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lı îhtısas teşekküllerinin ayrıcalık ve mu
afiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hak
kında kanun tasarısı ile Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtına bağlı îhtısas teşekkülleri
nin ayrıcalık ve muafiyetlerine dair olan 
21 Kasım. 1947 tarihli Sözleşmenin 36 ncı 
bendi gereğince Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı tara
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metinlerin onanması hakkındaki kanun 
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Sayfa 
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Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
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Fahri Ağaoğlu'nun, vazifeleri daimî olan 
gardiyanlarla hastabakıcıların maaşlı kad
roya alınmaları hususunda ne düşünüldü
ğüne ve bunların bütçeye tahmil edeceği 
masraf miktarına dair, sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üstündağ, Adaîet Bakanı Rükneddin Na-
suhioğlu ve Maliye Bakanı Hasan Poîat-
kan'ın yazılı cevapları (6/636) 68:72 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Sayfa 
Fahri Ağaoğlu'nun, Konya'da ilkokul 
öğretmenliğinden emekli Ali Haydar Var
lık'm 1947 - 1950 yıllarına ait çocuk zam
mından alacağı olan paranın ödenmemesi 
sebebine dair sorusuna Milli Eğitim Ba
kam Tevfik İleri ve Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'm yazılı cevapları (6/637) 72:73 

3. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm; 
meraların ıslahı için yapılacak denemele
re Kars'da başlanılması ve merkezi hay
vancılık enstitüsü açılmaması sebepleri
ne, Kars'da bir hayvan hastanesi açılma
sının ve arı kovanı imali için ucuz tarifeli 
kerestelik verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine ve biralık arpa evsafını haiz 
Kars arpasının teknolojik vasıflarının 
tesbit edilip edilmediğine dair sorusuna 
Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı 
cevabı (6/685) 73:76 

7. — Sorular ve cevaplar 76 

1. — &EÇ&I TUTANAK ÖZETÎ 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Adalet Bakanlığına; bağlı Yüksek 
Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte olan 
kanun ve tüzüklerin tek metinde derlenmesine 
dair kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi, reddolundu. 

Bahkesir Milletvekili Enver GüreK'nin, Yu
nan balıkçılarının karasularımızda avlanmala
rına müsaade edileceği hakkındaki haberlerin 
sıhhat derecesine dair sorusuna, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı cevap verdi. 

% İzmir Milletvekili Pertev Arat; îanir ve Ma
nisa vilâyetleri dâhilinde son defa vâki olan 
don âfetinden zarar gören bağların miktarına, 
Ziraat Bankası ile kredi kooperatiflerine borç
lu olan mütehassısların borçlarının teeili ve za
rar gören bağların ihya ve imarı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair olan sorusunu geri aldı. 

İsparta Milletvekili Kemal Dem iralay'in, 
İsparta özel Lisesinin rosmî liselere muadeleti
nin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine ve 

resmî lise olarak kabul edilip edilmiyeceğine 
dair sorusu, soru sahibinin; 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Kağızman 
İlçesi Çamuşlu köyünün kaymakta olan arazisi 
hakkında ne gibi tedbirler alındığına daiı» İçiş
leri Bakanlığından sormuş olduğu yazılı soru
sunun bugüne kadar cevaplandırılmaması sebe
bine, Kağızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile 
Çamuşlu ve Akdam köylerinin yetmiş beşer met
re kaymaları karşısında alınmış ve alınacak 
tedbirlere dair sorusu, Başbakanın; 

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar 'in, 
istanbul Limanındaki tıkanıklığı ıslah etmek 
üzere Hasköy ve Saray burnu'ndaki sahanın eşya 
muhafazasına tahsisine karar verildiği halde 
bugüne kadar gecikmesi sebebine, Top
hane sahasının Salıpazarı'ndaki liman in
şaatı için boşaltılmaya başlandığı hakkındaki 
haberin doğru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda 
yeni liman tesisleri yapılması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve Ticaret 

— 38 — 



Odası ile diğer alâkalıların fikir ve mütalâala
rının a lîmp alınmadığına dair sorusu da yine 
soru sahibinin hazır bulunmamalara sebebiyle, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhjşj|p 
kanunu kabul olundu. 

Bodrum'da oturan Ali Cengiz adlı vatandaş 
hakkında önceden verilen 161 sayılı Kararın- kal
dırılmasına mahal olmadığı; 

Piyade Binbaşısı Fahrettin Şöydaner*in nas
binin düzeltilmesi şeklinde önpeden verilen 2831 
sayılı Kararın ise kaldırılması gerektiği yolun
daki Dilekçe Komisyonu raporları kabul edildi. 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'nun, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429 ncu 
maddesinin yorumlanmasına dair olan 
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 64 ve 69 ncu maddelerinin yorumlanması
na dair Başbakanlık tezkeresi haklarındaki rapor
lar kabul olunarak yorum istekleri reddolundu. 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1947 ve 1948 takvim yıllan Bi-

lânçx)larınm onanması hakkındaki kanunlar ile 
Zonguldak MUlejfcFekiJi #»diirraİM]aan 35oyaçı-

ğUtar'ıa, ^doguldak m Ereğli Hayzai Fahmîye-
sinde mevcut. kömür tozlanmn amele menafii 
umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 
sayjlı Kanunun 2 nci ve dördüncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin reddi 
yolundaki rapor, kabul edildi., 

Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanunun ikinci 
görüşülmesinde birinci madde üzerinde bir müd
det durulduktan sonra 

Birleşime ara verildi. 
Çokluk olmadığnıdanL ikinci oturuma geçile

memiştir. 
Kamutay 4 Haziran 1952 Çarşamba günü 

toplanacatkır. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Bilgiç 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

t. Kiro&oğlu 

2. - HAVALE EDİLEN KAÖITLAB 

Tasarılar 
1. — Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında 

kanun tasarısı (1/398) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına), 

2. — Askerî yasak bölgeler kanunu tasarısı, 
(1/399) (Millî Savunma, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarına), 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir 
kısmının istimlâk edilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/400) (Bayındırlık ve Bütçe komisyon
larına), 

4. — Avrupa Konseyi statüsünde yapılan ta
dillerin onanmasına dair kanun tasarısı (1/401) 
(Dışişleri Komisyonuna), 

5. — Gerilla, dağ ve paraşütçü kıtaları yetiş
tirme kurslarına katılacakların beslenmeleri 
hakkında kanun tasarısı (1/402) (Millî Savun
ma, Maliye ve Bütçe komisyonlarına), 

6. — Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı (1/403) (Sayıştay Komisyo
nuna), 

7. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1949 yılı Kesinhesap ka

nunu tasarısı (1/404) (Sayıştay Komisyonuna), 
8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı Cli/405) (Sayıştay 
Komisyonuna); 

9. — Mudanya - Bursa ve Ilıca - İskele - Pa
lamutluk Demiryolu İşletmesinin kaldırılması 
ve bu hatların tasfiyesi hakkında kanun tasa
rısı (1/406) (Ulaştırma ve Bütçe komisyonla
rına) ; . 

10. — Pamuklara arız olan haşerat ve em
razın imha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı 
hakkındaki kanunun bâzı maddelerini değişti
ren 1056 sayılı Kanunun 3 nçü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı (1/407) 
(Tarım ve Ekonomi komisyonlarına); 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/408) (Sayıştay 
Komisyonuna) ; 

s 

Raporlar 
12. — Gördes kasabasının nakledileceği Ko-

oamutluk mevkünjde yaptırılacak meskenler 
hakkındaki 5511 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine bâ«J fıkralar ü&vesi hakkında kanun t&-
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sarısı ve İçişleri, Bayındırlık ve Bütçe komis
yonları raporları (1/336) (Gündeme); 

13. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğ-
lu'nun, Yüz Elliliklerin yetimlerine ve Heyeti 

Mahsusalarca haklarında karar verilmiş olan
ların sanıslarına ve yetimlerine maaş tahsisi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/298) (Gündeme). 

»m<t 

B I R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Said Bilgiç (İsparta), Ömer Mart (Çanakkale) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. — Zonguldak Milletvekili Esat KerimoV-
un öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/329) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol'un 

25 . V . 1952 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakanlı
ğından alınan 28.V.1952 tarih ve 23302-64/6603 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasına hür-
• meten iki dakika ihtiram sükûtuna davet edi
yorum. 

(İki dakika ayakta ihtiram sükûtu yapıl
mıştır.) 

2. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
21 Kasım 1947 tarihinde kabul edilen Birleş
miş Milletler Teşkilâtına bağlı îhtısae teşek
küllerinin ayrıcalık ve muafiyetlerine dair Söz
leşmeye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılması hakkında kanun tasarısı ile Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına bağlı İhtisas teşekkülle
rinin ayrıcalık ve muafiyetlerine dair olan 21 
Kaşım 1947 tarihlî Sözleşmenin 36 ncı bendi 

gereğince Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve Dünya 
Sağlık Teşkilâtı tarafından tevdi edilmiş bu
lunan ek nihai metinlerin onanması hakkında
ki kanun tasarısının geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/330, 1/34, 1/35) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

.16. IV . "1952 tarihli ve Kanunlar Md. 3406/ 
7429 sayılı yazıya karşılıktır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı İhtisas 
teşekküllerinin ayrıcalık ve muafiyetlerine da
ir Sözleşmeye katılmamız ve bu sözleşmenin 36 
ncı bendi gereğince Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
ve Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tevdi 
edilmiş bulunan ek nihai metinlerin onanması 
hakkında olup 27 . X I I . 1948, 23 . VI I I . 1949 
tarihli ve 71-1215/6/4338,6/3040 sayılı yazıları
mızla sunulmuş olan kanun tasarılarının geri 
gönderilmesine müsaadelerini saygılarımla ri
ca ederim. 

Başbakan 
Adnan Menderes 

BAŞKAN — rieri verilmiştir. 
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3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-

in, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına bağlanması hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (2/388, 4/260) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün Maden 

Umum Müdürlüğü ile birleştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifimi geri aldığımı -saygıyla arzede-
rim. 

29 . 5 . 1952 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. . 
Gündem hakkında önergeler var, okuyacağız. 

1952 0 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemde görüşülmesi icap eden 
fazla miktarda Kanun teklif ve tasarıları mev
cut olduğundan soruların birinci defa görüşüle
cek işlerden sonraya bırakılmasını arz ve teklif 
ederim. 4 . 6 . 1952 

Balıkesir Milletvekili 
Müçteba Iştın 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemdeki kanunların sözlü so

rulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 
Kütahya Milletvekili 

İhsan Şerif özgen 
Antalya Milletvekili 

Akif Sarıoğlu 

BAŞKAN — Gündemdeki teklif ve tasarıla
rın sorulardan evvel görüşülmesine dair olan 
önergeleri reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — Uçucular için tazminat kanunu tasarısı 
ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/318) 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesine devam edi
yoruz. Birinci madde hakkında Besim Besin 
arkadaşımızın bir değiştirgesi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Uçuş tazminatı kanun tasarısı 1 nci madde

sinde değişiklik yapılması hakkında 

30 . 5 . 1952 
Uçuş tazminatı kanun tasarısının 1. Madde 

a bendinin II. fıkrasının aşağıdaki gibi değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim : 

II. Kara ordusu subaylarına, astsubaylarına 
ve muadillerine Kara kuvvetlerinin açtığı uçu
culuk ve makinistlik ve okullarına devam süre
since ve başarı ile bitirip pilot ve uçak makinisti 
olmalarında kanunun hava kuvvetleri persone
line ait hükümleri aynen tatbik olunur. 

Kütahya 
Besim Besin 

BESÎM BESİN (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlar, bu uçucular tazminatı kanun tasarısı 
birkaç celseden beri d'evâm edip gidiyor, tnşa-

allah bugün bu tasarının hitam bulmasını te
menni etmekteyim. 

Bundan evvelki müzakerelerde görüşlerimi 
bertafsil arzettiğim için, fazla konuşmıyacafım; 
yalnız en son oturumda Sayın Sözcü Yümnü 
Üresin'in iddialarını cevaplandırmak mecburi
yeti karşısında kürsüye gelmiş bulunuyorum. 
Müsaade ederseniz bunları hülâsatan arzedece-
ğim ve cevaplarımı vereceğim. Şayet tekrar ko
misyon tarafından mukabele edilirse tabii söz 
hakkım mahfuz kalacaktır (Gülüşmeler). 

Arkadaşlarım, ben iddialarımı bundan evvel 
hesaba kitaba dayanarak talimatnameleri tetkik 
ederek arzettim. halbuki şimdi arzedeceğim 
veçhile beni haksız çıkarmak için ileri sürülen 
iddialar hiçbir esasa istinat etmemektedir. Şöy- • 
leki : 

Sayın Sözcü Yümnü Üresin son sözlerinin ba
şında şunları söylüyor: «Bu kanun tasarısı, Mil
lî Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komu
tanlığınca hazırlanmış, esas kanun teklifi olarak 
oradan gelmiş ve Yüksek Askerî Şûraca da tet
kik edilmiş, bu esas dâhilinde çıkmış ve neticede 
Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonların
da görüşülerek Umumi Heyetinize sevkedilmiş-
tir.» Bununla demek istiyorlar ki, bu tasarı As
kerî Şûradan çıkmış, orası kabul etmiş, binaen. 
aleyh aynen kabulü zaruridir. Biz Şûranın kara-
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rmı kabul etmek mecburiyetinde değiliz, Çünkü 
Şûra da hata edebilir. Nitekim geçen sefer oku
dum, gerek Genelkurmay Başkanlığı ve gerekse 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının Uçucu Tazmi
natı Kanununun birinci maddesinin ikinci fık
rasının kaldırılması için lâzımgelen teşebbüsler
de bulunduklarını arzetmiştim. Yani onlar Şûra
da görüşülen işlerin, Hava Kuvvetleri Komuta
nı tarafından temsil edildiği için, yanlış çıktığı
na kaanidirler. Esasen Kara Kuvvetleri Komu
tanlığı o zaman yoktu. îki sene evvel Kara Kuvvet
leri Komutanı Kurtcebe vefat etmişlerdi, Allah ken
dilerine gani geni rahmet eylesin, bu münasebetle 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı yoktu. Hali hazırda 
bunlar tasarının bu hatasını anlamışlar, topçu 
pilotları arasında bir tefrik yapmanın lüzumsuz
luğuna kaani olmuşlar, bundan evvelki celseler
de okuduğum vesikalarla sabit olduğu gibi, bu 
işin tashihine teşebbüs etmişlerdi. 

