücret haddizatinde ran
dımanla mütenasip olmalıdır. Bunun yanında 
şüphesiz geçim, şartları ve fiyat seviyesi de 
gözonünde tutulmak icabeder. Ancak iş sa
hasının genişliği veya darlığı, işçi sayısı gibi 
faktörler, serbest akit esası dolayısiyle tesir
lerini göstermektedir. Serbest akit esası için
de, uygun bir ücret sisteminin memlekette 
teessüsü, tarafların, yani işverenle işçinin 
teşkilâtlanmasına bağlıdır. Bu mevzu hakkında, 
Çalışma Bakanı olarak, benim arzedebileceğim 
umumi mütalâalar bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşım, aynı konu ile ilgili 
olarak, asgari ücret hakkındaki tüzüğün şim
diye kadar niçin çıkmamış olduğunu, başka bir 
sorusunda, sormaktadır. Hakikaten, İş Kanu
numuz, bir kısım memleketlerde tatbik yeri 
bulmuş olan asgari ücret esasının memleketimiz
de de tatbikini âmir bulunmaktadır. Maalesef 
bugün elimizde kâfi istatistik doneleri mev
cut bulunmamaktadır. Böyle bir şeye medar 
olabilecek şekilde bir fiyat istikrarının ve ahen
ginin memleketimizin muhtelif bölgelerinde ve 
hattâ aynı kasabanın, aynı şehrin muhtelif 
semtlerinde mevcut olmayışı ve nihayet ücret 
gibi iktisadi bir faktöre müdahalenin, bugün
kü şartlar içerisinde, kolay olmıyacağı şeklin
deki mülâhazalar; Çalışma Bakanlığının bida
yeti teşekkülünden beri - bütün bunlar etraflı 
surette düşünülmüş olmasına rağmen - müte-
hassıslarca bir karara varılmasına ve bir ne
tice istihsaline imkân hâsıl olmamıştır. Fakat, 
arkadaşlarım çalışmakta berdevamdırlar, ya
kında bu konuda bir neticeye varacağımızı tah
lilin ediyoruz. 

.1948 0 : 1 
1 Muhterem arkadaşım, verilen ücretlerin tat

minkâr olup olmadığını da soruyorlar. 
Her hangi bir ücretin tatminkâr olup olma

dığını iki zaviyeden mütalâa etmek lâzımdır: 
Biri, ücreti alan fert bakımından; yani fer
di bakımdan diğeri de millî ekonomi bakı
mından. B e r i k i bakımın bağdaşması her 
zaman mümkün değildir. Millî Ekonomi 
bakımından işçi ücretleri, diğer bir çok müs
tahsil zümrelerde olduğu gibi, meselâ çiftçinin 
geliri gibi, hiç birimizi tatmin etmemektedir., 
Çok şayanı arzudur ki, memleketimizde çalışan 
ve istihsal sahasında bulunan unsurların mesa
ileri daha çok değerlendirilsin ve daha çok 
kazansınlar. Ama bu iş memlekette iş. randı
manının ve istihsalin artmasına bağlıdır. Zira 
işçi ücreti maliyetin ve bu itibarla fiyatla
rın esaslı unsurudur. Şu halde Millî Ekonominin 
tatminkâr olmıyan bu durumunun ıslahı, iş sa
halarını genişletmek ve işletmeciliğimizi ıslah 
etmekle ve emeği daha çok değerlendirmekle 
mümkündür. Ve bu da uzun vadeli tedbirlere 
bağlı bir keyfiyettir. 

Arkdaşım, zannediyorum ki, bugün verilmek
te olan ücret miktarının, harbden evveline nis
petle fiyatlarda ve geçim seviyesinde harb şart
ları ve sair sebepler yüzünden vücuda gelmiş 
olan tahavvüle intibak edip etmediğini sormak
tadır. 

Bu noktada umumi olarak vereceğim cevap 
şudur: Bugünkü şartlara intibak eden ücretler 
olduğu gibi intibak etmiyenler de vardır. 

Hükümet olarak mecburi telkin ve asgari üc
ret usulü, tavassut ve telkin dışında, doğrudan 
doğruya ücret tarifeleri üzerinde bir müdahale 
imkânımız olmadığına göre biz.ancak Devlet iş
letmelerinde birbirile ahenkli ve muvafık bir üc
ret politikası takip için teşebbüslere geçmiş 
bulunuyoruz. 

İkinci soruya geçiyorum. 
Bazı iş yerlerinde tatbik edilmekte olan 

ücret baremlerinin aynı olup olmadığını, keyfi
yet ve kemiyet ve tatbik itibariyle ne dereceye 
kadar doğru bulunduğunu, öğrenmek istiyorlar. 
Ayni olmadığını derhal söyliyeyim. Ne dereceye 
kadar tatmin edici bulunduğu da esaslı istatis
tiklerle açıklanabilecek bir cihettir. Fakat her 
zaman iyi şekilde tatbik edildiğini iddia etmek 
mümkün değildir. 
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ü ç ü n c ü suale geçiyorum. Muhtelif şekil

lerde ve suretlerdeki pr imlerin i tasında isabet 
edilip edilmediği ve tatbiki şeklinin ve tatbik 
edenlerin yetkilerini iyiye kullandığı ne ile anla
şıldığı.. P r im hususunda da şunu söylivebilirim. 
Devlet işletmelerinde bu iş bir dereceye kadar iyi 
tanzim edilmiştir. Mesele ücretin bir safhasını 
teşkil ettiği için müdahale imkânlarımız mahdut
t u r . Ve vazifemiz takip ve ikaz ve murakabe
den ibaret kalmaktadır . 

Ücret ve prim tarifelerine riayet edilmediği 
zaman çalışma mevzuatında mevcut bulunan ka
nuni müeyyideleri tatbik etmekliğimiz tabiîdir . 

T) nei sua l ; 
Ver i lmekte olan çocuk zamlarının memur

lara kıyasen verilmesi ve bu zamla işçilere veri
len tazminat tan vergi kesilmemesi hususunda
ki mütalâa ve teşebbüsleri? 

Bil iyorsunuz k i ; vergi konusu daha ziyade 
Maliyeyi i lgilendirir . İşçiler, memur la rdan fark
lı olarak çocuk zammı bakımından umumi hü
kümlere tabidir ler . Ancak konu, malî prensip
ler in şu veya bu şekilde tadil i keyfiyet ine bağ
lıdır. Bu bak ımdan bakanlığımızca bu husus ta 
yapı lacak bir teşebbüs yok tur . 

İşçilerden yol vergisi al ınmaması ve iş âkıd-
ler inden harç al ınmaması işi, ve iş yer ler ine gi
den işçilerden Devlet nakil vas ı ta lar ından ten
zilâtlı olarak istifade etmesi konusu da ar
kadaşımızın sualleri a ras ındadı r . 

l î i l iyorsunuz ki, b u g ü n k ü yol vergisinde her
kes bir muayyen pa ra -vermek mükellefiyetin-
dedir. Bu, bir gün değişirse, kazam; ve saire fak
tör ler i nazara alınırsa, ozanı an tabiat iyle işçinin 
d u r u m u da bu umumi prensipler dâhi l inde mü
ta lâa ve halledilir . 

tş akdinde a l ınmak ta olan harç keyfiyeti , 
bu, falanca kanun tarif ine ve bugünkü şart lara 
göre üzerinde duru lmas ı lâzım gelen bir nok
tadır . Maliye ile bu ciheti halledip, Huzurunu
za bir k a n u n tasar ıs ı ile geleceğiz. İş yer ler ine 
giden işçilerin nakil vas ı t a la r ından ist ifade ede
bilmesi işi t a t b i k a t t a ele alınmış bir keyfiyet t i r . 

Ücret l i haf ta tat i l i , ücret l i senelik izin, as
kere al ınan işçi ailesine ya rd ım meselelerine 
gel ince: Bir kere ücret l i haf ta ta t i l i konusu 
esasen Cumhur iye t Halk Par t i s in in p rogramına 
geçmiştir . İk i muhterem arkadaş ımın teklifi ka-
mınisiylc Meclise arzedilnıiştir . 

Senelik ücretli izin meselesi Mil let lerarası 
mukavele konusudur . Bu husustaki tasarı , ya
kında Büyük Meclise sunulacakt ı r . 

Askere a lman işçilerin ailelerinin durumu, 
umumiyetle asker ailesine yardım işinin bir 
cephesidir. 

Ağır sanayi işçilerinin vergiden muafiyet
leri hakkında herhangi bir teşebbüs yoktur . C!e-
çen sene Yüksek Meclisin kabul ettiği, bir ka
nunla Zonguldak Maden ocaklarının, ağır olan 
ve hakikaten bir hususiyet arzeden yeral t ı işle
rinde çalışanlar için bir vergi muafiyeti konul
muştur . Ağır sanayide çalışan işçilerin durumu 
umumi vergi prensipler ine ^övo Maliye tara
fından. incelenmelidir. 

HULUSİ ORA I; (Denizli) Efendim, diğer 
sualler hu mevzuun devamıdır . Eğer Yüksek 
Başkanlık ve Meclis müsaade buyurur la r sa di
ğer sorulara da devam ederler. Ben de dcvamiı 
olarak mâruzâ t t a bu lunurum. 

BAŞKAN — Soru önergeleri ayrı ayrı veril
miştir, herbir önergenin tâbi olması lâzınıgeleıı 
muameleyi Başkanlık t akd i r edecektir . 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın a rkadaş 
larım ; Muhterem Çalışma Bakanı Tahsin Bekir 
Ba l ta 'mn kısa ve şümullü cevaplar ına t e şekkür 
ederim. Benlideniz bu işi aç ıklamadan evvel ge
çen sene S a rkadaş ımla beraber iki ay devam 
vden t e tk ika t neticesinde bilfiil arkadaşlarım!,! 
beraber iş yerlerine giderek gördüğüm, teshil 
ettiğim vakıa lardan aldığım malûmata dayana 
rak uzun tetki.katt.au sonra mevzuatı da ele ala
rak bu işi Yüksek Meclise arzetmeyi ve Çalışın.ı 
Komisyonuna ayrı lmış bulunmanı i t ibariyle siz
lerin yüksek bir vazifeye vermiş olmanızdan 
onu yerim» get i rmek için bu önergeleri verdini. 

a rkadaş l a r ; iş ve işçi haya t ında part imizin 
ve Demokrat Par t in in ve bütün part i lerin üstün
de memleketin kabul ettiği bir prensi]) vardır . 
Bu perensip te, Millî varlığın, dayanılacak ve ko
runacak' en önemli, değer kaynağı yur t taş la r ın 
emeğidir denilmiştir . Şu halde biz çiftçi ve işçi 
emeklerini , yu r t t a ş l a r ın bu tür lü geçen sâyileri
ni ana, kaide olarak ele almış bulunuyoruz. Esa
sen böyledir. Zaten y u rd u n sakinlerinin % !Sö 
ini bunlar 1 eskil eder. Bu sebeplerdir ki, emek 
sahiplerinin, bedenî çalışma hürr iyet ini masun 
l ı ı t rak onları iş verenlerin i s t i smar ından 
kurt a rinayı kendimiz için hedef olarak almış ve 
ana, programınıza da. kovmuş bulunuvoruz. Bu 
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meyanda olarak işçilere ev yapmayı ve onları 
evlerine bağlamak üzere mesken sahibi kılmayı 
da yine kaidelerimiz meyanma almış bulunuyo
ruz. Sonra da yine bu ana program ve prensip 
üzerinde Türk Milletinin şuurunu hergün geli
şen hayat şartlarına ayak uydurarak ilerlemesi
ni, rafahını temin etmektir diyoruz. 

Türk Devletinin iktisadi tarifini ve bünyesini 
ele ataraktan bu emeklerden istihsal ettiğimiz 
mustahsalâtm tedavül ettirerek istihlâkin iyi bir 
yolda yürümesi ve -onu istihsal edenlere diğer 
müstehlik de servetinden ve faydalarından kendi
lerinin sâyleri nispetinde faydalanmasını teinin 
etmeyi şiar edinmiş bulunuyoruz. Nihayet bu un
surlarda emeği, tabiat unsurunun işleme cevheri

nin ilerlemesi için yegane vasıta olarak kullanıyo
ruz. Bu mekanizmada emeği elde tutuyoruz. Bi
naenaleyh işçi dâvasında doğrudan doğruya yal
nız endüstri alanında sanayileşme değil, her 
alanda tamamiyle korumağa muhtaç ve hepimi
zin istinad ettiğimiz bir kuvvet olarak kabul 
edilmiş ve ana dâva olarak elimizde bulunuyor. 
Fakat arkadaşlarım 12 sene evvel çıkan îş Ka
nununu tetkik ettiğimiz zaman, (biliyoruz, bazı 
Kanunlar şimdiye kadar birçok değişiklikler gör
düğü halde) îş Kanunu şimdiye kadar hiçbir 
değişiklik görmediği gibi maalesef tatbikinde 
de beklenilen neticeyi vermemiştir. Kanunları, 
bahsi gelince arz edeceğim, maalesef vaktim az 
olduğu için hemen de ücret meselesine intikale 
mecburum. Yalnız oraya girmeden evvel, niçin 
dâvada, işçi ücretlerini ele alarak ehemmiyetle 
üzerinde durulmasını rica ettim? Elimizde ted
vin ettiğimiz kanun hükümleri ile bunu arzetmek 
isterim. îşte, Çalışma Bakanlığının kurulması 
hakkındaki kanunun birinei maddesi: Burada 
serbest aktin icabı olan herhangi bir hakkın. 
ferdi veya cemî surette istihsaline hak verme
diğimiz, grev ve lokavt 'ı tanımadığımız, men et
tiğini iz bir devlet müdahaleciliği varken ; ser Dest 
akte bıraktığımız ücrete niçin müdahale etmiyo
ruz. Biz devletçiliği ferdin yetişemediği yere git
mek, ferdin yapabildiği yerde geri dönmek mâ
nasında aldığımız halde iken müdahaleyi tatbik 
etmemeyi anlamanı. (Devlet Sosyalistliği ha
linde), bir devlet zihniyeti güden bir teşekkül-
lüz Fert hürriyeti, aile hürriyeti, cemaat ve 
cemiyet^ hürriyeti; bunların mülkiyet haklarını 
tanımış ve serbest mesailerini ele almış olan Türk 
Milletinin koymuş olduğu bu kanunda, ücrete 
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müdahale vecibesini biz üzerimize aldık, fakat 
yapmamaktayız. Çalışma Bakanlığının kuruluşu 
hakkındaki Maddeyi okuyorum: «Çalışma Ba
kanlığının çalışma hayatını düzenlenmesi, çalışan
ların yaşama seviyesini yükseltmesi, çalışanlar 
ve çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin mem
leket yararına ahenkleştirmesi, memleketteki ça
lışma gücünü genel rafahı artıracak şekilde ve
rimli kılması işleriyle görevlidir.» 

Arkadaşlar, biz îş Kanunu ile (İçtimai te
sanüt kaidesini) ele alarak dün kurtulduğumuz 
kurunu vustâ zihniyetinden modern Devlet sis
temine, yeni hayata girdiğimiz anda biz tecrü
be ile. 180 senedenberi gördüğümüz, memleke
tin iktisadi bünyesini sarsan anarşi rejimine 
girmemek için ana prensi]) olarak kabul etmiş 
bulunuyoruz. Fakat tatbikatta işçiye ve iş vere
ne tamamen elimizi uzatmak ödevinde iken iş
çinin ücreti serbest akittir diye işçiyi iş 
verenin eline tamamen bırakmış oluyoruz. 

Arkadaşlar, bu kısmı ar/ettikten sonra üc
retler üzerinde duracağım. 

Evet ücretler dâvasında Devlet İktisadi Te
şekkülleri ile hususi teşebbüsleri yan yana ge
tirmek zaten iki kutup arasındaki uzaklık ka
dar uzun ve farklı bir mesafeyi yakına getir
mek demektir ki, buna imkân yoktur. 

Birisinde Devletin mümkün olduğu kadar 
işçisini yani kendi sahibi olduğu işçiyi Devlet 
iş yerinde mümkün olduğu kadar iş veren vekil-
leriyle onları okşamayı düşünmüştür. Fakat 
diğerinde hususi teşebbüs yerlerinde ise maal
esef iş veren ile işçiyi başbaşa nihayet işçiyi çok 
zayıf ve üzgün bir durumda ve serbest akit de
nilen bir kaydın altında bırakmış bulunuyo
ruz. 

Şimdi bunlar kanunda güzel tanzim edilmiş
tir. îş Kanunu hükümleri çerçevesi içinde sıhhi 
fenni imkânı da ihtiva etmiştir. Devlet İk
tisadi Teşkilâtiyle (tahmin ediyorum ki, tam 
hesabını yapamadım) 5 işçiye- bir memur isa
bet eden Karabük gibi en mutena yerimizde, 
yalnız sekiz işçiye bir memur isabet eden Zon
guldak'ta işçilerimizin aldığı ücret bile tatmin
kâr değildir. Bu nokt.ayı kısaca arzedeceğim. Di
ğer hususi iş yerlerini almıyorum. Çünkü alına
cak yeri yok. 

Arkadaşlar Karabük'te ücret bugün 120 ku
ruştur. Bu ilk basamaktır. 200 kuruşa kadar, 
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A, 240 kuruş tu 300 kuruşa k a d a r B. 300 kuruş
t a n 400 kuruşa k a d a r C. 400 - 500 D, sınıf id r. 
Yani dört sınıfa ayrı lmışt ı r . B u n d a n evvel 1946 
senesinde pahal ı l ık zammı kald ı r ı lmadan ev
vel ücretlerin- temeli 100 kuruş iken, bu ana 
başlangıçt ı , onun kaldır ı lmasiyle temel 120 ku
ruşa çıkarı lmışt ır . Bu işçi ücre t ler inde sınıfla
rın taksimi esası nedir diye sordum. Ücret esa
sı diye bir şey yoktur . Sayın-Bakan izah buyur
du la r ki, bunun üzer inde fazlaca meşgul oluna
mamış, te tk ik ve tevhit edilememiştir. 

Ta tminkâ r vaziyet alması için ekonomik cep
heleri de ele a lmak suret iyle bunlar esaslı su
re t te hal ledilmemişt ir diye gayet samimi . beyan
la riyl e anlaşılmış olan şu ücret esası meçhul 
kalmış bir keyfiyett i r . O halde a rkadaş la r , şim
di burada işçi mik ta r ı 4091 dir. Bu 4091 işçi
den yalnız üç kişi yevmiye altı l ira a lmaktad ı r . 
Bunun aylığı 180 lira t u tmak tad ı r . Bunun da 
35 lira gibi bir kısmı vergiye kesi lmektedir ve 
ellerine 150 l ira geçmektedir . İş te bunun için
de Türk işçisi 1600 dei'ecei ha ra re t t e çelik iza
be fu rununım karş ıs ında, yalnız kendisini millî 
bünyenin varlığı için vermişt ir . Bu aldığı 155 
lira ile bü tün ailesini, çoluk çocuğunu besliye-
cektir . En son ücret budur . Bunu da üç kişi al
maktad ı r . 

Arkadaş la r , 620 kişinin .ücreti saa t te 350 ile 
400 kuruş aras ında, 1430 kişi 320 - 270 kuruş 
aras ında, 900 kişi 240 - 1(>0 kuruş a ras ında üc
ret a lmaktad ı r . 

Hepsinin.-rakamları vardı r . Şu göstermişt ir 
k i ; % 5 Kazanç, % 5 Buhran , %5 Muvazene, 
spor şu bu kesimlerle ücret ler nihayet 65 - 70 
l i raya kada r inmektedi r ve bununla sene!erden
beri çal ışmakta olan işçilerden tam rand ıman 
istenmektedir. Eğer işçilerden rand ıman almak 
ist iyorsak bu işçileri beslemeye bileğini kuvvet-
lendimeye ye hakkını vermeye mecburuz. 

Denilecek ki, pr imler var, mevzular birbiri
ni t amamladığ ı için beraber arzediyorum ; prim
ler saate, istihsale, takdire ve kabiliyete göre 
değişmektedir . F a k a t topyekûn arzedeyim: 
Pr imler ayda asgar i 12 âzami 25 l i radır , 30 a 
k a d a r çıkanı da vardır . Nihayet bu hepsine ve
r i lmekte de değildir . î ş yeri bir bü tünken bir 
kısım isçiler bunun dış ında kalmışt ı r . Vakt im 

az olduğu için üzerinde fazla duramıyorum. 
Kümde uzun malûmat vardır . 

Bir de primli ücret tezayüdü. meselesi Nar
dır ki, bu da hiçbir zaman karın doyurucu ma
hiyette değildir . 

Arkadaşlar , Zonguldak. . Onun dağlar ı cen
net fakat kömür ağzından aşağısı cehennem 

.olan. yerde ücret yine taınamiyle 120 kuruş tur . 
İşçiler burada iki kısma ayr ı lmış t ı r : Yerüstü 
işçisi, yeral t ı işçisi. 

Yerüstü işçileri dört kısma ayrılmıştır , muh
telif işler, nakl iyat , tahmil ve tahliye ve atel-
ye. Bunların ücret leri emsal zarbiylo nihayet 
120 kuruş tan başlıyarak 180 kuruşa k a d a r gi
der. 

Yera l t ındaki le r ; bunlar da kıdemli, kıdem
siz, yedek kalfa, usta işçi, birinci, ikinci sınıf 
diye ayrıl ıyor. I^akat nihayet en sonuncusu sa
a t te 500 ku ruş a lmaktad ı r . Yalnız Yüksek 
Meclisin bu siyah cevheri ç ıkaran yur t taş la ra 
bahşettiği büyük atıfetle onları istisna ettiği
miz için, belki biraz geniş nefes aldılar. 
Yine edindiğini malûmata, nazaran işçi akını 
başlamak suret iyle istihsal de yüzleri güldüre
cek bir hale gelmeye başlamıştır. 

Arkadaş l a r ; burada 28 hin işçi ve 1920 mü
hendis ve memur vardır . Nispetlerin takdi r i ga
yet kolaydır , üc re t kısmında fazla durııııyaca-
ğnıı. Çünkü vaktim azdır. Primler, çalışanın 
is t idadına, ist ihsaldeki tesirine, okumuş yazmış 
olup olmamasına, işe bağlılığına, hulâsa birçok 
şekillere ixöve veri lmektedir . Faka t bunların 
takdir i nihayet iş verenin veya hususi bir teşeb
büste ise onların lütuf, atifet ve takdi r ine ve 
işçinin vakur, azimkar ve izzeti nefsine sahip 
olup olmaması vaziyetine bağlı kalmaktadır . Bazı
ları vakur olmasından- ötürü prim alamamakla 
ve terfi edememektedir. 

.Arkadaşlar, bugün İs tanbul 'da 82 bin küsur 
işçi vardır . -Buralarda Tekelin bazı gördüğü
müz yerleri müstesna, hemen diyebilirim ki, işçi 
ücretleri aynı fabrikada saat başına verilen üc
retler birbirini t u tmamak tad ı r . Maalesef ço
cuklar da bulunan bu yer lerde birer birer yaptı
ğımı;'; ve tesbit ettiğimiz ve sayın Bakana ver
diğimiz raporda tafsilen belirt t iğimiz üzere saat 
başına verilen ücret 10 kuruştan başlamakta
dır. Bunlar işçileri tatmin etmek şöyle dursun 
kuru ekmeklerine bile yetmemektedir . Biz bu 
seldi serbest-akil diye b ı rak t ık tan sonra yerine 

110 



B : 68 7 .6 
getirilecek vecibelerin tâyinini yüksek Meclise 
bırakıyorum. 

Hususi yerlerin vaziyetini arzedeyim: İstan
bul'da Çakmakçılar'da: Simon .Pirine Döküm-
yeri vardır, burada çalışan ('ocuklar yemyeşil 
olmuşlardır. 

Sıhhi durumları •bozuktur, ücretleri 15 kuruş
tan başlamaktadır, mesai saatini de Tanrı bilir. 
Hasköy Süleyman Yiğit (raporda sarahaten var
dır) cam imalâthanesinde 800 derecei hararette 
8 - 10 yaşındaki çocuklar 10 saat çalıştırılmak
tadır, bunların iskelet haline geldiğini ben gö
zümle gördüm, Çalışma Bakanı da görmüşler
dir, Çalışma Müfettişleri de görmüşlerdir; gün
delikleri de 10 kuruştan başlamaktadır. 

Hasköy'de, Şakir Zümre'de 20 kuruştan baş
lamaktadır. Defterdar Mensucatta ki, bizim İk
tisadi Devlet Teşekküllerimiz arasındadır. 15 
kuruştan, Silâhtarağa'daki İstanbul'un hayat ve 
mukadderatı denecek kadar önemi haiz olan 
ışık merkezinde elektrik santralinde 22 senelik 
ustanın eline 85 lira kadar hiç de tatminkâr 
olmıyau bir ücret geçmektedir. 

Hususi teşekküllerde, mensucat santrali müs
tesna herbirisinin birer istismar yeri olduğu ve 
elde mevcut kanun ve programımızın burada da 
esaslıca tatbik ve teftiş edilmediğini görmekle, 
ücret alanında derin teessür duymuş ve bunu 
arzetmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; bu derdi size dökmek yerinde 
idi. Fakat vakit dâvası, işi halletmeye bırak
mıyor. İzmit'te Seliloz, Ilereke Messucat, Sü-
merbankuı, Gemlik'te, Bursa'da Merinos'ta ve 
Bursanın içinde; İzmir'de Nazilli'de gördüğü
müz ücretler bu arzettiklcrimden daha: aşağıda 
denecek kadar ve hiç. bir zaman da müspet bir 
esasa dayanmıyarak, yalnız patronun merha
met ve insafına kalmak suretiyle verilmekte 
olan ücretlerle, işçiler ücret dâvasında çok üz
gün bulunmaktadırlar. 

Neticede hepsini hulâsatan arzedeceğinı, üc
ret, Sayın Bakanın da verdikleri izahattan anla
şıldığı veçhile tatminkâr olmadıktan başka, Ba
rem de, prim hususundaki teşkilât da resmî 
müessesatuuızla aynı olmadıktan ve tevhidine 
da şimdiye kadar gidilmedikten başka, el dahi 
konulmamış olduğunu tessürle söylemek zorun
dayım. 

Arkadaşlar; bu asgari ücret tarifesinin çıka-
rılamaması, 12 senedenberi o kadar ağırdır ki, 1 
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bunu da kanunlar bahsinde arzedeceğinı. Son
ra. çocuk zamları iç.iıı 1.2 yaşma kadar işçinin 
çocuğuna zam verilmektedir, ve fakat bu da ço
cuğun o işçinin yanında bulunması şartiyledir. 
Halbuki Devlet memur ve müstahdemleri için 
böyle bir şart olmadığı gibi 18 yaşma dakadar da 
çocuk zammı verilmektedir. Burada da bir ay
rılık vardır, bir kanun mevzuudur. Bunu da 
rica ediyorum. 

Sonra, Yol Vergisi alınmaması, şu noktadan
dır; milyoner, 12 veya yeni kabul ettiğimiz kanu
na göre 18 - 20 lira verirken ekmeğini çıkaran 
işçinin de aynı parayı vermesi hususunda alına
cak tedbirlerden bahsettim. Bu tedbirler alınır
ken Çalışma Bakanlığının da işçilerle alâkası ba
kımından bu paranın kesilmemesi hususunda ted
bir alınmasına işaret maksadiyle konulmuş
tur. Hattâ arkadaşların hafta tatilinde dahi üc
retli izinli tasarısı getirilmiştir. Ağır sanayi iş
çileri için yer altı sanayii işçileri için bu kanun 
tasarısı Komisyonda konuşulurken, gerekçesini 
Sadi Irmak hazırlamıştı. Bu ağır sanayi işçileri
nin durumunu Komisyonda ileri sürerek bu ta
sarının biran evvel getirilmesi vaidi ile bu ge
rekçe hazırlanmıştı. Bunun uzun zamandanberi 
tetkik edilmekte olduğundan haberim va:rdır. 
Bunun biranevvel, çabucak gelmesinde fayda mü
lâhaza ederim. 

Binaenaleyh, ücret bahsinde Yüksek Heyeti
nizin huzurunu ihlâl etmek istemem. Vakit gel
miştir. Diğerleri hakkında da ikinci sualimde ko
nuşacağım . 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) — İkinci suale cevap verirken arze
deceğinı . 

2. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, 
işçilerin sağlığını koruma ve i§ emniyetine dair 
sorusuna Çalışma Bakanı Tahsin Bekir Balta'nm 
sözlü cevabı (6/144) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Çalışma Bakanlığı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti; 
1. — İş yerlerinde işin nevi ve mahiyetine 
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göre, havalandı rma, ziyalaiidırnıa, temizleme, | 
soyunma, giyinme, y ıkanma gibi yerlerle, kreş, 
çocuk yuvası , is t i rahat yerleri gibi mahaller bu
lunup bulunmadığı , isliye verilmesi lâzımgelen 
sıhhi iş malzemesinin verilip, veri lmediği ; 

2. — îş yerleri ve civarları ile işçi paviyonu 
ve evlerinin sıhhi durumlar ın ın ne merkezde 
bu lunduğu ; 

.'>. — fşe alınırken iş<,;inin esaslı muayenesi ve 
s ıhhat inin devamlı takibi ve işin icabı hastala
nan işçinin (Verem, kulunc, zatürr ie , zalülcenp) 
gibi hasta l ıklar ının meslek hastalığı addedilme
si hususundaki düşünceler i ; 

4. — î ş kazası halinde işçinin hastaneye ka
bulünün temini ne suretle sağlandığ ı ; 

5. — işçi hastaneler i veyahut mevcut hasta
nelere işçi paviyonu ilâvesi ve işçi sanatoryum
ları hususunda ne düşünü ldüğü ; 

0. — İş Kanununun iş yerleri hakkında at-
feylediği Hıfzıssıhha Kanunu ve 15156 sayılı 
N izimi namenin bilhassa, ecza çantası ve doktor
lar hakk ındak i hükmün ta tb ik derecesi. 

ÇALIŞMA HAKANI TAHSİ N B E K İ R BAL
TA (Rize) — Efendim, arkadaşımızın ikinci sua
line geçmeden evvel bir iki noktayı aydınlat
mak lüzumunu hissediyorum. Maruzat ım esna
sında; bizim sistemimizde ücretin tesbitiue, ser
best aki t esasının cari olduğunu söylemekle be
raber bu esası tadil eden ve az çok ihtiyacımıza 
uygun bir hale get irmeyi sağlıyan esaslara da 
işaret et l im. Bunun başında mecburi tahkim 
gelir dedim. Bir iş yer indeki ücret t a tminka r 
olmadığı t akd i rde , yani bu ücret ler alâkal ı lar ı , 
işçiyi t a tmin etmiyorsa, muayyen mik ta rda 
işçi kendi a ra la r ında anlaşarak toplu iş ihtilâfı 
.yaptıklara zaman hâkem kurul la r ı hareke te ge
çer. Ve mecburi tahkim yoluyla şimdiye k a d a r 
varılan neticeler hem işçiyi ve hem de iş ve
reni memnun etmiştir . Öte yandan Sendikalar 
Kanun işçilere teşkilâtlanma, ve menfaat lar ını 
müşterekn müdafaa imkânını vermiştir . Son 
çıkartt ıkları Sendikalar Kanuniyle işçilerimizin 
işçi teşekkülleri kurumlar ı imkânı sağlanmıştır. 
İşçilerimiz, kendilerini Millî menfaatleri de sağ-
lıyacak şekilde teşkilâflandırılabilirsc ücret mese
lesi memleketin içtimai ve iktisadi bünyesine uy
gun bir şekilde halledebilir . Başlıca gaye işbu me
kanizmanın iyi bir şekilde işletilmesidir. Çalış
ma Bakanlığı ücret tarifelerini murakabe eder

ken, a lâkadar la r ın lesbit el t iği ücretlerin, günün 
iktisadi şar t lar ına uygunluğunu, bunun maliyete 
tesirlerine, işletmenin verimiyle ve işçinin eme
ğiyle mütenasip olup olmadığına dikkat etmekten 
ve ilgilileri ikaz eylemektedir . Buna. da ça
lışmaktayız. Bu usulün iyi işletilmesi sayesin
de arkadaşımızın arzu ettiği netice hâsıl olabile
cektir. Ama bugünkü kanun ve mevzuat hususunda 
Hükümet olarak, falan çalışma, teşkilâtiyle, fa
lan işletmeye, muayyen bir ücreti empoze ede 
meyiz. 