Sonra arkadaşlar, sayın sözcü daha aşağıda 
şu fıkraları söylüyor. «Bütçe Komisyonunda- Ka
ra Kuvvetlerinin noktai nazarı alınmıştır.» diyor. 

Arkadaşlar; bugün tesadüfen Bütçe Komis
yonundaki arkadaşlarımızdan Halil îmre ile bu 
mevzu üzerinde konuşurken kendisi «hava yar
baylarından daha yukarısına tazminat verilece
ğini ben bilmiyordum, taraftar değilim» demiş
tir. Bundan anlaşılıyor ki, komisyonda müdafaa 
zayıf olmuştur. Topçu mütehassıslarının fikirle
rine o kadar kıymet atfedilmemiş olduğunu an
lıyorum, af finizi rica ederim. Halil Bey arka
daşımız buradadır, diğer arkadaşlarımız da aynı 
fikirdedirler. Vaziyeti sizlere tasrih etmek vazi
femdir. 

Kanunun birinci maddesi bilûmum hava kuv
vetlerine ait bilûmum uçuculara, ister pilotluk 
yapsın ister yapmasın, evvelce pilot unvanını ta
şıyan her şahsa, % 50 tazminat vermektedir. 
Yani yarbay rütbesine kadar % 50, bundan yu
karı rütbede olan zevat için de yarbay rütbesi
nin % 50 sini vermektedir. Bunu bâzı arkadaş
larımız anlamamışlar yalnız pilotluk yapanlara 
hasredildiğini zannediyorlar, ki, hakikat bu de
ğildir. Meselâ orgeneral dahi her hangi bir tef
tiş maksadiyle bir uçakla bir yere gider ve ayda 
beş saatlik müddeti doldurursa % 50 zam ala
caktı]'. Bu tazminatı pilot olarak değil, yolcu 
olarak gittiği takdirde de alacaktır. Kanunun 
metni budur. 

Sonra diyorlar ki; <̂Bu hususta arkadaşları-
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mızı tatmin etmek için bir broşür hazırladık, bu 
broşürü okurlarsa, tatmin edilmiş olan arkadaş
lar hava kuvvetleri pilotlariyle topçu yani kara 
kuvvetleri pilotları arasındaki farkı çok iyi an
larlar.» 

Arkadaşlar; ben burada, geçen birleşimde, il
mî ve fennî şekilde sizlere bu hususta izahat 
verdim. Uçucuların, gerek pilotların idarele
rinde ve gerekse uçakların hattâ yüksek irtifa 
lara çıkış ve inişlerinde mâruz kalacakları bütün 
tehlikeleri uzun uzadıya izah ettim; şimdi tek
rar edecek değilim. Bu broşürle topçu pilotların 
durumunu ve kabiliyetlerini küçültmek istedik
leri anlaşılıyor. Ama böyle bir broşür görmüş 
değilim. Eğer içinizde elinde böyle bir broşür 
olan varsa, bunu bilmiyorum. Bu, bir propa 
ganda mevzuu değildir, bu mühim mesele broşür 
ve saire ile değil, ilmî münakaşa ile halledilmek 
lâzımdır. Ben iddia ediyorum ki, topçu pilot
ları da diğer bombardıman, yolcu, nakliye pi
lotları gibi hattâ ondan daha ağır vazifeler gör
mektedirler. Bunu cerhetmek lâzımdır kürsü
den. 

Şunu da berveçhi peşin tekrar arzedeyim ki, 
-jet uçaklarının yani bin kilometre sürate malik 
tepkili uçakların vaziyetlerini ileri sürerek bun
ların kıymetlerini düşürmek kasdmda değilim. 
Bunlar her türlü fennî imkâna mâlik ve yüksek 
mevkilerde uçarken hava tesirlerine mâruz kal
mamakla beraber onların, bir dakikada şurada 
bir dakikada burada götülmek suretiyle, hal
kın ve hepimizin üzerinde yaptıkları mânevi te
sirlerini idrakten âciz değilim. Bunlara karşı 
sözüm yoktur. Bunlar için hattâ temenni eder
dim ki, Hava Kuvvetleri Komutanlığı daha bü
yük bir tazminatla karşımıza gelsin. Şahsi ka
naatim budur. Bu arkadaşların kıymetini küçüm
semek katiyen hatırımdan geçmez. Fakat benim 
iddiam şudur : Jet uçağı olsun, nakliye uçağı ol
sun; keşif, bombardıman uçakları olsun... Hava 
kuvvetlerine dâhil olan bütün uçaklara aynı şart
lar tatbik ediliyor da topçu pilotlarından bu şart
lar esirgeniyor. İstiyorum ki, topçu pilotları da 
aynı haklara sahip olsun. 

Arkadaşlar; şu fıkraya nazarı dikkatinizi cel-
betmek isterim; burada diyorlar ki-, «arkadaşlar: 
hakikaten topçu pilotları kendi cephemiz üzerin
de çalışırlar, düşman cephesi üzerine gitmezler; 
aslolan vazifeleri de budur. Fakat her hangi bir 
topçu pilotunun müsait imkân bulursa düşman 
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cephesi üzerine gitmesi ve çalışması müstesna bir 
haldir; ancak topçu pilotlarının vazifesi asla bu 
değildir» diyorlar. 

Arkadaşlar; bu sözleri Millî Savunma Bakanı 
da ilk celsede söylemişlerdir. Geçen celsede oku
dum. Bu gayet hatalı bir sözdür. Ben geçen cel
sede size topçu pilotlarının 17 vazifesini birer bi
rer izah ettimdi. Bunlar düşman üzerine gide
cekler ve orada düşmanı keşfedeceklerdir. Topçu 
atışlarını o düşman üzerindeki hedeflere oturta
caklardır. Hattâ bu uçaklar; düşman gerilerinde 
çalışan sabotajcı birliklerimizle irtibat yapmak 
için uçaklardır. Ben şimdi soruyorum, mesul bir 
makam bu kürsüden bu sözü konuştuktan sonra, 
Kore birliklerine emir verebilir ve katiyen düş
man üzerine gitmiyeceksiniz diyebilir mi? Eğer 
bunu yapmıyorlarsa, benim hakkımı vermelidir
ler, topçu pilotlarının hakkını vermelidirler. 

Arkadaşlar; «Topçu pilotluğu için rağbet az
dır, fazla kadro yoktur» dedi diyorlar. Ben böyle 
bir iddiada bulunmadım. 

«Millî Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri
ne pilotların rağbetini artırmak için çalışıyor. 
Topçu pilotluğuna hücum vardır. Bu hücumu 
önlemek, hava pilotluğuna rağbeti artırmak 
istiyoruz.» dediler ve ilâve ettiler : 

«Kadrosu bol bol aşmış taşmış olan bir sı
nıfı böyle bir subay hücumundan önlemek ve 
hava pilotluğuna rağbeti artırmak vazifemiz
dir.» 

Buna mukabil ben dedim ki : «Her topçu a-
layınm beş topçu pilotuna ihtiyaeı olduğu hal
de, bâzılarında hiç yoktur, bâzılarında ise ancak 
2-3 pilot vardır. Binaenaleyh böyle bir iddiam 
yoktur.» 

Sonra diyorlar ki : «Arz ve izah ettiğim top
çu tayyaresi pilotluğu o kadar basit ve kolay
dır ki, bugün iki ay zarfında yetişmiş ve küçük 
bîr tekâmül kursu görmüş ve uçuş brövesi al
mış olanlar bu vazifeyi mükemmelen görebi
lirler.» Arkadaşlar, topçu pilotlarını böylece bi
siklete -binmiş adama teşbih etmiş oldular. 

Diyorlar ki, «Topçu pilotluğu gayet zevkli, 
eğlenceli oyuncak gibi bir şeydir.» Ben katiyen 
bu fikrin aleyhindeyim. Geçen sefer de arzet-
tiğim gibi, Hava Kuvvetlerine mensup bir nak
liye uçağının sürati 250, topçu tayyaresinin sü
rati 260 kilometredir. «Topçu uçağı 2000-3000 

metreden fazla irtifaa çıkamaz» diyorlar. Geçen se-
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' fer de arzettim 29.000 kademe yani 8700 metre ir-

tifaa kadar çıkacak kabiliyettedir, öyle lâkırdı 
ile olmaz, gelip benim sözlerimi kürsüde tek
zip etmek lâzımdır. Bir misal veriyorum; L 17 
tipi uçak 8700 metre yükseliş yapıyor. 2000-3000 
metre irtifadan yukarı çıkmamaları da mevzuu-
bahis değil, icabında oksijen cihazı kullana
rak daha yükseklere çıkarlar. Fakat yaptıkları 
iş ve vazife ekseriya alçaktan seyir suretiyle o-
lacağı için bilihtiyar bu tayyareler alçak mesa
felerden uçmakta, kendilerini bu suretle tehli
keye de mâruz bırakmaktadırlar. 

Yıpranma mevzuu hakkında şu tâbirleri kul
lanıyorlar : «Hava Kuvvetleri pilotlarının yük
sek irtifa ve yüksek süratte tayyaredeki çalış
malar üzerinde söylenecek ilmî, fennî bir şey 
yoktur.» diyorlar. îlmî ve fennî olarak bun
ların arasında fark olmadığını, alçaktan uçan
ların daha çok meteorolojik tesirlere mâruz 
kaldığını vaktiyle izah etmiştik. 

Arkadaşlar, bir noktaya nazarı dikkatinizi 
celbedeceğim ki, o da şudur : Diyorlar ki, «Ham-
dolsun, Allaha şükür olsun, topçu pilotu birçok 
arkadaşlar Kore'de bulundukları halde hiçbir 
zayiat vermemişlerdir. Buna mukabil bir Hava 
Kuvveti pilotumuz şehit olmuştur.» Bu nokta
ya dikkatinizi celbederim. Arkadaşlar; şimdiye 
kadar Kore'de iki topçu pilotumuz vardı. Bun
lardan bir tanesi düşmüştür ve pilot yaralanmış
tır. Hakikat değildir söledikleri. Diğer bir ta
nesi de kendi atışlarımız altında uçmak yü
zünden, obüs mermisiyle tayyaresi yaralanmış
tır. Gecen sefer bunun fotoğraflarını göster
miştim. Yanımdadır, istiyenler görebilir. 

Diğer hava pilotunun şehadeti meselesine 
gelince; bu, başka bir mevzudur. Benim ve he
pinizin bildiğine göre Türk Silâhlı Kuvvetlerin
den Kore'ye hava birliği gitmiş değildir. Kore'
de bulunan Türk kuvvetleri, bir topçu tabu
ru ile takviyeli bir tugaydır. Bir de bu Kara 
Kuvvetlerine mensup topçu pilotları vardır. 
Kore'ye Hava Kuvvetlerinden Hava Ordusundan 
bir birlik gitmediğine göre bu subayın şehit 
olmasının sebebini aramak mecburiyetindeyiz. 
Olsa olsa bu subay, havacı irtibat subayı olarak 
gitmiştir. Fakat ne suretle* uçmuş, nasıl uç
muş, ne ile uçmuş, kimin emriyle uçmuş?... Bu, 
malûm değildir. Gelsinler, «burada bize izahat 
versinler. 
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BAŞKAN — Tüzük, ınücmelen izahat veril

mesini âmirdir; ikinci görüşme olduğu için u-
zunboylu beyana mütehammil olmadığını ha
tırlatmak isterim. 

BESİM BESÎN (Devamla) — Vaziyeti ten
vir etmek için arzediyorum. Madem ki, böyle ar
zu ediliyor, emirlerine itaat ediyorum. 

Yalnız şu noktayı arzedeyim, bugün hava 
Pilotlarına, hattâ hava pilotlarının içinde vak
tiyle pilotluk yapmış yüksek komutanlara mah
sus olmak üzere bu kanun çıkıyor. Kanun ta
sarısının mütaakıp maddelerine dikkat ederse
niz görürsünüz ki, hakikaten topçu uçak maki
nistleri ve topçu pilotlarını yetiştiren muallim
ler için bir kayıt yoktur. Bu kanun, bunlar 
hiç hatıra getirilmeden hazırlanmıştır. 

Bendeniz beş tane önergem vardır, bu ö-
nergelerin kabulü ile ancak bu kanun salim şek
le girebilir ve bu suretle hakkaniyet yerini bu
labilir. Sözlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Millî Savunma Baka
nı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜSÎ KÖY-
MEN (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, ha
kikaten uzayıp giden bu münakaşa ve müzake
relere bugün artık son vermek zarureti bütün 
kuvvetiyle kendisini göstermiştir. 

Sayın arkadaşımızın burada tekrar ettik
leri sözlerinin bir kısmını evvelce cevaplandır
mıştım. Bugün de bir noktaya temas ettiler, 
gayrifenniliği aşikâr bir mahiyette görüldüğü 
için, buna bendeniz kısaca temas etmek istiyo
rum. Dediler kiı «topçu pilotları 8700 metreye 
kadar yükselirler.» 

Sayın arkadaşlarım; bugün elimizde mevcut 
olan pervaneli av uçakları dahi 8700 metreye 
çıkmak kabiliyetinde olmadığı halde yalnız bir 
spor tayyaresi mahiyetinde olan bu topçu uçak
ları bu irtifaa yükselemez. Burada iddiada bu
lunan arkadaşımız her halde uçaklar hakkında
ki malûmatının kifayetsiz olduğunu belirtmiş 
oluyorlar. 

Bundan gayrı arkadaşım dediler ki; bu ka
nun yüksek rütbeli subayların menfaati gözeti
lerek çıkarılmıştır. Böyle bir iddia olamaz ar
kadaşlar. Bu kanun daha ziyade küçük rütbeli 
subayları bu mesleke teşvik ve tergip etmek 
kasdiyle çıkarılmıştır. Kanunun hedefi budur. 
ruhu budur ve vaz'edilen hükümler de bu hedef 
daima göz önünde tutularak tesis edilmiştir. 
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| Çünkü yarbaya kadar mütemadiyen her maaş 

arttıkça bunun % 50 si nispetinde bir zam tev
lit eden bu kanun, yarbaydan sonra artık rüt
be ve maaş artışını nazarı itibara almıyarak 
tazminatı muayyen bir hadde, orgenerale kadar 
hiçbir mütezayit nispet arzetmeksizin, muhafaza 
etmektedir. Görülüyor ki; yüksek rütbedeki 
subaylar için olmaktan ziyade yarbaylardan 
aşağı rütbedeki subayların kendi yıpranmaları
na mukabil bir satisfaksiyon olsun diye ele alnı
nı iş bir kanundur. 

Arkadaşım dediler ki ; «burada Askerî Şû
ranın kararı muta değildir.» Gayet tabiîdir; 
Büyük Millet Meclisine karşı hangi müessesenin 
kararı nafiz ve müessir olabilir Bu bedahet-' 
burada tekrar etmeye lüzum yoktur. Yalnız 
biz Askerî Şûrayı zikrederken Türk ordusunun 
bütün sınıflarını temsil eden bir heyetçe bu ka
nun müzakere ve münakaşa edilip huzurunuza 
geldiğini teyidetmek için bunu ile^i sürdük. 

Sayın arkadaşımız yine dediler ki ; «kursta 
havacılık eğitimi yapan öğretmenler için bura-

! da hiçbir ücret konmamıştır.» 
Arkadaşlar, bütün memleketlerde olduğu gibi 

bizde de eğitim sistemi liseden sonra bir sınıf ve 
meslek sistemi olarak kanunla ayrılır ve bu sı
nıf ve mesleklerde yetişmek üzere de nasıl tek-
nisiyen, doktor, veteriner ve saire kendilerine 
mahsus tar istikamet takip ederlerse, askerlikte 
de, Harb Okulundan çıktıktan sonra sınıf isti
kametleri belirir; bir kısmı topçu, bir kısmı ha
vacı, bir kısmı piyade veya muhabereci olmak 
üzere kendi arzu ve istidatlarına göre birtakım 
sınıflara ayrılır. Bunun dışında bir de kurs var
dır. Bütün bu sınıflar koordinasyon halinde va
zife görebilmek için bütün subayalara kurs gör
dürülür. Bu kursta umumi malûmat verilir. Me
selâ bir topçu subayı muhabere kursuna, bir mu
habere de piyade kursuna gider ki, bununla bu 
sınıflara ait umumi malûmat elde eder. Fakat 
bir muhabere subayı topçu kursunu görmekle 
hiçbir zaman topçu subayı değildir, yine muha
bere subayıdır. Meselâ istihkâm sınıfı piyadeye 
gider, fakat piyadedecilik sahasında iki ay kadar 
kurs görmekle hiçbir zaman istihkâm sınıfın
dan ayrılmış ve piyadeye geçmiş değildir. Bu
nun gibi, topçular da muayyen ve çok kısa bir 
zaman için uçuş kursu görürler ve bu kurs neti
cesinde topçu pilotu olarak rasat vazifesini ifa 
ederler, vazifeleri bundan ibarettir. Bundan baş-
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ka kursta vazife veren arkadaşlar, kim olurlar- I 
sa olsunlar, asla bu vazifeden dolayı tahsisat al- I 
maz ordumuzda. Bunu kendi vazifei asliyesinden I 
bilerek yapar. I 

Onun için sayın arkadaşımın, burada kalkıp I 
da, bava kursunda topçu pilotu öğreticisi olan- | 
ların hiçbir hakkının gözetilmediği iddiası mev-
zuat ve bugün tatbik edilen sistem karşısında as
la varit değildir. 

Bir noktayı arzedip sözüme son vereceğim, 
arfcÜ&şlar : 

Dediler ki, «Kore'ye giden pilotun nasıl şe- I 
hit olduğu hakkında biz burada malûmat sahibi 
değiliz. îki topçu pilotu olan, maalesef birisinin I 
yere düşmek suretiyle kendi cephemiz içinde I 
yani geri hatlarımızda şehit olmuş olduğunu I 
diğerinin de yukardan atılan şarapnelin kendi 
tayyaresine isabeti-suretiyle yaralanmış olduğu
nu söylüyorlar. Biz bunlardan gayrı harb tay
yaresinde uçucu olmak üzere Kore 'ye iki pilot I 
gönderdik ve bu pilotlardan biri Amerikan sis
temi tayyareyi bilmediği ve henüz bu tayyarede I 
uçuş eğitimi görmediği için uçurmaktan Ameri- I 
kalılar kendisini menettiler. Fakat diğer pilot l 
tamamen Amerikan sistemi tayyarede eğitim 
yaptığı için gider gitmez vazife verdiler ve tay- I 
yare pilotu halinde uçurup bir tayyarenin pilo
tu ve o tayyarenin kumandanı olarak, etrafında I 
üç Amerikan subayı da olmak üzere, kendisine 
tayyareyi emniyet ettiler. Bu pilotumuz tayya- I 
reyi muvaffakiyetle sevk ve idare ederek hattâ 
düşman topraklan üzerinde 800 kilometre de
rinliğinde, uçuş yaptı En son uçuşu sırasında 
bir muharebede filo halindeki tayyarelerin he
men hepsi muhtelif yaralar almış ve yaralı ol
dukları halde bir müddet uçuşa devam ederler
ken, Türk pilotunu hâmil olan tayyare bir nok
tada ansızın yere sukut ederek içindeki Ameri
kan subayları da dâhil olmak üzere, hepsi öl
müşler, pilotumuz da şehit olmuştur. Bu tayya
renin ne suretle düştüğünü tetkik eden Ameri
kan heyeti şöyle bir rapor veriyor : Türk pilotu 
tayyarede vazife görürken düşman hava kuv
vetlerinin ateşi karşısında diğer tayyareler gibi 
bu Türk pilotun tayyaresi de yara almıştır. Di
ğer tayyareler de oldukça ağır yaralanmakla 
beraber, o tayyarelerdeki ekipe hiçbir mermi | 
isabet etmemiş, fakat Türk pilotuna bir isabet 
vâki olmak suretiyle pilot yaralanmışsa da ya
ralandığını belli etmeksizin, etrafım telâşa ver- I 
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memek suretiyle bir müddet daha uçuşuna de
vam etniktir. Bu ttçuş esnasında nezif de devam 
etmiş, bir noktaya gelmiş ki; artık pilot 
kumandaya sahip olacak kabiliyet ve kudreti 
kaybetmiş ve orada tayyare düşüp içinde
kilerle birlikte mahvolmuştur. Verilen ra-
porup, mahiyeti budur. Evvelce de söyledi
ğim gibi, bu şekilde harbeden bir tayyare ile 
düşman arazisinden geçmek vazifesi olmı-
yan ve yalnız geri cephede topçuların ate
şini rasat ve murakabe etmek vazifesi ile mü
kellef bulunan bir topçu pilotunun arasındaki 
şu derin farkı göz önüne alarak tayyarecilikle 
topçu pilotluğu arasında müsavat iddiasında 
bulananların ne kadar yanlış bir telâkkiye sap
landıklarına şüphe yoktur. 

Hulâsa olarak; eğer bu maddeyi teklif veç
hile Yüksek Heyetiniz kabul edecek olursa şu 
olacaktır : 

Türk Ordusu kara, deniz ve hava ordusu ola
rak üç sınıftan müteşekkil vu bunlarla birlikte 
bir bütün teşkil eder. Eğer bu kanunu kabul 
edece., olursanız, Hava Kuvvetleri hava uçu
cular^ Kara Kuvvetleri hava' uçucuları, hattâ 
daha ilerde Deniz Kuvvetleri deniz uçucuları 
diye bu kuvvetler arasında ihtilât ve tedahülü 
doğuracak ve bugünkü nizamı büsbütün başka 
'bir şekle götürecek bir sisteme doğru adım 
atılmış olur ki bu, ordunun bütünlüğü üzerin
de mi' *spet tesir yapmıyacaktır. Bundan başka, 
biz bu kanunu, demin arzettiğim gibi az rağ
bet gören bir sınıfa rağbeti teşvik etmek için 
huzurunuza getiriyoruz. Bizim kaynağımızın 
başlıcasmı Harb Okulundan çıkacak subaylar 
teşkil «der. Eğer teklifi kabul buyurursanız 
Harb Okulundan çıkacak olan subaylar, topçu 
pilotçuluğunu tercih etmek suretiyle, hem 
kendilerine bir menfaat temin edecekler, (15 
sene gibi mahdut bir müddetle çalışarak uğrı-
yacakları yıpranma hafif olacak ve zayiat da 
hemen hemen % 1 i geçmiyecek mahiyette ol
duğu için) rağbet tamamen topçu pilotluğuna 
teveccüh edecek, bir taraftan da hava kuvvet
leri yine ihtiyaç altında kıvranacaktır. Bu 
itibarla bu kanun daha doğmadan cenin halin
de düşmüş olacaktır. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Sual vardır, sual tevcih edi
yorlar. 

Buyurun Murad Âli Ülgen. >.'.'" 
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MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Efendim, 

bir sual soracağım, tazminat hazara tnı aittir, 
yoksa seferin icabı mıdır? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Devamla) — Hazara aittir. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Devamla) — İkinci 
mâruzâtım, hava ordusundaki arkadaşlarımız 
keşifte, bombardımanda, avcıda, pikede vazife 
alıyorlar, buralarda topçu pilotları da vazife 
alıyorlar mı ? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Devamla) — Bu tazminat hazarda 
yetişmek için devam ettiği müddetçe verilir. 

İkinci sual de şudur; bu topçu pilotlarının 
diğer hava harb uçakları gibi keşifte, bombar
dımanda, avcıda, pikede vazifeleri yoktur. 

Arkadaşlar, topçu pilotunun böyle hiçbir va
zifesi yoktur. Topçu pilotunun vazifesi, atışı 
geriden idare etmekten ibarettir. 

BAŞKAN — Abdullah Gedikoğlu. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Bakandan sual 

sorulamaz. 
BAŞKAN — Niçin efendim? Her vesile ile 

bakandan sual sormak milletvekilinin hakkıdır. 
İZZET AKÇAL (Rize) — İkinci müzakere

sidir, Nizamname sarihtir. « 
ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — Ba

kan tezini müdafaa ederken, Askerî Şûra böy
le muvafık görmüştür, dediler. Bundan ne kas
tediyorlar? 

Sonra, bu tasarının müzakeresi bugün bit
melidir, dediler. 'Bundaki kasıtları nedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Devamla) — Askerî Şûranın bunu 
böyle kabul ettiğini arzetmekle, sayın muarı
zımızın bu işte Kara Kuvvetlerinin mütalâası
nın alınmadığı yolundaki itirazını reddetmek 
yolunda mâruzâtta bulundum. 

•Sonra, kanunun bugün ikinci müzakeresi
dir. Gayet tabiîdir ki Meclisinizin içtima gün
leri çok kısalmıştır. Bu müddet zarfında bu 
kanunun çıkması elbette ki memleketin umu
mi hayrına ve menfaatinedir. 

AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak). — 
bir sual : Efendim, topçu pilot sınıfı 1948 se
nesinde ihdas edilmiş ve ihdas edildiği zaman 
Genel Kurmay Başkanlığının 1 Eylül 1948 gün 
7 nci Şube Topçu kısmının 31568/105 sayılı ya
zısı ile bu sınıfa, diğer sınıflardan subay davet 
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edilirken aynı hakları haizsiniz denmişti. Yani 
hava ordusu uçucularının haiz olduğu hakkı 
haiz oldukları bildirilmişti. Ve bu suretledir ki 
150 genç bu sınıfa iştirak etmiştir. Aynı za
manda 8 - 11 ay kurslara, Amerikalıların ne
zareti altında, devam etmişlerdir. Halen de ça
lışıyorlar. 3485 numaralı Kanun da bugün bu 
hakkı tanımıştır. Yeni çıkan kanun bu hakkı 
müktesepleri ihlâl ediyor. Binaenaleyh bunları 
nasıl telif ediyorsunuz?' 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ KÖY
MEN (Devamla) — 3485 numaralı Kanunla 
bugüne kadar eski topçu pilot ve makinistle
rine tanınmış olan hakların muhafazasına biz 
de taraftarız. Buna dair bir teklif vardır, sı
rası geldiği zaman bu hususu arzedeceğim; mük
tesep hakları ihlâl etmemek şartiyle haklarının 
verilmesi kararındadır Hükümetiniz. 

BAŞKAN — Daim Süalp, usul hakkında 
buyurun. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; yanlış bir teamüle meydan 
vermemek için müdahale etmek zorunda kal
dım. 

içtüzüğün 119 nen maddesi âmir bir hüküm 
koymaktadır : «İkinci görüşmelerde değiştir
ge sahipleri değiştirgelerinin gerekçesini kısaca 
anlatırlar, buna karşı yalnız komisyon cevap 
verebilir.» İkinci fıkra aynen şöyledir: «İkinci 
görüşme sırasında buna yalnız komisyon cevap 
verir.» Yalnız kelimesini koymakla komisyona 
inhisar ettirmiştir. 

Yani, Bakanın bundan sonra gelerek mad
delerde, kürsiye gelip, değiştirge sahiplerine 
cevap vermemesi icabeder. (Doğru sesleri) 
Münhasıran komisyonun cevap vermesi lâzımdır. 

Kaldı ki, Sayın Bakanımız kürsüye çıktık
tan sonra, diğer arkadaşlar da sualler sormak 
suretiyle önerge üzerinde yeni bir münakaşa 
mevzuu açmak suretiyle tamamen içtüzüğün bu 
maddesi ihlâl edilmiş oluyor. Bu itibarla, Baş
kanlıktan istirhamım; 119 ncu maddenin ikin
ci fıkrası tatbik edilsin. 