Şimdi doğrudan doğruya, soruya geçiyorum: 
«İş yerlerinde işin nevi ve mahiyetine göre, ha
valandırma, ziyalaııdırma, temizleme, soyunma, 
giyinme, yıkanma- gibi yerlerle kreş, çocuk yu
vası, istirahat, yerleri gibi mahaller bulunup bu
lunmadığı, işçiye verilmesi lâzımgclen sıhhi iş 
malzemesinin verilip verilmediği?» t ş yerlerinde 
sağlık emniyeti ve tedbirleri, maalesef kabul et
mek lâzımdır ki, bilhassa hususi teşebbüs saha
sında, arzu edilen şekilde yerine getirilmemekte
dir. Bir taraftan Çalışma Teşkilâtının devamlı 
mesai sarfetnıesi, fakat diğer ta raf tan hem iş ve 
sermaye sahibinin ve orada çalışan herkesin 
gerekli sağlık tedbirleri alması ve yerine getirme
si lâzımdır. Bunun için, biliyorsunuz, Çalışma, 
Bakanlığı son zamanda bilhassa işçinin çok nıüte-
kâsif bulunduğu sanayi merkezlerinde mesaisini 
teksif etmek suretiyle âzami gayret sarfetinekte
dir. Fakat alınan netice, t a tminkâr değildir. 
Kapalına gibi bir müeyyideye gitmemiz doğru ol
maz. Bu yola gittiğimiz takdirde kapatacağımız 
müesseselerde çalışan işçiler gündeliklerinden 
mahrum kalacaklar ı için bu şekli iht iyar et
miyoruz. Diğer müeyyidelerle, iş vereni ik
na etmek suret iyle iş yerini ıslah ettir
meye çalışmaktayız. Bu sahada, hakikaten yapı
lacak çok iş vardır. Söylemeye hacet yoktur ki, 
Devlet İşletmelerinde aldığımız bütün tedbirlere 
rağmen oralarda da bazı noksanlıklar vardır. 
Bunlar da günden güne ıslah edilmekte ve alâka
lıların dikkat nazarları celbedilıtıektedir. Bilhas
sa, İs tanbul 'un muhtelif semtlerindeki işletmeler
de sağlık ve iskân durumunun iyi olmadığını ka
bul etmek lâzımdır. 

(İşe alınırken işçinin esaslı muayenesi ve sıh
hatinin devamlı takibi ve işin icabı hastalanan is
çinin (verem, kulunç, zatürree, zatülecnp) gibi 
hastalıklarının meslek hastalığı addedilmesi hu
susundaki düşünceler i ) , hakk ındak i soruya 
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gelince : İşçinin işe alınırken sağlık duru
munun tesbit edilmesi kanun ve tüzük ica
bıdır. Fakat bu muayenenin yapıldığını, tüzüğe 
ve kanuna riayet edildiğini, her zaman riayet 
edildiğini iddia etmek mümkün değildir. Zaten, 
işçi sağlığı işini, mevcut kanun hükümlerine 
göre halletmeye çalışmak mecburiyetindeyiz. İş
verenlerin çalışma ve sağlık teşkilâtı ile bera
ber küçük bir fedakârlığa katlanmaları ile bunu 
önlemek mümkün olacaktır; bu husustaki çalış
malarımıza başlamış bulunuyoruz. 

İşin icabı olarak hastalanan işçilerden bir 
kısmının hastalıktan dolayı tazminat alamaması 
meselesine gelince: İş kazaları ve meslek Hastalık
ları Kanununun ikinci maddesinden doğmakta
dır. Bu madde, işin yürütüm şartlarından mü
tevellit hastalıklardan bahsetmektedir. Bu hasta
lıkların hepsini işin yürütüm şartlarından doğ
muş addetmek tatbiki bakımından mümkün olma
dığı için bu mesele çıkmaktadır; meselenin esas 
çarei halli bunların meslek hastalığı olup olma
dığını araştırmak değil, umumi hastalıkları da 
bir sigortaya bağlamakla mümkün olacaktır. 
Biliyorsunuz ki, Sağlık Bakanlığınca hazırlana
rak Hükümetin Meclise sunduğu kanun tasarısı 
bu meseleyi halledecektir. Eğer halletmezse ve
ya gecikirse Çalışma Bakanlığımız yeni bir tasarı 
ile huzurunuza gelmek kararındadır. 

İş kazası halinde işçinin hastaneye kabulünün 
temininin sıhhati ne suretle sağladığı? 

Bu konu, İşçi Sigortaları Kurumunun son za
manlarda bilhassa üzerinde ehemmiyetle durdu
ğu, meşgul olduğu bir keyfiyettir. Hakikaten iş 
kazasına uğrıyan veya meslek hastalığına tutu
lan bir işçinin hangi hastaneye ve hangi dokto
ra müracaat edeceğini, hattâ ilâcını almak için 
hangi eczaneye müracaat1 edeceğini bilmesi esas
tır. Bu esas dâhilinde Kurum gerek İstanbul'da 
ve gerek diğer sanayi yerlerinde teşebbüslere 
geçmiş ve bir kısım hastanelerle ve doktorlarla 
anlaşmak suretiyle bu ciheti halletmek yolun
dadır. İcabında, iş kazaları ve meslek hastalıkla
rının çok olduğu yerlerde de işçi hastaneleri 
kurmak cihetini düşünmekteyiz 

Bu suretle altıncı suale cevap arzetmiş bu
lunuyorum. 

İş Kanununun iş yerleri hakkında atfettiği 
Uıfzıssıhha. Kanununun ve 1515(5 sayılı nizam
namenin bilhassa ceza çantadan ve doktorlar 
hakkındaki hükmün tatbik derecesi! 
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Arzettiğim gibi pek iyi bir şekilde değiMir: 

Fakat keyfiyet ciddiyetle takip edilmektedir. 
Yani işçinin sağlık durumu bakımından iş yer
leri hiçbir suretle tatmin edici delildir,'deme
dim, Eskisine nazaran yapılan devamlı mesai 
ile bir dereceye kadar düzeltilmeye çalışılmıştın 
Fakat bugün dahi arzu ettiğimiz derecede olma
dığı muhakkaktır. İş yerlerimiz için hekim me
selesini müşterek mesai ile halletmek suretiyle 

. bu işi biran evvel'sağlamak zarureti vardır. Ve 
çalışma teşkilâtımız bu iş üzerinde esaslı teşeb
büslere de geçmiş bulunmaktadır. 

Sayın Hulusi Oral'm Karabük'te bir kısım 
işçilerin, ateş karşısında çalıştıkları hakkındaki 
beyanları bir gerçektir. Ancak müessese de bu 
duruma uygun olarak bu işçilerin sağlığı durumu 
ve ücretleri ile ilgilenerek mümkün olan, ancak, 
müessese tarafından bu türlü işçilerimizin du-
rumlariyle mesai ücretleri ve sağlık şartlarını da 
sağlaması tabiîdir ve bu, bildiğimiz gibi yapıl

maktadır. 

HULUSİ OUAI'J (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; işçi sağlığını ve emniyetini koruma, işçi,.üc
ret, sıhhat, mesken dâvasından başka birşey bek
lemez ve beklemiyor. Hepimizin de hayatla 
beklediğimi/ yiyecek ekmek, sıhhatimizin korun
ması bir de başımızı sığındıracak meskene sahip 
olmak davasıdır. Zaten mevzu da bu üç esas 
üzerinde yürümüş ve nihayet kanunlar mcvzııu-
bahs etmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar; işçi sağlığının korunması dâva
sında, ele alınacak olan İş Kanunundaki hü
kümler ki, 55, 56 ncı maddelerle. Umumi Hıi,'-
zıssıhha Kanununun 179 ve 180 ııci maddeleri 
ve bunlara, istinaden tanzim edilmiş 15150 sayılı 
seksene yakın maddeyi ihtiva eden, çok güzel 
tanzim ı edilmiş olan bir nizamnamedir. 

Sayın Bakana huzurunuzda çok teşekkür 
ederim. İşçi sağlığı yoktur diye hakikaten çok 
açık konuştular. Bunun üzerinde Devlet İkti
sadi teşekküllerinde bile ehemmiyet verilmemiş 
ve karnının doymadığını söylediği işçi sır
tının, vücudunun da korunmadığını görmekle 
eilız bize ve Türke lâyık olan gürbüz mâna
sını ifade eden (Türk gibi kuvvetli); tâbirini ta-
mamiyle öldürmüş vaziyettedir. Sayın Bakan 
bunların tatmin ve temin edileceğini beyan-bu
yurdular. Fakat üzülüyorum-, Çünkü ,1.2 sene-
denberi bu konu hiç ele alınmamıştır, Bu sa-
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nacia ki Bakanlık kuruluncaya kadar kendileri 
Ekonomi Bakanı idiler. Birgün olsun iş yerle
rinin sıhhî durumlarını ele almamışlar, teftiş et
memişlerdir. İş Kanununun bu hususa ait hü
kümlerinde bir noksanlık yoktur. O yeni ku
rulacak müesseselerin şeraiti fenniyelerini en 
ince noktasına kadar, kapalı, ayık yaşıyacakları 
yerleri bile tesbit etmiştir. .Fakat iş kitaba gir
miş, kaleme girmiş, işçi kendi derdine dal
mıştır. En yüksek olan bu Karabük, Zongul
dak ve diğer Devlet İktisadi Teşekküllerinde 
dahi sıhhi durumun, taım bulunmadığı ayık
tır. Yalnız göğsümüzü kabartan buradaki vazi
yeti diğer teşekküllerde tamam olarak şimdiye 
kadar görememişizdir. Karabük 'te Hattâ Mik-
rodiyografi mi ne diyorlar doktor olmadığım 
için bilmiyorum, bu âletlerin hepsi mütekâmil 
vaziyettedir. İşçi, sıhhatini, bünyesini, ka
fasını, kolunu, tecrübesi nazarı dikkate alına
rak kendisinin yerleştirilmesi icabeden yere yer
leştirilmesi için esaslı bir incelemeden geçerek 
sen şu işi sen bu işi yapabilirsin diye doktorlar 
hassasiyetle üzerinde durarak kendilerine vere
ceği vesika ile işbaşına geçmeleri lâzımdır. Fa
kat bunları, bırakınız hususi teşebbüslerde Dev
let İktisadi Teşekküllerinde bile görmek bize 
nasıp olmadı. İnşallah bundan sonra Hüküme-
t in alacağı esaslı tedbirlerle buna muvaffak 
oluruz ve hattâ çiftçinin çift aletlerinin dahi 
ağaçlardan ormanlardan değil demir ve çelikten 
meydana gelmesine saik olacak Türk işçisinin 
sağlamasına azmetmiş olduğumuz zaman bunla
rı görmüş olacağız. 

Arkadaşlar; topyekûn işçi denilen şey Baka
nın beyan buyurduğu işçi sağlığı denen şey hiç 
korunmamış ve şimdiye kadar nizamnamesi hiç 
tatbik edilmemiştir. İşte (Demin biraz bahset
tiğim gibi) Beykoz Cam Fabrikası, Süleyman 
Yiğit Cam Fabrikası, Simon'uu Pirinç Döküm
hanesi sıhhi durumları bir facia ifade ettikten 
başka arkadaşlar kalafat yerleri o tarihî İstan
bul'un yüksek hayatını yaşıyan memleketin içe
risindeki bu yerleri bir defa İstanbul'u teşrif 
ettiğiniz zaman millet ve memleket derdi olarak 
görünüz. Ben burada ifade edemiyorum. 

Arkadaşlar; Çakmakçılar Yokuşu ve Valide 
Hanı ve diğer yerlerde kurunu ûladan kalma 
binaların altında havasız, susuz, gıdasız istira-
hatsiz ücreti belirsiz, çalışma saati gayrimuay-
yen ve en nihayet bunun dışında her türlü ihti-
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yacatı orada defetmek suretiyle orasının bir 
sinek yuvası halini aldığını görürseniz, bura
daki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, bu
radaki alâkadaı* diğer bakanlıkların, hattâ ida
ri makamat ve belediyenin ilgi derecelerini tak
dir buyururusunuz. Hepimiz işçi olduğumuza 
göre bir işçinin bulması lâzımgelen şartların 
orada asla mevcut olmadığına şahit olursunuz. 
fUı paviyonlar böyle olduktan başka her yeri 
de böyledir. Zaten lıenim söylememe hacet 
kalmadan Sayın Bakan vaziyeti açıkladılar. 

Sonra, verem, nevrit, zatürrie, zatülcenp 
gibi hastalıklar meslek hastalıklarından addedil-
memiştir. l.r>lf>(i sayılı Nizamname, bu gibi 
hastalıkların meslek hastalığı meyan ma alına
bilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ça
lışma Bakanlıklarının tetkikine lüzum olduğunu 
sÖylemişse de bu Nizamnameye tasrih mahiye
tinde hiçbir şey ilâve edilmemiştir. Fakat arka
daşlar, sunu açık söyliyeyim ki, Zonguldak ve 
Karabük gibi memleketin sanayiinin yegâne 
yükselme kaynağı ve merkezi haline getirilen 
sanayi bölgeleri ve hattâ istikbalin sanayi mih
rakı mhaiyetini alan o yerlerde, demin arzet-
tiğim IBOO derecei hararet karşısında, açık saha
da dökecek teri kalmıyan vatandasın az zaman 
zarfında almış olduğu hastalık nevrit, zatür
rie, zatülcenp, veremdir. Bunları meslek hasta
lığı olarak kabul etmemek akıl kârı değildir. 
Bu hastalıkları aldıktan sonra işçi köyceğizine 
gitmekte ve bir daha dönememektedir. Onu 
artık bulamazsınız. O bölgelerde verem hasta
lığı çoktur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaldı
ğının Karabük'te, Keltepe ki ben ona Cîültepe 
diyorum, birer sanatoryum veya verem hasta
nesi kurulması için teşebbüse geçmesi yerinde 
olur. Sonra; Nazilli havalisinde de bu gibi iş
çi sanatoryumları açılması lâzımdır. Çünkü bu 
muhitler devamlı işçi hastalığına mâruz iş yer
lerinin bulunduğu yerlerdir. Bu civar köylerden 
beş on kurıışcağız kazanmak maksadiyla gelen
ler bir müddet sonra hastalanmaktadırlar. Ora
larda zatürrie, zatülcenp ve verem gibi ciğer 
hastalıkları sık sık vukua gelmektedir. 

Arkadaşlar; memlekette verem çoktur diye 
mütemadiyen şikâyet ediyoruz. Fakat bu hasta
lığın işçilerin bakımsızlığından, sıhhi durum 
hırının bozukluğundan ileri gelmekte olduğunu 
hiç hesaba katmıyoruz. Binaenaleyh bunun gi
bi. isten mütevellit hastalıkları derhal meslek 
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hastalıkları meyanına almak lâzımdır. 

Sayın Bakan, meslekî hastalıklar hususunda 
tetkikatta bulunduklarını beyan buyurdular. 
ben bunu bir teminat olarak kabul ediyorum. 

İş kazasına uğrıyan l)ir vatandaş nasıl has
taneye yatırılır? Arkadaşlar, bu, yürekler acı
sıdır. Bakınız, iş kazasına uğrıyan bir işçi, eli
mizdeki mevcut İş Kanunu mucibince ve İşçi 
Sigortaları Kanunu gereğince, iş veren işçiyi 
hastaneye kadar götürmekle mükelleftir. Hasta
neye vardıktan sonra onun sahibi tanrıdır. Ever 
bir içki yüzünden birisini yaralıyan bir adamı 
eürmü meşhuttur, derler delail kaybolur diye 
hastaneye yatırırlar. Fakat iş kazasına uğrıyan 
yavrucak, vatandaş hastaneye gelir yatak yok
tur, geri döner, kapu, kapu dolaşır, kolu, bacağı 
kesilir. Bunun mesulü yoktur. Yalnız Devlet 
idaresinde bulunan, Çalışma Bakanlığına bağlı 
İşçi Sigortaları Kurumunun tazminat ödemesi
dir. öyleya ; o Öder, fakat asıl iş ölmüşü öde
mek değil, ölmemesini temin etmektir. Burada, 
Çalışma Bakanı derhal kanunlardaki bu irti
batsızlığı izale ile, bu yerlerde kazaya uğrıyan 
işçinin oraya gelir gelmez yerleştirilmesinin te
minidir. Bunları mahallinde gördüm, Sayın Ba
kan da vâkıf oldukları ve tetkik edilmekte oldu
ğunu söylediler. 

İşçi hastaneleri; sanatoryumları: 
Arkadaşlar, burada demin biraz sebeplerini 

arzettiğim; hassasiyetle üzerinde durmak millî, 
iktisadi, sınai, içtimai ve her cepheden borcu
muz ve Türk tarihine karşı en büyük mesuliye-
timizdir. Türk vatandaşını, Türk işçisini hasta 
etmek değil, hasta olursa tedavi etmek de bize 
borçtur. Karabük'te Amasra limanı, Zongul
dak'ta Deniz Kulübünde ve başka yerlerde işçi 
tesislerini, işçilerin dinlenmesi için yapılan yer
leri-gördük. Fakat bir günlük mesafe olan 
Amasra'ya işçinin gidip gelmesi bir meseledir. 
Orada bir tepecik var. Gayet güzel sanatoryum 
olabilir. Amasra işçilerinin buradan istifadesi 
için kamyonla bir günlük yere gidip gelecek
lerdir. işçiler için bu müşküldür. Memurlar için 
belki faydabahş olabilir. Fakat biz Türk işçisi 
için deniz kenarında köşkler değil, sayfiyeler, 
yalılar değil, kendine yakın olan ve yorgun vü
cudunu dinlendirecek yerlerde Devlet müesse
seleri halinde dinlenme yerleri ve sanatoryum
ların kurulmasını çok yerinde göreceğine inan-
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dığımız Hükümetten rica etmeyi muvafık bul
duk, 

Zonguldak'ta Deniz Kulübü var, gittik, gör
dük. Yalnız orada bir lükslük var. işçi kömür 
ocağının ağzından çıktığı zamanda maalesef çok 
müzeyyen, çok müdebdep, müşaşa, mutantan, 
hep eski kelimeleri kullandım, lüks bir hayatın 
kurulmuş olduğunu, cennetasa parkların çakıl
larla döşenmiş bahçelerin, yanından geçer ve 
mütevazi işçi pavyonuna gider. Bu masraf bira/. 
işçiye ücret haline intikal ettirilse her halde çok 
daha iyi olacağı gibi, işçinin maişetine bira/. 
medar olacağı şüphesizdir. 

Bu da ayrıca düşünülmelidir. 
Izmirde Çalışma Bakanlığının bir Çalışma 

hastanesi var. Biz onları raporlarımızda yazdık. 
Tevsi edilebilecek bir mahiyettedir. Bunları 
tevzi edilecek yerlerde tevzi etmek, olmıyan 
yerlerde, tasarruf gayesi ile elden bırakmamak 
şartiyle; işçi pavyonları ilâve etmek lâzımdır. 
Denizli ki ; bu mmtakada 16 kooperatif vardır. 
Sayın Ekonomi Bakanı bunları bilirler. Bu 
mmtakada 180 bine yakın işçi çalışmaktadır. 
iş Kanununun mevzuuna dâhil olmamakla be
raber, geçen roparlarda da vardır, bu ve bu
nun yanında sathı bahirden üç metre kadar 
aşağı olan meşhur Nazilli Fabrikasının felâket
zede, tropika ve sair hastalıklara tutulanları
nın tedavisi için, Buldan'da bir sanatoryum 
açılması yerindedir. Burası bölgelere daha ya
kındır. Burada Bakanlığın tetkikatını haber 
aldım. Orada işçiler için bir sanatoryum kurul
ması imkânı vardır. Hasta işçileri korumak için 
bilhassa çok faydalı olacaktır, .buna ihtiyaç da 
vardır. Bu husus üzerinde de tetkikat yapmakta 
olduklarını Sayın Bakan ifade buyurdular, in
şallah bu kuvveden fiile çıkar. 

Arkadaşlar; asıl feci bir cihete temas edece
ğim. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 ne i 
maddedeki ufacık cümle doktorlarımızın isti-
fadesinedir. Af buyursunlar; ben doktorlarımı
zı beşeriyet namına daima insani ve ruhi müş
fik eller olarak kabul etmişimdir. Onlar bu 
maddenin boşluğundan istifade etmişlerdir, iş 
Kanuniyle iş yerlerini kontrole salâhiyeti haiz 
olan Devletin resmî doktorları dahi 15 iş ye
rine kadar o yerin hususi doktoruyum diye' pa
ra almışlardır. Bilhassa bunu istanbul'da gör
mek, bana elem verdi. Raporumuzda da teba-
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rüs ettirdiğimiz.gibi onlar bir gün olsun iş yer
lerine uğramış değildirler. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Onlar: ayın bi
rinde giderler. 

HULUSİ, ORAL (Devamla) — Eve tSedad 
Pek arkadaşımızın, dediği gibi.... 

ALİ RİZA ARİ (istanbul) — Para almış 
bir kere gitmemiş olanlar vardır. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Sağlık I s 
katı lığının tamimini gördüm. Biz kitap üzerin
de çalışıyoruz, işçi de" iş üzerinde çalışıyor. Biz 
oraya yalnız kitapla, bilgi ile, buralardaki ko
nuşmalarla evet yapacağız diyoruz. 

ALÎ RİZA ARI (İstanbul) — Birçok kadro
su vardır, hiçbir şey yapmamıştır. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Eğer ben sa
hibi iktidar olsaydım «cağız, cağız» diye müs
takbel sigasını Türk lügatmdan silerdim. Çün
kü cağız, cağız deniyor ortada bir şey yok. 
Eğer kalkınmak, eğer yürümek, eğer dimdik 
ayakta durmak istiyorsak sağlam bünyeli ve 
sağlam bünye üzerine sağlam dimağı, üzerinde 
taht kurduğumuz, memleket dediğimiz, vatan 
dediğimiz yerde bünyeleri sağlamlaştırmaya 
mecburuz. 

Arkadaşlar llıfzıssılıha Kanunu ve İş Kanu
nu ile 100 - ,500 e kadar işçi kullanan yerlerde 
revirler olacak. Yok, yok doktoru yok ki revi
ri olsun. Reviri olan yerde tek bir yatak du
varda asılı bir çanta bir oda. İşte revir, işçinin 
sağlığı oraya bağlanmıştır. Ne doktor var, ne 
de bakan ve ne de gören. Hattâ 500 den fazla 
işçisi olan yerler hastane kuracak. İşte İzmit 
nerede-hastane?-Birbirine yakın olan yerler 
müşterek hastane kuracaklar. Nerede yok? 
Hükümleri koymuşuz, ama tatbikat yok. Bina
enaleyh arkadaşlar işçinin sağlık durumu bu 
vaziyettedir. Yine kendilerine teşekkür: ederim 
bizzat Çalışma Bakanının açıkladıkları gibi iş
çilerin- sağlıkları korunmakta değil düşünülme
mekte bile. (Alkışlar). 

Dr. M. KEMAL ÖKE (İstanbul) — Çok 
şayanı teessüftür ki, bu iş Bakanla istizahta 
bulunan arasında görüşülüyor. Onun içindir ki, 
kapalı gidiyor, ve bütün mesuliyet «de hekimle
rin sırtına yükleniyor. 

Hekimlerde midir, bunun mesuliyeti yoksa 
bu İş Kanununu tatbik edenlerde mi? Ne yapa
lım müzakerenin sistemi hekimleri söz söyle

mekten mahrum ediyor, esassız konuşuyoruz, 
net icesiz dağılıyoruz, 

ÇALIŞMA HAKANI TAHSİN BEKİR HAL
TA (Rize) Müsaade buyurursanız bendeniz 
izah. edeceğim. 

I »AŞKA N. --- Üçüncü soruya geçiyoruz. 

.V. - - Denizli Milletvekili 1 fulü si Oral'nt, 
kalifiye işçi re işçi erleri re şilelerine eldir so
rusuna Çalışma Hakanı Tahsin Hekir Jialta'nrn 
sözlü cevabı ((i/145) 

HAŞKAN — - Önergeyi okutuyorum; 

l>. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Çalışma Hakanlığı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla, rica. ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Ora I 

Kalifiye işçi ve işçi evleri ve siteleri: 
1. - Mütehassıs işçi yetiştirmek ve yerleş

tirmek hususunda ne gibi tedbir alındığı, .'»4r>7 
sayılı Kanunun tatbik derecesi, teknik tedri
satla. i>; birliği yapılıp yapılmadığı ve ne yapıl
ın akta olduğu, 

2. — Huğun işçilerimizin ehliyet, kabiliyet, 
muvaffakiyet gibi ilerleme yollarındaki ham
lelerinin takdiri ölçüsü ne olduğu ve bu husus
ta iş verenle beraber işçiyi temsil edon bir 
şahsiyetin dâhil olacağı kurulun lüzum ve ade
mi lüzum ciheti, 

-'!. — Zaruri olarak, iş yerinden ayrılan işçi
nin gerek yerine alınmasında ve gerek başka 
yere alınmasında ayrılma müddetinin kıdemi
ne zammı keyfiyetinin ne olduğu ve ne tedbir 
alındığı, 

4, — Birbirine-uymaz şekilde tatbik edil
mekte olan sosyal, yardım hususunda ne .dü
şünüldüğü. 

ÇALİŞMA BAKANİ TAHSİN BEKİR HAL
TA (Rize) — Efendim; bu konunun cevabına 
geçmeden evvel, bilhassa bir noktaya ilişeceğim : 
Soru sahibi arkadaşım, benim de esas itibariyle 
iltihak ettiğim gibi, sağlık ve iş emniyeti bakı
mından işyerlerinin tatmin edici olmayışını aşağı 
yukarı doktorlara atfettiler. Ben bu noktaya te
mas ederken sebepleri üzerinde fazla durmadım. 
Kısaca arzedeyim •: Biı durumun hekimlere atfı 
doğru değildir. İler meslek erbabı gibi hekimler 
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arasında vazife aksaklıkları olabilir. Fakat iş 
yerlerinde sağlık ve tedavi durumunun iyi,olma- ; 
yışmın esas âmili bu değildir. îş verenlerin, ay- î 
nı semtlerdekilcr arasında birleşerek gerekli ; 

malî fedakârlığı yapmamış, tertipler al
mamış olmaları başlıca sebeptir. Dağı- I 
nık durumda birçok iş yerleri, bu işi yapacak şe
kilde doktor tutmak hususunda malî fedakâr- ; 
lığa tabiî katlanmıyorlar. Az para alan I 
doktor da muhtelif iş yerlerinde vazife almak zo- \ 
runda kalıyor. Onun için buralarda lâyıkı veç- • 
hile çalışmaya zaman bulamamaktadırlar. îş yer- ; 
lerinin bazıları, malî imkânsızlıklar yüzünden te- j 
davi için fazla para ayıramamaktadırlar. Muay
yen bir semtte bulunan iş yerlerinin kendi arala- I 
rmda birleşerek müşterek sıhhi merkezleri vücu
da getirmeleri esası üzerinde hareket edilmesi ve ; 

tedbir alınması mümkündür. Bu itibarla yapıla
cak iş, muhtelif iş yerlerinin, kendi aralarında 
birleşerek kanunun bahşettiği imkânlardan da ; 
faydalanarak işbirliği yapmalarıdır. îş Kanunu- \ 
nun hükümlerinin her noktada kâfi derecede tat- ; 
bik edilmemiş olması söz konusu olmuştur. Bunu, 
İni şekilde kabul etmek lâzımdır. Bunun üzerin
de Bakanlık teşebbüse geçmiş bulunmaktadır. Fa
kat takdir buyururursunuz ki, evvelce kurulmuş 
olan iş yerlerini, bunların maddi durumlariyle 
mütenasip imkânlar dairesinde ıslahı biraz za
mana muhtaçtır. 

Bu itibarla, muhterem arkadaşımızın mevzuu 
deşmiş olması yerindedir; bu mevzular Bakan
lığımız tarafından ele alınmıştır. Aynı zamanda 
.Sağlık Bakanlığı ve diğer alâkalı teşkilâtla teşriki 
mesai ederek, derhal mümkün değilse de, za
manla bir neticeye varmaya çalışıyoruz. 

Şimdi soruya geçiyorum: Mütehassıs işçi ye
tiştirmek ve yerleştirmek hususunda ne gibi ted
bir alındı? 

3457 sayılı Kanunun tatbik derecesi, teknik 
tedrisatla iş birliği yapılıp yapılmadığı ve ne ol
duğu: Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere 
elimizde 3457 sayılı bir kanun mevcuttur. 

Bu kanuna göre işçi vasatisinin yüz veya da
ha fazla olan maden oeaklariyle sınai müesseselere 
çırak, kalfa ve ustaların meslekî bilgilerini artır
mak üzere kurslar açılması gerekmektedir ve bu 
kanunun tüzüğü de çıkmıştır. Bizim elimizdeki 
malûmata göre aşağı yukarı 105 müessese bu hük
me tâbi olmaktadır. Fakat bunlardan 1939 -1947 
seneleri arasındaki devrede ancak? 36 smda de-
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vamlı surette kurslar açılmış bulunmaktadır. Bu 
kurslar girenler için hakikaten teknik İmsusatta 
mümkün olduğu kadar faydalı olmuşlardır. Fa
kat bu kursların, kanunun derpiş ettiği şekilde 
tam hedefine' ulaşmış bir şekilde eksiksiz bir ne
tice verdiğini ifade etmek mümkün değildir. Bu
nunla beraber hiç müfit olmamıştır da diyemeyiz. 
Mümkün mertebe müfit olmuşlardır. Fakat ka
nunun istediği bir netice sağlanmamıştır. Bunun 
da muhtelif sebepleri vardır. Bunlar, bilhassa 
harb yılları başında sekiz saatlik mesaiden 11 sa
atlik mesaiye geçilmesi; muhtelif ekipler halinde 
çalışılması ve bu kadar çalışan bir işçinin ayrıca 
6 saat gibi bir zamanla kursa tâbi tutulmasının 
güçlüğü gibi şeylerdir. Bununla beraber memle
ketimizde kalifiye işçi bakımından bu kanunun 
fevkalâde ehemmiyeti vardır. 

Biz işçimizi ne kadar verimli kılabilirsek, 
az adamla çok iş görmeyi ne kadar mümkün 
bir hale getirebilirsek, ücret dâvası da ozaman 
esaslı bir surette halledilmiş olacaktır. 

Bir kısım sanayii ilerlemiş, ileri bir işlet
meci memlekette, bir işçinin yaptığı işi bizde 
üç işçi yapmaktadır. Maliyet faktöründe de 

Bunun bariz misali Zonguldak işletmesidir: 
Biz 28 000 işçi ile ancak dört milyon ton tu-
vönan. çıkarabilin ekteyiz. Fakat yalnız işlet
mede amelemizin kalifiye olmaması da buna 
âmil değildir; tesisat da eskidir. bunların da 
ıslahı lâzımdır. Bu itibarla arkdaşlar; işçiyi 
kâfi derecede yetiştirmeden, hattâ arzettiğim 
gibi verimli bir hale getirmeden ücret bahsini 
dfc halletmiye imkân yoktur. Teknik vasıtala
rın ikmalini ve bilgi bakımından kifayeti 
temin edecek olan bu kursları bilhassa iş yer
lerinde mümkün olduğu kadar devamlı suret
te takip ederek işçinin mesaisinden istifadeyi 
geliştirmek zarureti vardır. 

Bugün işçilerin ehliyet, kabiliyet, muvaffa
kiyeti gibi, ilerleme yollarındaki hamlelerinin 
takdir ölçüsünün ne olduğu ve bu hususta 
iş verenle, işçiyi temsil eden bir şahsın da 
dâhil olacağı kadronun lüzum ve ademi lüzu
mu ciheti; 

Ehliyet, kabiliyet, muvaffakiyetin, takdiri, iş 
yerindeki işletmeciliğin en esaslı vasıflarından 
birisidir. İşletmecilerimiz makine kullanmasını 
bildikleri kadar, insan kullanmasını da bilir-
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lerse, memleketin istihsal dâvasında en esaslı 
bir hamleyi yapmış olacağız. Bizim, Hükümet 
olarak yapacağımız iş, işletmecileri bu yola imâ
le edici maddi ve mânevi tedbirleri almaktan 
ibarettir. Bu hususta işçi ve iş verenlerin fab
rikalarda teşriki mesaileri hakikaten ehemmi
yetli bir dâva olarak, son zamanlarda Beynel
milel Çalışma Teşkilâtı tarafından da ele alın
mıştır. Kendilerinin bu hususta bir mütalâa 
ve fikirleri varsa bundan istifade etmek iste
rini. Henüz tetkik safhasında olan bu mesele 
hakkında henüz tekemmül etmeden Hükümet 
adına bir mütalâa yürütmenin doğru olmıya-
cağmı da kabul buyururlar zannederim. 

Zaruri olarak iş yerlerinden ayrılan işçinin 
kendi yerlerine veya başka yerlere alınma
sında ücret ve kıdem zammı keyfiyeti: 

Bu husus ta iş Kanununa taallûk eden bir 
konudur, iş Kanununun tâdili dolayısiyle ele 
alınması tabiidir. 

Birbirine uymaz şekilde tatbik edilmekte 
oları sosyal yardım konusunda ne düşünüldüğü: 
Ücret tarifeleri arasında olduğu gibi, diğer sos
yal yardımlardaki ahenksizlik malûmdur. Bu 
ahenksizlikleri biz, telkinlerimizle kısmen ber
taraf edebiliriz. Bakanlık son zamanlarda esas
lı tedbirlere geçmiştir, işletmelerin, Vekâletle
rin temsilcileri davet edilmiştir, işin hususiye
tine göre alınabilecek tedbirler üzerinde çalış
malar devam etmektedir. 

HULÛSl ORAL (Denizli) — Asıl mühim 
olan dördüncü maddeyi unuttular, işçi evleri. 

BAŞKAN — o ncü sualde işçi evleri dâhil
dir, onun hakkında malûmat verecekmisiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSlN BEKÎR BAL
TA (Devamla) — Suali lûtfedermisinizl 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Dördüncü su
alde; büyük sanayi merkezlerindeki işçilerin 
mülkiyet sahibi ettirilmesi ve bunların müte
vazı, küçük evlere sahip kılınmasıdır. 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSlN BEKİR BAL
TA. (Devamla) —• Bendenizin sualinde yoktur. 
Lütfen kendileri tavzih ederlerse cevap arzede-
rim. 

BAŞKAN — Sonra kendileri cevap verecek
ler o suale. Buyurun Hulusi Bey. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; 
işçilik baremi ve işçilik primi işin ve işçinin 
menfaati içindir. Geçmiş tarihe gitmiye lüzum 
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yok. 20 sene evvel tanzim elliğimiz 8İS sayılı 
Borçlar Hukuku Kanunumuz çıraklığa taallûk 
eden ve işçi yetiştirmeyi tazammım eden ve ni
hayet .').'}() ucu maddesiyle çok güzel hükümleri 
ihtiva ex\tm bir kanun bize büyük bir esas ver
mektedir. Maddeyi okuyorum: (Çıraklık muka
velesinde usta çırağa sanatı olanca dikkatiyle 
öğretmeye mecburdur. Usta, çırağın mecburi 
derslere devamına nezaret, ve mesleğine ait 
mekteplere ve kurslara gitmesi ve çıraklık im
tihanlarına iştirak eylemesi için lüzumlu olan 
zamanlarda müsaade vermekle mükelleftir. Çı
rak kaideten geceleri ve pazar günleri işlemez.) 
Şu hüküm 20 sene evvelki hükümdür. Biz bu
nu tş Kanununun 64 ncü maddesine almış ve 
o madde ile işçiyi yetiştirmek için iş ve işçi bul
ma kurumunun vazifedar olduğunu ele almış ve 
orada açık hükümler koymuşuz. Kurslar aça
cak, lâzımgelen tedbirleri alacak, yapacağız. 
Fakat yine arzedeyim. 12 senedenberi bunları 
açmak şöyle dursun itiraf etmeliyiz ki, ustalık 
ve çıraklık devrini arattıracak kadar iş Karnı 
mına tabi olan yerlerde geri gitmişizdir. Şimdi 
halen hepimiz görüyoruz, 10 kişiden aşağı ber
ber, bakkal, tüccar, dokumacı, kunduracı, bez
zaz şu veya bu kimseler işçi çalıştırırken ya
nındaki bulunan çırağı mektebe gönderir. Fa
kat bizim bu iş yerlerimizde 12 yaşından aşağı 
çocuklar vardır, mektep çağındadır, mektebe 
gitmez. 10 işçiden aşağı çalıştıran bir yere gi
derseniz, oranın sahibi çocuğa üstbaş yapar, 
onun ruhunu okşar ve ona falanın çırağı de
dirtmek için her şeyi yapar. Hattâ ona baba 
vaziyetini alır, emsali arasında akrabasına ve 
ana babasına da yardım yapar. 

10 kişiden fazla işçi çalıştıran yerlerde bun
ların hiçbirisini bulamazsınız. Bu yerlerde kurs
lara ve saireye devam şöyle dursun, bunlardan 
yalnız ve yalnız randıman almak üzere çalıştır
ma düşünülür. Orada çalışan çocuğun sıhhatini 
ve bilgisini artırmak asla düşünülmez. 

Şimdi, iş ve işçi Bulma Kurumu ne yapmış
t ı r : Evet, istanbul'da bir hizmetçi kursu ve bir 
matbaa kursu açmıştır. Ankara da Öyle. Bizim 
aradığımız bu kurs mudur? Bîr de çocuklu 
bir kurs açmıştır, istanbul'da, ismini unuttu 
ğum bir fabrikada 50 - 60 çocuklu bir kurs aç
mışlardır. Zannederim Sayın Bakanın dedikleri 
kurs bu kurstur. Bu ana kadar dünya tekâmü-
lâtııvda mutlak mektep tarzındaki kurslardan mı 
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mucitler, sanatkârlar, mütehassıslar yetişmiştir? 
Hayır. 0 halde karınca kaderince, biz de bunları 
açmcıya kadar elimizdeki mevcut eski hükümden, 
tş Kanunundan ve nihayet 3457 sayılı Kanun
dan olsun istifade etmeliyiz. Dedikleri gibi işçi 
sayısı yüzü mütecaviz olan yerlerde bu kurslar 
açılamaz mı idi'? Bütün teknik vasıtaları cami 
olan meslekî bilgili adamlardan mı istifade, etmek 
lâzımdır. 3457 sayılı; sınai müesseseler ve ma
den ocaklarında meslekî kurslar açılmasına dair 
olan kanun 100 işçi çalıştıran müesseselerde 
çırak, kalfa ve ustaların meslekî bilgilerini artır
mak üzere kurs açılacaktır diyor, mektep açıla:-
cak denmemiştir. Binaenaleyh, borçlar- huku
kundaki ahkâmı burada daha mütekâmil şekilde 
bu kanuna girmiş ve bu kanunun tatbiki da Ça
lışma Bakanlığına verilmiştir. Fakat, teessür ve 
teessüfle arzedeyim ki, yalnız Karabük müstesna, 
diğerlerinde bu hususu görmedik ve sorduğumuz 
zaman 28 bin işçi çalıştıran Zonguldak'ta bile 
buna rast livam ad ık, bize faydası yoktur dedi
ler. Faydası vardır, zaten faydası olmıyan şeyi 
Yüksek Meclis kamun haline koymaz, faydası var
dır, fakat tatbik edilmemiştir. Bu, tatbik edilme
yince, diğerleri de mühmel kalmıştır. 

Hattâ, kanun daha ileriye gitmiştir; yekdiğe
rine yakın olan müesseseler bu sahada birleşerek 
dahi bir müessese, bir kurs açacaklardır. Lâkin 
bu yapılmamıştır, ve yapılmadığı için semeresini 
verememiş olan bu mevzu inşaallâh yapıldığı za
man kuvveden fiile gelecektir ve bize faydalı 
olacaktır. Ve arzettiğim bir çok noksanları ta
mamlamak yoluna gilmiş olacaktır. 

Bugün ücret verdiğimiz işçilerin ne gibi ihti
sasa, ne gibi işlere alındığı, verildiği hiçbir suret
le belli değildir. Bir işçi geldi, bu işçi şu veya 
bu şekilde tanınmış bir adam. tarafından gönde
rilmiş veya gönderilmemiş, yahut da herhangi 
bir ihtiyaç sebebiyle, nıakına dairesinde iş var, ve
rir misin? Veririm, gibi tesadüfle ve şahsi ar
zu ile alınır. Halbuki, o işçi vaktiyle ocakta 
çalışmış veya başka bir yerde çalışmıştır. Eline, 
İş Kanunu mucibince bir karne verilmesi, hüsnü 
hal mazbatası verilmesi lâzımgelir. Fakat ma
alesef biz de hiç bir işçinin elinde bugün duru
munu tesbit eden bir karne veya vesika yoktur. 
(îelişi güzel ve yalnız ve yalnız gündeliğini dol
durmak ve iş veren, iş yaptıran da onu iyi kötü 
çalıştırmak suretiyle intifa yolunu tutmaktadır. 

Hâlâ, sanayileşme, makineleşme devrinde bu 

yollarda en ufak bir tedbir alınmamıştır. Halbuki 
elimizdeki kanunlar buna müsaittir. Yalnız bu
rada istitraden- söyliyeyim, gözüme ilişti, Umu
mi llıfzıssıhha Kanununun 173 ncü maddesi, 
(Sayın Bakanın dinlemelerini rica .ederim). 12 
yaşından aşağı bütün çocııklai'in fabrika ve ima
lâthane gibi yerlerde çalıştırılmasını nıenetmesi-
dir. 

Arkadaşlar; sekiz arkadaşınım da imzalarını 
ihtiva eden raporda da belirttiğimiz gibi burada 
da işaret etmek isterim ki, 7 - 12 yaşına kadar 
olan çocuklar bu gibi yerlerde çalıştırılmakta
dırlar. Bunu önlemek, bilhassa bu yavrucukları 
vaktinden evvel israf etmemek için bunu da bu
rada söyleyip geçiyorum. 

Mecburi askerlikten mütevellit zaruri olarak 
işçiler iş yerlerinden ayrılıp gittikten sonra dö
nüşünde bu ayrılma müddetinin ileride mutasav
ver olan Kıdem ve Tekaütlük Kanununa tesiri 
olacağı için bunun kıdemine zam keyfiyetini bey
nelmilel Çalışma Teşkilâtının da akillerinde ve 
tavsiyelerinde mevzuubahis olduğunu okuduk. 
Sayın Bakan Orta Şark toplantısında bu tavsiye
lerin, bu noktada icraat bakımından derdesti takip 
ve tesbittir dediler. Fakat Beynelmilel Anlaş
maya dâhil, olan Devletlerle bir akde istinadet-
mekten ziyade o akde esas olacak olan bir hakkın 
memleketimizde kabulü, ileride iddia için1 orada 
da bir mesnet olabilir. Bu, bir memurun, bir 
müstahdemin memuriyetten ayrılıp askerliğini 
yaptığı zaman da nasıl kıdemine zamınedili-
yorsa, bir memur gibi yine, Devletin aynı hizme
tini yapan bir işçinin de kıdeminin her halde elde 
tutulması memleketin nefi ve kalkınma unsurla
rının korunmasında çok büyük rol oynıyacağını 
tahmin ediyorum. Sayın Bakan buna ait nokta i 
nazarları varsa söylesinler dediler. Ben noktai 
nazardan ziyade kendi mütehassıslariylc beraber 
bu alanda daha hassas davranacaklarına eminim. 

tffcııdim; soruda bir de şu vardır:Büyük sanayi 
merkezlerinde mülkiyeti işçiye intikal edecek mü
tevazı işçi evlerinin yapılması, ve münferit evler 
temini hususundaki düşünceleri. 

Arkadaşlar; bir insan insan olmak dolayısiylc 
dünyaya gelir gelmez, gayet tabiî olarak, hepimiz 
biliriz, gıda, korunma, yaşama ister. (îıda ücret, 
korunma mesken dâvası ve yaşama idealidir. 

Şimdi bizim çiftçimiz, Tanrıya çok şükür, 
bir toprak sahibidir, barınacak bir evciğe sa
hiptir ve yurdun bütün gelecek felâketlerine 
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göğüs gerecek salâbeti haizdir. İşçi; evi olmıyan, 
ekmeğini çıkarmak için çoluk çocuğunu bir yuva-
cıkta bırakarak köprü altlarında filan yatıp 
kalkmaktadır. Bunları vatana bağlıyacak bir 
toprak sahibi etmek ve dolayisiyle vatana bağlı 
yetiştirmek ve iş yerini sağlamak bizim üzeri
mize düşen sosyal borçlardandır. 

Memnuniyetle biraz sonra konuşacağımız; An
kara Belediyesi sınırları içinde hem bina inşaatını 
teşvik, hem de teshil tasarısı gibi işçi merkez 
lerinde de bu yollara gitmenin ne büyük bir 
muvaffakiyet olacağını şimdiden kendi kendimi 
tebşir eder mahiyet 1c görüyorum. 

Arkadaşlar, Ankara'da işçi evleri için koo
peratifler teşekkül etmiştir. İstanbul'da da Bey
koz civarında debagat ve canı fabrikaları civa
rında, Bakırköyde mensucat fabrikaları civa
rında gece kondu evlerinin yapıldığını gördük. 
İşçi, tabiat kanununun kendisine verdiği ilhanı 
la siteler kurmak için merkezlere bağlanmak 
ve oradan ekmeğini çıkartmak için ellerine ge
çirdiği beş on kuruşla derhal bir mesken yap
tığını görmekteyiz. Bugün İngiltere'nin de ka
bul ettiği Bcveriç pilânına göre işçi siteleri dâ
vasına bizi tabiat kanunlarına biraz yaklaştır
makta ve sürüklemektedir. Bu cepheden Sayın 
Bakanın noktayı ımzarlarını rica etmiştim. Bu
nun faydaları, işçi kazandığı ekmeği yedikten 
sonra en yakın bir yerde istirahat etmek, çotu
ğuna ve çocuğuna, kavuşmak ve orada müteva/î 
kendine mahsus hayatını iş yerine yakın ma
halle getirmeye çalışmaktır. Yoksa Beykoz'a. 
gitmek için Bakırköyden, Silâhta rağaya gitmeı* 
için Aksaray'dan, 8 saat yerine 10 saat çalışır
ken dört saatini de yollarda geçirerek hitap 
düşen işçi, işçi değildir. 

ALİ RİZA ARI (İstanbul) — Karabük'te 
çalışmaya gelmek için her gün iki saatlik me
safedeki köyüne gidip gelen işçi vardır. 

HULUSİ ORAL (Devamla) —• Bu çok ehem
miyetli bir iştir1. İşçinin takatiyle alâkadardır. 
Devlet İktisadi Teşekkülleri kendi bölgelerinde 
işçiyi bağlamak için mütevazı evler yapmalıdır. 
Fakat bu yapılacak evleri, yeknesak bir şekilde 
değil biraz da işçinin zevkine uygun olacak şe
kilde muhtelif vaziyette ve bahçeler içerisinde 
yapmalıdır. Bunda, iki fayda mütalâa edilebilir. 
Devlet bunu yapmak ve mülkiyetini işçiye tem
lik edip parasını peyderpey almak suretiyle 
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verecek olursa hem Devlet harcadığını geri ala
cak ve hem de işçi oraya bağlanıp bahçesinde 
çocuğu ve kendisi de çalışıp evine bağlandığı 
gibi fabrikaya da bağlanarak oradan ayrılmıya-
cak ve daimi surette orada bir işçi ailesi yer
leşip işçi temini daima kolaylaşacaktır. 

İşte faydanın birisi budur, ikincisi, işçinin 
zindeliği, kuvveti kalacak ve daha kuvvetli ola
rak memleket kalkınmasında büyük yardımlar 
yapacaktır. Binaenaleyh işçi sitesi meselesi 
memleket için bir ölüm kalım dâvası kadar mü
him olan bir mevzu haline gelmiştir. Nasıl şimdi 
Ankara hakkında düşünüyoruz, memur ve işçi
lere ucuz evler vermek emelindeyiz; bunun gi
bi kasabalarda oturan bütün işçilere de ucuz 
evler temin etmek yerindedir. Şehrin lüksü, 
güzelliği ve âsarıatika bakımından münasebeti 
diyerek şehrin süsünü bozacak zihniyetiyle ge
cekonduları yıkalım, yerlerine pılân dahilinde 
olarak yenilerini yapalım zihniyetinden ziyade 
bunları oldukları yerde bırakıp, onlara bura
larda daha iyi evler yaparak oraları düzeltmek 
ve kendilerine tendik etmek mümkün olmakla-
beraber halli kolay bir iştir. Ona, sen bu evin 
sahibisin demek o işçiyi tatmin etmek demek
tir. Bu hususu işçilerin kesif bulunduğu mahal
ler için ele almayı bu konu ile meşgul bütün 
arkadaşlar da. faydalı bulmuşlardır. 

Sosyal yardım işlerine gelince: Sayın Baka
nın dedikleri gibi, nihayet sosyal yardım olması 
itibariyle, iş verenin takdirine, kendi işindeki 
istihsale tesiri olan bir şeydir. Clidip gelme ve 
vakitten kaybetmemek için yapılan bir yardım
dan ibarettir. Bu yardım yavaş yavaş tanzim 
edilip bir şekle doğru bağlanacaktır. Temenni 
edelim ki, faydalı bir şekle konulsun. Yoksa, bazı 
yerlerde yediğimiz gibi, taşlı bulgurdan ve çü
rük bakladan ibaret olmasın. Bu husustaki arze-
deceğim noktalar bunlardan ibarettir. 

/. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın-, 
İş Kanunu ile ilgili kanunlarda yapılması zaruri 
değişiklik ve yeni tasarı ve- tüzüklere dair 
sorusuna Çalışma Hakanı Tahsin Bekir Balta'-
nın sözlü cevaht (G/143) 

14 . V . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Çalışma Bakanlığı tara

fın dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı-
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larımla dilerim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

Kanunlarda tadilât, yeni tasarı ve nizamna
meler: 

1. — îş Kanununda ve ilgili kanunlarda ya
pılması zaruri olduğu ilân edilen hükümlerin 
tadil tasarıları, 

2. — Emeklilik, hastalık, işsizlik, ölüm gibi 
hallerde tatbik edilecek hükümleri havi tasarılar, 

3. — Tarım, deniz, hava işçileri gibi 3008 sa
yılı kanun dışında kalan işçilerle, miktar itiba
riyle bu kanun dışında kalan işçiler hakkındaki 
tasarılar, 

4. — Kanunen çıkarılması lâzımgelen (asga
ri ücret tarifesi gibi) nizamnamelerin çıkarılma
ması sebepleri ne olduğu, 

5. — îş mahkemeleri tasarısı ve bu tasarı çı
kıncıya kadar işçilerin iş veren yanındaki çık
ma ve çıkarma hususundaki salâhiyetlerin dere
cesinin tâyini ve çıkarma işinde işçiyi koruya
bilmek için ne düşünüldüğü, 

6. — Sekiz Milletvekilinin Verdiği rapor ne
ticesi. 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSÎN BEKlR 
BALTA (Rize) — Efendim, bana tevdi olunan 
sual önergesinde arkadaşımızın bahsettiği kısım 
mevcut değildir. Mevcut olmadığı için de arze-
demedim. Maahaza şimdi arkadaşımın izahatın
dan anladım ki; mesele, işçiyi fabrika civarında 
yerleştirmek veya yerleştirilmesi mümkün olmı-
yan hallerde işçinin bulunduğu yerle fabrika 
arasında devamlı bir irtibat ve muvasala sağla
mak ve işçiyi içinde oturduğu, yerleştirildiği 
meskene sahip kılmak meselesidir. 

Bu, hakikaten üzerinde önemle durulması ica-
beden ve devamlı tedbirler istiyen bir konudur. 
Hepimiz biliyoruz ki, bilhassa işçi iskânı dâva
sında, Devlet işletmeleri ve bunların başında Ka
rabük bir örnek teşkil etmektedir. Gerçi Kara
bük ?ün bugün ulaştığımız iskân durumu ile va
rılmasını istediğimiz ideal bakımından tatmin
kâr değildir. Ama eskisine nispet edildiği zaman 
Karabük denilen bir bozkırda Cumhuriyetin 
kurmuş olduğu ve bu harb içinde memleketin 
esaslı bir ihtiyaç maddesini telâfi eden ağır sa
nayiinin kısa bir zamanda nasıl inkişaf ettiğini 
•Karabük'ü-•ziyaret edip yerinde ve mahallinde 
görmek ve takdir etmek lâzımdır. Devlet yal-
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nız Karabük sınai tesislerini kurmamış, âde
ta bir Karabük şehri vücuda getirmiştir. Ve 
bunu da harb şartlarının ağırlığı altında ve orada 
çalışan arkadaşların büyük fedakârlığı saye
sinde yapmıştır. Fakat arzettiğim gibi işletme 
cephesinden nasıl ki Karabük, tesisleri itibariy
le ikmali lâzımgelen bir işletme ise sosyal ve is
kân durumu itibariyle de ikmal edilecek birçok 
cihetleri vardır. Elbette bu noksanları telâfi 
müstakbel Devlet mesaisinin esaslı unsurlarını 
teşkil edecektir. 

Yine arkadaşım Zonguldak'tan bahsettiler. 
Zonguldak'ta bugün işçinin mütevazi paviyon-
ları yanında mühendislerin müdepdep kâşane
leri sözü geçti. Şüphesiz Sayın arkadaşımın be
yanları orada çalışan mühendislere bu meskenle
ri çok görmek mahiyetinde değildir. Kendisi
nin istediği, bizim de istediğimiz gibi, işçi mes
kenlerinin de bunlarla mütenasiben düzelmesi-
dir. Aheııkleştirilmekten de maksat budur. 

Sayın arkadaşlar; yerli ve yabancı, Zongul
dak 'ı ziyaret edenler bu işletmedeki sosyal tesis
lerin bilhassa işçi barınma durumu iftihar 
verecek bir derecede olduğun^ kabul ederler. 
Bilhassa Zongulduk'ın eski işletme durumunu 
bilen arkadaşlar Cumhuriyetin, Zonguldak'ı eli
ne aldığı andan itibaren işçiyi iyi bir şekilde 
barındırmak dâvasını nasıl esaslı bir şekilde hal
letmiş olduğunu övünecek bir surette tasvir 
etmektedirler. Fakat Zonguldak'm, esas is
kân dâvası halledilmiş değildir. Zonguldak'da 
çalışan yeraltı işçisi evlerinden uzak olarak bir 
buçuk ay devamlı olarak çalışmak zorundadır
lar. Bunları işletme civarında iskan etmek ye
rinde değildir ve doğru da değildir. Fakat 
onların meskeni bulundukları köylere ka
dar rahatça götürebilecek yolları ve nakil 
vasıtalarını sağlamak suretiyle iskân dâvasını 
halletmek elbetteki esas hedeflerden birisidir. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin ele almış olduğu 
işçi iskân, dâvasında bu iş ön plânda yer almış 
bulunmaktadır. Fakat takdir buyurursunuz ki, 
malî ve maddi imkânlar neticeyi geciktirmiş 
bulunmaktadır. 

Netice itibariyle işçinin mümkün olduğu ka
dar fabrika ve işletme civarında oturması, bu 
mümkün değilse, işçiyi oturduğu yerlere maki-
nalı nakil vasıtalarla ulaştırmak hepimizin arzu 
ettiğimiz bir hedeftir. 

Bunun tahakkukuna çalışmakla beraber, bü-
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tün bunlar da rualî ve maddi imkânlara bağlı ı 
bulunmaktadır. Bunu, arkadaşımız da takdir 
buyururlar. 

^imdisotı soruya geçiyorum. 
Arkadaşımızın son sorusu; iş Kanunu ile il

gili birçok kanunların tadili durumuna aittir. 
Hakikaten iş Kanunu birçok esaslı hükümleri 
ihtiva etmekle beraber-, bu hükümlerin tatbi
kinin işletme sahasında ıslahatı sağlıyabileeek 
mahiyette olmasına rağmen, tatmin edici ol-
mıyan cihetleri de vardır. Bir defa şunu belir
teyim ki, muhterem arkadaşımız bundan evvelki 
konuşmalarında İş Kanununu tatbik edilmiyor 
mânasını tazaınmun eden bir ifadede bulundu
lar. Tatbik edilmiyor değil, memleketimizin 
şartlarına ve imkânlarına göre her sahada tat
bik edilmekledir. Fakat arzu ettiğimiz şekilde 
tatbik edilmediği de ortadadır. Yoksa hiç tatbik 
edilmiyor değildir, ({önlümüzün arzu ettiği şe
kilde tatbik edilmesi için gayretlerimizi artırmış 
bulunyoruz. Nitekim elaman itibariyle çok muh-
dut olan çalışına teşkilâtını İstanbul, İzmir ve Bur
sa. gibi, geniş iş merkezlerine teksif et
mek suretiyle çalışmaya geçilmiştir, bura
lardaki iş yerlerinde esaslı bir tarama yapmak 
için ele almış bulunmaktayız. Meselâ arkadaşım 
kabili tecviz olmıyan 12 yaşındaki çocukların ça
lıştırılmalarından bahsettiler. 12 yaşından aşağı 
çocuklar çalıştırılmaktadır diyorlar; doğrudur. 
Bir müessesede 12 yaşından aşağı çocukların ça
lıştırılıp çalıştırılmadığını tahkik etmeye bugün
kü teşkilâtımızla imkân yoktur. İş yerlerine âni 
surette gidi]) bunları yakalamak lâzımdır. Bu da 
iş yerinin mütemadi surette mürakabesiyle müm
kündür. Bu elaman meselesidir. 1600 den fazla 
iş yeri bulunan yalnız İstanbul'da 25 iş müfetti
şimiz vardır. Bunların biç birisinde nakil vası
tası yoktur. Fğer iş yerlerini geceli gündüzlü 
murakabe etmezsek bu nahoş durumları yakala
maya imkân yoktur. Bu itibarladır ki, muhte
rem Bütçe Komisyonu üyeleri hatırlarlar ben bu 
yılki bütçe için, Bütçe Komisyonunda bilhassa iş 
müfettişlerine nakil vasıtası verilmesini rica et
miştim. Bu teklifim Komisyonda prensip itiba
riyle kabul edildi. Fakat Nakil Vasıtası Kanunu 
dolay isiyle şimdiye kadar bunu tahakkuk ettire

medik. Eğer iş müfettişlerine nakil vasıtası verir
sek iş yerlerini geceli gündüzlü kontrol altında 
tutmak ve bu gibi nahoş vaziyetleri ortaya çıkart
mak mümkün olacaktır. Ve esasen teftiş edebile-
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ceğiıniz iş yerlerinde 12 yaşından küçük çocuk
ların çalıştırılmasına mâni olmaktayız. Bunların 
bir kısmını bu devre sonundan evvel Meclise su
nabileceğimizi ümit etmekteyiz. Fakat sayın ar
kadaşlar; takdir buyurursunuz ki, İş Kanununun 
ve Bakanlığımızla alâkalı diğer kanunların müs
taceliyet cephesi olmakla beraber esaslı tetkika 
ihtiyaç gösterdiği de bir hakikattir, zaten elama
nı çok mahdut olan Çalışma Bakanlığı arzu edi
len tasarıları şimdiye kadar geçen zaman içinde 
ikmal edememiştir. Bununla beraber tasarılar 
hayli ilerlemiştir. Bilhassa İş Kanununun iş ak
dinin feshi hakkındaki hükmüne, ihtiyaçları 
karşılayacak bir mahiyet vermek icabetmektedir. 
Bu itibarla biz de İş Kanununun bazı mühim 
hükümlerini tadil edici tasarılarla huzurunuza 
gelmek üzereyiz. Bunlar arasında en çok üzerin
de durduğumuz iş mahkemeleri tasarısıdır. Adalet 
Bakanlığiyle temas halindeyiz. Bugünkü durumu
muzla iş ihtilâflarında işçi, Çalışma Bakanlığı ve 
idari teşkilâtına başvurmaktadır. Halbuki kaza i 
bir işin idari bir makam tarafından halli caiz de
ğildir. Bu itibarla iş ihtilâflarını kısa bir zamanda 
halledecek mahkemeleri kurmayı Çalışma Bakan
lığınız ihtiyaç hissetmektedir. 

Tüzüklere gelince; iş Kanunu birçok tüzük
lerin hazırlanmasını âmirdir, şimdiye kadar bun
lardan sekiz tüzük çıkarılmış ve diğer iki tüzük 
tasarısı Danıştaya verilmiştir. Diğer dördü de 
bugünlerde sevkedileeektir. 

Bilhassa, asgari ücret tüzüğü tasarısının ge
cikmiş olması hususunda mâruzâtta bulunmuş
tum. Bu konuyu kanun yolunda halletmek dü
şüncesindeyiz. 

Şimdi son soruya geliyorum : 
Arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımızın 

iş bölgelerinde yaptıkları gezi üzerine verdiği 
bir rapor dolayısiyle şimdi yeniden kendileri
ne teşekkür etmeyi vazife bilirim. Bizim .muhte
lif iş yerlerinde yaptığımız sıkı teftiş mesai
sinin bu raporun telkin ettiği fikirlerin rolü bü
yüktür. Arkadaşlarımız tatil zamanları bu 
işlere tahsis ederek Karabük, Zonguldak, 
İstanbul ve hattâ Bursa'da izmir'de ve İzmit'te 
Nazilli'de muhtelif iş yerlerini gezmişler ve 
şahsi müşahedelerine müstenit raporlarım ver
mişlerdir. Bunları tetkik edersek gereğini yap
maktayız. Teferruatı hakkında Vekâletçe ken
dilerine lâzımgelen malûmat verilecektir. 

122 



B: : 68 7 .6 
Bu meyanda ileri sürülen bir, iki noktaya 

işaret edeceğim: Ücret meselesinin her işlet
mede tatmin edici olmadığını arzetmiştim. 
Yalnız Devlet müesseselerindeki durumu açık
lamama müsaade ediniz. Umumiyet itibariyle 
Sümerbank'm bugün tediye etmekte olduğu 
vasati ücretler, Harhde.11 evvelki Sümerbank'm 
tediye etmekte olduğu vasati ücretle mukayese 
edildiği zaman bugünkü geçim seviyesinin 
gösterdiği endekslerle aşağı yukarı bir muade
let arzetmektedir. Rakamları müsaadenizle ar-
zedeyim: Meselâ Ankara 'da 1947 geçim seviyesi 
•'% 321 dir. İstanbul'da bu nispet 347 dir. Sümer-
• bank'm umumi olarak tediye ettiği vasati işçi 
ücreti sosyal yardım hizmetleri hariç 395, sosyal 
yardım dâhil 397. Etibank'm rakamlarını oku
nuyorum, ona yakındır. Şu halde ücret bakımın
dan bir kısım Devlet müesseeleri az çok bugün
kü hayat şartlarına intibak etmeye çalışmışlar
dır. Fakat umumiyet itibariyle arzedeyim ki, 
işçi ücretleri bugünkü hayat şartları mütalâa 
edildiği zaman arzu edildiği derecede değildir. 
Fakat ücretlerin ıslahı işi işletmelerde yapılacak 
tekâmül ile sıkı sıkıya ilgilidirler. Zongul
dak'm ücret dâvası ayrı bir hususiyet arzetmek
tedir. Biliyorsunuz ki, Zonguldak'ta 28 bin işçi, 
4 milyon ton tuvönan kömür çıkarır. 75 milyon 
lira olan işletme masraflarının 50 milyon işçi 
ücreti ve sosyal yardım olarak işçiye dağıtılır. 
Ama bütün bunlar bizi tatmin edici mahiyette 
değildir. Bunu artırmak işletmenin mevcut du
rumunu ıslah etmekle, amenajman plânını ta
hakkuk ettirmekle kabildir. Bu plân tahakkuk 
ettiği zaman bugünkü işletmenin verimini ve 
amelenin verimini artıracak ve bu suretle işçi 
ücretlerinde esaslı bir ıslahat sağlanacaktır. 

Zonguldak dâvası, esaslı ıslahat ve amenajman 
davasıdır. Ve .zamana mütevakkıf bir iştir. Maa-
mafih şunu da ifade etmek isterim ki, eski üc
ret politikası ile yeni ücret politikasını mukaye
se ettiğimiz zaman aradaki bariz fark ve vasfı 
herkesin görmesi ve takdir etmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşımızın noktai nazarlarının 
Zonguldak'taki mühendislerin noktai nazarları
na aykırı olduğunu zannediyorum. Kendi temen
nileri, işçilerimize orada daha müsait şartlar 
sağlanmasıdır, hepimizin arzusu da budur. 

Bu suretle mâruzâtıma son verirken muhte
rem arkadaşımın bu muhtelif önergeleriyle, bu 
konuları bu kürsüden teşrih, etmek imkânını bana 
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verdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktayı açıkla
mak lüzumunu hissediyorum. 

Çalışma Bakanı arkadaşımız Başkanlıktan ba
na verilen önergenin örneğinde işçi evlerinden 
ve işçi sitelerinden bahis yoktur dediler. 

Biz imzalı olarak verilmiş olan önergenin ay
nını kendilerine tebliğ ettik. Arkadaşımız öner
geyi yazarken daktilo sırasında bir maddeyi unut
muş olmalarından ileri geldiği anlaşılıyor. Öner
geyi yazmışlar, imzalamışlar ve serlevha olarak 
kalifiye işçi ve işçi evleri ve siteleri başlığını 
koydukları için gündeme bu şekilde geçmiştir. 
Fakat altında sıra halinde 1, 2, 3, 4 bendinden 
bir tanesi bu işçi evlerine ve sitelerine taallûk 
etmesi lâzımgelirken bu madde sehven yazılma
mıştır. Bu zühul bundan ileri gelmiştir, Maahaza 
arkadaşım izah edeceklerdir. Buyurun. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, ih
tiyaçlar doğdukça kanunlaştığını hepimiz bili
riz. Bendeniz de bu soruyu tanzim ederken gıda, 
mesken, sıhhat ve nihayet korunma ile beraber 
bunların tedvini, bu ihtiyaçlardan doğan kanun
lar üzerinde durdum, hepsini inceledim. Yalnız 
o konuya girmeden evvel Sayın Bakan bugünkü 
yaşamak ihtiyacı üzerindeki, endeksi izah bu
yurdukları sırada 320 - 350 arasında gösterdi
ler, bendeniz de kısaca bu hususta, ücret meselesi 
mühim oldlğu için bir noktayı arzedeceğim ; 

Arkadaşlar; bir insanın bugün yaşaması için 
lâzım olan rakamı arzedeceğim, beş nüfuslu, 
mütevazı bir ailenin hesabını yapıyorum: 

Sabah; 30 kuruş zeytin ve saire, 30 kuruş 
ekmek, 30 kuruş şekerli madde. 

öğle yemeği; yarım kilo fasulye, 40 kuruş
luk soğan, 25 kuruş kömür, 45 kuruş ekmek. 