Mâruzâtsın bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Daim Süalp arkadaşımız bir 

noktainazar ifade etmiş bulunuyorlar. Meclis 
müzakerelerinde konuşmayı arzu eden Hükümete 
söz vermemek gibi bir teamüle gitmeyi Makamı 
Riyaset uygun bulmaz. Kaldı ki; kanuniyet ikti
sap ederse tatbik mesuliyetini omuzlarına alacak 
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olan bakandan sual sormak her milletvekilinin 
hakkıdır; reyini ona göre verecektir. Usulsüz bir 
hareket yapılmamıştır. Yalnız değiştirge sahip
lerinin kısaca beyanda bulunmaları doğrudur. Ar
kadaşlarımızın buna riayet etmelerini hassaten 
ben de rica ederim. 

Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 

ÜRESİN (Bilecik) — Arkadaşlar; mevzuu tek
rar etmiyeceğim, yalnız tebarüz ettirilmesinde 
fayda ve lüzum gördüğüm bir iki nokta üzerinde 
duracağım. 

Sayın General Besim Besin, Askerî Şûrada 
bu tasarının konuşulmasının ne maksatla olduğu
nun ifade edilmesini istediler ve Askerî Şûrada 
bu kanun tasarısı müzakere edilirken Kara Kuv
vetleri Komutanının mütalâası alınmamıştır de
diler. Kara Kuvvetleri Komutanı Merhum Orge
neral Kurtcebe Noyan da hazır bulunmuştur, im
zası da vardır. Genel Kurmay Başkanı da bu ka
nunun esas ve ruhuna tamamen taraftar oldu
ğunu muhtelif vesilelerle ifade etmişlerdir. 

Sonra «bu kanun tasarısı müzakere edilirken 
daha kara kuvvetleri teşkilâtı yoktu» buyurdu
lar. Bu kanun tasarısından çok evvel bu komu
tanlık teşekkül etmiş bulunuyordu. Bu kanun 
Bütçe Komisyonunda ariz ve amik görüşülmüş ve 
Kara Kuvvetleri Topçu Dairesi Reisvekili de 
iki celsede hazır bulunarak kendi noktai nazarları 
hakkında komisyonu tenvir etmiş idi. 

Bir noktai nazarı daha tashih etmeye mecbu
rum: Sayın General buyurdular ki; «hava pilotu
nun bulunduğu tayyarede yolcu olarak bir subay 
da bulunsa, % 5̂0 alacaktır.» yanlıştır, böyle bir-
şey yoktur. Hava kuvvetleri pilotu olarak % 50, 
bombardımaneı, telsizci ve saire gibi muharebe 
ekibi ise % 30 alır. Muvakkat olarak tayyareye 
binenler saat başına yedi lira alırlar. 

Broşürü bir propaganda vasıtası addettikle
rini söylediler. Halbuki biz bunu arkadaşlarımızı 
tenvir etmek üzere ilmî mahiyette ve ilmî müte
hassıslardan edindiğim kanaate istinaden hazır
ladık. 

Topçu pilotları 200 metreden yukarı çıkamaz 
dediğimi söylediler, böyle birşey söylemedim. Za
bıtta da yoktur. Bu tayyareler 1 500 metre me
safeye kadar çıkarlar. Bunu da ilmî mecmualar
dan ve mütehassıslardan edindiğim kanaat olarak 
arzediyorum. Topçu pilotlarının 8 bin metreye 
çıkmasına lüzumyoktur, Yapılışları, hassasiyet-
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leri de buna müsait değildir. Hepiniz takdir bu
yurursunuz ki, vazife, gözetlemedir; gözetleme ise 
en iyi alçak irtifadan yapılır (reye sesleri). 

Müsaade buyurursanız bir iki rakam arze-
deyim. (Kâfi sesleri), öyle ise zannediyorum ki, 
sizi tenvir ve tatmin etmiş oldum. (Alkışlar). O 
itibarla huzurunuzdan ayrılıyorum. Rey sizindir. 

BAŞKAN — Besim Besin.'"(Kâfi. kâfi ses
leri). 

BESİM BESİN (Kütahya) — Sayın arka
daşlar, son söz milletvekilinindir. Müsaade bu
yurun da son sözümü söyliyeyim. 

Efendim, ben iddia ediyorum: L 17 tayyare
sinin havaya yükselme kabiliyeti 8700 metredir. 
Bunun aksini ispat etsinler. Böyle idi, şunu ya
par, bunu yapar diye mübalâğaya sapmasınlar. 

Sonra rağbeti artırmak için diyorlar, yar
baydan yukarı rütbede olanlar almıyacak di
yorlar. Pilot olarak kullanan ancak alabilecek, 
diyorlar. Şimdi uzun uzun tekrar etmiyeceğim. 
Soruyorum: Sayın orgeneral İstanbul'a teftişe 
giderse pilot olarak mı gidecek, yoksa nakliye 
uçağı içinde oturup da yolcu olarak mı gide
cek? Bu tazminatı alma noktasından yapılacak 
muamele nedir ? Bunu tasrih etsinler. 

Arkadaşlar, benim izah edeceğim şeylerin 
içinde bunların hepsi vardı, fakat söyletmedi
niz, müddet bitti dediniz. 

Diyorlar ki, Sayın Bakan, kursta çalışan mu
allimlere ayrıca tazminat verilmez. Arkadaş
lar öyle bir kurs ki; uçuculuk kursu. Polatlı'
da kurs var. Esasen hava pilotlarını da yetiş
tiren, onlarınki de kurstur. Topçu pilotlarını 
yetiştirenler de muallimdir, bizzat uçuyorlar ve 
uçuruyorlar, yetiştiriyorlar. Diğerleri yetiştir
dikleri talebe başına 250 lira alıyorlar da, bun
lar niçin almasın? Hiç olmazsa 50 lira olsun ver
miyorlar.-(Kâfi, kâfi sesleri). 

Arkadaşlar, ben buraya iki seneden beri he
men hemen belki ilk defa çıkıyorum, her zaman 
arkadaşlarımızı dinliyoruz, müsaade buyurun 
da sözlerimi ikmal edeyim. 

Yani söyledikleri sözlerin hiçbirisi hakikat
te kabili telif değildir. İsrar ediyorlar, diyorlar 
ki : Düşmana uzaktan bakar. 

Bir düşman mevzii, bir hattı müstakim de
ğildir. Bir düşman mevziinin birlikleri mevcu
duna göre 5 -10 bin metre derinliği vardır. Bu 
derinlik içinde muhtelif ve çok mühim hedef
ler vardır. Bir topçu pilotu 10 kilometre için-
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de bulunan bir hedefi uzaktan, kendi arazimiz J 
üzerinden keşif etmez. Zaten böyle bir tarassu-
tun kıymeti yoktur. Karada kâfi derecede göz
cüler vardır. Bunu karadaki gözcüler de göre
bilir. Niçin bu kadar mübalâğa ediyorlar? 

Dediler ki: «Deniz tayyarelerine de bir§ey 
vermek lâzımdır.» Elbette deniz tayyaresi Var
sa ona da tazminat vereceğiz. Kendileri itiraf 
etmiş oldular. Demek ki bu kanun yalnız Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının idaresindeki tayva-
mlere mahsustur. Böyle birşey olamaz. 

Sonra arkadaşlar, topçu pilotlarına verece
ğimiz %' 20 fark, bu sene için, s'enenin beş altı 
ayı geçmiş olduğu içm, 36 000 liradan ibarettir. 
100 topçu tayyare subayının en yüksek rütbelisi 
yüzbaşıdır. Bunlar binbaşı olunca meslekten 
ayrılacaklardır, ömürlerinin sonuna kadar diğer 
hava kuvvetleri subayları gibi bu parayı ala ak 
değillerdir. Bu sene altı ayı geçtiği için 36 000, 
liradır bir sene için 72 000 lira. Çok rica ede
rim reylerinizi kullanırken bu vaziyetleri gözle
riniz önüne getiriniz. 

BAŞKAN — Efendim, Besim Besin arkada
şımız değiştirgesinde hava kuvvetlerine ait olan 
hükümlerden topçu pilotlarının da faydalanma
sını istemektedir. Bu değiştirgenin nazara alın
masını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Kabul etmiyenler... Efendim değiştirge nazara 
alınmıştır ve komisyonuna verilmiştir. (Alkış
lar). 

Birinci madde hakkında başka teklifler de 
var, onları okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Tasarının, topçu pilotlarını da içine alacak 

şekle sokulmasının temini için, Millî Savulma 
Komisyonuna iadesini teklif ederiz. 

Zonguldak Tokad 
Avni Yurdabayrak Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan Tokad 
Milletvekili Ahmet Gürkan ve arkadaşının öner
gesi tasarının Millî Savunma Komisyonunda 
tekrar tezekkür edilmesi mahiyetindedir. Oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
reddedilmiştir. 

Şimdi Ali îhsan Sâbis arkadaşımızın birinci 
madde hakkında değiştirgesi vardır, okutu
yorum. I 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Uçucular için tazminat kanunu tasarısının 
birnci maddesinin şu şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim 

Afyon Milletvekili 
Gl. Ali îhsan Sâbis 

Madde 1. — Hava okullarını ve kurslarını bi
tirip diploma alan uçuculardan pilot olan uçucu
lara, pilot olmıyan uçuculara ve halen müstah
dem sivil uçuş öğretmenlerine aşağıdaki esasla
ra göre uçuculuk primi ve yıpranma tazminatı 
verilir: 

A) Uçuş primi - pilotlara: 
I - Erden itibaren her ne rütbede olursa ol

sun 30 yaşına kadar topçu pilotları da dâhil ol
mak üzere tekmil pilotlara, gerek talim yapmak 
ve melekelerini artırmak, gerek vazife veya harb 
maksadiyle, havada fiilen uçarak tayyare kul
landıkları zaman saat basma nıaktuan ve sey
yanen 15 lira uçuş primi verilir. Düşman tayya-
releriyle çarpışmaya hazırlanan ve çarpışan av 
uçakları pilotlarına ve tepkili uçak pilotlarına 
saat başına maktuan 25 lira uçuş prmi verilir. 
Bu primlerden hiçbir vergi kesilmez. 

I ! - 30 yaşını doldurmuş olup da havada faa
liyet göstermeye devam eden tekmil pilotlara 
saat başına on lira pirim verilir. 

TII - 40 yaşını doldurmuş olan pilotlara ve 
uçuculara prim namiyle bir şey verilmez. 

B) Pilot olmıyan uçuculara : 
I - Tayyare ekibine dâhil olup uçuş görev

lerine pilotla beraber katılmaya mecbur olan
lardan 30 yaşına kadar olanlara her ne rütbede 
olursa olsun saat başına on lira uçuş primi verilir. 

II - Bunlardan 30 yaşım doldurmuş olanlara 
40 yaşma kadar saat başına 7 lira uçuş primi ve
rilir. 

C) Yıpranma tazminatı: 
Yukarda zikrolunduğu veçhile devamlı bir 

surette beş sene havada faaliyet göstermiş olan
lara altıncı senenin bidayetinden itibaren rüt
beleri ne olursa olsun ayda maktuan pilot olan
lara 75 lira ve pilot olmıyanlara 50 lira yıpranma 
tazminatı verilir. Kaydı hayat şartiyle verile
cek olan bu tazminattan hiçbir vergi kesilmez. 
Devamlı bir surette tam on sene havada faaliyet 
göstermiş olan uçuculara on birinci senenin ba
şından itibaren rütbeleri ne olursa olsun pilot 
olanlara ayda maktuan 120 lira, pilot olmıyan-
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lara ayda maktuan 75 lira kaydı hayat şartiyle 
yıpranma tazminatı verilir. On seneden sonra 40 
yışma kadar havada faaliyete devam eden pi-
lotara ayda maktuan 150 lira ve pilot olmıyan-
lara ayda maktuan 100 lira kaydı hayat şartiy
le yıpranma atzminatı verilir. 

yıpranma tazminatına hak kazanmış olanlar-
nerede müstahdem bulunurlarsa bulunsunlar ve
ya emekliye ayrılmış olsunlar bu tazminatı maaş
larına ilâve olarak alırlar. 

Yıpranma tazminatını hak kazanmış olanlar
dan uçuş faaliyetine devam edenlere bu Maliyet
lerinden dadayı ayrıca uçuculuk primi de verilir. 

D) Hava okulları ve kurslarında ve Hava 
Harb Okulunda pilot olarak uçuşa başlıyan rüt
beli veya rütbesiz öğrencilere uçuşa başladıkla
rı tarihten itibaren kendilerine diploma verilin
ceye kadar her defa uçtukları zaman saat başına 
maktuan yedi lira uçuş primi verilir. 

BAŞKAN — Birinci maddenin bu şekilde de
ğiştirilmesini Ali îhsan Sâbis arkadaşımız teklif 
ediyorlar. Komisyonun mütalâası nedir 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) — Hayır, mutabık değiliz. 

BAŞKAN — Komisyon teklife iltihak etmi
yor. Ali îhsan Sâbis arkadaşımızın değiştir
gesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Besim Besin arkadaşımızın teklifleri dikka
te alındığı için birinci maddeyi komisyona ver
dik. 

Mütaakıp maddelere devam ediyoruz. 

MADDE 2. — Uçuculuk tazminatı alabilmek 
için her altı ayda en az otuz saat uçuş yapmak 
şarttır. Altı ay içinde otuz saat uçuş yapmıyan 
uçucuların uçuş tazminatları kesilir. Şu kadar 
ki, bu kesiliş gelen altı ay içinde otu7 saat uçuş 
yapılıncaya kadar devam eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — a) Uçuştan mütevellit sıhhi 
sebeplerle uçuştan ayrılan uçucu subay ve ast
subay pilotlarla uçuş ekipine dâhil olan subay 
ve astsubaylar, hava sınıfının diğer kısımları
na nakledilirler; Bu 'gibilere uçuştan ayrıldık
ları sırada almakta oldukları rütbenin aylık 
tazminatının yüzde yirmi beşi verilir. Topçu 
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pilotlarına bu tazminat yüzbaşı (dâhil) rütbe
sine kadar verilir. 

b) Diploma tarihinden itibaren on beş yıl 
(on 'beş yıl dâhil) bilfiil uçuş hizmeti yapanlar
dan disiplinsizlikten gayrı sebeplerle hava sını
fının diğer kısımlarına naklolunanlar hakkında 
yukardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirgeler var, okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Uçucular için tazminat kanunu tasarısının 

birinci müzakeresi sırasında 3 ncü maddenin 
(a) ve (b) fşkralarmdaki yıpranma tazminatı
nın % 50 den % 25 e indirilmesini bu kanuna 
göre yıpranmaya tâbi olacakların bundan ev
velkilere nazaran - ki bunlar sene üzerine 5 li
radan hesaben tazminat alırlardı - mağdur du
ruma düştükleri bilhesap anlaşılmıştır. Bina
enaleyh yıpranma tazminatının komisyon tasa
rısında olduğu gibi % 50 ye iblâğını arz ve tek
lif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
t. Kirazoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Uçuş tazminatı kanun tasarısının 3 ncü mad

desinin (a) bendindeki % 25 tazminatın % 50 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Besim Besin 

* KOMİSYON SÖZCÜSÜ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Efendim, evvelce de arzettiğim gibi, 
zaten almakta oldukları % 50 tazminatın % 25 e 
indirilmesi şu neticeyi hâsıl ediyor : Eskiden 
sıhhi sebeplerle ayrılmış olanların, 3485 sayılı 
Kanuna göre almakta oldukları tazminata bir 
müdahale yapılmamaktadır, bunlar bir zarara 
uğramamaktadırlar. Fakat % 25 e indirildiği 
takdirde küçük rütbeli subaylar yani yüzba
şıya kadar olanlar bu kanundan istifade eder. 
Daha yukarı rütbedeki subaylar, halen sıhhi 
sebeplerle uçuştan ayrılanların da almakta ol
dukları tazminatı daha az nispette alacaklar
dır. Komisyon İbrahim Kirazolu'nun teklifine 
iştirak ediyor. 

BAŞKAN — İki değiştirgenin mahiyeti ay
nıdır. Komisyon iltihak ediyor. % 25 tazmina
tın % 50 olarak değiştirilmesi şekliyle maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 4. — Yedek Subay Kanununa göre 

yetiştirilecek ve görevlendirilecek yedek uçucu
larla Kara ve Deniz kuvvetlerinden'râsrt olarak 
alınacaklara 1 ve 2 nci maddedeki esaslara göre 
uçuculuk tazminatı verilir. Bir aydan noksan 
hizmetlerin tazminatı tam ay olarak hesap edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Her hangi bir sebeple uçuştan 
menedilen her nevi uçuculardan tekrar uçuş hiz
metine geçenler bu kanun hükümlerine göre uçu
culuk tazminatı alırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenkr... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hava Harb Okulu ve hava 
okulları öğrencilerini bilfiil uçurmak suretiyle 
yetiştiren öğretmen «subay, astsubay, sivil uçu
cu» lardan her birine her tedris devresi sonun
da okul diploması almak suretiyle yetiştirdiği 
her öğrenci başına (250) lira hesabiyle (yetiştir
me ikramiyesi) verilir. Yalnız bu ikraniye mik
tarı her öğretmen için senede (750) lirayı geçe
mez. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır. Okuyo
ruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Uçuş tazminatı kanunu tasarısının 6 ncı 

maddesi sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

(Kara uçucularını yetiştiren elemanlara da 
aynen bu ikramiye verilir.) 

Kütahya 
Besim Besin 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) — Efendim, havacı yetişti
ren bütün kurslardaki öğretmenlere eğer bunu 
teşmil edecek olursak işin içinden çıkmak 
mümkün olmaz. Çünkü bizzat Hava Kuvvetle
ri içinde dahi çeşitli kurslar vardır ki, bu öğ
retmenlere esasen yetiştirme ikramiyesi veril
memektedir. Yetiştirme ikramiyesi yalnız Ha
va Harb Okulunda devamlı surette muallim1 "k 
eden elemanlara verilmektedir; bu itibarla ik
ramiye bunlara hasra tahsis edilmiştir. Hava 
Kuvvetleri sınıfına, bunları yetiştireceklere ik-
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I ramiye verilmez. Bu itibarla bunun da kabul e-

dilmemesi fikrindeyim, efendim. 
BAŞKAN — Besim Besin. 
BESlM BESÎN (Kütahya) — Efendim, de

min de arzettiğim gibi işin içinden çıkılmıya-
| cak bir vaziyet yoktur. Hava Harb Okulunda 

bundan başka bir de topçu pilotları yetiştiren 
muallimler vardır. Onlara uçuş başına 250 
lira verildiği halde diğerlerine verilmemesi ka
dar sebepsiz bir şey olamaz. Eğer bunlara bir 
mükâfat verilmezse, ayrılık yapılırsa bunlar da 
bu vazifeden ayrılırlar ve topçu pilotu yetişmez. 
Madem ki, topçu pilotlarını diğerlerinden ayırt 
etmedik, bunları yetiştiren öğretmenlerin de 
ayırt edilmemesi lâzımdır. Sonra bunlar bir 
kurs mahiyetindedir. Demin izah edemedim, ha
va pilotları 2-2,5 senede yetişiyor, diyorlar. Bu 

I pilotlar dünyanın her yerinde bir senede yeti
şir. Topçu pilotları da 10 ayda yetişiyor; ara
da iki aylık bir fark vardır. Bunun da kabu
lünü. rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YÜMNÜ 

ÜRESİN (Bilecik) — General Besim Besin ar-
I kadarımızın noktai nazarı kabul edilirse kara or-
I duşunda bir hava kuvveti teşkiline doğru gidil-
I inektedir. Bu noktai nazara asla iştirak edilemez. 

Binaenaleyh Hava Harb Okulunun mesaisi ve 
yetiştirme zamanı ile topçu pilotu yetiştirme 

I mesaisi ve zamanı arasında büyük fark vardır. 
Bu itibarla, kendi mütehassıslarımızdan aldığı
nız malûmata göre, topçu pilotlarını iki ayda 
yetimi iren bir muallime mükâfat verip de bu işe 
iki sene ömrünü vakfeden bir muallime ayın mü
kâfat ve tazminatı vermek de elbette adaletsizlik 
olur. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın altıncı maddeye 
eklenmesini istedikleri fıkra tekrar okunacaktır. 

«Kara uçucularını yetiştiren elemanlara da 
aynen bir ikramiye verilir.» 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini dikka
te alanlar almıyanlar.. Dikkate alınmamıştır. 

Altıncı maddeyi oya arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Prototip tayyareyi ilk uçuran 
ve tecrübe eden subay, astsubay, sivil pilot, mü
hendis pilot, her prototip tayyare için bir defaya 
mahsus olmak üzere (500) lira, Türk Askerî 

j fabrikalarında yapılmakta olan seri inşaattan §ı-
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kan tayyarelerin ilk tecrübesini yapan pilotlara 
tayyare başına (100) lira tecrübe tazminatı ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Uçuş ekibine dâhil olmayıp da 
muvakkat vazife ile uçuş esnasında tayyare için
de vazife alanlara her uçuş saati başına 7 şer li
ra verilir. 

Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek 
para, aylık, maaş veya ücret tutarlarının yüzde 
otuzunu geçemez. Yarbaydan yukarı rütbede ve
ya muadili aylık veya ücret alanların alacağı 
para yekûnu da yarbay maaş tutarının yüzde 
otuzunu geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Uçuş Tazminatı Kanunu tasarısının 8. madde

si sonuna şu cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

(Kara ordusu uçaklarında vazife görenler de 
bu haklardan istifade ederler.) 

Kütahya Milletvekili 
Besim Besin 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) — Bu madde zaten umumi
yet ifade etmektedir, topçu pilotlarını da içine 
almaktadır. Onun için böyle bir kayda lüzum 
yoktur. Topçu pilotları da bu maddeden istifade 
edeceklerdir. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi geri alıyor musu
nuz?. 

BESİM BESİN (Kütahya) — Evet, alıyo
rum. 

BAŞKAN — O halde maddeyi aynen oyunftıza 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Esasen komisyon sözcüsünün sözleri zapta 
geçti efendim. 

'MADDE 9. — Vazife uçuşu yapan uçucular
la hangi meslek ve sınıftan olursa olsun, vazifeli 
olarak tayyarede bulunup uçuştan mütevellit se
beplerle şehit olanların maaşa müstahak aileleri
ne ve maaşa müstahak ailesi olmadığı takdirde 
mirasçılarına kanuni hisseleri nispetinde tevzi 
edilmek üzere tazminat olarak (7 500) lira ve
rilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Uçuş kazalarından mütevel
lit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dolayı-
siyle uçuş yapamıyan uçuculara kaza tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uçuş tazminatları ay
nen verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. . 

MADDE 11. — Hava sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkındaki. 24 Ha
ziran 1938 tarihli ve 3485 sayılı Kanun ve tadil
leri ve bu kanuna ek 5626 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun neşrin
den evvel sıhhi sebeplerle yer hizmetlerine nak
ledilmiş olanlara 3485 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi hükümlerine göre verilmekte olan uçuş 
tazminatının ödenmesine devam olunur. Ancak; 
bu kanunun yayımından sonra geçecek hizmet 
seneleri için artış yapılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hava okulları, bir
likleri ve müesseselerindeki astsubay ve sivil ma
kinistlerle telsiz muhabere ve fotoğraf astsubay
larına 3485 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük
müne göre verilmekte olan uçuş tazminatının 
ödenmesine devam olunur. Ancak; bu kanunun 
yayınımdan sonra geçecek hizmet seneleri için 
zam yapılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge var, okuyoruz efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici madde 2. — Hava okulları ve kara or

dusu hava grupları ve birlikleri ite, müessese-
leTİndekİ astsubay ve sivil makinistlerle, telsiz 
muhabere ve fotoğraf astsubaylarına 3485 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ve 5626 sayılı Kanun 
hükümlerine göre verilmekte olan uçuş tazmina
tının ödenmesine devam olunur. Ancak; bu ka
nunun yayımından sonra geçecek hizmet seneleri 
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için zam yapılmaz. 

.Kıütahya 
Beşlim Besin 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Biledik) — Efendim bu maddeye yal
nız 5626 sayılı Kanun hükmünü ilâve edersek 
maksat hâsıl olur. Fakat birinci fıkradaki, ka
ra ordusu falan gruplarını saydılar, buna lüzum 
yoktur; (komisyon bu noktali nazardadır. 

BESİM BESİN (KütaJhya) — Efendim, bu 
madde gayet mühimdir. Eğer eski haliyle kalacak 
olursa kara ordusuna mensup d a n tayyarelerde 
çalışan makinistler, teMzeiler, şunlar bunlar, is
tifade edemiyeceklerdir. Bu ikaydı böyle tesis 
etmezsek, yalnız hava okullarında, birliklerinde 
ve meydanlarındakiler istifade eder. Gerçi 5626 
sayılı Kanun bu hakkı tanımıştır ama, şimdi 5626 
numaralı Kanunu bu kanunla kaldıracağımız 
için, şu yufeardaM İki kelimeden ibaret olan vu
zuhun burada kalması çok faydalı olur. 

BAŞKAN — Komisyon noktai nazarlar aynı 
mı efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) — 5626 sayılı Kanun bu hak
kı ve bu hükmü muhafaza etmektedir. Bu iti
barla arkadaşımın endişesi yersizdir. Benim ar
zım, maddeye bngün için mevcut olmıyan kara 
ordusundaki hava grupları kaydının konması 
komplikasyonlara sebep olacaktır. Kanunun ah
kâmı mahfuz olduğuna göre başka bir şey yap
mak imkânı yoktur. 

BESİM BESİN (Kütahya) — Zapta geçti
ğine göre mesele yoktur. 

BAŞKAN — Bürhanettin Bey, usul hakkında 
buyurun. 

BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka
daşlar, bir kanun müzakere edilirken tüzük 
mucibince onunla alâkalı komisyon içtima ha
linde bulunur. Komisyon sözcüsü ancak 
komisyonun o zamana kadar karar altına almış 
olduğu fikirleri savunur. Bu kanunun müzake
resi sırasında görüyoruz ki, sözcü : «kabul edi
yoruz, kabul etmiyoruz, iltihak ediyoruz, etmi
yoruz» diyor. Halbuki komisyon .içtima halin
de değildir. Arzettiğim gibi, sözcü yalnız komis
yonun fikirlerini belirtmeye mezundur. Yoksa 
komisyon namına karar vermeye mezun değil
dir. Bu cihetleri arzediyorum efendim. 
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ÜRESİN (Bilecik) — Bu noktai nazarlar ve 
bu teklifler Bütçe Komisyonuna intikal ettiği 
ve mevzuu müzakere olduğu için oradan aldı
ğım ilham üzerine arzı malûmat ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun da iltihakı ile 
maddenin almış olduğu son şeklini okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hava okulları ve 
birlikleri ile müesseselerindeki astsubay ve si
vil makinistlerle telsiz Muhabere ve fotoğraf 
astsubaylarına 3485 sayılınJİanunun 3 ncü mad
desi ve 5626 sayılı Kantmun hükümlerine gö
re verilmekte olan uçuş tazminatının ödenme
sine devam olunur. Ancak; bu kanunun yayı
mından sonra geçecek hizmet seneleri için zam 
yapılmaz. 

AA.ŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Şehit hava mensup
larına Hava Kurumunca verilmekte olan ve 
1 Temmuz 1951 tarihinden itibaren Kurultay 
karariyle kesilmiş olan (2 500) lira tazminat, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar al
mamış olanlara (5 000) liraya iblâğı suretiyle 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

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

Birinci madde henüz komisyondan gelme
miştir, son iki maddeyi, birinci madde geldik
ten sonra okumak icabediyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) — Efendim, Maaş kanun
ları esasına ve hükümlerine göre gelir kaydın
dan istifade ederek bundan Gelir Vergisi ke
silmesi endişesi vardı. Bunu tazminat olarak 
mütalâa ettiğimiz için komisyon Gelir Vergisi 
kesilmiyeceği mülâhazasmdadır. 