Akşam; 40 kuruş ekmek, 30 kuruş peynir, 
50 kuruş ev kirası, 20 kuruş yol parası korsak 
hepsi 3)90 kuruş eder. Bir de bunun kitabı var, 
giymesi var, çoluk çocuğunu giydirmesi ve bun
lara müteferri bir çok şeyleri vardır. Bunları 
asgari olarak hesap ederseniz en aşağı beş lira 
eder. Halbuki geçenlerde bir gazetede okudum; 
İstanbul'da Ticaret Odası bu hesabı aylık ola
rak yapmış ve net olarak bunun 240 lira ola
cağını tesbit ettiğini gördüm. Benim verdiğim 
hesapla ise 150 liradır. Halbuki, onlar 240 lira 
çıkarıyorlar ki daha doğrudur. Binaeneleyh 320 
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kuruşla Türk ailesinin, ki vasati nüfusu beştir, 
İstanbul sanayi merkezlerinden birisidir, birçok 
şehir merkezlerinde .geçinme imkânı var mı? 
Olduğunu bile kabul etsek demin yaptığını he
sapta Karabük'te yalnız üç kişi günde (5 lira 
almaktadır, Zonguldak'ta da böyledir. .Hangi 
ücret, hangi geçim. Bunu bıraktıktan sonra ka
nunlar mevzuuna geçiyorum. 

Yine arzedeyim ki İş Kanununun kabili tat
bik olan yerleri vardır. Fakat tatbik kabiliyetini 
almamış, birbirini bozan hükümleri de çoktur. 
Bir taraftan işçiyi serbest mukaveleye bağlar
ken, bir taraftan işçiyi grev hakkından mcııc-
derken, bir taraftan da işçinin birçok ahval ve 
harekâtını her şeyini hakkı takdirini iş veren
lere bırakmak suretiyle müdaheleeiliğin mâna 
ve mahiyetini tamamiyle bozmuş durumlar ih
das etmiş ve tatbikat alanında hiçbir iyi netice 
vermemiştir. Bunu kendileri de itiraf buyur
dular. Fakat bendeniz baştan arzedeyim. Gerek 
Sayın Bakanın kendileri, gerekse Sayın Sadi 
Irmak 1946 senesinde İş Kanununun 40 a yakın 
maddesinin tadilini mutazammm olan tasarının 
Meclise verilmek üzere olduğunu 17 . X I . 1946 
tarihinde saat 21,45 te radyodan söylediler, din
ledik. Bunu ilân edip dururken bütçe konuş
malarında da ayrıca cevap vermişti. Ben de ce
vap vermiştim. Emeklilik, hastalık, ölüm, işçi 
mahkemeleri tasarılarını hazırladık geliyor tüy» 
iki sene evvel ilân edip dururken bunlar hâlâ ha
zırlanmakta devam etmektedir. Fakat buna mu
kabil işçi ihtiyacı durmamaktadır. İşçi işin al
tında ezilmektedir, biz hâlâ kalemlerde, Bakan
lıklar ihtisas komisyonlarında bunlarla, meşgul 
olmaktayız. 

Rica ederim ne vakit gelecektir, iler gün 
hayatta bir sene gayip etmekte olan bir 
memleket iktisadiyatı ile memleket işçiliği ve 
sanatı vardır. Tasarılar gelecek, gelecek ama 
ne zaman» İş işten geçtikten sonra mı gelecek? 

Arkadaşlar; İş Kanununun memlekette işçi 
hayatını tanzim etmiyen noktalarından bazıla
rını arza mecburum: Türkiye'de işçilik evvelâ 
iki gruba ayrılır. Birisi, İş Kanununun ikinci 
maddesi mucibince 10 kişiden yukarı olan kı
sımlardır ve ayrı bir hükme tâbidir. Diğeri ise 
10 a kadar işçisi olan kısımlardır ve ayrı bir 
hükme bağlıdır, eski hükme, Borçlar Hukuku
na tâbidir. Tarım işçisi, deniz işçisi, hava 
işçisi, îş Kanununa tâbi değildir, özel 1da-
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reler, katma bütçeliler tahsisat konmıyarak 
onlar tarafından yapılmış işler varsa bunlar da 
dâhil değildir. 

Bundan'başka tatbikat alanında İş Kanunu 
dahi tatbikatı İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
Ekonomi Bakanlığının başka, Tekel Bakanlığına 
bağlı olanlar başka talimatnameye tâbidir. Millî 
Savunma'ya tâbi olanlar da başka hükme bağlı
dır. Hattâ elimizdeki kanuna göre-Millî Savun
ma iş yerlerinin teftişi dahi Çalışma Bakanlığı 
emrinde değildir, kendi müfettişleri rapor verir
ler. Hattâ bir defa daha ilâve edeyim, tefsire ka
dar sürüklenmekte bir iş vardır. O da Askerî 
fabrikalarda çalışan ikiz doğuran bir işçinin iki 
çocuğuna tazminat verilmesinde tereddüt edil
miştir. Kanun tadil edilmiş olmakla beraber 
birçok müşkülât çıkarılmaktadır. Muahhar çı
kan kanun mukaddemi dahil etmez mi? Kanun 
her yerde başka başka tatbik edilmektedir. 
Ulaştırma'ya ait iken Devlet Demiryollarında, 
başka Denizyollarında başkadır. 

Arkadaşlar Türk işçisi birdir, bin değildir. 
Sayın Bakandan ve Başbakandan artık işçiyi 
bir hükme bağlaması ve Devletin müdahalesi 
varsa bunu yapmak için bir kanun getirmesi 
artık bir vicdan borcu olmuştur. Bunu hatır
latıyorum. 

Arkadaşlar; işçiler fabrikada elimizde mev
cut olan İş Kanununun l.'î, 14, Ki neı maddeleri 
hükmüne tevfikan doğrudan doğruya iş verenin 
hem idaresine hem iradesine bağlıdır. Sekiz ar
kadaşımı işhat ederim, biz bu iş yerlerine var
dığımız zaman işçiler bizden kaçtılar. Birisini 
yakalamak için sokuldum, gelme efendi, dedi. 
Niçin dedim? Sen gittikten sonra beni atarlar 
dedi. 

AIVİ RIZA ARI (İstanbul) — Atılmışlar 
vardır. 

HULÛS t ORAB (Devamla) — Çünkü vâki 
olacak.şikâyet karşısında o müesseseye bir sual 
gelirse bunun o işçiden çıktığı neticesine gidil
mesi korkusu vardır. Elimizde mevcut olan 16 
neı madde ile, her türlü hakkı takdiri Olan iş 
verendir. Meselâ ahlâk durumun bozuktur, 
derbedersin aile vaziyetin çirkindir sen iş 
hayatını bozuyorsun gibi 'birçok sebeplerle 

şekil ve bahane ile onu atmak 
haizdir. Evet, bu ihtilâfı hallet-
Kanıın halleder demiş. Kim? ila

ve bet 
hakkını 
inek ... 
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kem. Hangi hakem? O işçi hangi parasiyle ki
me gider ve işini halledebilir, ki senin işini uz
laştıracağız demişiz, Devlet namına el koyduk 
demişiz. Fakat iş veren daha hâkim durumda 
olduğu için bunu tatbik edemeyiz ve edememek
teyiz. Bu yüzden ne bu hüküm tatbik edilmiş
ti]-, ne de işçi hakkını aramıştır. Sorarım Sayın 
Bakandan; kaç tane işçi cem'î ve ferdî olarak 
iş ihtilâfını Bakanlıktaki kuruma getirmiştir. 
Yoktur, gelemez. Geleınezsc böyle bir hüküm 
tatbik edilemez. 

Deniyor ki; işçi mümesilleri işi tanzim eder
ler. İşçi mümessili kimdir? îş verenin adamı
dır. Bu adam birşey yapamaz. Çünkü ona da 
çık diyebilir. Binaenaleyh bu hükümler daima 
gözümüzün önünde durmaktadır. Demin de a r-
zetiğim gibi, işte işçinin kalifiye olup olmadığı, 
terfi edip etmemesi lâzımgelip gelmediği, ücre
tinin yükseltilip yükseltilmiyeceği hususlarını 
takdir edecek işçi mümessili iş verenin tevabiin-
dendir; binaenaleyh işçi doğrudan doğruya mev
cut kanunun dar hükümleri içinde maksur 
bir vaziyettedir. Islahı lâzımdır. Halbuki 12 se-
nedenberi bunun ıslahına gidilmemiştir. Onun 
içindir ki durumda, bu kanunlar çıkıncıya 
kadar, acaba işçinin durumunu takdir ederek 
birşey yapmak kaabil değil midir? Filhakika 
kanun derpiş etmemiştir, yalnız sendika mü
messili diye kısmen yeni bir hüküm koyduk 
fakat vazıh değildir, tatbik edilmiyor. Sendi
ka Kanununda kabul edilen idare kurulu, ve 
sendika mümessili olmıyan yerlerde işçiler ta
rafından hazırlanacak bir kurumun işverenle 
bu mesele üzerinde onun vaziyetine tetkik ve 
takdir etme salâhiyetini vermek imkânı yok mu
dur1? Bunun hakkında ne düşünüyorlar diye Sa
yın Bakandan sormuştum. Çünkü işçi arzettiğim 
gibi bu vaziyette çok ağır durumdadır. 

Nizamnameler; beyan buyurdukları gibi, ta
dat etmeye lüzum görmüyorum, sabrınızı sui
istimal ettim, çok noksandır ve mevcut olanlar
da tatbik edilmemektedir, hiçbir müeyyide yok
tur. Tesbit ettiğim 60 a yakın madde vardır, 
lüzumu halinde Sayın Bakana arzederim. Bina
enaleyh bu îş Kanunu geldiği zaman, bunların 
üzerinde durmak yepyeni bir kanun yapmak 
ve yeni prensipler üzerinde yeni hükümler koya
rak bir' kanun hazırlamak lâzımdır. 

Arakadşlar; işçi; fikir işçisi, beden işçisi; 
kabul etmeliyiz ki, hepsi bu yurdun, bu Va-
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tanın işçileriyiz. Umumi Sağlık Sigortaları gi
bi (Diğer Avrupa devletlerinde varmış öyle 

gördüm), bütün vatandaşın gözünü yumduğu 
zamanda geriye bakmıyacak kadar onun sosyal 
bünyede çoluğunu çocuğunu ve onun yaşadığı 
memleketi koruyacak olan kanunlar ve. bilhas
sa Devlet teşkilâtına dâhil olarak tekaüdiye 
vermekle müsterih olarak çalıştırdığımız me
murlarımız gibi işçilerimizin de emekliliğini, iş 
bulamadığı zamanda1 onu sağlıyacak olan - Sa
yın Ticaret Bakanı müteessir oldular galiba -
(Gitti sesleri). Onun sağlığını, işsiz kaldığı za
manda iş bulmaması, ölümü halinde - işten müte
vellit kazadau değil - onun çoluğunu çocuğunu 
düşünmek için, lâzımgelen tedbirleri almak için 
tasarılara ihtiyaç olduğu ve fakat bunların da 
hâlâ hazırlanıp gelmediği ve bilhassa tekaüdi
ye meselesinin ehemmiyeti üzerinde durulmalı
dır. 

Bunların hepsi üzerinde artık süratle işi hal
ledecek ve işçiyi kurtaracak olan iş mahkeme
lerinin teşkiline ait tasarının biran evvel hazır
lanıp gelmemesinde bir isabetsizlik vardır. Ve 
o ancak işçiye Devletin haklı olarak kabul etti
ği, tesanüdü içtimaiye kaidesinin, kardeşçe ça
lışmak ve menfaatleri herkesin hizmeti nispe
tinde sağlamak yolunda hüküm verecek olan 
iş mahkemelerinin biran evvel getirilmesi, mem
leket iş hayatında mühim bir mesele olacaktır-. 

Arkadaşlar; burada huzurunuzda iki ay sü
ren. işyerleri ve işçiyi .zammında tetkik içten ge
len sevgi ve saygılariyle milletin iş hayatını 
tetkik için maddi ve mânevi feragat ve fedakâr
lıkla bizimle beraber gezen Millî Eğitim Komis
yonundan Sayın Basene İlgaz, Eminittin Oe-
liköz ve Çalışma Komisyonundan Şerif Kor
kut, Naim Kromer, Sabri Koçer, İsmail Ergen-
er arkadaşlarımı hürmetle anmayı ve bu dâva
da teknik alanda çok yardımları geçen Ali Rı
za Arı arkadaşımı ve nihayet gezdiğimiz bölge
lerde bize büyük kolaylıklar gösteren ve bü
tün vesaitle beraber, her türlü tetkikatta bir
birini tamamlayıcı yardımda bulunan İstanbul'
dan FakaçelH Bursa'dan Abdürrahman Konuk 
ve Cemil öz, İzmir'den Sait Odyak'la beraber 
diğer Milletvekilleri arkadaşlarımı saygı ile an
mayı bir borç bilirim. Hakikaten arkadaşlar bu 
arkadaşlar bu işte çok çalışmışlar ve bizi tak
viye etmişlerdir. Yalnız şunu tebarüz ettirerek 
huzurunuzdan ayrılmayı kendim için bir borç 
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biliyorum. Arkadaşlar, bu kadar yoksulluk için
de memleketin varlık kaynağı olan ve emekle
rini acımadan, zaaf içerisinde bile olsa memle
ketlerine hasreden işçilerin, siyasi durumları 
üzerinde söz söylenmekte olan yabancı bir ide
olojinin, nüfuz ve gayretinin zannedildiği ka
dar fazla olmadığı ve bu işçilerle konuştuğu
muz yerlerde vatana bağlılıklarını, Türk işçi
si olduklarını, bu halleriyle Devletin bir mil
yar bütçesinin yarısını Millî namus, vatan kay-
gusu için hudutlarda çarpışan vatandaşlara 
sarfedileuin kendi evlâtlarına olduğunu kabul 
ve buna inanarak Hükümete bağlı bulundukla
rını, hattâ bu durumları içerisinde bugün müs
pet oliiu sabalarda, daha fazla revaç bulan, mü
reffeh unsurlar arasında ilerlemiş değil de nok
ta nokta beliren komünizmin işçi hayatında o-
kadar revaç bulmadığını söylemekle işçilerin 
Türk işçisi olarak memlekette kaldığını söyle
mekle memlekette dayanılır bir unsur oldukla
rım belirtmek en büyük vazifemdir. Türk işçi
sinin Türk kalmak azmini size bildirirken ona 
el uzatma bizim için bir borçtur. (Alkışlar). 

(J ALIŞMA BAKANI TAHSİN BEKÎR 
BALTA (Rize) — Efendim, arkadaşımızın son 
cümlelerine hepimiz iştirak ederiz. 

Bir iki noktaya işaret edeceğim. Arkada
şım: mecburi lalıkim sisteminin faydalı olmadığı
na ve işlemediğini ifade buyurdular. Halbuki 
mecburi tahkim sistemi, sözlerimin başında: da 
işaret ettiğim gibi bu grev ve lokavt şimdiye ka
dar iyi işlemiş ve faydalı olmuştur. Ve ekseri
yet itibariyle ortaya konan ise taleplerinin tervi
ci neticesini vermiştir. Tahkime sevkedilmiştir. 
Tahkim mekanizması elemanları şayet objek
tif ve bitaraf an e çalışmaktadırlar. 

Arkadaşım, iş hayatına ait tasarıların biran 
evvel i>elîn*esiııi temenni ettiler. Bu hususta ken
dileriyle beraberim. Bunların çok müstacel olan
larından biri ve en esaslısı îş Mahkemeleri tasa
rısıdır. Eğer bir yerde işçinin işine haksız ye
re nihayet verilmişse bunu hâkim takdir eder. 

Bir işçinin hakkını aradığından, veya bir sen
dikaya iştirak ettiğinden dolayı işine nihayet ve
rildiği yolunda şikâyetler geliyor. Bu gibi ah
valde bunları bugünkü hukuk sistemimiz dahi tec
viz etmez. Evvelâ bu bir hakkın suiistimalidir. 
Ancak kurulacak iş mahkemeleri bu meseleyi ko
layca halledecektir. 

Muhterem arkadaşımın ileri sürdüğü mevzu
ları aşağı yukarı cevaplandırmış oluyorum. Zan
nederim cevabım durumu, Hükümet bakımından1 

esaslı bir şekilde tenvir etti. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

5. — Afyon Kara. hisar Milletvekili Hasan 
Dinçer'in, afyon mahsulünün bu sene ki mubayaa 
fiyatları hakkındaki sorusuna Ticaret Bakam 
Mahmut Nedim (tündüzalp'ın sözlü cevabı 
((i/152) 

M . V . I!>4S 
Yüksek Başkanlığa 

Afyon mahsulünün' mubayaa fiyatında geçen 
yıl yapılan aktırmanın, ekimi teşvik edici tesir 
yaptığı muhakkaktır. Bu yıl, istihsal mevsimi 
ise yaklaşmış bulunmaktadır. Bu husustaki kon
jonktür müstahsıla daha yüksek bir bedel öde
meye müsait ve mevzua,!, ta: bunu âmir olmasına 
göre, bu seneki fiyatlar için, Hükümet, geçen se
ne olduğu gibi yerinde bir artırma düşünmek
te midir? 

Bu hususların Ticaret Bakanlığı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica, ederim. 

Saygılarım la .. 
Afyon Milietvekil 

Hasan Din cer 

TİCARİM BAKANI MAHMUT NEDİM 
(IUNDÜZALP (Edirne) — Sayın arkadaşım, 
önergesinde geçen sene, Toprak Mahsulleri Ofi
since afyon mahsûlümüz için tesbit edilmiş bu
lunan fiyatların ekimi teşvik edici mahiyette 
olduğunu ve Hükümetin geçen yıl afyon fi
yatlarını artırmasının yerinde bir tedbir bu
lunduğunu kayıt ve işaret eylemektedir. 

Muhterem Müstakil Demokrat milletvekili 
arkadaşımın Hükümetçe geçen sene afyon mah
sulü hakkında alınmış tedbirler için önerge
sinde kullandığı sözlerden dolayı, kendisine te
şekkürler ederim. 

Bu yıl afyon fiyatlarımızın ne olacağına ge
lince : Bu fiyatları bir iki gün içinde tesbit 
ve usulü dairesinde bütün vatandaşlara ilân 
edeceğim. Arkadaşımın edinmek istediği ma
lûmat için. bu ilâna kadar sabretmesini rica 
ederim. 

Bu yıl da fiyat tesbit ederken kanunun 
hükümlerine uyacağımızdan arkadaşım emin 
ve müsterih olsunlar. 
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Kendilerinin afyon işlerindeki tecrübe ve 

bilgilerine dayanarak benden sonra buradan 
beyan edecekleri fikir ve mütalâalarını da dik
kat ve ehemmiyetle takip edeceğim. 

HASAN DİNÇER (Afyonkarahisar) _ Sa
yın Bakan afyonun mubayaa fiyatını birkaç, gü
ne kadar tesbit ve ilân edeceklerini ve yine bir fi
yatın tesbitinde kanuni hükümlere riayet ede
ceklerini ifade buyurdular. 

Ben bu ciheti, Hükümetin müstahsil lehine 
bir karara gideceğine işaret olarak memnuni
yetle kaydediyorum. 

Arkadaşlar, hakikaten mevzuun her hangi 
cephesinden ele alırsak alalım önemi büyüktür. 

Bir defa, Ofisin afyonu halktan mubayaa 
etmek ve harice satmakta oynıyacağı rol, Dev
lete ve müessesesine bir kazanç temini rolü 
değildir,, doğrudan doğruya müstahsıla hizmet 
rolüdür. Mevzuat böyle iken 1938 senesinden 
beri bu işle meşgul olan Toprak Mahsûlleri 
Ofisimiz maalesef bu işin prensipinden ayrıl
mış ve sadece müesseseye kâr temin etmek gibi 
sakat bir usûl takip etmiştir. 

1938 senesinden beri Ofisin afyon alım ve 
satımı dolayısiyle temin ettiği kârlara bir göz 
atacak olursak, bu kendiliğinden meydana çık
mış olur. 

Vaktinizi fazla almamak ve fakat mevzuu 
tebarüz ettirebilmiş olmak için İni rakamlardan 
kısaca bahsedeceğim. 

1938 senesinde, yani Ofisin bu işe el koy
duğu senede kilo başına elde edilen gayrisâfi 
kâr 642 kuruştur. Halbuki bir kilo afyonun mu
bayaa fiyatı 292 kuruştur. 292 kuruşa alınmış 
olan afyon 942 kuruşa satılmıştır. Aradaki fark 
(542 kuruştur, yani Ofis kâr etmiyeceği bir 
mevzuda 642 kuruş kâr etmiştir. 1939 bu kâr 
572 kuruş, 1940 da 458 kuruş, 1941 de 874 ku
ruş, 1942 de 11 lira 60 kuruş 1943 de 24 lira 
küsur, 1944 de 20 lira küsur, 1945 de 22 küsur 
lira, 1946 da 30 lira, 1947 de 23 liradır. 

Şimdi arkadaşlar; 1947 de önergemde de ifa
de ettiğim veçhile Ofis mubayaa fiyatları hakika
ten müstahsili sevindirecek şekilde yükselmiştir. 
Bunu burada ifade etmeyi bir borç bilirim. 

Ancak bu yükseliş, bu işin Ofis tarafından 
alınıp satılmasından istihdaf edilen gaye ile ka
bili telif değildir. Evvelce de işaret ettiğim gi
bi burada mevzuubahis olan şey; müstahsilin le-
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hine olarak afyonu almak ve kazanç gayesi giit-
meksizitı satmaktan ibarettir. 

Şunu da arzedeyim, arzettiğim rakamlarla da 
görülüyor ki, her sene Ofise büyük kârlar ve ka
zançlar temin edilmiştir. Geçen sene f'iatm yük
selmiş olmasına rağmen 306 ton mal mubayaa 
edilmiş ve vasati mubayaa fiyatı kilo başına 35 
lira olduğu halde harice 19 dolara yani 58 lira 
80 kuruşa satılmıştır. Bunun içinden beher kilo 
için Ofisçe ihtiyar edilen 7 - 8 lira masraf çıka
rılırsa, Ofisin gayrisâfi kârı kilo başına; 17 - 18 

'; liradır. 
Müstahsil afyonunun kilosunu 35 liraya sa

tıyor ama, bu 35 liranın tamamı kâr olarak müs
tahsilin cebine girmiyor. Bu bir kilo afyonu 
yetiştirmek için müstahsil tarlasını sürüyor, to
humunu atıyor, gübre atıyor, üç defa çapa yapı
yor, bunun sütünü almak için çiziyor, ayrıca 
kurumuş sütünü almak için bir toplama ameli
yesi yapıyor, ondan sonra bir kırma ameliyesi 
yapıyor. Bütün bunlar için sarfedilen paralar 
hesaplanır ve emeği kuruşlandırılırsa müstahsi
lin cebine ancak .11 lira kâr girer. Bu miktar
da nazik olan afyon mahsulünü don, kırağı, 
süt alma zamanında yağmur gibi âfetlerden kur
tulması'halinde ancak cebim; girebiliyor, Çünkü 
sık sık bunlara mâruz kalıp sakalsız giderse 
11 lira gibi bir kârı olur. Müstahsil almteri dö
küp, bütün ümitlerini buraya bağlayıp, bütün 
ailesi efradiylc burada çalışı]) ancak 11 lira bir 
kâr yaparsa, Ofisimiz 17 - 18 lira kârı hangi 
hakla yapacaktır. Görülüyor ki, mevzuat hiç
bir kâr temin etmeksizin müstahsıla hizmeti em
retmiş iken, maalesef tatbikat daima kötü git
miş, köylünün almteri kâr olarak kaydedilmiş
tir. 

1946 ve 1947 mahsullerinin böylece alım ve 
satımından elde edilen kâr miktarını artık kâr 
olarak kaydedilmiyeceği ve müstakbel fiyat dü
şüşleri karşısında müstahsilin vaziyetini muha
faza ve himaye nıaksadiyle ayrı bir fona alına
cağı işaret edildi. 

Arkadaşlar; 1946 da fona ayrılan 2,5 milyon 
liradır. 1947 mahsulü verimli olmuş ve ayrıca 
fiyat terefîüü dolayısilye fazla ekilmiş olduğu 
için elde edilen kâr vasati 3 - 3,5 milyon lirayı 
bulmuştur. Böylece fonda 6 - 7 milyon liralık 
bir meblâğ toplanmıştır. Foım yüksetmenin 
bir faydası yoktur, çünkü bu müstahsilin ilerde 
mâruz kalacağı zarardan vikaye için düşü-
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nül ınüstür . Şimdi her sene müstahsi l in cebine 
«iren m i k t a r d a n fazla bir pa r an ın fona ayrıl
ması elbette abes olur. Kanunun işaret e t t iği 
şekilde paray ı fona değil müstahsi le , vermek 
lâzımdır . 1946 yılı 'Bütçe Müzakereler i 
s ı ras ında uzamanın Ticaret B a k a m , kâr ı taıııa-
miyle müstahsı la inikas e t t i rmenin yolunu bu
lan bir sisteme gideceklerini vait etmişlerdi. 
Bu maksat la da 1940 yılının kâr ın ın da Clenel 
ku ru l kara r iy le böyle bir fona ayrılması ta
k a r r ü r etmişti . 1947 de iş düzeleceği yerde yi
ne böyle devam el iniştir. Müstahsil in cebine 
girmesi lâzınıgelen bu fonun ayrı lması ilâni-
haye devam edemez. Müstahsil müztar ip t i r . 

(îerçi 1947 fiyatlarının yükselmesi bakı
mından sevinç d u y m a k t a d ı r ama kendi alın te
rinin kendisine tamamen veri lmemesinden de 
İs t ı rap duymak tad ı r . Köylüyü ka lk ınd ı rmak 
onlar ın der t ler iyle a l âkada r olmak en büyük 
arzumuz olduğuna göre, köy lünün alın ter i 
karşı l ığı olan. bedeli ona te reddütsüz verelim. 
Sayın Ticaret Bakanının k a n u n u t e tk ik ede
ceğim şeklinde olan sözlerini fazla k â r ı müs
tahsı la intikal e t t i rmek için yeni bir usul bu
lacağı şeklinde atı l ıyarak müslalısıl lar hesa
bına şimdiden sevinç duyuyorum. Afyon der
di t ek bir vilâyetimizin derdi değildir . 14 vilâ
yetimiz t amamen 7 vilâyetimizde bazı kazala
r ında ekim yapılması dolayısiyle kısmen bu
nunla a lâkal ıdır . Yurdumuzu bu k a d a r geniş 
şekilde ihata eden dâhi lde is t ihlâki olmayıp 
harice satı lması dolayısiyle memleketimize dö
viz get i ren bu mevzuu Hükümetimizin ele al
dığını görmekle bütün afyon müstahsı l lar ı se
vinç duyacakt ı r . Temennim bundan ibare t t i r . 

B A Ş K A N - - Diğer soruya geçiyoruz. 

6. —- Denizli Milletvekili Heşad Aydınlı'nın, 
Haberleşme. Konferansına gönderilen iki delege 
hakkındaki sözlü sorusuna Dışişleri Bakam Nec
mettin fiadak'm sözlü cevabı (6/156) 

1 . VI . 1948 
Yüksek Baskaı111ğa 

Haberleşme Konferansına Türk Hükümet i 
namına delege olarak gönderi len Hüseyin Ca
hit Yalçın, hiç konferansa uğramadığ ı , doğru 
Par i s ' e g i t t iğ i ve konferans bi terken Cenevre 'ye 
gelip hiç vazife, y a p m a d a n t ek ra r İ s t a n b u l ' a 
d ö n d ü ğ ü ; 

Fa l ih Rıfkı At a y ' m ise bir hafta k a d a r 

Cenevre 'de ka ld ık tan sonra kendisine enıanel 
ve tevdi edilen vazifesini b ı rakarak Dışişleri 
Bakaniyle beraber memlekete döndüğü söy
lenmektedir . 

Bu doğru ise: 
1. - Bu iki delegenin va.zifeleri.ni niçin yap

madıklar ı , 
2. - - Aldıkları ödenekleri Hazineye ödeyip 

ödemedikleri , 

'•>. — Ödememişlerse haklar ında bugüne ka
dar cezai veya hukuki ne gibi takibat yapıldığı 
hakkında sözlü olarak' Dışişleri Bakanlığının 
cevap vermesini saygı ile dilerim. 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 

I VIŞlŞEEUİ IiA K A NI N E( \M EI )DİN SA DA K 
(Sivas) - • M n h t ereni ar.kada.slar; geçen Mart 
nihayet inde Par is ' ten l(î 1ar Konferansından dö
nerken Cenevre 'ye geldim. Yüksek malumunuz 
olduğu üzere, orada. Milletlerarası Haberleşme 
Hürr iyet i Konferansı toplandı . Oraya gelince 
seçkin bir delege heyetimizi buldum. H ü k ü m e t 
İm konferansa, diğer memleketlerin yapt ığı gibi. 
bazı gazeteci a rkadaş lar ı da, k a t m a k t a J'aide gör
müştü, Bu suretle delegasyon heyetimiz her 
zaman yapamadığımız derecede dolgun bir kadro 
ile gelmişti. İşini <hda.vis.iyle Cenevre 'de ancak 
birkaç gün. ka la rak döneceğim için hükümet ka
rariyle delegasyon başkanl ığım arkadaşını Ni
hat Erim yapacakt ı . Kendisiyle delege a rkadaş 
ları konferansın muhtelif komisyonlarına dağıt -
dik ve aramızda bir iş bölümü yapt ık . Bu heyet
ten iki a rkadaş kemlilerine ait, bazı sebeplerden 
dolayı konferans mesaisine işt irak edemeyecek
lerini söylediler. Eğer oradaki vaziyet dolayısiy
le zaruri, görseydim, konferans mesaisine işt irak 
etmek ist em iyen iki a rkadaş yerim*, Hükümet -
ten diğer iki a rkadaş ın gönderilmesini rica. edebi
lirdim. Faka t bu zaruret i hissetmedim. Nitekim 
benden sonra, konferansın başkanl ığım de ruh te 
edecek olan Nihat Erimle de görüştüm, kendisi 
de bu iki. arkadaşın işi İrak etmemesinde bir mah
zur olmadığını söyledi hakika ten bir mahzur ol
mamıştır . Nitekim konferans mesaîsine 
iştirak eden a rkadaş la r bu işi gayet iyi görmüş
ler, vazifelerini gayet iyi yapmışlar , memleketi
miz bu konferansta, gayet iyi temsil edilmiş ve 
Türk iye 'n in sesi gayet iyi bir sure t te orada du-

. .vurul muştur . 
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Böyle bir fırsat çıktığı için bundan istifade 

ederek Yüksek huzurunuzda bu arkadaşlara ba
şarılarından dolayı teşekkür etmek ve kendileri
ni tebrik etmek isterim. 

Konferansa iştirak etmek istemiyen veyahut. 
birkaç gün iştirak edip avdet eden iki arkadaşın 
istihkak durumuna gelince: Yüksek malumunuz 
olduğu gibi kongre ve konferansa giden, ve dö
nen bütün delegeler usulen birer beyanname ve
rirler. Bu beyannameler konferans başkanı tara
fından tasdik edilmiş olur. Orada harcırahları 
ve yevmiyeleri yazılıdır. Eğer fazla, iltihakları 
varsa, aldıkları avanstan fazla istihkakları var
sa kendilerine verilir, aldıkları avans istihkak
larından fazla ise kendileri tarafından geriye, 
hazineye iade edilir. Eğer şu veya bu suretle 
istihhakları olmazsa aldıkları avanslar kendile
rinden istirdat olunur. Bu istirdadın usul ve ni
zamı mevcuttur, bütün bunlar kanunî mevzuat 
işleridir. Dışişleri Bakanlığı Muhasebe Zat iş
leri ve nihayet Divanı Muhasebat bu işlerle meş
guldür. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın ar
kadaşlar, Sayın Dışişleri Bakanımız bu kürsüden 
bendenizin rica ettiğim suallerime cevap 1 fitfet
liler, kendilerine teşekkür ederim. 

Fakat Yüksek Huzurunuzda 2 - 3 noktaya 
temas etmeden geçemiyeeeğim. 

Bir defa Cenevre'de toplanmış olan Haberleş-
jne Konferansına giden Prof. Nihat Erim, Cemil 
Sait r}arlas, Cahid Baban, Hüseyin Cahit Yal
çın ve Falih Rıfkı arkadaşlar; Vekiller Hey
eti karariyle gitmişlerdir. Ayni zamanda Cum
hur Başkanının imzasını taşıyan bir salâhiyctna-
meyi de götürmüşlerdir. 

Hüseyin Cahit Yalçın ile Falih Rıfkı A tay'a, 
daha Türkiye'de iken; Dışişleri Bakanına veka
let etmekte bulunan Sayın Tahsin Bekir Balta 
resmen bu vazifeyi kendilerine tebliğ etmişlerdir. 
Bunu niçin söylüyorum? Bunu şu maksatla 
söylüyorum. Demek oluyor ki, Türkiye'de iken 

sayın arkadaşlarımız Millî bir vazife üzerlerine ala
rak vatan dışına çıkmışlardır. Sonra kendilerin- ı 
oo bir karar ittihaz ederek, Hüseyin Cahit Yalçın '< 
arkadaş, doğruca Paris'e gitmiş sonra da Cenev
re'ye dönmüş, hiçbir vazife ifa etmeden buraya i 
gelmiş. Falih Rıfkı Atay ise, bir hafta kadar ; 
Cenevre'de kalmış, bilâhara Dışişleri Bakanımız- } 
la birlikte Türkiye'ye avdet etmiştir. Benim.» an
lamadığım bir nokta var. Bir defa hu arkadaş- [ 
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lar Vekiller Heyeti karariyle bir vazife alarak 
gitmiş olduklarına nazaran kendileri karar verip 
bu vazifeyi terkedip dönebilirler mi? Bakanlar 
Kurulu karariyle verilen bu salâhiyetin ancak 
Hükümetin karariyle geri alınması lâzımgelir. 
Bendeniz Sayın Dışişleri Bakanından bu hususu 
tenvir buyurmalarını rica ederim. Bir defa da şu 
noktaya da işaret etmek isterim ki; ne Dışişleri 
Bakanının, ne de Delegasyon Başkanı Profesör 
Nihat Erim'in, hakikatte bu arkadaşlara, siz 
Türkiye'ye dönün demeye de kanaatimce salâhi
yeti yoktur. Çünkü salâhiyeti bahşeden makam 
ancak bu salâhiyeti geri alabilir. 

Bunun neticesi ne oluyor? Yüksek Meclisin 
müsamahasına sığınarak söylemek isterim ki, bu 
işte bir lâubalilik vardır, bu arkadaşlar pekâlâ, 
kendilerine tevdi edilen Millî vazifeyi ihmal et
mişlerdir! 

Sayın Dışişleri Bakanımız Lütfen beyan bu
yurdular ki; «efendim bu iki arkadaştan başka 
Cenevre'de kalan arkadaşlar bu işi mükemmeldi 
ifa ettiler ve Hükümet de bunların yerine başka
larını göndermeye lüzum görmedi». 

Bendenizi böyle bir cevap tatmin etmedi. Bu 
takdirde başka bir sual ortaya çıkıyor; eğer 3 - 4 
arkadaş bu vazifeyi orada bihakkın yapabilecek 
idiyseler niçin iki kişi fazla gönderildi? 

(Sağdan doğru sesleri) Çünkü iki arkadaşın 
fazla gitmesi Hazineden fazla döviz çıkması de
mektir ki, fazla dövizin çıkıp çıkamıyacağını he
pimiz biliyoruz, Maliye ve Ekonomi Bakanları 
da şüphe yok ki, harice böyle fazla döviz çıkarıl
masını muvafık bulmasalar gerektir. Şu hale 
nazaran bu dövizler teferrüç için verilmiş veya 
alınmışa benziyor. (Sağdan doğru sesleri) Bu 
noktayı böyle Yüksek Huzurunuzda belirttikten 
sonra Delegasyon Başkanı bu arkadaşları dönün 
deyip demediğini de anlamayı bendeniz şahsen 
aılzu ediyorum. 

Para meselesine gelince: 
Evet para meselesine gelince; bendeniz de bi

liyorum ki, para, avans verilir, usulü muhasebe 
gereğince formalitesi tekemmül eder, sonunda 
fazlai istihkak varsa alınır. Ama arkadaşlar, 
ortada fazla istihkak mevcut değildir. Esasen 
ortada istihkak yoktur. Çünkü para bir maksadı 
mahsus olarak alınmıştır. Bu maksat ' : takabbül 
edilerek dışarıya gidilmiştir.. Fakat vazife gö
rülmemiştir. Vazife görülmediğine göre istiK-
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kak mevzuu bahsolamaz. Bu itibarla bu paraları 
bir nevi vazife görülmeden alındığı için fazla 
mal iktisabı mahiyetine girer ki, derhal ve döviz 
olarak istirdadı lâzımgelir. Bendeniz bunu da ri
ca etmiştim. Bu hususta da sarih bir cevap ala
madım ve bunu itiraf etmek isterim. 

Ayrıca bugüne kadar, mademki vazifeleri
ni ifa etmemişlerdir, Sayın Bakanın da lütfen 
beyan buyurdukları gibi, bu arkadaşlarımız bu
radan dış memleketlere gitmek için bu vazifeyi 
kabul eder görünmüşler, fakat hiçbir- vazife 
yapmadan memlekete dönmüşlerdir. Bu hâdise 
üzerinden çok vakit geçti. Şimdiye kadar bu 
hususta bir tahkikat yapılması lâzımgelirdi. Ne
den yapılmamıştır? 

Belki yamlıyörum ; fakat kanaatim sudur, 
bir elçi, bir fevkalade murahhas, dışarı gön
derilirse, sonradan bu elci veya fevka
lâde murahhas kendiliğinden bir ka
rar ali]') yurda dönebilir mi? Dönemez., (is
tifa inler sesleri) O başka. Fakal burada 
anlatmak istediğim şudur ki, gidilmiş, 
vazife ifa edilmemiş ve aynı /.amanda kendili
ğinden. bir' karar alınıp dönülmüştür. Bu, hu
kuki bir takibatı müslolzimdir. Dernek ki, hâ
disenin iki cephesi verdir: Bir, vazife ifa edil
memiştir. Yani kendilerine tevdi edilmiş olan 
milli vazife ihmal edilmiştir. 

İkincisi, bu paraya hak kazanmamışlardır. 
[iıı itibarla Hükümetin bu nokta üzerinde dur
masını ve nasıl bir neticeye iktiran, ettiğini bil
dirmesini bilhassa rica ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşımın bu me
sele dolayısiyle. Dışişleri Bakanlığından kon
feransın nasıl cereyan ettiği hakkında bilgi is
tenmesini; bu kadar basit bir idare meselesi 
üzerinde durmasına tercih ederdim ve afivle-
rjne mağruren kanaatim şudur ki; arkadaşım 
bu işte fazla hassasiyet göstermektedir. 

Eğer müsaade ederseniz, bir iki kelime ile 
kendisini tatmin etmeye çalışayım. 

Bir delegasyon heyeti içerisine girmiş olan 
bir zat; kimin karariyle, kimin imzasiyle o va
zifeye gönderilmiş olursan olsun, o vazifeye git
tikten sonra ben burada durmak istemiyorum 
derse Cenevre'de kendisini zorla tutacak elim
de ne vasıta ve ne de imkân vardır. Arkadaşım 
bu meseleyi bir elçi ile mukayese buyurdular. 
Mukavese lamamivb1 yanlıştır. •'Elciye verilen 
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vazife büyük mesuliyeti i mucip, lek başına me
suliyeti mucip bir Devlet meselesidir. Halbuki 
on beş kişilik bir heyetle konferansa gitmiş bir 
arkadaşın, bilhassa Dışişleri Bakanı da orada 
bulunurken memleket hesabına hiçbir zararı ol-
mıvacağını tahmin ettikten sonra ve konferans 
işlerinin bundan dolayı aksanııyacağma karar 
verdikten sonra bu arkadaşın orada durmayı]) 
dönmesi, kendilerinin pek hassas bulunduğu 
Devlet tasarrufu bakımından faydalı olmuştur. 

Bunun hukuki cephesinden bahsettiler. Me
seleyi tetkik ettirdim, kendim hukukşinas olma
makla beraber bu gibi hâdiseler senelerdenberi 
yüzlerce ve binlerce insanlar konferans ve kon
grelere gidip geldiği için bu gibi hâdiseler ol
muştur. 

Fakat bu ahval ve şerait dahilindeki hâdise
lerde hiçbir hukuki cephe bulunmamıştır. 

Madem, iki kişi döndüğü halde konferaıı 
işleri aksamam ıs, şu halde niçin iki kişi fazla 
gönderilmiştir, diyor arkadaşım. 

Arkadaşlar; arkadaşımın biraz insaflı olmala
rını rica ederim; konferansa gidecek insanların 
dirhemle, gramla tartılması mümkün değildir 
(Gülüşmeler). Bir yere 10 kişi, 12 kişi gönderilir
ken bunun hesabını riyazi bir katiyetle yapacak 
hiçbir vasıta henüz hiçbir memlekette keşfedilmiş 
değildir. Bahusus esas mevzudan ziyade, yani 
konferansın görüştüğü mevzulardan ziyade bir 
propaganda mevzuu olan bu gibi beynelmilel top
lantılara kâşki Devletin kudreti maliyesi müsait 
olsa da on kişi yerine 50 kişi göndermek imkânı 
bulunabilse. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Kâşki 
mümkün olsa da hepimiz gidebilsek (Gülüşmeler). 

DIŞİŞLERİ BAKANİ NECMETTİN SADAK 
(Devamla) — İstirdat meselesinde arkadaşım 
cevabıma rağmen ısrar etti. Evvelce de arzettim. 
Bu, muayyen kanunlara, nizamlara ve usullere 
bağlıdır. Hiç kimse hakkında, ne lehte ve ne de 
aleyhte idari bir karar almak elimizde değildir. 
Bir delegenin istihkakı var mı, yok mu, gördüğü 
işe nazaran verilmiş olan avansın istirdadı lâ
zımgelir mi, gelmez mi? Bu mevcut mevzuatı ka-
nuniyede şimdiden tâyin edilmiştir. Bu işlerle 
demin de arzettiğim gibi muhasebe, zatişleri ve 
Divanı Muhasebat meşguldür. Bu gibi meseleler
de bu derecelerden geçen hâdiselerde Devletin 
hiçbir parasının zayi olmasına imkân yoktur. 
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Eğer icabediyorsa, bu arkadaşlara verilen avans 
değil hattâ hiçbir hakkı yoksa harcırahları dahi 
istirdat edilecektir. 

Şimdiye kadar niçin yapılmadı, buyurdular. 
Maatteessüf bu gibi işler günügününe yapılama
maktadır. Diğer delege arkadaşlarımızın hesap
ları dahi henüz katiyet kesbetmiş değildir. Bun
lar epiyee gün sonra zaruri bir takım muhasebe 
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usullerine göre intaç edilir. Bianenaleyh şimdiye 
kadar yapılmadı ise bu iki arkadaşa mahsus ya
pılmış bir ihmal eseri değildir. Yüksek Heyeti
nize arzetmek isterim ki; bu mesele ne muhterem 
arkadaşımın, ne bilhassa Yüksek Heyetinizin, 
ne de Dışişleri Bakanlığınızı sureti mahsusada 
meşgul edecek mahiyette bir mesele değildir. 
(Bravo sesleri). 

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 23 . i . 1948 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 766 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/70) [1] 

SÎNAN TERELÎOĞLÜ (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; 4644 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sinin üçüncü muvakkat maddesinde şu şekilde 
bir kayıt vardır: Ücretle çalışanların ücrette ge
çen zamanlarından 10 senesi, kendi bağlı bulun
dukları emekli sandıklarına muayyen bir para ya
tırmak şartiyle bu 10 senelik müddetin hizmet 
müddetinden sayılacağını natıktır. Fakat bu 
kanunun muvakkat maddesi bu iş için altı 
ay bit' müddet vermiştir. Antakya Devlet Has
tanesi Göz Tabibi Osman arkadaşın bu kanım 
çıktığı zamanda hudutta askerî bir görev almış 
olması, bu kanımdan zamanında haber alama
masını intaç etmiştir. Fakat kanunun bu mad
desi katı olarak neşri tarihinden itibaren 6 ay 
bir müddet verdiği için bu arkadaş askerlikten 
geldiği zaman muttali olur olmaz Sıhhiye Ba
kanlığına müracaat etmiş ise de Bakanlık ta
rafından reddedilmiştir. Kendi yedi kudretin
de olmıyan esbap dolayisiyle muttali olamadı
ğından dolayı bu kanunun bahşettiği hakkı 
kaybediyor. Bendeniz bu takriri üç ay evvel 
vermiştim. Bundan sonra bir arkadaşım 4644 
numaralı Kanunun üçüncü muvakkat maddesi
nin altı ay temdidi hakkında bir teklif yapmış 
olduğuna muttali oldum. Binaenaleyh benim 
bu arkadaş hakkında yapmış olduğum teklifin 
de aynı şekilde Bütçe Komisyonuna havalesiyle 
o tasarı ile beraber müzakere edilerek, mağdu
riyetinin meydana çıkarılmasını ve nihayet bu 

[1] 149 sayılı basmayazt tutanağın sununda-
dır. 

kanunun da biran evvel çıkmasını arzu ediyo
rum. Binaenaleyh vermiş olduğum bu önerge
min kabıüiyle bunun da Bütçe Komisyonuna 
havale Duyurulmasını rica ediyorum. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
GERGER (Urfa) — Arkadaşlar; 4644 sayılı 
Kanımla ücrette geçen hizmetlerin borçlandır
ma suretiyle emeklilik müddetine sayılması ka
bul edilmiş ve yine bu kanunim muvakkat 
üçüncü maddesinin son fıkrasına (İşbu kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yazı ile müracaat ederler) hükmü konul
muştur. Bu hükme riayet ederek müracaat eden 
hak sahiplerinin muamelesi yapılmıştır. 

Ancak, herhangi bir sebeple bu muayyen 
müddet içinde müracaat etmiyenlerin sonradan 
vâki müracaatları dairei aidelerince kabul edil
memektedir. 

Gerek bu dilekçinin ve gerek diğer vatan
daşların Komisyonumuza havale edilmiş müra
caatları vardır. Fakat, kanunun açık ve sarih 
hükmü karşısında yeniden bir tesis mahiyetin
de karar ittihazı Yüksek Meclisin malûmları
dır ki, mümkün değildir. 

Bu itibarla, ret kararma Sayın Sinana Teke-
lioğlu arkadaşımızın yaptığı itiraz üzerine de 
eski kararımızı değiştirecek bir sebep görüle
mediğinden eski kararımızı teyit eden ve şimdi 
okunan rapor hazırlanmıştır. Yalnız, şunu arze-
deyim ki; bu kakil müracaatlar neticesinin ben
deniz şahsan bazı memur arkadaşların mücbir 
sebepler tahtında bu haklarını kullanamadıkla
rına muttali oldum ve bu müddetin altı ay daha 
verilmesi için bir kanım tasarısı takdim ettim. 
Bu tasarı halen Bütçe Komisyonunda tetkik 
edilmiş ve Komisyonun gündemine de alınmak 
üzeredir. Yüksek huzurunuza geldiği vakit ka
bule mazhar olursa bu suretle mağdur olan hak 
sahipleri tatmin edilmiş" bulunacaktır. 
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HAŞKAN — Biv önerge vardır; okutaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen bu evrakın bu 

mevzua dair olan tekliflerle birlikte görüşül
mek üzere Bütçe Komisyonuna havalesini tek
lif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
Fİ GERGER ( U r f a ) — Dilekçe Komisyonunun 
raporu reye konur, ya kabul edilir, ya reddedi
lir. Fakat başka bir komisyona havalesine te
amül müsait değildir. 

BAŞKAN —• Bu mevzua dair Bütçe Komis
yonunda bii' kanun teklifi varmış. O kanun ka
bul edilirse ismi mevzuubahis olan bu vatandaş 
da istifade edecekmiş. 

Arkadaşımız, mademki orada böyle bir ka
nım teklifi vardır, bu da oraya gitsin, beraber 
tetkik edilsin diyor. Dilekçe Komisyonu da, o 
kanun çıkarsa istifade eder, çıkmazsa etmez di-
yoı*. 

Şimdi raporun kabul edilmemesini, yani ra
porun Bütçe Komisyonuna havalesini istiyeu 
önergenin daha evvel oya konulması icabeder, 
onu yüksek oyunuza sunacağım. 

Önergeyi kabul edenler, yani bu raporun 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etnıiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Dilekçe Komisyonunun raporunu oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por kabul edilmiştir. 

2. —• Vakfıkebir İlçesinin Ağır Köyünden 
Hacı Ahmetoğlu Mehmet Akbulut ve Melikşe 
Köyünden Mustafaoğlu Yusuf Bahadır'in ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/228) 
[1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz ist iyen var 

m i l . Raporu yüksek oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler Etmiyenler Rapor kabul olun
muştur. 
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3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ka

nununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesi hükmünün 1948 yılı sonuna kadar uza
tılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğilim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/279) |1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesi hükmünün uzatıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . V . 1941 tarihli ve 4047 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmü, 
yeni Kuruluş Kanununun kabulüne kadar uza
tılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

lîAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE ?>. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

/. — Gümrük Muhafaza memurlarının askerî 
teşkilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/148) [2] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Gümrük Koruma memurlarının askerî teşkilâta 
göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanuna ek 

Kanun 

MADDE :l. — Gümrük Koruma teşkilâtında 
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek 

dır. 
[l}150 sayılı bdsmayazı tutanağın sonunda - [1,2} Birinci görüşülmeleri 66 ncı 

tutanağvndachr. 
birleşim 

— 132 — 



B : 68 7 ,6 
subay ve yedek askerî memurlardan bu teşki
lâtta arasız ön yıl çalıştıktan sonra çekilme, 
nakil ve terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil 
memurluklara geçenlerin alabilecekleri aylık
lar aşağıdaki esasa göre hesap ve tesbit olunur: 

A) Bunlar Gümrük Koruma teşkilatındaki 
yedek subay ve yedek askerî memurluklara 
açıktan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre 
müstahak oldukları aylık dereceleri üzerine; 

B) Gümrük koruma teşkilatındaki yedek 
subay ve yedek askerî memurluklara aylıklı 
veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler ev
velce müktesep hak olarak fiilen almış olduk
ları aylık dereceleri üzerine; 

Yedek subay ve yedek askerî memurluklar
da tam aylık almak suretiyle geçen hizmetleri
nin her üç yılı için bir derece eklemek sure
tiyle tesbit olunacak aylık dereceleriyle memur
luklara alınabilirler. 

Ancak bu suretle tesbit edilecek aylıklar ay
rıldıkları tarihte fiilen almakta oldukları as
kerî rütbe aylıklarını geçemez. 

2936 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
kır Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkın
daki 3433 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bili
re Komisyonları raporları (1/313) [ 1 j 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 

1] 148 sayılı basmayazı tutanağın sananda
dır, 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3433 
sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığınca 
Kızıltıy Derneği Hastabakıcı Hemşireler Oku
lunda ve buna muadil diğer resmî veya özel 
hastabakıcı hemşireler okullarında okutturula
cak olan öğrencilerle bu okullardan mezun ola
caklar hakkında 3433 ve 5056 sayılı Kanunların 
hükümleri uygulanır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
BAŞKAN — Gündemin birinci defa görü

şülecek işleri arasında bir ve iki numaralı 
maddeler, Bayındırlık Bakanlığını ilgilendir
mektedir. Bayındırlık Bakanı burada olmadığı 
için bugün müzakerelerini tehir ediyoruz. 

Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

6*. — Ankara Belediye smırları içindeki 
Devlete, Özel İdare ve Belediyeye ait arsaların 
mesken yapacaklara temliki lıakkAnda kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyonu raporu (1/344) [1] 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen var mı? 
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; Ankara'da ve diğer vilâyetlerde ev buh
ranı olduğu muhakkaktır. Sayın İçişleri Baka
nının ve Sayın Belediye Başkanının, Ankara'nın 
bu ihtiyacını düşünerek halk tarafından Devlet 
ve Belediyeye ait olan arsalar üzerinde inşa edil
miş olan evlerin yıktırılmamasma dair olan 

[1] 153 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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kanunu huzuru âlinize getirmiş bulunuyorlar. 
Bu kanunun birinci maddesine göre, yıkılması 
ieabetmiyecek binaların bulunduğu arsaların 
Devlet ve Belediye tarafından ev sahiplerine 
temliki hakkında olan birinci maddesinde, bu 
mahallelerin semtlerinin krokileri çizilmiş ve 
onların üzerine birer mavi çizgi konmuş ve ta
rama ile çizilmiştir. Fakat bunlar arasında her 
nasılsa Mamak asfaltının sağ tarafında ve Gül-
haııe Hastanesiyle Şehitlik arasında Hazineye 
ait olan bir sahada vücuda getirilmiş bir ma
halle vardır. Bu tam mânasiyle modern bir şe
kilde vücuda getirilmiş bir mahalledir. Bende
niz de bir müracaat üzerine gittim, gördüm, ha
kikaten modern bir mahalle. Civarında elek
trik, su, havagazı gibi Belediyeye ait işleri yap
ım ya müsait vaziyettedir. Bundan başka bütün 
mahalleyi vücuda getirenlerin çoğu da dar gelirli 
insanlardır. Bunların % 98 ini az maaşlı insan
lar teşkil etmektedir. Bunların muhtarları da 
mevcut, bilvesile Belediyeye ait bütün işleri yap
makta ve görmektedir. 

Sonra Ankara Valiliğinin 2 Nisanda yapmış 
olduğu bir tamim vardır. Bu mahalle bu ta
mim yapılmazdan ve bu kanun Meclise gelmez
den evvel vücuda gelmiş bulunuyor. Bugün 
Belediye Başkanı ile de görüştüm. O da bu 
mahallenin bu krokiye ithalini arzu ediyor. Bu 
mahalleyi de bu krokiye ithal edecek olursak 
İm güzel mahalleyi yıkmaktan kurtarmış oluruz. 
Bir önerge takdim ediyorum kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Hasan Fehmi Ataç. 
Komisyon Başkanı sıfatiyle konuşacaksınız de
ğil mi? 

GEÇÎCÎ Ko. BAŞKANI HASAN FEHMİ 
ATAÇ (Grümüşane) — Evet efendim. 

Arkadaşlar; müzakere ettiğimiz kanun, mem
lekette mesken buhranını esasından1 halleden bir 
kanun değildir. Gecekondu evlerinin kanuni va
ziyetini kanuni bir şekilde hal için getirilmiş 
bir kanundur. 

Mesken ihtiyaçlarını karşılamak için ayrıca 
bir tasarı gelmiştir. Diğer bir Karma Komis
yonda henüz tetkik edilmektedir, o da ayrıca 
Yüksek Meclisinize gelecektir. 

Şimdi müzakere edilen kanuna göre yeri ken
dilerine ait: olmıyan, belediyeden inşaat ruhsatı 
almamış bulunan, plânı İmardan geçmemiş ve 
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bir gece içerisinde muhtelif semtLerde kurulmuş 
olan evlerin vaziyetini'mümkün olduğu kadar ıs
lâh etmektir. 

Mevcut kanunlarımıza., bilhassa Yapı- ve Yol
lar Kanunuaun hükümlerine, imar Kanununun 
hükümlerine, yine idare âmirlerinin, kendine 
ait olmıyan1 bir gayrimenkul üzerinde tecavüz su
retiyle bina yapman m men'i salâhiyeti hakkın
daki hükümlere aykırı olarak, içtimai bir takım 
zaruretlerle mahallecikler kurulmuştur. Arzetti-
ğim kanunlara göre bunların yıktırılması lâzııu-
gclir. Fakat vaziyet çok geniştir. Bir kavle gö
re tabiî saymadık, alâkadar memurlardan aldığı
mız malûmata göre, 50 bine yakın nüfus gece
kondu evlerinde sakin olmaktadır. Bu kadar 
büyük içtimai bir zaruret meydana gelince, bun
ların hususi bir kanunla vaziyetlerini tâyin et
mek de bir zaruret halini almaktadır. Ankara'
nın Dağ Mahallesinde, Atıf Bey Mahallesinin, 
üstarafında, Saymakadın mevkiinde İm nı-ahaller 
kesif olarak toplanmıştır. 

Şimdi; Sinan Tekeloğlu'nun bahsettiği semt, 
bize verilen malûmatta bidayeten harta, da; da 
yoktu. Orada da muntazam bir mahalenin ku
rulmuş olduğunu evvelki gün, o mahalleden ge
len bir heyet bendenize müracaat ederek bildir
di. Ben de kendilerine; belediye reisine müra
caat edin, çünkü bu kanun- belediyeye bir çok 
külfet ve veeaip tahmil ediyor, Bu dileğinizi de 
nazara alsınlar eledim. Çünkü bize verilen har
tada bu mahallenin- yeri yoktur. Bu yer beledi
yeye mi ait, yoksa Devletin tasarrufu altın
da- bulunan bir yer midir? veyahut eş
hasa mı aittir? Tabiî biz buraların hukuki 
vaziyetini bilmiyoruz. Belediye bunları 
tetkik etsin, buraların da tasarıya ithali la
zımsa bize bildirsin, biz de Meclise arzederiz ve 
arzederim ve bu kısmın da haritaya ilâvesini 
teklif ederiz, dedim. 

Belediye Reisi telefonla, burada bir mahalle 
teşekkül etmiştir, buranın da haritaya dercin
de fayda mülâhaza ediyoruz ve külfetini de 
deruhde edeceğiz dedi. Biz zaten maddelerin 
müzakeresi sırasında Encümen namına bunu 
teklif edeceğiz. 

Bu yerlerin hukuki vaziyeti üzerinde ta
biî tahkik ve tetkik yapmak bize ait bir iş de
ğildir. Belediyeye ait ise, Devlete ait ise; bun
ların evelâ, imar plânı mucibince, plânları ya
pılır, parsellenir, yollara gelenlere başka yer 
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gösterilir, yollara gelmiyon kısımlar tahsis ya
pılır, bu kanunda derpiş edilen şartlara göre, 
o şartları yerine getirenlere de temlik mua
melesi yapılır. Bunları gayet ucuz fiyatla ver
mek ve Belediyenin tâyin edeceği tipe göre. 
birdenbire değil, zamanla evlerini o tipe uy
durmak üzere sahiplerine geniş müddetler ve
relim. Eğer haritada, ki, harita kanun mahi
yetini ifade ediyor ve harita kanun tasdik edil
dikten sonra, Meclisin resmî mührü ile mü
hürlenerek tatbik için icra makamatına veril
mesi icabeder. Eğer haritada mavi çizki ile 
taranan yerlerde eşhasa ait yerler zuhur eder
se, bunların tasarruf hakkına müdahale edeme
yiz. Bunun için de kanunda ayrı bir kayıt 
mevcuttur, sahiplerinden Belediyeye, bunları 
birrıza alıp, bu kanuna göre parselleyip tahsis 
etmek salâhiyeti veriliyor. Sahiplerinden rıza-
siyle alınmazsa, yine İmar Kanununa göre par
sellenmiş olacak ve sahiplerinde kalacaktır. 
Kanunun hatları bunlardan ibarettir. Diğer bir 
suali mukaddere de cevap olarak arzedeyim : 

Bu kanun niçin Ankara'ya ait de diğer yer
lere teşmil edilmedi?. Bunun da sebebi vardır: 
Evvelce de arzettiğim gibi kanun Belediyeye 
ağır bir takım külfetler tahmil ediyor. Belediye 
muhtar bir- müessesedir. Kendisine veya Ha
zineye ait bu kaini yerlerde imar pılânı hari
cinde emrivaki halini iktisap etmiş gece kondu 
evleri, nerelerde vardır ve hangi belediye, bun
ların, ne şekilde külfetlerine katlanacaktır? 
Bunun haritasını, pilânını, teferruatını bele
diye meclisi tâyin ve tesbit ettikten sonra, bu 
külfeti ben de deruhte ediyorum, bütçeni de 
müsait, böyle bir yerim de mevcut diye müra
caat ettiği takdirde bir maddei kanuniye ile 
bu kanunu diğer belediyelere de teşmil etmek 
kolaylaşır. 

Bu kanuna bir madde derciyle teşmil etmek
te şu mahzurları gördük; bir kere imar pılânı 
mucibince yapılması lâzım gel en tiplere göre bir 
katlı mı olacak, iki kat mı olacak, üç kat mı 
olacak, yolları ne vaziyette, ne mahiyette ola
cak; bunların haricine çıkmış oluyor. 

Misal olarak meselâ İstanbul Belediyesini 
ele alalım. İstanbul Belediyesi hangi semtlerde 
bu nevi mahallelerin kurulmasına müsaade 
ediyor? Kesafet neresinde, böyle bir şeye ihtiyacı 
var mı, böyle bir ihtiyacı nerede hissetti? Bun
ları vazıhan etraflı bir surette ve haritasiyle bir-
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likte gönderdiği zaman bu kanunun oraya teşmi
lini temin etmek kolay olur. Şimdi meçhul ât 
üzerine yaparsak, hem Belediyenin muhtariyetine 
tecavüz etmiş oluruz, hem de yerini hazırladı 
mı, haritasını yaptı mı? Çünkü bu kanunun diğer 
bir maddesi. Yapı ve Yollar Kanununa göre, bir 
semtin, bir mahallenin yollarının genişliği ne ola
cak? Kanal, su yolu, tenvir, inşaat işlerine ora 
sakinlerinin de muayyen nispet dâhilinde iştira
kini mecbur kılar. Biz kanunun bir maddesiyle, 
esas kanundaki iştirak nispetleriyle mukayyet ol
maksızın, külfetin daha büyük kısmını Belediyeye 
vermek şartiyle, Belediye Meclislerinin bunla
rın lehine karar alabilmek salâhiyetini de tanı
mış olduk. Bu itibarla muhtelif noktalardan 
muhtar olan Belediye Meclislerinin üzerinde bir 
ahkâmı âmire vaz'ı cihetinin doğru bulunmadığı 
da, ahkâmı hususiyede olduğu için, kendileri ha
zırlıklarını yapsın, istenilen yerlere teşmilini bir 
maddei kanuniye ile temin edelim. Maddeler üze
rinde fazla tevakkuf etmiyeceğim. Ana hatları 
üzerindeki mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir. 

Şehitlik ile Saimekadm ve Demirlibahçe ara
sında kalan mevkiin mahalle haline geldiğini 
bidayetten belediye bize söyleseydi haritaya 
ithal etmiş olsaydı icabına ona göre bakar
dık. Kanun Meclise sevkedildikten sonra 
müracaat üzerine muttali olduk. Bele
diye de muvafakat ettiği içindir ki, 
maddelerin müzakeresine geçildiği zaman encü
men namına kanuna bir madde ilâvesini teklif 
edeceğiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

SALAMON A.DATO (İstanbul) — Etendim, 
Komisyon Sözcüsü usulen, arkadaşlar kanun ta
sarısı hakkında mâruzâtta bulunduktan sonra 
cevap verir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ha
yır yanlış biliyor efendi. Herhangi bir tasarıyı 
komisyon izah eder, ondan sonra söz başlar. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Fakat 
Hasan Fehmi arkadaşımızın zekâsı müsellemdir. 
Bu konu üzerinde iki İstanbul Milletvekilinin 
söz aldığını görünce bizim derdimize güya bir 
cevap teşkil etmek üzere kürsüye çıkmışlardır. 
Fakat verdikleri cevap çok zayıftır, kanaatbahş 
değildir. 

Kânunun gerekçesinde kanunun teklifi için 
gösterilen mucip sebep, Ankara'da- hüküm süren 
mesken buhranıdır. Eğer meskeıt' buhranı yal-
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ınz Ankara 'ya has bir keyfiyet olsa idi bir diye
ceğimiz yoktu. Fakat mesken buhranı istan
bul 'da da hüküm sürmektedir diğer büyük şehir-
I ide de vardır. Binaenaleyh kanunun yalnız 
Ankara 'ya teşmili iyin mâkûl bir sebep görme-
inekteyiz. 

Eğer kanun tasarısı bir Ankara Milletvekili 
taraf ından verilse idi yine hayretimi mucip bir 
husus görmek mümkün olmazdı. Fakat bu tasa
rı Hükümet tarafından verilmiştir. Hükümet 
acaba mesken buhranının diğer şehirlerde de hü
küm sürdüğünü bilmiyor mu? Herhalde bilir. 
Binaenaleyh neden Ankara 'ya mahsus bir suhu
let olmak üzere bir kanun teklif edilmektedir. Be
lediye Iteisliği Valilikten ayrılırken de bir kanun 
yapılmıştı . Bu kanun dahi yalnız Ankara 'ya 
hasredildi, istanbul için de böyle bir teşebbüs 
yapıldığına henüz şahit olamadık. Bizim temen
nimiz ve arzumuz, mesken buhranının bütün şid
detiyle hüküm sürdüğü i s tanbul 'da dahi aynı 
suhulet i is tanbul ' lulara vermekten ibaret t i r . Ma
alesef İs tanbul 'da belediye arsaları ehven fiyat
la değil, rayiçten çok büyük fiyatlarla satışa çı
karı lmaktadır . (iazi Bulvarında kâin arsaların 
satışa çıkarıldığını herhalde bilirsiniz. Beher met
reye 200 lira fiyat tesbit edildiğinden talibi çık
mamıştır . Bu vaziyette İstanbul Belediyesinin 
de mesken buhranını ön I ivecek tedbirler alması 
icabeder. Bizim nokta i nazarımıza göre bu konu
nun is tanbul 'a ve diğer meesken buhranından 
muztar ip olan şehirlere teşmili lâzımdır. Bu teşmi
lin yapılması için tasarının Komisyona iadesini 
rica ederiz. Bu hususta da bir önerge takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN Bir noktayı Başkanlık açıklıya-
eaktır. iç Tüzük 'ün 85 nci maddesi; «Söz, isteme 
ve yazılına sırasına göre verilir. Kamutay isterse, 
görüşülen meseleler için yana veya karşı yahut 
üzerine nöbetleşe söz söylenilmek kar ar 1 aşır. 

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Kamu
taya bildirir. 

Komisyon adına söz istediklerinde, Başkan 
veya sözcüler sıraya bağlı değildir, 

Son söz Milletvekillerinindir». 
Filhakika arkadaşımız söz istedikten sonra 

komisyon başkanı söz aldı. Fakat sıraya bağlı ol 
madiği için Başkanlık kendisine söz verdi. 

SALAMON ADATO ( ts tanbul) -Söylenilen 
şeyi1 cevap vermek için söz alınır. Söylenecek söze 
takaddümen cevap vermek doğru değildir. 

BAŞKAN Komisyon başkanı muhtemel su
allere daha evvelden eevap verebilir. 