BAŞKAN — Birinci madde komisyondan 
geldikten sonra mütalâanızı söylersiniz. 

Birinci maddenin gelmesine intizaren günde
min diğer maddelerine devam ediyoruz. 

2. — Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teş
kilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Bütçe, Tica
ret, Ekonomi ve Maliye komisyonları raporları 
(1/226) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi 75 nci birleşim tuta-
nağmdadır. 
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BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ek

seriyet yok sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usule göre beş arkadaşın kal

kıp ekseriyet olmadığını beyan etmesi lâzım
dır. Arkadaşlar .gazinoya 'gitmişlerdir, gelirler. 

Maddeleri okutuyorum: 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1949 tarihli ve 5412 
sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak: ku
rulan Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşki
lâtı Dışişleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu teşkilâta mevdu vazife
lerle iştigal ve Bakanhklararası iş birliğini te
min etmek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilecek ilgili Bakanlık veya daire mümessil
lerinden mürekkep bir komite kurulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... ,Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin (Milletler
arası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) kısmındaki bö
lüm ve maddelerdeki ödeneklerden bu kanunun 
yayımı tarihine kadar sarfolunmıyan miktarlar 
aynı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmı sonunda 
aynı isimlerle yeniden açılan bölüm ve maddelere 
nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) ve (R) işaretli cetvellerin 
(Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) baş
lığı altındaki kısımları aynı cetvellerin Dışişleri 
Bakanlığı kısımlarına nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul,edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN w_ Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 
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I MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık ounuza arzediypruz. 

3. — Türkiye ile Federal Almanya Cumhu
riyeti arasında mübadele edilecek mallara ait A 
ve B listeleri hakkındaki Protokolün onanmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları (1/307) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, madde
leri okutuyorum. 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında mübadele edilecek mallara ait (A) ve (B) 
listeleri hakkındaki Protokolün onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında, 1 Temmuz 1951 ilâ 31 

' Aralık' 1951 devresinde mübadele edilecek malla
ra ait (A) ve (B) listeleri hakkındaki Protokol 

! kabul edilmiş ve onanmıştır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur; maddeyi 

kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzedryo-
rum. 

4: — Devlet Memurları Aylıklarınım Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 say ıh Kanuna bağ
lı (i) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Tarım ve Bütçe komisyonları raporları (1/313) 
[2] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, madde
leri okutuyorum. 

[1,2] Birinci görüşülmeleri 75 nci Birleşim 
tutanağmdadır. 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30. VI. 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve yine bu 
kısımdan (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
cetvelle birlikte kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Bu kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1952 yılı > Bütçe 
Kanununa ilişik (L) cetveline alınmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasamın tümünü tasvibinize arzedîyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı onanmıştır. 

5. — Bataklıkların kurutulması ve bundan 
elde edilecek topraklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım, Maliye ve Bayındırlık 
komisyonları raporlara (1/305) [1] 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIBLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
gündemin birinci defa görüşülecek işler ara
sında ve 6 ncı maddesinde «bataklıkların ku
rutulması ve bundan elde edilecek topraklar 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı» vardır. Komis
yon ivedilik ve öncelikle görüşülmesini ittifakla 
kabul etmiştir, birkaç maddeden ibaret olan 

[1] 196 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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I bu kanun tasarısının müstaceliyetle görüşül

mesini yüksek kararınıza arzediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Hüfcamet talebine 

munzam olaraok Tarım Komisyonunun gerek
çesinde de ivedilik ve öncelikle görüşülmesi 
yazılı olarak teklif edilmektedir. Bu itibarla 
bu hususu oyunuza arzediyorum. Maddenin 
öncelikle görüşülmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil
mişti!. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyercl 
Hikmet Frat. 

t HİKMET FIRAT (Malatya). — Efendim, 
bataklıkların kurutulması ve bundan elde edi-

I lecek topraklar hakkında evvelce mevcut 5516 
sayılı Kanunun 5 maddesini tadil eden yeni 
tasarı yüksek huzurunuza gelmiştir. Bu tasa
rıda mucip sebep olarak gösterilen birkaç nok
ta vardır. Bu noktalar yeni tasarıya daha va
zıh ve daha verimli bir şekil aldırmamıştır. 

İyi niyet ve iyi görüşle teklif edilen bu ka-
I nun tasarısında da birçok aksaklıklar vardır. 

Bu aksaklıkların ıslahını yüksek huzurunuzda 
alâka ile takip edileceğine kanaatim vardır. 
Eski kanunun tadiline sebebiyet veren madde
lerden birisi, valilerin re'sen muamele yapması 
meselesine aittir. Bnndân dolayı Bayındırlık 
Bakanlığı, ancak projelerin vürudu dolayısiyle 
haberdar oluyor. Binaenaleyh Hükümetin prog
ramında bir bataklığın kurutulması mutasav
ver ise Hükümetin bu arzusu ihlâl edilir nok-
tai nazarı mevcuttur ve bu doğrudur. Evvelki 
kanun bunu derpiş etmemiştir, o, daha ziyade, il
leri kendi vazifeleriyle de başbaşa »bırakmak ve 
merkeziyetçilikten ziyade merkeziyetçilikten uzak 
bir prensibin müdafaası bakımından yapılmıştır. 
O görüş de doğrudur, bu görüş de. Fakat tatbi
kat göstermiştir ki, bu işlerden Bakanlık mut
laka haberdar olmalıdır. Ama Bakanlığın bunu 
inhisarî mahiyette vermesi husule gelecek arıza
lar da silinmiş değildir. Çünkü yeni tasan mu
cibince, Bakanlık dilediği ızaman izin verir, iste
mediği zaman vermez. Yani üç sene müddetle 
Bakanlık bataklığın kurutulmasına^ engel olabi
lir. Bu kanunda bu aksaklık vardır, umarım ki 
bu mesele müzakere edilirken bu da tadil edil
sin. 

İkinci mahzur da, bu işi yapacak müteşebbis
ler, yani ^kurutulmasını arzu eden şahıslar ta-

I addüt ederse, 5516 sayılı Kanunda bunu halle-
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decek bir büküm mevcut olmadığı bildiriliyor. 
Bu, benim görüşüme göre varit değildir. Çünkü 
eski kanunun, yani cari bulunan 5516 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde projelerin bakan
akça tasdikmdan sonra icap eden sözleşmenin 
akdi, salahiyetli komisyonca derpiş edildiği za
man, diğer şartlar hakkında bir kayıt vardır. 
îşte o diğer şartlar bu müteşebbislerin taaddü
dü halinde komisyonun idrakine ve takdirine 
kalmıştır ve pekâlâ Hazine ve millet nef'ine 
halli çaresi vardır. Ama yeni kanunda yenilik 
olarak «müracaatlar sıraya konur ve evvelce 
müracaat edenler bir numara alır» diye bir kı
dem tâyini vardır ki bu aksaktır arkadaşlar, 
kötü muameleye sevkeder, Bakanlığı müşkül 
durumda bırakır. Sarahatle söyliyeyim ki, bu
nun tatbikatında büyük engeller, eski kanunda 
mevcut hükümlerden çok,kötü durumlar hâsıl 
olabilir. Onun için o madde müzakere edileceği 
zaman yüksek dikkatinizi celbederim. Bu nok
tayı da düzeltmemiz lâzımdır. 

Çünkü bir mahzur olarak gösterilen nokta 
mucip sebepte : «köyler ve köylülerin maksatlı 
veya maksatsız müteşebbislerin talebi karşısın
da, arzularında rüçhan hakkı kullanaraktan ku
rutma hâdisesinin engellendiği» beyan ediliyor. 
Bu, her hangi bir finansman teklif ederek öu-
lenebilir. Yoksa asıl istediğiniz, köyler ve köy
lülerin rüçhan hakkını baltalamaya hakkımız 
yoktur; ama maksatlı maksatsız böyle bir talep 
vâki ise bunu finansman vaz'ı suretiyle önlemek 
pekâlâ mümkündür. 

Diğer bir mahzuru da, benim görüşüme göre 
doğru olmıyan, belediyelerin hakkı rüchanını 
burada siliyorlar. Arkadaşlar, belediyeler, hük
mî şahsiyeti haiz birer müessese olduklarına 
göre, bataklıklar civarındaki büyük köylerde 
belediyelerin teşekkülü gayet tabiidir. Köyler 
kadar, köylüler kadar elbette ki belediyelerin 
de bir hakkı rüchanı vardır. Esasen kanunun 
beş maddesi tadil edildiğine göre diğer hüküm
leri cari olarak kalıyor. 5516 sayılı Kanunun 
11 nci maddesiyle belediyelerin hakkı mahfuz 
ve mevcuttur. O halde bu hak ve bu salâhiyet 
mevcut iken, burada belediyelerin rüçhan 
rüçhan hakkını çıkarmak asla doğru değildir. 
Çünkü belediyelerin, tadili istenmiyen, ve hük
mü baki olan eski kanunun 11 nci maddesine gö
re finansman hakkında büyük yardımları ola-
eaktır. Belediyeler, idarei hususiyelerle beraber, I 
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I ÎUer Kanununun hükmü baki kalan bir madde

sine göre, finansmana yardım ederler. Eğer köy
ler ve köylüler bu işe fiilen teşebbüs ederlerse, 
bunların finansmanını belediyeler ve idarei hu-
susiyeler temin ederler ve elde edilecek araziyi 
münhasıran civarda bulunan topraksız veyahut az 
topraklı vatandaşlara vermek suretiyle teminat 
alırlar. 

Binaenaleyh heyeti umumiyesi hakkında bu 
noktalan arzettikten sonra, topyekûn şunu söy
lemek isterim ki; Bataklıklan Kurutma Kanu
nunun yegâne kasdi; sıhhat bakımından vatanda
şa iras edilen zararın önüne geçmektir. 

ikinci nokta da, bataklık kurutulup da sıhhi 
zarar izale edildikten sonra elde edilecek toprak
ların betabsis civarda oturan vatandaşlardan 
topraksız veya toprağı az olanlan tercihan göz 
önünde tutarak, köylüye verilmesidir. Bu, şart-, 
tir ve lâzımdır. Bu yeni tasanda bu haklar asla 
mevzuubahis değildir. Ama mektum olarak mek
nuzdur. Fakat meknuz olan,haklar, hikâyelerle 
teminat altına alınamaz. Gönül ister ki, Bayın
dırlık Bakanlığı bu salâhiyeti bu kanun tasarısı 
ile üzerine alırken, şu veya bu şekilde Devlet 
vasatasiyle kurutulmuş veya cari kanun II nci mad
desi hükümleri gereğince kurutulan bataklık
lardan ve göllerden elde edilecek arazi, tahsisen 
civardaki topraksız veya toprağı az olan köylüye 
verilir desin. Eğer fazla gelirse göçmenlere, top
rakla iştigal edenlere verilir deseydi müsterih ve 
mutmain olabilirdim. Noktai nazarın bu olduğu^ 
MI biliyorum ama kanunda sarahat yoktur, ka -
nun meskûtunanhtır. Kanunun tatbikatı şahsa 
göre değişir, en güzel kanunlar bile, sarahati ih
tiva etmediği takdirde tatbikatında müşkilâta 
uğranır. Onun için hassaten istirham ederim, bu 
noktayı kanunun maddelerine geçildiği zaman 
metinde tasrih edersek, hakikaten toprakla işti
gal eden. vatandaşlara en büyük hizmeti yapmış 
oluruz. Binaenaleyh müteşebbis hikâyesi, yani 
sermaye sahiplerinin kâr kasdiyle yapacakları 
hizmetin aleyhinde değilim. Bunu köy yapamı
yorsa, köylüler, belediye ve özel idare ile teşriki 
mesai edip yapamıyorsa, Devlet de bunun yapıl
masında bir faide mülâhaza ediyorsa, bunu yap
sınlar, civarda topraksı? vatandaş inim inim in
lerken geniş sermaye sahibine bataklığı kuruta
rak toğrak yığıntısına meydan vermesinler. Be
nim samimî kanaatim budur. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
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CEZBİ TÜRK (Seyhan) —Aziz arkadaşlar; 

bataklıkların kurutulması hakkındaki mevcut 
kanunu tadilen Hükümet tarafından teklif edi
len bu tasarı; gerek Hükümet gerekçesinin ve 
gerek ilgili komisyonlar mazbatalarının tetki-
kından da anlaşıldığı üzere, maalesef, halkımı. 
zın büyük çoğunluğunu teşkil eden köylümüzün 
ana ve esas menfaatlerine aykırıdır. Üstelik 
bugünkü anayasa prensiplerine, sosyal haklara 
ve Devlet mülkiyeti prensibine de aykırıdır. Bu 
itibarladır ki, bir büyük içtimai ihtiyacımıza ve 
onun neticesi olan içtimai istikrarımıza taallûk 
eden bu ana mülkiyet dâvasının bir d'ef a da; 
Yüksek Meclisinizde incelenmeden, Anayasa 
Komisyonunun tetkiklerine arzedilmesini ehem
miyetle ve ciddiyetle Yüksek Heyetinize arz ve 
teklif ederim. O maksatla ayrıca bir önerge 
takdim edeceğim. 

Yalnız şimdiden, madde halinde ve müşahhas 
misaller üzerinde yüks'ek dikkatinize arzede-
ğim beyanlarda bulunmak istiyorum. 

Şöyleki : Hükümet gerekçesi, bu kanunu 
kabul ettireyim derken bilâkis aleyhine delâil 
beyanında bulunmuştur. Mes'elâ Hükümet ge
rekçesinin (C) fıkrası aynen şöyle demektedir; 

«Bâzı köyler; tüzel kişiliklerin kendi kud-
retleriyle kıyas edilemiyen ve hattâ milyonlar 
sarfını gerektiren bataklıkların kurutulmasına 
talip olmakta ve mensup oldukları valiliklerce 
bu müracaatlar nazarı itibara alınarak Bayın
dırlık Bakanlığından proje istenmektedir.» 