R E F İ K KOR A L T AN (İçel) — İstediği za
man söyliyenıez. Söylenenlerin hepsini dinledik
ten sonra cevap verir. 

HASAN F E H M İ ATA(; (( iümüşane) 
Ueisbey, bir noktayı açıklayacağım. 

Arkadaşlar ; ben salondan dışarı çıkmıştım, 
kimlerin söz aldığından haberim yoktu, salona 
girdiğim zaman Sinan Tekelioğlu arkadaşımız 
konuşuyordu. Ben baktım ki; o bizim zaten teklif 
edeceğimiz bir takım meseleleri mevzuubahis edi
yor. Ada to 'nun söz aldığından haberim dahi 
yok. 

Söz almaktan maksadım, mukaddere ait olan 
sualleri belki izahatımla karşılarım diyedir. 

Bu memlekette parlâmento hayatı başladığı 
gündenberi, Meclis Kütüphanesinde zabıtlar du
ruyor, bir kanunu un müzakeresine başlandığı za
man komisyon isterse, ya reisi, ya sözcüsü marife
tiyle kanunun sebebi vaz'ını, münderecatını izah 
eder, ondan sonra arkadaşlar birçok sözlerden 

sarfınazar etmek lüzumunu da hissederler, veya 
etmezler, konuşurlar , eksiğini veya fazlasını 
isterler. 

Burada şimdi bir söz söylemek hastalığı var. 
İlle ben söyliyeeeğim, denilmektedir, maksat o 
değildir, maksat kanunun en iyi şekilde çıkması
nı temin etmek ve mümkün olduğu kadar arka
daşları da yormadan onu meydana getirmektir . 
Eğer şimdiye kadar buna riayet edilmemişse, 
bendenizce - ben bugün önce komisyon namına 
konuştuğum için arzetnıiyorum - bundan sonra 
müzakereye aldığımız tasarıların evvelâ sebebi 
vaz'ı izahı komisyondan istenilirse, müzakeremiz 
ozaman çok kolaylaşır arkadaşlar . 

Şimdi i s tanbul 'a teşmili meselesi. Meclisi Âli 
hâkimdir. Belediyenin muhtariyetini nazara al
maksızın, nerede bu evlerin kurulacağını düşün
meksizin İstanbul belediyesi de bu lüzum ve ih
tiyacı t akdi r ettiği zaman karar alır, bunu tatbik 
edebilir diyebilirsiniz. 

Fakat evvelce de arzettiğim gibi, bu tasarı 
mesken ihtiyacının esasını karşılıyan bir kanun 
değildir. O kanun henüz Karma Komisyonda 
müzakere ediliyor ve bu dakikada dahi müzakere 
edilmektedir. Bu, imar plânı haricinde yapılan 
emrivakilere bir şekli kanuni vermektir . 

Bunları vıkmak, içtimai birçok mahzur lar 
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tevlit ettiği için, Bn ihtiyaç İstanbul'da da 
mahsus mudur? Yeri neresidir, belediye nasıl 
bu külfetlere katlanıyor, bunları hazırlasın, 
göndersin, bir ınaddei kanuniye ile teşmil ede
lim. Yok, hayır Meclisi Âli bunu bu ka
nun içinde bir madde ile teşmil edelim de 
diyebilir, Yüksek Meclisin takdirine ait 
bir şeydir, bu suretle belediyenin muhtariyeti
ne riayet etmeye de lüzum yoktur diyebilir. Fa
kat biz lüzum olduğu zaıınmda bulunduk. 
Belıdenizce kanunun biran evvel kabuliyle 
bu kangren İm üne gelmiş meseleye biran 
evvel bir şekil vermek ve bundan sonra -
çünkü eşhasın bahçelerinde de gecekondu
lar meydana gelmeye başladı - hudutlarını 
tâyin ederek amele mahallesi olacak mevkileri 
katiyetle tâyin edip bunları evvelâ tahsis, son
ra da temlik suretiyle yer sahibi yapıp, buna gö
re işe nihayet vermek.•lâzımdır. Ikına nihayet 
vermezsek, asıl ümran sahası olan yerlere sira
yet edecek ve önüne geçilmez birtakım meha-
zir meydana çıkacaktır: Bu itibarla'müstacel bir 
kanun mahiyetini arzetti. Hattâ müzakeresi sı
rasında alâkalı memurlara istanbul'a malûmat 
verdiniz mi, amele mahallesinin kurulacağı yer
ler, haritaları ve vaziyetleri tesbit' edilmiş mi
dir, diye sorduk. İstanbul'da tabiî bu kanun 
çıktıktan sonra kendi vaziyetini bu kanuna gö
re hazırlıyacak ve o vakit yeniden bir madde 
tedvinine lüzum yok, bu kanunun teşmili için 
bir madde çıkarmaktan ibaret kalacaktır. Me
sele budur, söyliyeceklerhu bundan ibarettir. 

Simdi büyük bir mesele olmuş gibi komis
yon bizden evvel niye konuştu deniyor. Arka
daşlar bu, bir mesele değildir. Mesele, işin en 
muvafık şekilde hallidir. Gördünüz ben içeriye 
girdiğimde kimin söz aldığından haberdar de
ğildim. 

ÎIJSAN OLGUN (Yozgad) — Sayın arka
daşlar, Hükümet merkezinin civarındaki man
zara. hepimizin gözü1 önündedir. 70 bin vatan
daşın rastgele Belediye Kanunlarına, imar plân
la nııın ve bütün fennî, teknik, sıhhi, şartların 
dışında, iktisadi, içtimai zaruretler dolayısiyle 
Ankara'ya gelmiş ve başlarını .sokacak bir yu
va' yapmışlardır. Ankaranm Hükümet merkezi 
olduğu gündenberi devam edegelen bu istiabın 
bugün sona ermesini şükranla anarım. 

Arkadaşlar, burada yaşıyan vatandaşların 
perişan hallerinden ve meskenin, yuvanın bir 
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aile için yaşamanın içtimai, ahlâki terbiyevi 
tesirlerinden burada bahsetmek fazla olur. sağ
lık şartlarından. ışıktan mahrum, kulübe 
gibi dar ve toprak bir odanın içine girmiş olan 
bir ailenin yaşamasında hâsıl olacak doğumlar!, 
ölümleri, sıhhi ve ahlâki vaziyetleri tamamen 
gözümüzün önündedir. Binaenaleyh bu «70» bin 
vatandaşı bu vaziyette bıkacak ve ayni zaman
da belediye hizmetlerinden bunları mahrum ede
ceğiz ; yol yapmıyacağız, ışık vermiyeeeğiz, su 
vermeyeceğiz. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu
gün bu zaruret Ankara'da başlamıştır; diğer 
şehirlerimizde de bu vaziyet varsa o belediye-
lerede teşmilini candan dilerim. Fakat arkadaş
lar bu takdirde aklıma şöyle bir mahzur geli
yor.: Eğer diğer belediyelere de bunu teşmil 
(dersek o belediye içindeki vatandaşlara, ki on
lar da büyük şehirlerdir. (Adana, Zonguldak 
gibi) Bunlar da büyük şehirlerimizdir, bura 
ahalisine: ey ahali bu kanunu size teşmil ettik 
günün birinde sizin vilâyetinizde de tatbik edi
lecektir. Gece kondu evleri yap bir gün bunla
rın tapularına kavuşacaksın gibi açık bir bono 
vermiş olacağız. Bu mahzurludur. 

Yalnız arkadaşlarım, bu kanunun metni için
de bir takım tasarruflar vardır. İmar pilânı 
dairesi içine alman yerlerde - ki maalesef bu ta
sarıda İni kroki yoktur - imar puanına göre yı
kılmış veya yapılacak, yol veya kanalizasyon 
geçecek.. Bu hizmetler ifa olunurken, ilk defa 
dışarda kalan meskenler imar pilânı içine alı
nırken tatbikatta elbette bir takım güçlükler 
olacaktır. 20 senedenberi yapamadığımız yıkma 
işlerinde ve dairede kanun yine birçok kolay
lıklar gösteriyor. Ama fakir vatandaşlar, işçiler 
evlerini imar pilânı dairesinde ve belediyenin 
göstereceği tipler içinde yapabilecekler mi, ya-
pamıyacaklar mı ? Acaba özel idarelerden ve 
Devletten bir para yardımı olacak mı? Yahut 
Kredi Bankası bir «fond perdü» vefmek suretiyle 
bir kısım parasını almamak kaydiyle bu işleri 
ödeme imkânını gösterecek mi? Yani arzım şu
dur ki, bu vatandaşları imar pilânı içine ah]) 
muayyen tipte meskenler yapma; onları mecbur 
ederek yine onları evsiz bırakmak gibi ikinci 
bir ıstıraba sokmıy alım. Bunu 'tatbik edecek 
belediye, vilâyet gibi makamlar Devletçe yapı
lacak yardımla bu işin yapılacağını tahmin ede
rek vatandaşın evini yıkmak doğru olamaz. 
Günkü bu vaziyette bugün- bir evi'olanın da 
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ayıkta kalması gibi bit- vaziyetin bilhassa teem
mül edilmesi lâzımdır. Yalnız ucuz arsa temin 
(stmek inşaa t t a bir netice vermez. İnşaa t t a arsa 
inşaat k ıymet inin ancak yüzde yirmlsidir . Bu
nun yüzde kırkı işçiye kırkı da malzemeye gi
der. Bunlar teinin edi lmedikten sonra va tandaş 
ev sahibi olamaz. M şasen maksadımız vatandaşı 
sağlık durunılar ı müsait mülk sahibi e tmektir . 
Esas i t ibariyle kanunu çok yerinde ve l'aideli 
buluyorum. Bugün kuşlar bile yuva yaparken 
vatandaş lar ı sıhhi sar ı lar ı haiz bir yuvadan 
mahrum el inek Büyük Meclisin şiarı değildir. 
Onun için bütün bu mahzur lar gözönünde tu
tu lduktan sonra bu kanun vatandaşın hayatını 
ku r t a racak güzel bir kanundur . Kabulünü ben 
de rica ederim. 

BALKAN — Sait Od yak. 

S A İ T ODVAK (izmir) - • Muhterem arka
daşlarını, ben teşmil babında söz almış bulun
maktayım. (jüııkii bu ıstırabın, mesken buhranı 
ıst ırabının yurdun muhtelit ' köşelerinde cok bü
yük tesirler husule get irdiğine kaniim. Is t ı rap 
sadece muayyen bir çerçeve içinde mütalâa edi
lecek durumda değildir . Onun için teşmil ya
parken tahdide gi tmiyorum, sadece kendi mm-
takama tahsis edip, çünkü ıstırabını yak ından 
gördüm, biliyorum-, orada da gecekondu 
evleri vardır , bu ıst ırap tazyik, büyük mikyas
ta aksülame! yapacak şekilde benim seçim mın-
t akam in bağrında da yaşamaktad ı r . FVıkat bu, 
sadece İzmir, İs tanbul 'da değil, yurdun muhtelif 
yer ler inde aksülameller ya ra tan bir mevzu oldu
ğu için teşmil babında söz almış bulunuyorum. 
(Sağdan bravo sesleri) . 

Yalnız bu teşmil talebimle bulunurken buna 
t akaddüm eden bir e tüd safhasının yalnız Anka-
raya inhisar ettirilmiş olmasının esbabı mucibe-
sini anlıyamadını . 

(Bravo sesleri) . 

föğer ıstırabı geniş ölçüde, idrak etmiş 
bulunsaydık, bana öyle geliyor ki, muhtelif yer
lerde belediyeler vâki olacak nıüracaat i müspet, 
menfi bir cevapla, karş ı lanı r -ve buna göre bir 
ölçü t u t a r a k daha geniş ölçüde ele almak imkâ
nını temin etmiş olurduk. Onun için zaten Ko
misyon da biraz teşmile mütemayil , faka t bunun 
formülünü muayyen sabit f ikir lerden kur tu la rak : 
yapılmasını daha uygun bulur bir yolda gördü
ğüm için. teşmil babında bu işte üstat olanların ' ' 

şümulü temin edecek bir formül temin etmeleri
ni beklemekteyim. 

Onun için de raporu, sadece mahdut bir öl
çüde, ınıntakacılık ifade eden ruhu taşıyan şe
kilden ku r t a r ıp Hükümeti de bu mıntakacal ığa 
vasıta olacak bir uzuv olmadığını ispat sadedin
de memleket şümul bir şekle sokmak suretiyle 
aksu lamellere ve doğabilecek dedikodu mevzu hı
rına şimdiden bir set çekmiş oluruz kanaatin
deyim. Onun için söz almış ve sizi rahatsız et
miş bulunuyorum. (Sağdan, bravo sesleri) . 

Ajjl: KIZA A1M (İstanbul) — Sayın arka
daşlarını; ben de, benden evvel söz söyliyen ar
kadaşım, Sait Odyak gibi teşmil babiyle söze baş
lamış olayım. Sizler de bunu takdir buyurmuş 
olacaksınız, zann nidayım. 

Ben yalnız Anka raya' mahsus olan kanunun 
hiç. şüphesiz çıkarılmasından; hiç olmazsa mem
leketin bir taraf ında; bu işe başlanmış olmasını 
görmekle nıahzıız olanlardan birisiyim. 

Benden evvel söz alan a rkadaş la r da bu nok
taya temas ettiler. Arkadaş l a r ; yuva tesisi yal
nız insanlar için değil, dünyada her canlı mah
luk için bir yuva, bir bar ınak adeta yemek, 
içmek k a d a r bir zarure t t i r . Maalesef bu dâva 
yı l lardanber i ne Par t i poli t ikamızda ne Hükü
met ve ne de belediyelerimizin programlar ında 
yev alınıştır. Son vaziyet olarak mesken dâva
sına yer vermek sure t iy le ; velev bu şekilde ol
sun, bunun tecellisi için bugün önümüze sunu
lan bu tasarı demin bir arkadaşımızın da izah 
ett iği gibi mmtakavi dahi olsa buna nıahzıız 
olmamanın imkânı yoktur . Bunun sebebini ben 
de aradım ve rakamlarla izah etmek istedim. Bi
lirsiniz k i ; r akamla r söyleyince sakal lar siner, 
sözler durur . Bu i t ibarla te tkik ettim ve gör
düm ki, A n k a r a ' d a 1940 de nüfus 157 bin küsur
dur . Ona mukabil İ s tanbul 'da 79.'! bin küsur, 
İzmir 'de 188 bin Adana 'da 88 bindir. 1945 te bu 
mik ta r tezayüt ile 2(i2 bin Ankara için, 
845 bin, İs tanbul için, 200 bin İzmir ve 100 bin 
de Adana içindir. Bu a radak i beş senelik bir 
tezayüt netieosidir ki, o da ş u d u r : Ankara ()9 
bin, i s t anbu l 51 bin, İzmir Ki bin. A d a n a ' d a 11 
bin olarak görülüyor ve yine ufak bir mukaye
se ile bulunmuştur ki, 1945 senesinde Anka ra ' 
da oda başına 2 onda dör t kişi, 1944 senesinde. 
ise oda başına iki onda yedi düşüyor, buna mu
kabil İ s tanbul 'da 1985 senesinde oda başına bir 
onda bos. 1944 senesinde bir onda al t ıdır . İşte 
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Ankara'nın rüçhanı. mukayese edilecek tek ta
rafı... İstanbul'daki 1945 teki bir onda beş eve 
bir onda altısına mukabil Ankara'da oda başına 
nüfus 2 onda yedidir. Mevzuatımızda ve Ana
yasamızda her vatandaş için ölçü aynıdır. İler 
Fert ve her vatandaş bu mikyastan istifade et
miş olsun. Renim rica, istirhamım, istanbul'u, 
İzmir'i gördüm, birkaç gün evvel de Adana'da 
idim. Orada da gecekondu evlerinin yapıldığı
nı gördüm. Bunlar konbinezonları gündüz hazır
lanıyor, geceleyin de yapılıyordu. Hayatta me
zarda olan ve gecelerini geçiren vatandaşlarımız 
da vardır. Binaenaleyh bu kanunun o vatan
daşlara da teşmilini rica ederim. Bunu bir 
madde ilâvesiyle, aynı ihtiyacı sezmiş olan 
vatandaşlar ve belediyelere de iştirak etmek is
tedikleri takdirde ayın kanunun haklarından 
istifade ederler»-tarzında sağlanmış olabilir. Bu 
da kendilerinin ihtiyaçlarına çare olabilecek bir 
imkan. 

Bu kanun yapılırken, benden evvel Sayın ar
kadaşım İhsan Olgun'un da söyledikleri gibi 
yalnız bu, bir tam şey temin etmiş olmaz. Bu
nunla beraber, 25. V. 1948 de (Bina Yapmayı 
Teşvik Kanunu) adlı bir Yüksek Meclise tasarı 
gelmiş olduğunu memnuniyetle haber alınış bu
lunuyoruz. Eğer bundan bir faide umuluyorsa 
onun da müstacel çıkmasını temin zarureti var
dır. 

Maliye Bakanından rica ediyorum, malî iş
lerle uğraşan Bakanlık memurlarının nef'i Ha
zine diye bir sevdası veya iptilâsı vardır, biz bu 
kanunları tanzim edinceye kadar teşekkül etmiş 
olan ispekülâtörler şehirdeki arsaları satın ala
caklar ve kanun çıktığı zamanda bina yapacak 
arsa bulamıyacağız. Bunun için ricam kabilse 
Maliye Bakanlığı kadrosu yapılan arsaların sa
tışları ispeklâtörlerin eline bırakmasın, imkânı 
varsa bu satışları durdursun. Ümit ederim ki, 
Yüksek Heyetiniz bir madde ilâvesiyle, tasarıyı 
geriye almadan, bunu temin etsin. Yalnız An
kara için değil, istanbul, İzmir, Adana ve buna 
mümasil mesken buhranı hissedilen şehirlere de 
teşmil etsin bu memleket çapında bir lütufkâr
lık ve hizmet olacaktır. Mâruzâtını bundan iba
rettir. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Sayın arkadaşlar; .istanbul 
Milletvekili arkadaşlarım söz söyledikleri,zaman 
bu işin Ankara'ya münhasır bulunduğunu ve bu-

1948 O : 1 
mıi! m intaka vi bir kamın olduğunu ifade ettiler 
hiç de böyle değildir. Gecekondu evleri mevzuu 
Ankara'da olduğu gibi tstanbulda da ele alın
mıştır ve bil' iki celse evvel Ali Kıza Arının ver
diği sual takririne verdiğim cevapta bu hususu 
vazıh olarak arzetmiştim. Müsaade ederseniz ver
diğim cevabı bir kere daha okumak isterim : 

«Cevap: Bu konuda düşünülmüş ve düşünül
mekte olan başlıca tedbirler; durumlarının ıs
lahı mümkün olan yapıları fen ve şehircilik esas
larına uydurmak, ıslahı mümkün olmıyanların 
sahiplerini; ucuz arsa ve uzun vadeli düşük fa
izli kredi sağlıyarak eve kavuşturduktan sonra 
şehir plânlarına ve fennî esaslara uymıyan bina
ları kaldırmaktır. 

Bu. yolda İstanbul, ve Ankara Belediyelerimiz 
bazı. teşebbüslere geçmiş bulunmaktadır. İstan
bul'da Gecekondu evlerinin bulundukları Zey-
tinburnu ve Mecidiye köyü bölgeleri civarında 
Hazineye ve vakıflara ait arsalarla belediyenin 
malı olan Levent Çiftliği arazisi üzerinde Em
lâk Kredi Bankasınca yapılacak meskenlerin 20 
sene vâde ile Gecekondu sakinlerine verilmesi 
yolunda çalışmalara başlanmıştır.. 

Maliye Bakanı arkadaşınım izah buyura
cakları gibi Ankara Belediyesi de aynı maksadı 
sağlamak üzere Hazineden bedel, akdtiri suretiyle 
200 000 metre kere kadar yer satnalmı.ştır. 

Cevap 2. Şehir ve kasabalarda oturan nıes-
kensiz vatandaşları, mesken sahibi yapabilmek 
anıaciyle (Bina yapımını teşvik kanunu) adı al
tında bir tasarı hazırlamış bulunuyoruz. Bugün
lerde Yüksek Meclise sunulacak olan veya sunul
muş bulunan bu tasarıda, ucuz arsa tedarikinden 
başka, uzun vadeli ve cüz'i faizli Yapı Kredileri
ne vergi muaflıklarına dair önemli esaslar yer al
ınıştır. Bu tasarı kabul buyrulduğu takdirde 
memleketimizdeki mesken dâvasının imkân nis
petinde halli yoluna girilmiş olacağını arzede-
rim. Ksas budur. Beni- mütaakıp Maliye Bakanı 
arkadaşım bu mevzu üzerinde daha esaslı ve ge
niş izahatta bulundular. Binaenaleyh mmtakavî 
şekilde düşünmek Hükümetler için mevzuuba-
his olamaz. Memleketin umumi idaresi mev-
zuubahistir. Yalnız bu iş mahiyeti itibariyle 
birtakım hususiyeti icabe'ttiren işlerdir. Eğer 
İstanbul ve izmir bu kanunun içine alınmamışsa 
elbette sebepleri vardır.^ Malûmu âliniz Anka
ra'nın Altınadğ ve Atıf bey' denilen havalisinde 
(i0 - 70 bin vatandaş oturmaktadır. Bunlar ev-
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leriui izinsiz olarak yapmışlardır . Ar /e t t iğ im 
gibi, bunlar ın vaziyetlerini imar du rumuna uy
d u r m a k için parsellâsyon yapılması gerekiyor. 
Bu parsellâsyon neticesinde yıkılacak evler için 
yer göstermek icabediyor. Binaenaleyh bunu 
yapabi lmek maksadiyle Belediyenin, Özel ida
renin ve Hazinenin arsaları nelerdir, mevcut
ları ne kadard ı r , bunun tesbit edilmesi lâzım
dır. Aynı zamanda bu tahsis edilecek yerlerin 
krokisini yapmak lâzımdır. Ankara Belediyesi 
bu işe beş altı aydan beri başlamış ve bu e tüdü 
yapmışt ı r . Bugün kauuıı iyet kesbedebilecek 
bir hale getiri lmiştir , i s tanbul 'da başlamıştır , 
eğer is tanbul doğrudan doğruya arsaya iht iyaç 
göstereeekse tek bir madde ile, filân numaral ı 
kanunla İs tanbul için. Adana için, İzmir için 
•tatbik edilecek demek suretiyle, bir maddei 
münferide ile bunu teşmil etmek mümkündür . 
F a k a t bir etüd yapı lmadan, filân filân şehirlere 
de teşmil edilmiştir dediğimiz zaman, oradaki 
belediyenin malî vaziyetinin ne olacağını t akd i r 
çok müşkül olur. 

Binaenaleyh bu açıklamayı huzurunuzda 
yapmayı zarur i gördüm, eğer. lüzum ve ihtiyaç 
hâsıl olursa is tanbul için de, tznıir için de ve 
ieabederse diğer yerlere de teşmil etmek ve bu 
nevi vaziyetleri İslah etmek cihetteki vazifemiz
dir, ı ı ımtakavi bir ıslahı asla düşünmüyoruz . 
(Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 
(SEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN IIA-

I J I M EROUN (Ankara ) Efendim, benden 
evvel söz söylemiş ve i l irazlara cevap vermiş 
olan Bakan ve Komisyon Başkanı arkadaşımı
zın sözlerini t ek ra r etmiyeceğim. Kanunun 
ehemmiyeti dergârd ı r . -Ve mıntakavi bir zihni
yet düşünülerek de yapı lmış-deği ldir . A n k a r a ' 
nın etiîdleri ikmal edilmiş olduğu için dir ki, 
buraya mahsus olarak yapılmışt ır . Bu i t ibarla 
ilerde bunu bir madde ile diğer vilâyetlere de 
teşmil etmek mümkün olup her zaman ' yapa 
bilir. Şimdi içişleri Bakanımızın söyledikleri 
gibi, bir maddei kanuniye ile bilâhara onla ni
da bu kanunu teşmil etmek suret iyle mesele 
halledilebilir. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın talep ett iği 
hususu, Komisyon nazarı it.ibare almış ve ka
bul etmişt ir , -birinci maddenin müzakeresinde 
ar/edeceğiz. ' 

Şimdi a rkadaş la r , asıl benim ar /e tmek is-
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tediğim şey ş u d u r ; bu tasar ı Hükümet t en Ko
misyonumuza geldiği zaman yıl başına kada r 
olan fiilî vaziyetleri bünyesi içine alınış ve 
1 . 1 . 1948 tar ihinden sonrasını bu kanunun 
şümulü dışında bırakmışt ır . Komisyon işi daha 
âdil prensiplere bağlamış olmak ve keyfiyet ten 
va tandaş lar ın ıttılaını tam bir sure t te temin 
etmiş olmak için kanunun meriyeti tar ihine 
kadar olan fiilî vaziyeti nazarı i t ibare a la rak 
meriyetinden sonraki vaziyetler için de tasarı
da okumuş olacağınız kayıt ve şar t lar ı ilâve 
etmiştir . 

Bu itibarla hâdise bu bakımdan müstacel bir 
du rum arzetmektedir . 

ikinci sebep olarak da Belediyenin bu tasa
rı şekli kanuni ikt isap et t iği t akd i rde bura
ların bir atı evvel parsel lasyonunu yapmak su
retiyle k a n u n a int ibak e t t i rmek mecburiyetin
de olduğunu ha t ı r la tmak ve arzetmek isterini. 

Malûmu âliniz inşaat mevsimi de geçmek 
üzeredir. Kanun daha tasar ı halinde iken mat
buatta yayınlanmış olması i t ibariyle de bu iş 
müstacel bir mahiyet ik t i sap etmiştir . Komis
yon adına, tasar ının ivedilikle müzakeresini 
ka ra r ittihaz buyurmanızı rica ediyorum, bu 
esbabı, mucibe dolayısiyle Komisyon adına bir 
önerge sunuyorum. Haber aldığımıza göre ucuz 
mesken inşasını temin e tmek için kurulmuş olan 
(Jeçici Komisyon buna ait tasarıyı te tkik çi
mekle meşguldür, bir haftaya kada r Yüksek 
Kamutaya takdim edebileceği tahmin olunmak
tadır . 

ihsan Olgun arkadaş ımın mülâhazaları da 
İni şekilde karşı lanmış olccaktır . 

Tasar ının ivedilikle müzakeresine ka ra r ve
rilmesini Komisyon adına t ek ra r rica ediyorum. 

SAİT ODYAK (İzmir) — A n k a r a ' d a bu 
mesele ele al ınırken, e tüdlere başlandığı za
man, İzmir, is tanbul , Adana Belediyelerine bu 
bapta bir etüd yapı lmakta olduğu ve bu hu
sustaki fikirlerinin ne olduğu sorulmuş mu
dur? 

EMİN HALİM EROIİN (Ankara ) - Ko
misyon olarak bunu biz bilemeyiz. Biz Hükü
metin getirdiği tasarı üzerinde tetkik,"t yap
t ık. 

I LAZİM. BOZCA (Afyon Karahisar ) — E f e n 
d im; bendeniz tasarının aleyhinde konuşacak 
değilim. Ancak, gördüğüm bazı noksanlıklarla 
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teknik hatalara tenıas etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sayın Komisyon Başkanı arkada
şımız huzurunuza getirilmiş bulunan şu tasarı
nın. Ankara'ya da has olsa, içtimai emniyetin 
teessüsünde Amil bulunan mesken dâvasını katı 
şekilde halledemediğini arıklamış bulunmakta
dır. Tasarı, Devlet merkezinde ancak ucuz ar
sa teminini istihdaf ediyor. Bir de perişan bil
imi arzeden gecekonduların muayyen bir kıs
mını ele almış bulunuyor. Unutulmaması 1A-
zımgelir ki, mücerret ucuz arsa temini ile mes
ken dâvası halledilmiş olmaz. Bunun yanılma
sında ucuz faiz, ucuz malzeme, uzun vadeli kre
diye de ehemmiyetli surette lüzum vardır. 

TÇTŞLERÎ BAK ANT M.ÜNÎR IIÜSREY ÇÖ
LE (Erzurum) — Bunlar ayrı bir kanunla ge
lecek. 

MAZİM BOZCA,(Devamla) — İçişleri Ba
kanı şimdi işaret buyurdular. Yeni bir kanun 
geliyormuş sanırını. Bina Yapımını Teşvik Ka
nunu. Tetkikıuıza arzedilen şu tasarı ile o ka
nun tasarısı bir arada mezcedilmiş, birlikte 
elüd edilmiş olsaydı, şüphesiz ki, tasarı daha iyi 
bir şekilde huzurunuza getirilmiş bulunurdu. 
Bendeniz verilen izahata rağmen tasarıyı ma
hallî ve nııntakavi görmekteyim, bununla be
raber. kanunun yazılışında teknik bazı noksan
lıklar da bulmaktayım. Ezcümle 1. nci maddede 
bir tahsis ve bir de temlik işinden bahsedili
yor. Kanaatimce bu doğru değildir. Tasarı da 
mesken yapmak istiyenlere evvelâ arsanın tah
sisi yapılıyor. Temlik.ise ancak bina yapıldık
tan sonra oluyor. Unutulmamak lâzımdır ki. bu 
haktan istifade edecekler dar ve mahdut gelir
li insanlar olması hasebiyle çok kere hariçten 
ipotek voliyle kredi, temin etmek isteyecekler
dir. Mülkün uhdelerine temlik edilmeyişi hariç
ten ipotek yoliyle para temin etmelerine imkân 
bırakmıyacaktır. Halbuki inşaat yapabilmeleri 
için para temin etmeleri lâzımdır. Bu sebeple 
vatandaşlar arsaya müstahak oldukları takdir
de temliki yapılmak gerekir. 

Tasarıda birde ek haritadan bahsediliyor. 
Harita eklenmekle beraber işi belediye mecli
si kararma bıraltmıyarak bahsedilen yerlerin 
mevkileri, hudutları kabilse miktarı işaret 
edilmiş olsaydı yerinde bir hareket olurdu. 
önce bir Milletvekili arkadaşımızın mütaakiben 
Komisyon Başkanının verdikleri izahattan da an
lıyoruz ki, Ankara Belediyesi üzerinde önemle 
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durulan gecekondu evlerine taallûk eden bu işi 
etüd ederken koskoca bir mahalleyi de unutmuş
tur. Demek oluyor ki, bunun üzerinde kâfi 
derecede çalışılmamıştır, alelacele hazırlanmış ve 
mevsimi geçmesin diye huzurunuza sevkedilmiş-
tir. Halbuki bu işin üzerinde ehemmiyetle ça
lışmayı icabettiren bir mesele olarak görmekte
yim. 

Tevzi sisteminde spekülâsyondan kaçınma dü
şünülürken istem iverek spekülâsyona doğru bir 
gidiş vardır. Müstahak olanlara tevzi etmek 
için hangi esaslara riayet edileceği vazıh surette 
belirtilmemiştir, Bir sene Ankara'da ikamet et
mek, evi olmamak ve irat ve akarı bulunmamak 
buna hak kazandırıyor. Ben irat ve akar, tâbir
lerini çok umumi bir tâbir olarak görmekteyim. 
Bir memurun almış olduğu maaşı irat saymak da 
mümkündür. îşe hatır gönül karışabilir. Bu 
kadar geniş tâbirlerle dar ve mahdut gelirli sınıf 
kadro harici bırakılabilir ki, bu hiçte doğru ol
masa gerektir. Sanırım ki, bunu sizler de kabul 
buyurmazsınız 

Tahsis tarihinden itibaren bir sene içinde be
hemehal burayı alana bina yapmak mükellefiye
tini tahmil ediyoruz. Bilmem bu doğru mudur? 
Cnııtmayalım ki, müstehaklar ya dar veya malı-, 
dut gelirli adamlardır. Temin edebildikleri pa
rayı ceste ceste bu işe tahsis edeceklerdir. Kredi
ye de ihtiyaç vardır. Fakat arzettiğim gibi arsa
nın kendilerine temliki yapılmadığına göre ipo
tek mukabili para alamazlar. Demek oluyor ki, 
nefislerinden keserek artırabildikleri parayı 
tasarrufla harcamak suretiyle binasını yapabile
ceklerdir. Buna nasıl olurda bir sene içinde yap
mak mükellefiyetini tahmil edebiliriz. Adamca
ğız bu sene duvarını, gelecek sene çatısını ikmal 
ederek niçin bir ev sahibi olmasın? Şehrin imarı 
için bu yola gidilebilir. Fakat iş böyle mesken 
dâvasına gelince bu yola gidemeyiz. Bu sebeple 
realiteleri gözönünde bulundurarak arsaları al
ma hakkını kazanmış olan vatandaşlara zamanla 
mesken yapma hakkını tanıyalım. Gerçi Belediye 
Meclislerine bu süreyi uzatmak yetkisi tanınmış 
ise de biz tasarıda müddeti uzatsak daha doğru 
bir yola gitmiş oluruz. 