Hükümet bunu bir şikâyet mevzuu olarak 
arzetmektedir. Hükümetin bu tasarıdaki be
yanları gösteriyor ki ; devlet topraklarının mül
kiyet prensibine ve anayasaların sosyal haklara 
taallûk eden 'esaslarına vâkıf değildir. Eğer bu 
vukuf ile beyanda bulunsalardı bu gerekçeyi 
Meclise sevketmemek lâzım idi. 

Yine Hükümet gerekçesinin (D) fıkrasında 
deniyor k i : 

«Köy tüzel kişiliklerine veya köylülere, hiç
bir kayda bağlı olmıyarak, rüçnan hakkı tanıdı
ğı için bir bataklığı kurutmaya talip olan hu
susi şahısların teşebbüsü, köylüler veya köy 
ihtiyar kurulları tarafından - kurutmayı kendi
lerinin yapmak istedikleri dileğiyle - maksatlı 
veya maksatsız şekilde engellenmekte ve kendi
lerini fiilen işe başlattıracak bir müeyyide ol
madığından şahsi teşebbüsler akîm bırakılmak
tadır.» 

:'..• % — S 
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sibi ve bunu kabul anlayışı bundan 50 sene ev
velki Anayasa prensiplerine ait bir zihniyeti 
ifade etmektedir. Bilhassa Birinci Cihan Har
binden sonra, yani 1914 Harbinden sonra çıkan 
anayasalarda Devlet mülkiyetinin ve Batılı 
demokrasilerin sosyal hukuk anlayışı ile, Hü
kümet tasarısında beyan edilen zihniyetin alâ
kası yoktur. Sadece ferdî teşebbüs hakları de
ğil, bunun yanında cemiyetlerin haklarını, âm
me menfaatlerini, Devlet menfaatlerini bera
ber düşünmek ve telif etmek lâzımdır. Köylüleri
mizin burada kendi sevkı tabiilerine tdayanarak 
yaptıkları müracaatlar kadar doğru ve mukad
des bir şey yoktur. Bir köy ki, kendi toprakları 
içinde Köy Kanununun tâyin ettiği kanuni hu
dutlar içindeki bataklığı Devletin teşebbüs et
memesi yüzünden kendileri kurutmıya kifayetsiz 
diye tedbirler alıyoruz. Yani Devlet kendi mül
kiyetine tâbi bataklığı bir plâna bağlıyarak Dev
let topraklarını kıymetlendirmek, en kısa zaman
da bataklığı kurutmak, bu suretle mülkiyet hak
kını Devlet mülkiyeti dışına çıkarmak gerekir
ken, bu topraksız veya daha dar topraklılar için
de kaybettiği mülkiyeti Devlet olarak yapmak za
rureti varken biz bunu yapmıyoruz, bilâkis köylü
ler hususi teşebbüse mâni oluyorlar diye mevzu
atı kanuniyeyi hususi teşebbüsü takviye edecek 
şekilde tadil etmiye kalkıyoruz. 

Arkadaşlar; bir köylü ki, bataklığın yanında 
doğmuştur, senelerce bu bataklığın sıtmasını, ıs
tırabını çekmiştir. Devletçe kendisine yardım ya
pılmadığı için, kendisi de kalkmamadığı için dı
şardan gelen kudret .ve kuvvet sahipleri tarafın
dan bekçisi olduğu topraklara el atılmasını Hü
kümet tasarısı da kolaylaştırıyor. Dün beki bu, 
mevzuubahis olabilirdi. Bugün Hükümet bunla
rı yabancı, yerli şirketlere, anonim şirketlere 
vererek Devlet hesabına kurutabilir. Devlet ve 
sahipleri istifade eder. Çıkacak arazi uzun va
deli bonolarla tevzi edilerek, hem Devlet hem de 
köylü hakkı korunmuş" olur. - Bunları yapmıyor 

I Devlet. Bugün D. D. T. ile bataklıkların mah
zurlarının önlendiği, hattâ çeltik ekimine ke
mali serbesti verildiği ilân olunurken ve ba
taklıkların kurutulması, kurutulamlyanların 

' mahzurlarının izalesi mümkün iken, bu iki şey 
yapılmıyarak, hususi teşebbüse engel çıkarıyor
lar diye, köylülerin Köy Kanununa göre ken-

I di sınırları içinde bulunan bataklıkları ellerin-
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den almak istiyoruz. Bu, doğru değildir. 

Hükümet gerekçesi aynen şunları söylüyor : 
«Kurutmanın köy tüzel kişilikleri tarafından 

deruhte edilmesi halinde de yapılıp yapılmıya-
ca#ı kaydedilmemiştir.» 

Bir Devlet ki, kendi topraklarına, kendi ba
taklıklarına sahip olarak cezri bir plânla bunla
rın kurutulmasını temin etmiyor, köylülerin 
teşebbüslerini de küçümsüyor ve onların bu 
işi başarafeileceklerindeB şüphe ederek, köylüle
rin elinden bu hakkı almak < ve hususi teşebbü
sü takviye yolunda kullanmak istiyor. Bu ta
sarının zihniyetini teyit eden, belediyelerin elin
de bulunan rüçhan hakkının da (G) fıkrasın
da bahsedildiği şekilde ellerinden alınmak is
tenmesidir. Buna mukabil esbabı mucibe ne 
veriyor? Esbabı mucibe şunu veriyor : «Mev
cut kanunda derpiş edilmiyen bir cihet de su 
birliği ve su ortaklığı teşkilidir.» Yani bunlara 
rüçhan hakkı vermektir. 

Arkadaşlar, bugün memleket realitesi şudur 
ki, her -ne pahasına olursa olsun istihsali artı
racağız diye başta çeltik •ekimi olmak üzere 
- ki bu bataklıklardan en çok faydalanan bu 
teşebbüs sahasıdır - çeltik ekimine geniş mik
yasta serbesti vermişizdir, yer yer çeşitli çel
tik şirketleri teşekkül etmiştir, harıl harıl, 
ucuz pahalı toprak kiralıyarak ekmektedirler, 
köylünün hak ve menfaatleriyle karşı karşıya 
gelmişlerdir ve silâhlı mücadelelere kadar va
ran vakalar olmaktadır. Böyle bir memlekette 
bu kanunla su birlikleri ve çeltik birliklerine 
menfaat teminine gitmek; bir yandan istihsali 
artıralım derken öteki yandan da bu memle* 
ketteki içtimai istikrarı bozmaktan başka bir 
mâna ifade etmemektedir arkadaşlar. 

Maalesef muhtelif komisyonların tetkikle-
Tİ sırasında İçişleri Komisyonu da bunun üze
rinde kâfi derecede durmamıştır. Maliye ve 
Bayındırlık komisyonları da yalnız teknik hu
suslara inhisar eden mütalâlar beyan etmişler 
ve kelime takdim tehirleriyle uğraşmışlardır. 
Ancak Ziraat Komisyonunun mütalâları ara
sında ve gerekçesinde bugünün realitesine te
mas eden hususlara tesadüf etmekteyiz. Hak
kında karar vermek salâhiyetinin de Tarım ve 
bilhassa Toprak ve İskân Genel Müdürlüğüne 
ait olması iktiza eder, diyor Ziraat Komisyo
nu. Onun için bunlara müsaadeyi Bayındırlık 
Bakanlığı değil, Başbakanlık versin, diyor. 
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I Yine Ziraat Komisyonu (gerekçesinde, iki 

senelik müddeti 4 seneye çıkaralım, diyor. Hiç 
olmazsa bu kanunun zararlarını tadil etmeye 
çalışıyor. Yine dördüncü maddeye gerekçe ya
zarken de «hiç olmazsa» deniyor, «bu bataklık
ların yılın en kurak zamanındaki sınırları mu
teber olsun.» 

Bu, gayet mühimdir. Bu maksat ve bu mü
nasebetle arzedeyitn ki, Hükümet gerekçesi 

I Yüksek Heyetinizi tenvir edecek istatistikî ma-
I lûmatı ihtiva etmemektedir. Yurdumuzda ne 
f kadar bataklık sathı vardır, bölgesi vardır? 
I Bunun kış ayları ile yaz ayları arasındaki sa-
I tıh farkları nedir? Bunlar bilinmiyor. İçtüzü

ğün sarih hükümlerine rağmen Hükümet ge-
I rekçeşi, bu istatistikî malûmatı, objektif ra

kamları ihtiva etmeden Meclise sevkedHmi|-
tir. Ziraat Komisyonu bunun en kurak mev-

I simdeki sathının nazarı dikkate alınmasını es-
f babı mucibe arasında zikretmektedir. Aynı 
I komisyonun mazbatasında «ölçüsüz faydalar 

temin eden, âmmeye mahsus olan ve topraksız 
çiftçilere, 'göçmenlere dağıtmak ijçkı büyük ih
tiyaç duyulmakta olan bu gibi yerler sermaye 
ve nüfuz sahibi tarafından tatbikatta suiisti
male meydan veren teşebbüslere ve temellük-

I lere sahne olacaktır» deniyor. 

Bütün bu beyanlarımla Yüksek Heyetinize 
arzetmek istiyorum ki; D. D. T. devrinde kor
kunç olmaktan çıkmış olan bu bataklıklara 
Devlet kendi malı ve mülki olacak bir an evvel 
tesahup etsin. En kısa zamanda bu bataklık-

I lan bir plâna bağlıyarak kurutmak için esaslı 
l bir kanun getirmeleri gerekirken, bilhassa or

man yetiştirmede, topraksız vatandaşların tat
mininde bu bataklıklardan, istifade mümkün 
iken ve maalesef bugün de Devletin elinde top
rak bakımından bundan başka esaslı mülkiyeti 
kalmamış olduğu için, bir de hususi teşebbüs
leri takviye edeceğiz diye köylülerimizin kendi 
şevki tabiileriyle önlemeye çalıştıkları bu hu
susları bu kanunu tedvin etmek suretiyle »kal
dırmasın. Çünkü aşağı yukarı köylünün son 
bir ümidi kalmıştır. Bu ümidi istikbalini de 
söndürmüş oluruz. Onun için evvelki kanunda 
illere ve köylere verilmiş olan salâhiyetleri da
hi bu kanunla tadil edilmekte, hususi teşebbüs 
lehine köylere verilen salâhiyetlerin fiilen orta-

I dan kaldırılmasına çalışılmaktadır. 

• 7 -
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ÂHHED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Okumamışsınız... 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Tekrar ediyo

rum, sosyal haklar ve Devlet mülkiyeti bakı
mından Anayasa prensiplerine uygun olmıyan 
bu kanunun Anayasa Komisyonundan geçmesi 
zaruretine kaaniim. Bu iş için önerge verece
ğim. Ayrıca da Hükümetten de rica edeceğim, 
bir an evvel Devlet plânını getirsin, bataklık
ları kurutarak fakir ve ıstırap çeken köylüye 
dağıtsın. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Yanlış beyanatta bulundun. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Yanlışımı çı
kar bu kürsüden beyan edersiniz. 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNÖĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
larım; bana öyle geliyor ki, Cezmi Türk arka
daşım bu kanunu hiç okumadan yüksek huzu
runuzda mütalâalar serdetmişlerdir. (Soldan 
bravo sesleri). Bizim Hükümet olarak 5516 sa
yılı Kanunun birinci, ikinci, dördüncü, beşinci 
ye altıncı maddelerinin tadillerini istihdaf eden 
bu tasarıyı getirmekten maksadımız, kurutulan 
bataklıkların civarındaki topraksız köylülerimi
ze toprak temin edebilmektir. Kanunun mad
deleri teker teker okunacak olursa tasarının ta
mamen bu gayeyi elde etmek için hazırlandığı 
anlaşılır. 

'Bundan başka Cezmi Türk sanki hiç gazete 
dkumuyörmuş ve Hükümetin beyanlarından ha
berdar değilmiş 'gibi, bataklıkların Hükümetçe 
kurutulması lâzımdır ve saire g*İ!bi konuşmalar 
yapmaktadır. Arkadaşlar, arkadaşım neden bah
sediyor? Biz yalnız 1951 yılında 66 mevzuu ve 
1952 yılında da 103 mıevzuu ihaleye çıkardık 
103 + 66 = 169 küçük su arasında, mühim bir 
kısmı bataklıkların kurutulmasını teşkil etmek
tedir. Bunlar kurutulduğu takdirde, gayet ta
biî, kurUyan topraklar Hazineye intikal edecek 
ve binnetice topraksız köylüye verilecektir. 

Diğer taraftan tatbikat şunu göstermiştir 
ki 5516 sayılı Kanunun mer'i hükümleriyle ka
tiyen maksadını bulamamıştır. Yani kurutul
mak istenen bataklık, civardaki topraksız köy
lüye toprak temin edecek şekilde bir neticeye 
müncer olamamıştır. Elimizdeki üç, beş tatbi
kat bize göstermiştir ki, müteaddit ilânlarla 
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I rağmen köylerimiz, köylülerimiz bir araya ge

lerek kurutmaya teşebbüs edememektedirler. 
Fakat bunun yanında sermayedarların büyük 
arazileri az masrafla kuruttukları, büyük menr 
faatler temin etmek suretiyle kurutulan ba
taklık civarındaki köylülerimizi müşkül duru
ma düşürdüklerini gördüğümüz için kanunu 
köylü lehine tadil etmek mecburiyetinde kal
dık. Biz bu ilhamı tatbikattan almış bulunu
yoruz, zannederim Cezmi Türk arkadaşımız ta
sarıyı iyice tetkik etmek fırsatını bulamamış 
olsalar gerek, tamamen söylediklerinin aksine 
yani tenkidleriyle Hükümeti tasvip ediyorlar. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, ben

denizi dinlemek lûtfunda bulundunuz. Sayın 
Bakanın beyanlarını da dinlediniz. Gerekçeler, 
metinler elinizdedir. Hangimizin maddeyi oku
muş ve hangimizin maddeyi okumamış olduğu 
hakkında şimdi hüküm verebileceğiniz gibi bu 
kanunun şekli tatbikini de seçim bölgelerinizde 
göreceksiniz. 