Tevzie tâbi arsalara bedel tâyini işi; tasarı
nın gerekçesine bu işten asla kâr gayesi gözetil-
miyece.ği işaretlenmek ve en müsait fiyatla ihti
yaç sahiplerine verileceği yazılmak şartiyle Be
lediye Meclislerine, terkedilmiş bulunuyor. Ben-

— 141 — 



B : 68 7.6.1948 O : 1 
deniz bunu da doğru bulmam. Bir kere hangi 
belediyeye el a tarsanız atınız borçlu durumda
dır; Borçlu durumda olduğu için hiç. şüphe yok 
bu işten bir menfaat gözetmek isteyecektir . 
Kazla para alırken şüphesiz k â r demiyeeek za
ruri masraf diyecektir . Evi al ımyanlara böyle 
ucuz bir arsa temini düşünülürken bu hususları 
göz önünde tu tmak gerekir . Nasıl ki Hazine 
emvali hususiyesi ile katma bütçeli veya Özel 
idareye ait arazı ve arsaların belediyeye inti
kal inde vergi kıymetler ini esas kı ldıksa bura
da da vergi kıymetine masraf karşılığı (}/< 10, 
% 20 gibi bir bedel koymak suret iyle arsa kıy
metlerini yani. bedel işini halledebiliriz. 

Hulâsa .a rkadaş lar ; bu kanun tasarısı met
n inde de görü ldüğü veçhile Anka ra ' da dahi ge
ce kondu evleri meselesini t amamen halletmiş 
değildir . Ek har i t ada mavi ta ramanın dışında 
kalmış gece kondu evleri vardır . Bunlar ın inti
bakı bakımından üç sene mehil verilmiştir. 1 >11 
dâvayı halletmiş olmaz. Bunların da parsellâs-
yona al ınmak suret iyle halli cihetine gidilemez 
mi? Zannediyorum gidilebilir. (İecekondu ev
lerinin yapılmaması için bu kanuna âmir hüküm 
konuluyor. Elimizde Yapı - Yollar Kanunu var, 
İmar Kanunu var. Buna mâni hüküm o kanun
larda vardır . O va rken buraya yeni bir hüküm 
konulmasının sebebini anlayamıyorum. 

Benden evvel konuşan a rkadaş la r etraflıca 
izah ett i ler . Bu gecekondu evleri yalnız Anka
ra 'ya has bir keyfiyet değildir . Sanayileşen her 
memlekette bu ihtiyaç kendini hisset t i rmekte
dir. Bunların başında, is tanbul , İzmir Hat la 
Nazilli gelmektedir . (İerçi Komisyon Başkanı 
ve Sözcüsü tasar ının bu yerlere teşmili bir mad
de ile olur dediler. Bendeniz bunu bir türlü 
anl ıyamadım. Mademki mümkün niçin teşmil 
edilmiyor? Sayın Komisyon Başkam buyurdu
lar k i : biz burada teşmil yoluna gidersek be
lediyelerin muhtar iye t ine tecavüz etmiş oluruz. 
Bendeniz kabul etmiyorum. Niçin, muhta r iye t i 
tecavüz edilmiş olsun. Biz kanun y a p a r a k ale
lı t lak her belediyeye meskensizlere; ucuz arsa 
teinin etme mükellefiyetini, gece kondu evle
rinin yerine vatandaşa sıhhi şar t lar ı haiz ev 
yapmak imkânlar ını sağlamayı tahmil edemez-
miyiz. Pekâlâ ederiz. Bu da muhtar iye te teca
vüz olmaz. 

Sayın içişleri Bakanının verdikler i izahat ı 
dinledik. Yürekler acısı gecekondular derdine 

Ankara Belediyesi el koyuyorda İstanbul w 
İzmir belediyeleri niçin el koynuyor? Ben bu
nu üzerinde duru lacak bir mesele sayar ım. İv 
ger bunlar da lâzım olan dikkat ve basiret i gös
termiş olsalardı oralarda.ki ıstıraplı vatandaş
larımızın ıstıraplarına son verilmiş olurdu. Maa • 
haza İstanbul ve İzmir belediyelerinin alâkasın 
kalına lan bizim dâvaya ve yaraya el koyma
mıza hiçde mâni olmaz ve olmamalıdır da, Onun 
için bu şehir lerdeki vaziyetleri de nazarı iti
bara almak surel iyle tasarıya yeni bir şekil 
vermek ve hassatan nerede1 olursa olsun müsa
maha neticesi ortaya çıkan gecekondu evleri
nin ıslahını sağlamak zorundayız. Bu itibarla 
Anka ra ' ya has kanunun gecekondu evler inşa 
o lunan diğer merkezlere de teşmili icap eder. 
Arzettiğiııı noksanların bilhassa teşmil husu
sunun bu arada leknik hatâ lar ın düzelti lmesi 
için tasarının Komisyona iadesi lâzımdır. Sü
ratle gidip gelebilir, nitekim Komisyonun çalış
masını kısa bil' zamanda, bitirmiştir . Bu da kısa 
bir zamanda ikmal edilir ve memleketimizin 
mesken dâvasının hiç. olmazsa bir kısmı böylece 
ve müspet şekilde halledilmiş olur. 

Mâruzâtım bu kadard ı r . 
BAŞKAN - Refik Kora İtan. 
R E F İ K KORAETAN (İçel) — Arkadaşlar, 

bu kanun projesinin bünyesinde acı bir şekilde 
itiraf edilmiş olan idaresizliğe temas suretiyle 
söze başlıyacağım. 

Ankara yeni kurulan Devlet merkezimizdir, 
I ilânlasın ıştır, bütün Devlet teşkilâtı burada yer
leşmiştir. Nihayet Ankara Vilayeti de bütün bu 
Devlet Teşkilâtının ve mesul mevkide bulunan 
Hükümet müesseselerinin gözü önündedir, neza
reti al t ındadır . Buna rağmen aşağı yukarı 25 
yıldanberi p I anlaşan ve üzerinde çalışılan bu 
Devlet merkezi olan Ankara şehrinde hepinizin, 
hepimizin bildiğimiz şekilde bu idaresizlik mey
dana gelmiş, o hal gelmiş ki, binlerce, on. binler
ce vatandaşın çekmekte olduğu ıstırabın nihayet 
ve nihayet kanun yolları ile halli çaresine gidil
mesi zaruri şekil almıştır. 

Filhakika diğer arkadaşlarımızın da temas 
ettikleri gibi, 70 000 değil daha fazla olarak bir
çok vatandaşları alâkalandıracaktır , şüphesiz
im kanunun hududu dışında kalan ve Ankara ' 
nın şurasına, burasına serpilmiş olan ve adı ge
cekondu olan evler hemen her gün çoğalmakta. 
ve şehrin het tarafına vayılıuaktadır. 
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Görülüyor ve anlaşılıyor.ki, bu kanunla sa

dece Altındağ denilen, bildiğimiz şu tepenin mu
hitine serpilmiş, yayılmış olan evler istihdaf edil
mektedir. 

Arkadaşlar; burada mesken buhranı yüzün
den ve bilinen sebepler dolay isiyle gece başlanıp 
sabahleyin bir ailenin barınabileceği birkaç oda-
cık yapılmışsa hakikaten içtimai bir zaruretin 
ifadesi olmuştur. 

Eğer Hükümet daha evvel çok erken bu içti
mai yaranın üzerine el koymuş olsa idi bugün 
Muhterem Heyetinizi işgal eden bu mevzu bu 
şekilde huzurunuza gelmezdi, daha esaslı bir 
şekilde gelir ve çareleri düşünülür, bulunabilirdi. 

Arkadaşlar; hepinizin vakit vakit görüp de 
içini sızlatan manzara şudur; Altındağ denilen 
bir yer var, oraya toplanan ve bu projenin mu
cip sebebinde de ifade edildiği gibi adedleri yet
miş bine varan vatandaş, hakikaten her gece 
yaptığı evin ertesi günü başına yıkılacağını, hem 
de Hükümet eliyle yıkılacağını düşünerek onun 
ıstırabını çekerek, nihayet çoluğunu çocuğunu 
sokakta her türlü hava tesirlerinden korumak 
hesabına böyle bir işe girmiştir. Bu 70 bin va
tandaş yıllar boyunca böyle bir ıstırap içinde bu
lunuyordu. Hepimizin yüreğini sızlatan hâdise
ler olmuştur. Hakikaten Hükümet eliyle bu ge
cekondu evleri yıkılırken bazı vatandaşların da 
hayatına malolmuştur. işte bu zaruretlerdir ki, 
bu kanun projesini bu şekilde gelmesini zaruri 
kılmıştır. Geç olsun da güç olmasın derler. Bun
dan dolayı da bu projeyi getiren Hükümete te
şekkür etmek yerinde olur. 

Ancak, diğer arkadaşların da temas ettikleri 
gibi evvelâ kanunda eksik taraflar vardır. Gerçi 
artırma ve Eksiltme Kanunu hükümlerinin yürîi-
miyeceği kanun projesinin bir maddesinde ifade 
ediliyor. 

Fakat gece kondu evinin konulduğu arsa ya 
belediyeye aittir, ya özel idareye aittir. Bu 
takdirde dahi bu arsanın o vatandaşa verilme
sinde ölçü ne olacaktır? Deniliyor ki ; Belediye 
Meclisleri icabına göre gereken kararı verecek
lerdir. Fakat ölçü nedir? Bir arkadaş haklı 
olarak temas ettiler. Belediyeler umumiyetle 
kendi gelirleriyle geçinememektedirler. O tak
dirde zaruri olarak onlarda da bir varidat te
mini gyreti kendi kendine taKassül edecek ve 
yine Heyeti Umumiyenin bu kanunla temin et-

1948 O : .1 
mek istediği fayda hâsıl olmıyaeaktır. .Ohalde 
ölçü bakımından eksiği vardır. Asıl eksik nasıl 
Ankara'da bir zaruretin, içtimai bir zaruretin 
ifadesi olarak bu gece kondu evleri idarenin 
gözü önünde büyük bir idaresizlik neticesi ola
rak yapılmışsa, yapılmakta devam ediyorsa di
ğer şehirlerimizde de bilhassa sanayi hayatının 
inkişaf etmekte olduğu yerlerde ve bilhassa 
nüfusu çok olan şehirlerimizde de aynı şekilde 
devam ediyor, izmir'de istanbul'da hepinizin 
ve hepimizin bildiğimiz gördüğümüz gibi aynı 
şekilde akşam başlayıp sabahleyin meydana ge
len birçok evler görülmektedir. 

Şimdi bu kanunun hükmünü münhasıran 
Ankara'ya teşmil ederseniz arkadaşlar, Heyeti 
Umumiyeden çıkan bir kanunda içtimai adale
tin içtimai zaruretin aynı derecede gözetil
mesi lâzım ve zaruridir, orada bulunan bir va
tandaşın zihninde düğümlenecek olan şu isti
fama şimdiden cevap vermeniz icabeder: Acaba 
benim günahım ne idi. istanbul'da Mecidiye kö
yünde, Zeytinburnu'nda ve daha bir koç yer
lerde işçi ve memurların mütekâsif bulunduğu 
yerlerde bu gibi evler mütemadiyen yapılmak
tadır. Daha 10 gün evvel ayrıldığım izmir'de 
Kadifekalesi arkasında ve Basmahane istasyo
nuna giden yolun sol istikametinde mütema
diyen hu nevi evlar yapılmaktadır. Orada bu
lunan vatandaşların günah ve kabahetleri ne
dir ki, bu kanunun hududu dışında bırakılıyor. 
Sayın içişleri Bakanımız şöyle söylediler: De
diler ki: bu nihayet belediyelerin kendi iç işleri
ni alâkalandıran bir mevzudur. Biz Ankara'da 
6 aydanberi bu mevzuu ele aldık. Bu işi incele
dik ama onlar hakkında böyle bir etüd yapıl
mış değildir dediler. Sait Odyak arkadaşımız 
bunun üzerine şunu sordular, 6 ay evvel olduğu
na göre izmir'de istanbul'da hattâ bir arkadaşı
mızın da söylediği gibi Nazilli'de belki Adana'-
da diğer bir çok şehirlerimizde aynı mevzu oldu
ğuna göre Dahiliye Vekâleti buralarda da işi 
6 ay evvel ele aldığına göre bu işe oralarda da 
başlayıp etüdünü yaptıramaz mı idi. iş eksiktir 
ve izahı güçtür. 

Arkadaşlar; işin bünyesinde ilk olarak arzet-
tiğim gibi bir idaresizlik vardır, mademki bir za
ruretin ifadesi olarak bu kanun huzurunuza gel
miştir. bunun daha esaslı daha şümullü daha 
ziyade ihtiyaçların îfadesi olarak yapılması lâ
zım ve zaruridir. Eğer bu şekilde çıkarsa eksik 
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o\âe&ktw. Ve bu kânunun hududu dışı&da kalan 
vats&MaşSar bu :•• işler"f halledilinceye » kadar kinv 
bilir ka§^gün kaç<ay< ıstırap çekeceklerdir. -Bu* 
rada'A'Mîidağ mahallesinde -bulunan Ve hakikat 
ten^llafdâftber^ çeşitli ıstırap içinde inliyen 
bu •vatandaşların sltaıtıl&rınıni • giderilmesinden 
anöâk; sevinilebilir. Ancak bil sevine!j içtimai 
bir derdin halli mahiyetinde olduğu için bütün 
vilâyetlere teşmil etmek lâzımdır. Kanunun lü
zumu üzerinde asla mütereddit değiliz, ancak, ar
kadaşların da izah ettikleri gibi, şiddetli bir ih
tiyacın ifadesi olması bakımından behemehal bu 
kanunun Geçici Komisyona gönderilerek eksik-
] iklerinin müstaeelen tamamlanmasını rica ede
rim. 

Ba-HIFZI OĞUZ BBKATA (Ankara) 
kan sonradan konuşursa daha iyi olur. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNÎB HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) -—• Bu kanun bütün ihtiyacı 
tamamen ihtiva etmektedir. Bunun tehirinde za
rar tasavvur ederim. Tam inşaat mevsimidir. 
Bu işi tesri etmek lâzımdır. 

Bir arkadaşım; bendenize, bir sual tevcih buyur
dular, dediler ki; bu iş mademki, beş altı aydenbe-
ri ele alınmıştır, acaba diğer vilâyetlere malûmat 
verilmiş midir ki, onlar da bu işe el koysunlar. 

Arkadaşlar; bu hal aşağı yukarı fevkalâde 
hallerin doğurduğu vaziyettir ve tamamen mahallî 
işlerdir. Binaenaleyh mahallî işlerin icabı ne ise 
ancak onu mahallî otoriteler düşünür. Biz Gece
kondu evleri için şöyle böyle yapınız diye mer
kezden talimat vermek suretiyle belediyelere bü
yük külfetler tahmil edemeyiz. Bu ihtiyacı ma
hallî belediyeler duyar ve bünyelerini ve malî 
istitaatlarmı gözönünde tutmak suretiyle bir 
kanun tasarısı hazırlanması için. keyfiyeti bakan
lığa bildirdiler; biz de o yolda hareket ederiz. 
Bugün huzurunuza gelmiş olan tasarı da bu şe
kilde hazırlanmış ve tasvibinize sunulmuştur. 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata:. 
HIFZI OĞNZ BE KATA (Ankara) — Mıılı, 

terem arkadaşlar, huzurunuza.getirilen 'bu kanım. 
tasarısının memlekette büyük ölçüde mevcut, bulu* ,| 
ıı-aıı biı- ıstırabı tahfif edeceği ve, gidereceği üze
rinde, zanediyorum ki, bütün; arkadaşlar muta
bıkız. 

I iıı konuda konuşan muhterem arka-
daşlarımızın bütün sözlerinde İsabetli olan. taraf
lar vardır. Yalnız bunları ikiye ayırmak,lâzıııvi. j 

> mt m : ıı 
d i», B M M C M ; m add*l«wiı • tgörüş ülmesinde zaten 
derpiş < edilmiş t ve- fçö*üşülür-ke^; haİM mütokün* 
:olan;'iıokfca!ardnr.^ ' ' '•••-; - u ;; 

İkincisi; esaslı olanı, muhtelif arka-* 
flaşlarımızm ilçri süıjdtikvleri.' gibi,, bu: »kanunun, 
munlıasıa'aı* ^ Ankara-jiçiör - çıtetağı -iBaııaaMiııı. 
arzettiği ye; diğ^r- tarafların uıvutnlup unutıılmav 
dıgi: noktasında toplanmaktaıdır. 

Şu halde bu noktayı vuzuhla hallettikten son
ra, kanunun tümü üzerinde, mutabakatlımız dola-
yisiyle esasa geçmekte, zannederim ki, mahzur kah 
m az. 

Arkadaşlarımız, çok iyi bilirler ki,, herhangi 
bir nahiyenin kaza olması şöyle başlar; nahiyor 
nin büyüklüğü, nüfusu, köy miktarı; merkezî 
oluşu, iktisadi durumu nazara alınarak, merbut 
bulunduğu kaza ve vilâyet keyfiyeti tetkik eder 
ve bir rapor hazırlar, onun hartasını çizer, diğer 
mümtaz sebeplerini yazar ve İçişleri Bakanlığına 
gönderir, Bakanlık vaziyeti tetkik edip, oranın 
kaza olmaya lâyık bir hususiyet taşıdığını gör
dükten sonra, bütçe imkânlarını da nazara ala
rak, Mecliste sevkeder. 

İşte bu kanunun gelişi tarzı da, kazaların teşek
külü tarzına çok uygundur. Ankara Belediyesi, 
kendi hududu içindeki bir ıstırabın önemini tâ
yin etmiş, mıntıkasını çerçevelemiş, harta üzerin
de yerini belirtmiş ve demiş ki; Ankara belediye
si, hakikaten1 üzerinde durulması ve halledilmesi 
lâzımgelen bir dâva karşısındadır, bunun esası 
budur, çevresi bu, sahası şudur, içişleri Ba
kanlığı bu, etüd ve ikmal edilmiş mevzuu 
fele almış, umumi ' esaslar içinde, Ankara'ya 
mahsus değil, bütün Türkiye için kabili tatbik 
ol«n kanunun hükümlerini tasarlamış, Meclise 
göndermiş. Meclisin alâkalı Komisyonu vaziyeti 
tetkik '• etmiş, o da, yine bütün Türkiye için 
(kabili tatbik umumi hükümleri nazara alarak ve 
fakat şimdilik Ankara Belediyesi tarafından 
etüdleri ikmal edilmiş olan bu meseleyi Meclis 
ITmumis Heyetine sevketmiş bulunuyor. 

Şu halde bu kanun neşrinden sonra, hakika
ten vâki ve varit olan İstanbul, İzmir ve diğer 
alâkalı mahaller* de ietüdlerini- ikmal ile, bizim de 
gecekondu «evlerimiz >var, bu dâvanın hal tarzı, 
sahası, vaziyeti buduıy plânını* projelerini tak
dim ediyoruz, dedikten sonra» yapılacak iş şundan 
ibarettir. 

İstanbul'da,1 İzmir'de ilişik plânda yerleri ve 
sahaları gösterilmiş bulunan mahaller için dahi şu 
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nui|^ş^>kpî^nıhüJfcüm!İeHİ -tatbik; oluıaır,«denir. 

i#ı^ilde;haleA>ielimİ35de bıtloia^ıı bu kaı-i'ün-'bir1 

arrtilikMEiu^&)^^ YaMız takip. edile-
eeMöî"s#a ^ Üîbatffle" -Ankara: BöMiyesMÜn 
ikiw»Ii*5«tediğİ?«^e-etüdüî,ıüj tamamladığı bir 
m«^&i(İsutî>>#eri gedmektedir -ve bunun'için (An
kara". B^^iyesio-ee*)' andını taşımaktadır, Yok
sa kanun Ankara için değil, şâmildir,-Türkiye 
ölçüsünde'. maddeleri ihtiva etmektedir. Nite
kim diğer* arkadaşların da arzettikleri gibi; Is^ 
tanbul ve- İzmir mevzuunda; işbu hartada yerle
ri gösterilmiş bulunan falan falan yerler, falan 
tarih ve numaralı kanundan-istifade eder şek
linde!.bir-,tek madde ile bu mevzuun içine alın
mış. ve bıı şekilde mesele halledilmiş olur. Bu 
mevzuun;(tehirinde fayda' yoktur. Bütün: arka
daşlarımızın > da iştikak ettikleri gibi, Ankara'nın. 
bir ıstırabı olan gecekondu dâvasını uzatmak
tan ;!. başka birşeye yaramıyacaktır. Ohalde 
mevcut kanun İstanbul,: izmir gibi büyük yer
lerimizin-de ıstırabını giderecek ve daha çok 
bu ıstırabın uzaniamasını temin edecektir. 

REFİK KORALT AN (İçel) — tki, üç ay kâ
fidir. 

HIFZI OĞUZ BEKA TA (Devamla) — Ya
pamazlar, burada da etüdler çok uzun sürmüş
tür. Bu itibarla yeni kanun çıkar ve bu kanu
na istinaden İzmir ve İstanbul için de teklif ya
pılarak biı- tek madde ile bu meselenin halli 
mümkün olur. Onun için zaten inşaat mevsimi 
de başlamış olduğundan arkadaşlarımızın da 
çok güzel tebarüz ettirdikleri gibi yıllardır de
vam eden, ev sahibi olabilme ihtiyacının gayri--
meşru yollardan temin edilmiş dahi olsa, sahibi: 

için hak telâkki edilen bir çatı altında, huzur 
içinde yaşama zevkinin ne demek olduğunu 
bilirsiniz. 70 bin insanın ümidini bağladığı bu 
kanunu çok uzatmak suretiyle ıstırabı devam 
ettirmek doğru olmıyacaktır. Bu itibarla ana 
kanunu kabul edelim. Arkadan gelecek haklı 
talepleri Yüksek Meclisin, her zaman olduğu 
gibi, nazarı itibara alacağını tabiî görüyorum. 
Onun için izin verirseniz bu kanunu olduğu gibi 
kabul edelim. 

Diğer arkadaşlarımızın tebarüz ettirdikleri 
hususlar maddelerde nazara alınmış veya ko
nuşulmuştur. Bir tek esaslı mevzu olarak bunu 
görüyorum. Bunu da böyle halletmek yerinde 
olur. 

104$ . f t î t î 
REFİ&r KOKAKTAN ^(tçei) . •—Elend im; 

11 ıfzı •; Oğuz arkadaşımla ayrıldığımız: ;bm nok«n 
ta vardı»: K&nuıı- umami;/hükümleri ihtiva' -et* 
meşktedir, -» dedüem ^Ariıa -:-»Qİk"-.olaTâkv'şarili-ola-
rafe.- fkatîi olarak sAnkaım^yay münhasır: bir rfcanun: 
diye bir • başlıkftaşimafetadıri Ohalde; onun ta
şıdığı İıükürateri diğer belediyelerin .-ihtiyaçla-: 
-rina tatbik ietmeye-imkân yoktur, kanunen im
kân yoktur.:bu bir. Diğer hususlarda beraberiz. 

Sayın İçişleri Bakanı arkadaşımız esaslı bir 
noktaya- temas.' ediyorlar ve bunda ısrar ettik
leri de anlaşılıyor. Diyorlarki: Diğer belediye
ler hakkında kendiliğimizden böyle bir karar 
almıya haklı değiliz, Ankara Belediyesi böyle 
bir zarureti ihtiyacı duymuş ve kendisi bu feda
kârlığı- yapacağını ifade etmiştir. Kanun da bu 
sebeple gelmiştir, diyorlar. Kanunların mucip 
sebeplerinin bu kadar zayıf olmasını şahsan ka
bul etmiyorum; Ankara'Belediyesi, demek olu
yor ki> -ntıfet* kabilinden, daha doğrusu- şimdi
ye kadar ihmal ettiği vazifesini kanun yoliyle 
tasdik'ettirmek ve -bunun zımnında da bir fe
dakârlık yapmak kararındadır. 

Arkadaşlar; eğer içtimai zaruret olursa - ki 
izaruret muhakkaktır - Ankara Belediyesi değil 
aynı sebeple diğer belediyelerde Yüksek Heyeti
nizin verdiği işareti ki, onun adı kanundur 
tanımaya mecburdurlar. 7 bin numaraya yakla
şan. kanunlarımızı ararsanız içtimai zaruretler 
dolayısiyle yapılan birçok kanunlar vardır. Be
lediyeler İdarei hususiyeler hatta hususi şahıs
lara tahmil, edilen ağır külfetler vardır. Daha ya
kında hazırlanıp henüz tatbikmda esaslı bir şey 
jgörülmiyen toprak kanunundaki mucip sebepleri 
hatırlarsınız, vatandaşın almteriyle kazandığı 
babalarından- kendilerine kalan topraklarını El
lerinden alıyoruz. Esbabı mucibesi ne olmuştur; 
topraksız vatandaşların topraksızlıklarını gider
menin tek yolu bu vatandaşların ellerinden, 
hattâ Anayasanın değer pahasını vermek yolun
daki emir • dahi nazara alınmaksızın, alınabile
ceğini kabul. etmiştir. Şuhalde bugünkanun kül
liyatı. • içerisinde bulunan birçok kanunlar gibi 
bu kanun -da içtimai, bir zaruretin ifadesidir ve 
Ankara'da böyle bir ihtiyaç hâsıl olmuştur. Ha
kikaten Altındağ Mahallesinde bulunan vatan
daşlar-he-rgün ıstırap içerisinde bu ıstırabın 
içerisinde bulunan bir insan sıfatiyiadır ki, He
yeti Muhteremeniz bu kanun çıkmasında ısrar 
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ediyor, haklıdır, ben de bu esbabı naucibeye işti
rak ediyorum hattâ niçin bu kadar geç kalmış
tır diye bir sual sormak ta yerindedir. Niçin bu 
dert şimdiye kadar müzmin bir hale getirilmiş
tir? Niçin vatandaşların alın terleriyle meydana 
getirdikleri yerler kanunî bir şekle sokulmak 
imkânı varken bu yapılmamıştır? Mütemadiyen 
şu ve bu kararlarla vatandaşların evleri yıkıla
rak birçok göz yaşlarına ve ıstıraplara ve hattâ 
nüfus zayiatına sebep olunmuştur? Hayır, Muh
terem içişleri Bakanının gösterdiği esbabı mu-
cibeye asla iştirak etmiyorum. Yüksek Heyetiniz 
icabını yapacağından emin bulunuyorum. Arka
daşlar; bu, tamamiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tarihî olan şerefine ve millet tarafın
dan ona gösterilen itimade karşı ufak şekilde de 
olsa bir sarsıntı yapacak, acı bir istifham teşkil 
edecektir, istanbul'da ve birçok yerlerde böyle
ce ıstırap içinde yaşıyan ve bu Gecekondu evini 
yapan vatandaşlar, İzm irde yaşıyan işçiler, ni
çin biz istisna ediliyoruz? dedikleri zaman bu
nun cevabını vermek güç ve hakikaten bu vatan
daşlar namına acı olur. Sonra bunun Bir mahzu
ru da vardır bilirmisiniz ? Madem ki hükümet 
sıkıştığı zaman böyle emri vaki! eri kabul etim ek 
yoluna gidiyor biz de yapalım diyeceklerdir. Bu-
suretle bu düşüncenin inzibati, içtimai zararları 
görülecektir. Onun için 26 sene kalan bir kanunun 
beş, altı gün daha gecikmesinin bir zararı yok
tur. Sonra Muhterem Bakanın nazarı dikkatini 
eelbederdim; bu etüdler diğer şehirler hakkın
da niçin yapılmamıştır. Yapılmadı ise bu bir ek
sikliktir. Bu eksikliğin mesuliyetini Yüksek 
Meclise yüklem esinler. 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Efendim; itiraf etmek rnec-

1948 O : 1 
buriyetindeyim ki, Refik Koraltan arkadaşımın 
ne söylediğini anlıyamadım. Yalnız bu kürsü
de politika yapmak istediler. (Sağdan politi
ka değil, hakkın müdafaası sesleri) Mevzu doğ
rudan doğruya bu evlerin hukuki vaziyetleri
nin ıslahı olduğu halde kendileri Toprak Ka
nunundan bahsettiler ve saireden bahsettiler. 
Bu, düpedüz politikadır. 

Arkadaşlar, bu iş için belediyelere herhangi 
bir direktif verilmemiştir. Herhangi bir beledi
yeye kendi takati haricinde asla fazla yük tah
mil edilemez. Çünkü neticenin ne olabileceğini 
pekala içişleri Bakanı takdir edebilir. 

Eğer mahallin böyle bir ihtiyacı mevcutsa, 
eğer mahallî böyle bir zaruret hissediyorsa te
şebbüse geçer, demin de arzettiğim gibi, icab-
ediyorsa kanun alır, icabederse idari tedbirler
le bu işi yapabilir. 

Benim ifadem bu kadar sarih, bu kadar 
açık olduğu halde, benim ifademle beni ilzam 
etmeye kalkışmak buz gibi politika yapmak
tır. 

REFlK KORALTAN (içel) — Hakikat ol
duğu için kuvvetlidir ve sizin beyanınız politi
kanın ta kendisidir. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın

da verilmiş bir önerge yoktur. 
11 arkadaş söz almıştır, Hüseyin Ulusoy'la, 

Emin Halim arkadaşımızın da sözleri vardır,, 
fakat Mecliste ekseriyet kalmamıştır, müsaade 
buyurursanız önümüzdeki Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 19, 50 

\>*<i 

8. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Amasya Belediye Başkanı Reşat Arpacıoğ-
lu tarafından gönderilen ve uğradıkları sel fe
lâket münasebetiyle Büyük Millet Meclisinin 

gösterdiği yakın ilgiden dolayı duydukları se
vinci belirten telgrafa, Başkanlıkça gereken 
karşılık verilmiştir. 

f, $, M. M, Basımevi 



S. Sayısı; 148 
Askerî hastabakıcı hemşireler hakkındaki 3433 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Büt

çe Komisyonları raporları (1 /313) 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 1 . IV . 1948 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 798, 6 - 1098 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . III . 1948 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3483 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başlı a kan 
& Hasan Saka 

">s i»**H*. *.,»* 

Gerekçe 

Askerî llastalıaneler Hastabakıcı Hemşire ihtiyacı (10 . VI . 1938) tarih ve (3433) numaralı 
Kanunla kurulmuş olan (Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu) nda yetiştirilen ve hariçten ücretle 
alman hemşirelerle temin edilmektedir. 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna girmek için yapılan müracaatlar her yıl biraz daha 
azalmakta, okula sarfedilen masraf alınan randımanla mütenasip bir durum arzetmemektedir. 

Bu itibarla, hastabakıcı hemşireleri; Kızılay Derneğine ve diğer resmî veya hususi bir müessese
ye ait hastabakıcı hemşire okulunda yetiştirmek suretiyle Devlet bütçesinde gerekli tasarrufu 
temin ve aynı zamanda memleketteki hastabakıcı hemşirelerin aynı bilgilerle mücehhez olarak 
yetiştirilmelerini sağlamak bakımından 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (II) işaretli cetvelde 
Askerî Hastabakıcı ve hemşirelerin Kızılay Hastabakıcı Okulunda okutturulması kabul edilmiş 
bulunması bakımından 3433 sayılı Kanuna ek olarak ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Millî Savunma Komisyonu ı,*., %• '!* Ki . IV . 1918 

ra» 4»H?>, ı "~*"" - - * ' Esas No. 1/313 
Karar No. 12 ^-Htfm' 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma .Bakanlığınca, hazırlanan ve Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık temsilcile-
Bakanlar Kurulunca 29. I I I . 1948 tarihinde :iyle Sağlık Bakanlığı temsilcisi hazır bulıındu-
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve ğu halde görüşülüp incelendi. 
Komisyonumuza havale bu vurulan Askerî Has- Bakanın ve t e m silicilerin izahatı üzerine ya-
tabakıcı Hemşireler hakkındaki 3433 saydı Ka- pılaıı tartışmada Hükümetin teklifinin yerinde 
nuna bir ek kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte olduğu kanaatine varılmış ve teklif kabul edil-
Keımsyomımuzım 14. TV. 1948 toplantısında iniştir. 
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Yalın/ 3433 sayth Kamımı]] bazı maddeleri 

evvelce 5056 sayılı Kanında değiştirilmiş oldu
ğundan tatbikatta bir yanlışlığa meydan veril
memek üzere 5056 sayılı Kanun hükümlerinin 
de uygulanacağının zikredilmesine.,lüzum görül
müştür. 

Hükümetin teklif ettiği kanun tasarısının 
bilinci maddesine gerek 5056 sayılı Kanunun da 
aynen uygulanacağına dair bir kayit konulmak
la. beraber maddenin daha sarih olabilmesi için 
ufak bir iki ilâve de yapılmıştır. 

ilgili Komisyona tevdi buyurulıııak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Millî Savunma Komisvonu 

Başkan ı 
Kastamonu 

Korc/J. A. AIptoyan 
Kâtip 
Vatı 

R. Oklar 

Sözcü 
Tlatav 

Gl. E. Durulum 

Afyon Kara hisar 
(fi. S. A I rl oy an 

Ankara 
Goryl. iV. Tınaz 

Çankırı 
'lh\ A. Arkan 
' 'Erzincan 

Z. Ağca . 
Erzurum 

Gl. V. Kocayüney 
(»ümüşane 

S. Er d oyan 
Kırklareli 

Koryl. K. Doyan 
Konya 

Dr. H. Alataş 
Muğla 

A. Gür su 

Balıkesir 
Oryl. 1. Çalışlar 

Çankırı 
(fi. Z. S oy demir 

Erzurum 
E. S. Akyöl 

(Jaziantcb 
GL A. Atlı 

Kayseri 
Gl. S. Avgın 

Kocaeli 
Koramiral Ş. Okan 

Mardin 
Gl. K. Sevüktekin 

Muğla 
N. özsan 

İmzada bul una madı. 
Seyhan 
Tckelioğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No. J/313 
Karar No. 6 

11 . V . 1918 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
.Bakanlar Kurulunca 2!) . 111 . 1948 tarihinde 
'Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Mil
lî Savunma Komisyonunca da incelendikten son
ra Komisyonumuza havale bııyıırıılan askerî has
tabakıcı ve hemşireler hakkındaki 8433 sayılı Ka
nuna ek Kanun tasarısı ve gerekçesi Sağlık Ba
kanlığının temsilcisi hazır bulunduğu halde Ko
misyonumuzda görüşülüp incelendi. 

Komisyonumuz, Millî Savunma Komisyonu
nun 3433 sayılı Kanunun bazı maddeleri evvelce 
5056 sayılı Kanunla değiştirilmiş olduğundan 
tatbikatta bir yanlışlığa meydan verilmemek 
üzere 5056 sayılı Kanunun hükümlerinin de uy
gulanacağının zikredil memesi hususundaki nok-
tai nazarına iştirak ederek maddeyi Millî Savun
ma Komisyomınun değiştirdiği, şekilde kabul et
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulıııak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

M araş (Jaziaırteb Seyhan 
Dr. K. llayizit Dr. M. (Uınbolat Dr. M. Dıblan 

Amasya Antalya Bilecik 
Z. Tarhan Dr. G. Kahraman Dr. I/. Suner 

İmzada bulunamadı. 
Balıkesir Çoruh " Denizli 

M. Ak pınar lir. (\ Kazancıoylu Dr. II. /ierkman 
Edirne 

Dr. B. Öğütmen 
İmzada bulunamadı 

İçel 
Dr. A. Koksal 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
Dr. G. K. Zaimoğlu 
1 mzada bulunamadı. 

İçel 
Dr. C. l\amazan<oylu 

( S. Sayısı : 148 ) 
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İstanbul 

Dr. N. Fakaçelli 
! ınzada bulunamad ı. 

Kars 
A. Sunucu 

i mzada bulunanı adı. 
Konya 

Dr. A. P er Miri 

Kars 
Dr. E. Oktay 

Konya 
Dr. M. V. Dündar 

Kütahya 
Dr. A. thsan Gürsoy 
tmzada bulunamadı. 

Kütahya 
/. Ş. özgen 

Malatya 
Dr. C. Özelçi 

tmzada bulunamadı. 

Malatya 
Dr. U. Fırat 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

Yözgad 
Dr. K. C. Berksoy 
t mzad a bulunanı ad ı. 

T. B. M. Al. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/313 

Karar No. 78 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

31. V .10 İS 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 
;!43!-J sayılı Kanuna ek olarak Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 1 . IV . 
1948 tarihli ve 6/1098 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı, Millî Savun
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları ra
por lariyl e birlikte Komisyonumuza verilmekle, 
Millî Savunma Bakanlığı temsilcileriyle Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Bu tasarı ile ordu hastabakıcı hemşirelerinin 
Kızılay ve buna muadil diğer resmî veya özel 
müesseselerde yetiştirilmeleri ve bu okullar öğ
rencilerinin de askerî malûmatla teçhizi ve bun
lar hakkında 5056 sayılı Kanunun uygulanması 
temin edilmek istenilmektedir. 

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre 
Askerî Hastabakıcı Hemşireler Okuluna girmek 
üzere müracaatler her yıl biraz daha azalmakta 
ve okulun gideri, verimi ile mütenasip bulunma
maktadır. Bu itibarla hastabakıcı hemşirelerin 
Kızılay Derneğinde ve diğer hususi veya özel 
müesseselerde yetiştirilmek suretiyle Devlet Büt
çesinde gerekli tasarrufun sağlanması ve aynı 
bilgilerle mücehhez olarak yetiştirilmelerini ve 

adı geçen yerlerde yetiştirilecek talebe ve hasta
bakıcı hemşirelere de 5056 sayılı Kanunda tesbit 
edilen hakların teminini sağlamak maksatlariyle 
bu tasarının hazırlandığı anlaşılmıştır. Esasen 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelde askerî hastabakıcı hemşirelerin Kızılay 
Hastabakıcı Okulunda okutturulması kabul edil
miş bulunduğundan tasarı Komisyonumuzca da 
yerinde görülmüş ve birinci madde yazılışa ait 
küçük bir değişiklikle kabul edilmiştir. 

ikinci ve üçüncü maddeler Hükümet teklifi 
gibi ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Mardin Diyarbakır 
R. Erten t. H. Tigrcl 

Kâtip 
Ankara Amasya 

F. Öynıen A. Ey mir 
Ankara Ankara 

N. C. Akkcrman C. Gölet 
Diyarbakır Eskişehir 

V. Dicleli A. Oğuz 
İzmir Kocaeli 

S. Dikmen Dr. F. Ş. Bürge 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Aydın 
01. R. Alpman 

Eskişehir 
// . Polatkan 

Niğde 
R. Gürsoy 

( S . Sayısı : 148) 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3İ33 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığınca 
Kızılay Derneği Hastabakıcı Okulu ile diğer 
özel veya resmî hastabakıcı okullarında okut
turulacak öğrencilerden mezun olacaklar hak
kımla da 10 . VI . 1938 tarihli \\A'.V,\ sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE ',). — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, Maliye, Millî Eğitini ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Hakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakam 
II'. Saka Başb. Yardımcısı 

F. A. Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
Uüşlcri Bakanı 

M. II. Göle 
Maliye Bakanı 

>Ş\ Adalen 
Bayındırlık Bakanı 

Gülek 
Sağlık ve Sos. Y. B. 

Tarım Bakanı 

Ticaret Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat S. tiirer 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
(Jümrük ve Tekel B. V. 

#: Adaları 
Ulaştırma Bakanı 

S. Koçak 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DHCilŞ-
TÎRÎŞt 

.-I.s7.-m Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3133 
saydı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE l. - - Millî Savunma Bakanlığınca 
Kızılay Derneği Hemşire ve Hastabakıcı Okulu 
ile diğer aynı vasıfta özel veya resmî Hastaba
kıcı ve Hemşire Okullarında okutturulacak 
ve halen okutturul makta olan öğrencilerle bu 
okullardan mezun olacaklar hakkında IH.'ÎII ve 
505(1 sayılı kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
avnen kabul edilmiştir. 

ik inci ııuK ldes 

MADDE o. Hükümetin üVüncü maddesi. 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : US ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3433 
sayılı Kanuna ek kanım tasarısı 

MADDEI. — Millî Savunma Bakanlığınca 
Kızılay derneği Hastabakıcı Hemşireler Oku
lunda ve buna muadil diğer resmî veya özel 
hastabakıcı hemşireler okullarında okutturula
cak olan öğrencilerle bu okullardan mezun ola
caklar hakkında 3433 ve 5056 sayılı kanunların 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 148 ) 



S. Say ısı: 153 
Ankara Belediye sınırları içindeki Devlete, özel İdare ve Belediye
ye ait arsaların mesken yapacaklara temliki hakkında kanun tasa

rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/344) 

ı\ c. 
Başbakanlık 30 . IV . 1948 

Mitatnelât Genel Müdürlüğü ,. i 
Tetkik Müdürlüğü 
Saya : 71 - 1002, 6 - 1442 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . IV . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan, Ankara Belediye sınırları içindeki Devlete, özel îdare ve Bel**-
diyeye ait arsaların mesken yapacaklara temliki hakkındaki kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği 
ile birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
"* " Hasan Saka 

Gerekça 

1. — Belediye sınırları içinde ucuz mesken inşası için tahsis edilecek sahalarda Belediyeye ait 
arsaların meskeni olmıyanlara mesken inşası kaydı ile muayyen taksitler ve ucuz fiyatla verile
bilmesi mesken darlığını önliyecek tedbirlerden biri olarak ele alınmış ve bu kanun tasarısının 
birinci maddesiyle bu ciheti sağhyacak hükümler konulmuştur. 

2. —• Belediye sınırı içinde Yapı ve Yollar Kanunu ve belediye mevzuatına aykırı olarak yapıl
mış birçok meskenler vardır. Bunların yıkılması mesken darlığını daha ziyade şiddetlendireceğin
den vaziyetlerini kanuni mevzuata uydurmak zaruretiyle karşılaşılmıştır. Bunu temin için bu gi
bi sahaların usul dairesinde yapılacak parselasyonundan sonra buralardaki parseller üzerinde 
evleri bulunan kimselere birinci maddedeki esaslara göre bu arsaların temliki düşünülmüş ve 
ikinci madde de bu esasa göre hazırlanmıştır. 

3> — Ankara imar plânına dâhil sahalar içinde birtakım kimselerin yaptığı kaçak inşaatı da 
kaldırmak ve bunları tesbit edilen sahalarda toplamak ve bu suretle Yapı Yollar Kanunu ve be
lediye mevzuatı dışında mevcut olan olup bitlileri bir nizama bağlamak için böyle kaçak ve mü
teferrik bina sahiplerine ikinci maddede yazılan sahalarda arsa vermek suretiyle durumlarının 
ıslahı imkânının verilmesi düşünülmüş ve 3 ncü ve 5 nci maddeler de bunu temin için tanzim 
edilmiştir. 

Hemşerilerle ayrı ayrı temlik ve alacaklı durumuna geçmenin her idareyi aynı şekilde teşki
lât kurarak uğraştıracağı düşüncesiyle Devlet, katma bütçeli daire ve özel îdareye ait olup ba
his konusu sahalar içinde kalan arsa ve arazinin belediyeye 10 senelik taksitle devrinin temini 
için 4 ncü madde konmuştur. 

4. — Altıncı madde ile de evleri yıkılacaklara tahsis edilecek arsalar üzerine yeniden ev ya-
pacak muhtaç hemşerilere ipotek karşılığında bankalarca açılacak kredilere belediye kefalet et
meye yetkili kılınmaktadır. Kredi açacaklar borçlanma esası, ödeme şartları belediyece kararlaş
tırılır. 

5, — Bu sahalardaki belediye hizmetlerinden olan yol, kanalizasyon ve su tesisleri için elyevm 



mevcut Yapı Yollar Kanunu ve diğer mevzuatta konulmuş hükümler vardır. Bunların tamamı ile 
tatbiki belediye için iktihamı mümkün olmıyacak derecede külfetleri muciptir. Binaenaleyh mese
lâ yolların genişliği kanalisazyon hakkında kabul edilen külfetli sistem, su şebekelerinin tanzimin
de mevcut olan masraflı sistemlerle kayıtlı olmadan bu sahalar için daha basit sistemler ve ge
nişlikleri daha az yollar yapılmasına zaruret görülmüş ve beşinci madde bu maksatla hazırlan
mıştır. 

6. — Temlik muamelelerini kolaylaştırmak için bu muamelelerin her türlü vergi ve resimden 
muafiyeti uygun görülmüş ve yedinci madde bu suretle tanzim edilmiştir. 

Geçici Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon Ü . VI. 1948 

Esas No. 1/344 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet merkezi olan ve günden güne nüfusu 
artmakta bulunması hasebiyle en çok mesken 
sıkıntısı çeken şehirlerimizden biri olarak ele 
alman Ankara'nın; Belediye sınırları içinde 
ihtiyacı olanlara ucuz mesken inşasını temin ve 
aynı zamanda şimdiye kadar ruhsatsız olarak 
vücuda getirilmiş olan yapılarla mahalleler teş
kil edilmiş ve içerisinden binlerce vatandaşımı
zın oturmakta bulunmuş olduğu gece kondu ev
lerinin de hukuki vaziyetlerini ve gelecekteki 
durumlarını tesbit ve tâyin için Hükümetçe ha
zırlanarak Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuş olan kanun tasarısı, ilgili komisyon
lardan ayrılan üçer arkadaştan ibaret olmak 
üzere geçici olarak kurulan komisyonumuzda 
Başbakan ve Maliye Bakanından izahat alın
dıktan sonra Maliye Bakanlığı temsilcisiyle An
kara Belediyesi Başkanı da hazır olduğu halde 
incelendi. 

1. — Hükümetin birinci maddesi, itiba
riyle mesken yapacaklara belediyenin, Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine 
bağlı olmaksızın temlik yetkisini ve buna mü-
teferri şartları ihtiva edecek şekilde teklif edil
miş ise de Komisyonumuz, birinci maddenin 
kanunun maksadını ihtiva eden hükmü münha
sıran ihtiva etmesi ve şartların daha aşağıda 
diğer maddelere alınması esasını kabul etmiş 
ve ayrıca bina inşasına kadar geçecek zamanda 
temlik yapılmasını, hukuki neticeleri bakımın
dan mahzurlu mütalâa ederek belediyenin ihti

yaç sahiplerine bu yeri evvelâ tahsis etmesi ve 
bina vücuda geldikten sonra temlik yapmasını 
daha uygun bulmuş ve birinci madde bu şekil
de tedvin edilmiştir. 
• Mutlak olarak belediyeye yukarda yazılı yet • 

kilerin tanınması da doğru görülemiyeceğinden 
bu kanuna bir harita iliştirilerek muayyen sa
halar ayrılmış ve bunlar mavi çizgi ile taranmak 
suretiyle tesbit olunmuştur. 

2. — ikinci madde, mevcut fiilî vaziyet gö-
zönüne alınarak bunların vaziyetlerini tesbit 
için tedvin olunmuştur. Bu maddedeki esaslara 
göre ruhsatsız yapıların işgal ettiği yerin be
lediye malı olması veya belediyeye geçecek arsa 
veya araziden bulunması halinde buraların da
ha önce imar pilânlariyle parsellenme işlerinin 
kısa bir müddette bitirilmesi esası dairesinde 
bu yerler için de Ankara Belediyesine birinci 
maddedeki yetki tanınmıştır. 

3. — Üçüncü madde; bu kanundan faydalan
mak için aranması lâzım gelen şartları umumi 
olarak tesbit ve tâyin etmektedir. Mutlak ola
rak her müracaat eden şahsa bu arsaların ve
rilmesinin maksada uygun düşmiyeceğini ve bu 
arsaların spekülâsyon mevzuu olmamasını önle
mek lâzım geldiğini takdir eden komisyonumuz 
uzun müzakerelerden sonra bazı esaslı şartları 
ihtiva eden bu maddeyi lüzumlu görmüştür. 

Bütün hususatm en ince noktasına göre kanuna 
derci imkânsızlığı karşısında mtiteferri husus-

( S. Sayısı : 153 ) 



lar üzerinde Ankara Belediesin» beşinci madde 
ile yetki tanınmıştır. 

4. — Kendilerine arsa verilmesi uygun gö
rülenlerden yeniden alacakların bir sene sonu
na kadar belediyenin göstereceği tipte bir mes
ken yapması ve evvelce ruhsatsız meskeni mev
cut iken yeri kendisine tahsis ve temlik edilen 
yapı sohibinin de üç yıl sonuna kadar burasını, 
yapılacak parsele intibak ettirmesini ve belediye
nin zaruri göreceği tadilâtı yapmasını teminen 
dördüncü, maddedeki hükümler vazolunmuş-
tıu*. 

Tatbikatta bazı ahvalde bu müddetlerin kifa
yet edemİ3'eceği gözönüne alınarak belediye mec
lisine bu müddetleri uzatabilmesi için salâhiyet 
verilmiştir. 

5. — Beşinci madde ile tedvin olunan hü
kümde arsaların en çok on yılda taksitle faizsiz 
olarak alınabilmesi düşünülmüştür. Komisyo
numuz, bu arsaların bedellerini şimdiden tâyin 
etmeyi imkânsız görmüştür. Çünkü bu mahal
ler belediyece toplanarak parsellenecek, yol ve 
sair ihtiyaçlar ayrılacak ve ondan sonra bu ka
nun hükümlerine göre dağıtılacaktır. Belediye
nin para ile satmalacağı yerlerden bu arada mev
cuttur. Bu itibarla bunların satış bedelini tâyin 
hakkı Belediye Meclisine verilmiştir. 

Ancak bu bedelin tâyininde hiçbir sucretle 
. kâr nıevzuunun nazara alınmaması ve vatandaşa 

en ucuz şekilde intikalinin düşünülmesinin esas 
olduğu noktasının gerekçeye dercine karar veril
miştir. Binaenaleyh bu esas daima gözönünde 
bulundurularak arsalar faizsiz ve taksitle ve en 
müsait fiyatla ihtiyaç sahiplerine verilecektir. 

Bu maddenin son hükmü müteferri hususlar 
üzerindeki şartların Belediye Meclisince tesbit 
ve tâyin olunacağını göstermektedir. 

6. — Kanuna bitişik haritada mavi çizgi ile 
taranan sahalar dışında kalan ve bu kanunun 
yayımı tarihinden evvel yapılmış bulunan ruhsat
sız yapılar hakkında bu madde ile konulan hü
küm arzolunmuştur. 

Buna nazaran bunların sahiplerine bir sene 
zarfında müracaat kaydiyle saha içerisinde ter-
cihaıı yer verilmesinin muvafık olacağı düşünül
müş ve ancak bunların bu kanundaki şartları 
haiz olmaları kaydı da esas şart olarak ilâve 
olunmuştur. Bu şekilde mavi saha içerisine alın-
mıyanlar hakkında Yapı ve Yollar Kanunu ile 
imar Kanununda mevcut müeyyidelerin kâfi ol

duğunu nazarı itibare alajı komisyonumuz mi 
hükümlerin tatbiki hususunu üç yıl'sonuna ka
dar ve sırf intibakı temin maksadiyle tehir etme
yi uygun bulmuş ve madde bu suretle tanzim 
olunmuştur. 

Mavi saha içerisinde, ruhsatsız yapısı olanla
rın işgal ettikleri yerin maddi ve hukuki imkân
sızlıklar sebebiyle kendilerine tahsis ve temliki 
mümkün olmıyanlar bulunabileceği nazara alı
narak bu gibiler hakkında da bu madde hükmü
nün tatbiki muvafık görülmüştür. 

7. — Belediye sınırları içerisindeki bugünkü 
fiilî durumu ve ihtiyacı düşünerek hazırlanan 
bu kanundan ruhsatsız yapısı mütaaddit olanla
rın her yapı için ayrı ayrı faydalanması doğru 
görülmemiş ve sırf mesken ihtiyacı düşünülen 
bir mevzuda başkaca mülâhazaya yer verilmiye-
rek yalnız birisi hakkında bu kanunun hükmün
den faydalanılması esası üzerinden yedinci mad
de tedvin olunmuştur. 

8. — İhtiyacı ve mevcut fiilî vaziyeti gözö
nüne alarak yapılan bu kanundan sonra artık 
ruhsatsız yapıların devamını ve yürürlükte bu
lunan kanun hükümlerinin ihlâlini doğru gör-
miyen Komisyonumuz, diğer kanunlarla esasen 
mevcut olan belediye salâhiyetlerini teyit ve 
tasrih etmeyi faydalı telâkki etmiş ve 8 nei 
madde bu maksatla yazılmıştır. 

• 9. — Dokuzuncu maddede, kanuna bağlı har
tada mavi ile taranan saha içerisinde Hazineye 
ait ve enıyali hususiyeden madut olmıyan ara
zinin bedelsiz olarak ve Hazine emvali hususi-
yesi ile Katma Bütçeli veya özel İdareye ait ara
zi ve arsalar mevcut ise bunların vergi kıymet
leri üzerinden ve bedeli faizsiz taksitle on yılda 
ödenmek üzere belediyeye devri muvafık olacağı 
mütalâa olunarak Hükümet teklifinden biraz 
farklı şekilde madde tedvin olunmuş ve bu su
retle belediyenin ihtiyaç sahiplerinin bu ihtiyaç
larını mümkün olduğu kadar karşılıyabilmesini 
temin keyfiyeti düşünülmüştür. 

10. — Onuncu maddedeki hüküm: Mavi saha 
içerisinde özel şahısların tasarrufu altında bulu
nan yerlerin bulunabileceği düşünülerek vaze
dilmiştir. Bunları belediye, bilrıza satın aldığı 
takdirde ihtiyaç sahiplerine verirken bu kanun 
hükümlerine tevfikan muamele yapabilmesi bu 
suretle temin olunmuştur. 

11,=— Mavi saha ile ayrılan yerlerin biran ev
vel ihtiyaç sahiplerine verilebilmesi ve bunların 
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bîr kısmı üzerinde mevcut ruhsateız yapıların yi
ne her şeyden evvel vaziyetlerinin tesbit ve tâ
yin edilebilmesini temin iyin yürürlükteki ka
nunların bazı hükümlerinin aynen tatbiki esas 
maksadı yürutemiyecek mahiyette görülmüş ve 
Komisyonumuz Hükümetin de teklifinde esas 
olan bu maddedeki hükümleri şerefiyeyi de ekle
mek suretiyle uygun bulmuştur. Ancak bu sa
lâhiyetin uzajıp gitmesinin mahzurları düşünü
lerek son bir cümle ile bu salâhiyet üç sene müd
det iyin tahdit olunmuştur. 

.12. — Hükümetin teklifinde 8 nci madde İm
linde mevcut olan hüküm bu maddede yer almış 
ve ancak temlikten evvel yapılması kabul olu
nan tahsis iyin bir sözleşme olacağı gerekli gö
rülerek yalnız bu kelime maddeye eklenmiştir. 

Geçici madde — bu madde Hükümet teklifin
den aynen alınmış ve lüzumlu görülmüştür. An
cak matufu ulan madde numarası tasarımızdaki 
şekle göre yazılmıştır. 

13. — İstisnai hükümleri ihtiva eden bu ka
nunun ilânihaye mer'i kalmasının birçok mah
zurları davet edeceği mütalâa olunarak kanuna 
yayımı tarihinden itibaren on senelik bir yürür
lük süresi tanınmıştır. 

14 — Hükümetin onuncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzoluuuıak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(ieçiei Komisyon 
Başkanı 

(fümüşane 
//. F. Ataç 

Ankara 
//. 0. Bcka.ta 

Çoruh 

Sözcü 
An,kara 

Emin 11. Erg un 
Ankara 

(J. Gölet 
Konya 

Dr. ('. Kazancıoğlu Ş. Ergun 
Samsun 

R. Isıtan 
Tokad 

C. Kovalı 

Kâtip 
Kocaeli 
<". sik su 
Ankara 

F. Öymen 
Manisa 

F. Uslu 
Urfa 

li. S oy er 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

AnkaAa Belediye sınırları içindeki Devlet, 
Özel idare ve Belediyeye ait arsaların mesken 

yapacaklara temliki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. - Ankara Belediyesi, kendi mül
kiyetinde bulunan arsa ve araziden Belediye 
Meclisince belli edilecekleri, altı aydan fazla 
belediye sınırları içinde oturan ve kendisine 
veya eşine ait meskeni bulunmayıp ta mesken 
yapmak istiyenlere, Artırma, Eksiltme ve İhale 
kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın bedel 
takdiri suretiyle 10 yıllık eşit taksitlerle tem
lik eder. 

Bedel takdirinde varsa arazi ve arsanın vergi 
kıymeti gözönündc bulundurulur. Bu suretle 
kendilerine arsa verileceklerin tâbi olacakları 
satış ve temlik şartları Belediye Meclisince dü
zenlenip İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkların
ca onanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 2. — Bu kanuna ilişik haritada 
kırmızı boya ile taranan sahalar dahilindeki 
arsaların imar pilânlariyle parselleme işi ya-

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Ankara Belediyesine, arsa ve. arazisinden belli 
bir kısmını mesken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkında 

kanun tasansı 

MADDE 1. - Ankara Belediyesi; mülkiye
tinde bulunan veya bu kanun gereğince mülki
yetine geçecek olan arsa ve arazinin ilişik har
tada mavi çizgi ile taranan kısımlarından, Be
lediye Meclisi karariyle belli edileceklerini, mes
ken yapmak istiyenlere 2490 sayılı Kanun hük
müne bağlı olmaksızın tahsise ve bina yapıldık
tan sonra temlike yetkilidir. 

MADDE 2. — Ankara Şehri sınırları içinde 
şimdiye kadar kendisine ait olmıyan arsalar 
üzerine ruhsatsız olarak vücuda getirilmiş olan 
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m. 
pılarak onandıktan sonra buralardaki Bele
diyeye ait parseller; üzerindeki yapı sahibine 
birinci maddede yazıh esaslara göre temlik 
edilir. Bir ev mütaaddit parselde kalır veya 
bir parsel üzerinde mütaaddit kimselerin yapı
ları bulunur ise bunlara ne suretle arsa tem
lik edileceği birinci maddenin son fıkrasına 
göre düzenlenecek yönetmelikte belirtilir. 

MA DDK o. — Bu kanuna bağlı haritada 
kırmızı boya ile taranan sahalar dışında veya 
bu sahalar içinde kalıp ta düzenlenecek imar 
pilânma göre iskân dışı bırakılacak yerlerde 
Belediyeden ruhsat alınmaksızın Devlete, kat
ma bütçeli dairelere, özel İdareye ve Belediye
ye ait arsalar üzerine ev yapmış olanlara, iş
gal ettikleri arsaları terketmek ve binalarını 
yönetmelikte belirtilecek süre içinde yıkmak 

- şartiyle haritada kırmızı tarama ile işaretli 
bölgeler içindeki Belediyeye ait binasız arsa 
ve araziden bir parsel birinci maddedeki esas
lar dairesinde temlik edilir. 

MADDE 4. — İkinci maddede yazılı hari
tada kırmızı taırama ile belli edilen sahalar için
deki Devlete, Katma Bütçeli dairelere ve özel 
İdareye ait arsa ve Arazi Kanununun yayımı ta
rihindeki vergi kıymetleri üzerinden ve bedeli 
10 yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere Belediye
ye devredilir. 

MADDE 5. — Bu Kanuna bağlı haritada gös
terilen sahalar içindeki gerçek kişilere ait arazi 
ve arsa parselleri üzerine üçüncü kişiler tarafın
dan inşa edilmiş yapılar bu kanundaki esaslar da
iresinde, arazi ve arsa sahiplerinin rıza ve mu
vafakatten alınmak ve kendilerine Belediyece 
üçüncü madde hükümleri dairesinde yer veril
mek şartiyle, yapı sahiplerine temlik edilebilir. 

MADDE 6. — 1 . I . 1948 tarihinden önce 
yapılmış olup bu kanuna bağlı haritada belli edi
len sahalarda gerek iskân bölgesi dışında kalma
ları gerekse parselleme durumu dolayisiyle evle-

. - - i - . .-. ( S . Sayışı 

Geçiei K. 

yapıların İşgal ettiği yer ilişik hartada mavi çiz
gi ile taranan sahaya rasladığı ve bu yer Beledi
ye malı veya bu kanun gereğince Belediyeye in
tikal edecek olan arsa ve araziden bulunduğu 
takdirde Ankara Belediyesi, bunlar hakkında da 
birinci maddedeki yetkiyi haizdir. 

Buraların daha önce imar plânlariyle par
sellenme işlerinin yapılması ve en kısa bir müd
dette bitirilmiş olması esastır. 

MADDE 3. — Yukarıki madde hükümlerin
den faydalanmak için en az bir sene Belediye 
sınırları içinde oturmuş olmak, kendisinin eşi
nin veya reşit olmıyan çocuğunun meskeni veya 
mesken yapmaya elverişli arsa veya bir meskende 
en az yarı veya daha çok hissesi bulunmamak veya 
herhangi başkaca bir irat ve akaratı olmamak 
şarttır. 

MADDE 4. — Birinci ve ikinci madde uya
rınca kendilerine arsa verilmesi uygun görülen
ler bu yerlerin tahsis ve teslimi tarihinden iti
baren bir yıl sonuna kadar Belediyenin göste
receği tipte bir mesken yapmaya veyahut mev
cut yapılarını üç yıl sonuna kadar parsele inti
bak ettirmeye veya Belediyece zaruri görülecek 
şekle uygun bir hale getirmeye mecburdurlar. 
Bu takdirde o parsel kendisine temlik edilir. 
Aksi halde arsa geri alınır. Bu müddetler Be
lediye Meclisi karariyle uzatılabilir. 

MADDE 5. — Temlik edilecek arsaların be
delleri, Belediye Meclisi karariyle tesbit oluna
rak en çok on yılda taksitle ve faizsiz olarak 
alınır. Alacağın teminatına ve bu yerlerin inti
kaline ve Belediye haklariyle bu kanundaki 
maksadın zayi olmaması için sair tedbirler itti
hazına mütaallik raüteferri hususlara ait şart
lar Belediye Meclisi karariyle tesbit ve tâyin 
edilir. 

MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihin
den evvel kendilerine ait olmıyan arsalar üze
rinde rahsatsız olarak vücuda getirilmiş öten ya
pılar ilişik hartada mavi çizgi ile taranan yer* 
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ri yıkılacaklara tahsis edilecek arsalar üzerinde 
yeniden ev yapmak zorunda kalacak muhtaç hem-
şerilere ipotek karşılında Millî Bankalarca açı
lacak kredilere kefalet etmeye Ankara Beledi
yesi yetkilidir. Bu takdirde kimlere kredi açı
lacağı, borçlanma esasları ve ödeme şartları 
Belediyece kararlaştırılır. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı haritada bel
li edilen sahalar için hazırlanacak imar plânın* 
da, yürürlükteki kanunlarla yol, kanalizasyon ve 
su tesisleri hakkında konulmuş olan hükümlerle 
bağlı kalmaksızın Belediyece tesbit edilecek 
esaslar uygulanabilir, 

Geçici K. 

lerin dışında kaldığı takdirde bunların sahiple
rinden bu kanundaki şartları haiz olanlar ister
lerse kendilerine bu mavi saha içerisinde tei'ci-
han yer gösterilir. Bunlardan bir sene zarfında 
müracaat etmiyenlerin hakları düşer. 

Bu şekilde mavi saha içerisinde yer alamı-
yanlar müracaat süresini geçirenler veya bu ka
nundaki şartları haiz bulunmamaları hasebiyle 
kendilerine yer tahsis imkânı bulunmıyanlar 
hakkında en çok üç yıl sonuna kadar Yapı Yollar 
ve imar Kanunları hükümleri dairesinde işlem 
yapılır. 

Kanuna ilişik haritada mavi çizgi ile taranan 
saha içerisinde ruhsatsız yapısı olup da parsel 
vaziyeti ve sair maddi ve hukuki imkânsızlıklar 
dolayısiyle yerinin kendisine tahsis ve temliki 
kabil olmıyanlar hakkında da bu madde hükmü 
uygulanır. 

MADDE 7. — Belediye sınırları içerisinde 
her ne suret ve şekilde olursa olsun ruhsatsız ya
pıları mütaaddit olanlar yalnız birisi hakkında 
bu kanun hükümlerinden faydalanabilirler. 

MADDE 8. — Bu kanunun yayımı tarihin
den sonra ruhsatsız olarak başlanan yapıları 
derhal menetmeye veya plânları Belediye Ko
misyonu karariyle yıktırmaya Ankara Belediyesi 
yetkilidir. Bütün yıktırmalarda masraflar enkaz 
bedelinden tahsil olunur. 

MADDE 9. — Bu kanuna ilişik haritada mavi 
çizgi ile taranan sahalar içerisinde Hazineye ait 
arazi bedelsiz, Hazinenin emvali hususiyesi mahi
yetinde olan veya Katma Bütçeli dairelerle özel 
idareye ait bulunan arazi ve arsalar ise vergi 
kıymetleri üzerinden ve bedeli faizsiz olarak 10 
yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere Ankara Bele
diyesi namına devir ve tescil olunur. 

MADDE 10. — Bu kanuna bağlı haritada 
mavi çizgi ile taranan sahalar içerisinde özel şa
hıslara ait arsa ve arazi bulunur ve bunlar bele
diyece bilrıza satınalınırsa bu yerler hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı haritada 
belli edilen sahalar için hazırlanacak imar plâ
nında yürürlükteki kanunlarla yol, şerefiye ve 
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MADDE 8, — 2, 3, 4 ve 5 nei madelerde ya
zılı temlik işlerine ilişkin bütün muameleler her 
türlü resim ve harçtan muaftır, 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanuna bağlı hari
tada kırmızı tarama ile işaretli sahalar içinde 
kalıp da hâlen, bir kamu hizmetinin görülmesine 
tahsis edilen yerler, bu hizmetin devamı süre
since 4 ncü madde hükmünden ayrışık tutulur. 

MADDE 9. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 10. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcıcı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

§. Dervin 
içişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

Gülek 
Sa. ve So. Y. B. 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

T. Coşkan 
Ticaret Bakanı 

M. N. Oündüzalp 

Miîlî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel B. V. 

Ş. Adalan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Geçici K. 

kanalizasyon, su tesisleri hakkında konulmuş! 
olan hükümlerle bağlı olmaksızın Belediye Mecli
since tesbit edilecek esaslar ve miktarlar uygula
nabilir. Bu madde hükmü ilk tertiplemede beş 
sene için caridir. 

MADDE 12. —. Bu kanun hükümlerine tev-
f ikan yapılacak tahsis, temlik ve ipotek ve söz
leşme işlerine ilişkin bütün muameleler her türlü 
rüsum ve harçtan muaftır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanuna bağlı hari
tada mavi çizgi ile taranan sahalar içinde kalıp 
da halen bir kamu hizmetinin görülmesine tah
sis edilen yerler bu hizmetin devamı mûddetince 
9 ncu madde hükmünden ayrışık tutulur. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren 10 sene müddetle yürürlükte kalır. 

MADDE 14. 
vürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
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