Şimdilik ikaz vazifemi yaptığıma kaaniim, 
efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen? 

Mehmet Daim Süalp. 
MALÎYE KOMİSYONU ADINA MEHMET 

DAÎM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Cezmi Beyin bir ifadesi üzerine söz.almak 
lüzumunu hissettim. 

Köylünün ve köyün son hakkını elden almak 
suretiyle bu kanun tasarısı getirilmiş ve komis
yonlar sadece... 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bu ümidi istik
balini dedim. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — Sa
dece, kelimeler üzerinde durarak işin esasına vu
kuf etmeden kelimeler üzerinde oynamalar yap
mışlardır diye buyurdular. 

Mâruzâtım şu k i ; evvelâ köylünün ve kö
yün hakkı elinden alınmış değil, bu kanun
la bilâkis koy ve köylüye rüçhan hakkı tanın
mıştır. Maddeyi okumak suretiyle arkadaşı
mızın bu hususta zühul ettiğini göstermek is
terim. İkinci maddenin B fıkrası: «Bu süre için
de o mıntıkadaki bir veya birkaç köy tüzel kişi
liği ve su birlik ve ortaklıkları kurutmaya istekli 

I olduklarını ve işi nasıl finanse edeceklerini bil-



dirirlerse rüçhan hakkı onlara tanınarak kuru- I 
tulması istenilen yerin ünasebeti bakımından 
kurutmanın hangi köy veya köylere veyahut su-
birlik ve ortaklıklarına verilmesi lâzımgeldiğini 
3 ncü maddedeki komisyon kararlaştırır ve il
gililere tebliğ eder.» 

Görülüyor ki, köye rüçhan hakkı tanınmakta
dır. Komisyonda bunun üzerinde görüşme yapar
ken başlıca üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
nokta şw id i : Komisyon değeri milyonlara varan 
bir bataklığın kurutulmasına 100 bin lira sarfet-
mek suretiyle büyük bir kazanç temin edecek 
olan bir müteşebbise, bir hususi şahsa, bunun 
menfaatini hasretmektense, Hükümet eliyle ku
rutmak ve topraksız köylü vattandaşlarımıza 
toprak dağıtmak suretiyle bunun memleket ve 
millet nef'i için daha faydalı olduğuna kanaat 
getirmiş ve bu tasarı üzerinde bu zaviyeden in
celemeyi yapmış ve raporunu hazırlamıştır. 

Kısaca netice olarak şunu arzedeyim ki, ka
naatimce arkadaşımızın bu mevzuda huzurunuz
da izah ettiği veçhile söylemek istediği hususlar 
esastan âridir, zühulü vardır. Köylü vatandaşa 
ve köye rüçhan jıakkı tanınmıştır, onların men
faati birinci plâna, alınmış bulunmaktadır. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, özür 
dilerim, arkadaşlar şahsıma karşı lütufkârlıkta 
bulunuyorlar. Bunlara mukabele edecek deği- I 
liıh. Yalnız dâva, fikrin doğruluğu davasıdır. I 

Arkadaşlar, mevcut kanun da bu memlekette 
tatbikat görmüştür. Hattâ benim milletvekili 
olmakla müftehir bulunduğum Seyhan vilâye
tinde bir vali muavini, devri sabıkta, bir mü
teşebbisle birleşmişler, bir köye gitmişler, ba
taklıkları kurutacağız demişler, bize. yardım 
edin kurutalım, sonunda hepimiz aramızda tak
sim edeceğiz demişler, köylüler el birliği ile işe 
sarılarak kurutmuşlar, neticesinde müteşebbis 
zat ile o yüksek memur bu toprağa ortak olarak 
temellük etmişlerdir. Zilyedlik hükümleri, bizde 
zaten malûm; bir buçuk iki ay bir zilyedlik de 
yaptıktan sonra üç senedir devam eden dâvayı 
da köylüler dört ay evvel kaybetmişlerdir. Bu 
bariz haksızlık karşısında köylerine gelen hu
susi teşebbüs sahibine karşı müşterek harekete 
geçmişlerdir. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur. 
Yani Adalete intikal etmiş bir vakadır. 

îmdi, gerekçede bir taraftan köylerin fakir-
liğjöi, kendi takatlerinin dı$mda bataklık ku- I 
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rutmaya kalkıştıklarım ve bu yüzden bataklık 
kurutma işinin engellendiğini ifade etmekte, bir 
yandan da köylülere rüçhan hakkı vermektedir. 
Yani diyor ki, sen fakirsin bu bataklıkları ka.-
rutamazsm, bir taraftan da aen eğer bu batak
lıkları kurutmaya teşebbüs edersen sana rüçiıftn 
hakkı veririm, diyor. Köylülerimiz ze&gîn ete» 
bu kanun maddesinin fiilî kıymeti vardır. Fa
kat, bu fakirlik karşısında bu madde, bir muska 
gibi, nazari bir mütearife olarak kalacaktır. 
Ne zaman ki köylere yatırım yapılır. Hayvancı-* 
lık, ormancılık ve sanatları sahasındaki serma
yeler, yatırımlar artar, köye tasarruf temin 
edilir, tasarruf terakümü olursa o zaman belki 
köylülerimiz buna da finansman temin edebilir
ler. Bugün köylerimizin yegâne temin edecekleri 
şey, bedenî kuvvetleridir. Yani köylüler imece 
ile, el birliğiyle bu bataklıkları kurutmaya çalı
şırlar. Asıl lâzım olan şey şudur : Devlet baba, 
bu topraklara ve bu evlatlara sahip olarak ge
çici günlük politika oyunları ile değil, senelik 
bütçelerin atıfetine dayanarak değil; sosyal hak
lara dayanan Türk milletinin dâvası olarak bir 
Devlet plânı getirir. Yüksek Meclisten kronolo
jik bir program olarak geçirirler ben de inanı
rım. Yoksa bu maddelerin zevahirine güvenerek, 
zevahirdeki kelimelere aldanarak ben bu kanuna 
beyaz rey veremem arkadaşlar mazur görün. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA HİM

MET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem arkadaş
lar, Gezmi Türk arkadaşımızın bir .. suiniyet 
sahibi olduğunu iddia edemeyiz. Fakat Cezmi 
Türk arkadaşımız esbabı mıftibe ile kanunun 
maddelerindeki kelimeler arasında oyunlar ya
parak bu ^kanunun Türk köylüsünün aleyhin; 
de olduğunu iddia ve ispata yeltenmektedir, 
bu beyanları hilafı hakikattir. Bu tasan, yıl
lardan beri bataklığı kurutulamıyan, sıtmadan1 

kurtulamıyan köylünün, Devlet eliyle, olma
dığı takdirde hususi teşebbüs eliyle bataklıkları 
kurutarak, bir gün evvel Türk köylüsünü top
rağa kavuşturmak gaye ve ameliyle yüksek 
huzurunuza sunulmuştur. Bunu okuduğunuz za
man anlaşılacaktır. (Sağdan okuduk sesleri). 
Cezmi Türk arkadaşımız diyorlar ki ; ounu sos
yal bir dâva olarak ele alıp, Devlet hak ve mül
kiyetlerine riayet etmek suretiyle, bir Devlet 
plâniyle bir an evvel bu dâvanın halledilmesi 
lâzımdır, diyor. 
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bakalım. Bu memleketin ana su ve ana batak
lık dâvaşjnm halli için asgari 1,5 milyar liraya 
ihtiyaç olduğu teknik heyetler raporlariyle 
tenmik ve ispat edilmiştir. Fakat 1939 sene
sinden 1950 senesine kadar eski iktidar zama
nında, büyük su işlerine ehemmiyet verilmiş 
olmakla beraber, bilhassa köylüyü yakından 
alâkadar eden küçük su işlerine, köylünün ba
taklıklardan ve sıtmadan kurtulmalarını istih
daf eden işlere ehemmiyet verilmemiştir. Ba
yındırlık Bakam arkadaşımızın da izah ettiği j 
veçhile, geçen sene ayrılan tahsisatla 66 su 
mevzuu ele alınmış ve realize edilmiş, batak
lık kurutulmuş veya küçük sular akıtılmak su- I 
Vetiyle" Türk köylüsüne yardım edilmiştir. 

Cezmi Türk arkadaşımızın, bugünkü ikti- I 
darı, Türk köylüsüne hizmet etmez, topraksız 
köylülere toprak vermez, toprak vermekten is- I 
tmkâf eder vaziyette göstermesini hayretle I 
karşılamaktayım. Bilâkis. Kendisi bir misal 
verdi, dünkü kanunda Bayındırlık Bakanlığı- I 
ura haberi olmadan bir köylü veya bir köy I 
şahsiyeti mâneviyesi veya onun namına hareket I 
eden bir hususi teşebbüs harekete geçer ve hi- I 
nihacette teşebbüs sahibi köylüyü aldatırdı. I 
Fakat bu kanunla köylü veya hususi teşebbüs I 
sahibi Bayındırlık Bakanlığına müracaat etme- I 
ye mecburdur, müracaat edecektir. Eğer ha- I 
kikaten ufak paralarla yapılması icabeden, I 
hattâ bir iki senelik elindeki plânlarla yapıl- I 
ması mümkün olan bir iş ise, Hükümet o işi I 
niçin hususi teşebbüse versin1? Var mı bu ka- I 
nunda böyle bir madde, var mı böyle bir ima? I 
Bilâkis köylünün yapamıyacağı, köylünün ya- I 
pacağı işlerde dahi insiyatifi Hükümetin ken
di elinde bulundurması keyfiyeti dün var idi. I 
Ama bugünkü kanunda böyle bir şeyden bah- I 
setmeye hakkımız olabilir mi? I 

Bir mesele daha var. Oezmi Türk arkadaşı
mızın tasavvur ettiği gibi hususi teşebbüs sa- I 
Mbine Hükümetin göz yumduğunu ve kurut- I 
ma hakkı verse dahi arkadaşımızın endişesine I 
mahal yoktur. Çünkü, bunu, 4T53 sayılı Toprak 
Tevzi Kanunu tamamen frenlemektedir. Köylü I 
ihtiyacı dururken, binlerce dönümlük araziyi I 
hususi teşebbüs sahibine vermeyi bu kanun 
frenlemektedir. Böyle bir şey zaten olamıya- I 
çaktır, mevcut kanun ve nizamata ıgöre. Sonra, I 
yine binlerce liralık büyük paralarla yapılma- I 
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1 sı icabeden bir işe köylü teşebbüs edemez. Bi

naenaleyh hususi teşebbüse kaydırmak tema
yülü gibi bir lâf söyledi. 

Arkadaşlar, köylülerin hataya düşmesini ve 
köylünün bedenî bir kuvveti ile beceremiyeceği 
bir işe teşebbüs etmesine mâni olmak için ka
nuna hükümler konmuştur. Böyle ahval ve şe
rait karşısında Hükümete plân verecek, Hü
kümet bunu tetkik edecektir. Hükümet bu işi 
köylünün yapacağına kaani olursa müsaade 
edecek ve köylünün takati dışında görülen iş-

j 1er için de köylüler arzu ettikleri gibi ortak 
I olacaktır. Ben, kanunun maddelerinde ve ka

nunun heyeti umumiyesinde köylünün aleyhin-
I de tek bir hüküm bulmamaktayım ve görme

mekteyim. Esasen maddelerin müzakeresine 
I geçildiği zaman bu husus kendiliğinden tebarüz 

edecektir. 
I Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Lûtfi Ülkümen. 
LÛTFÎ ÜLKÜMEN (Aydın) — Muhterem 

I arkadaşlarım; huzurunuza takdim edilen kanun 
I âmme ve fert menfaatlerini telif bakımından 
I bugünün en ileri ve en insanî dünya görüşlerine 
I uy araktan memleketimizde âdil bir cemiyet 
I nizamının kurulmasını istihdaf eden hükümeti-
I mizin aynı zamanda müspet ve realist görüşünün 
I gayet canlı bir vesikası olarak karşılanmak ve 
I tebcil edilmek iktiza eder. Hükümet bu kanunla 
I tamamiyle, sayın arkadaşımız Cezmi Türkün id-
I diası hilâfına, âmme menfaatlerinin şahıs ve 
I zümreler tarafından istismarını önlemeyi esas 
I gaye ve hedef ittihaz etmiş ve her şeyden ev-
I vel âdil bir cemiyet nizamı kurulması yolunda, 
I Türk köylüsünün terfihini, topraksız köylünün 
I topraklajıdırılmasmı; çalışmalarının Ön plânm-
I da gören Hükümetimiz bu kanunu da bu yük-
I sek gayelerinin tahakkuku yolunda kendisine 
I kuvvet ve salâhiyet verecek bir vasıta olarak 
I yüksek huzurunuza takdim etmiş bulunmakta-

1 ^ ı r-
I Sayın Cezmi Türk arkadaşımızın iddiası hi-
I lâfına olarak, Hükümetimiz bütün icraatında 
I gördüğümüz gibi, memleket şartlarını tama-
1 miyle gören ve takdir eden ve doğru ölçen müs-
I pet ve realist bir görüşle köylünün topraklan-
I dırılması meselesini onun fiili teşebbüsüne değil 
I ancak Hükümetin ele almasına, bağlı görmüş ve 
I Hükümetin önderliği ile bu işi başarmak noktai 
I nazarından hareket ederek köylüyü topraklan-

— 60 — 



B : 80 4 .6 . 
dırmanın ancak bataklıkların Hükümet tara- I 
fmdan kurutulmasına vabeste olduğu kanaati 1 
ile kanunu tedvin etmiş ve buna göre kanun I 
hükümleri koymuştur. Köylüye rüçhan hakkı 
tanımak, şekli bir şeydir. Kanunun esası, ra- I 
hu bataklıkların istismarcı zümre tarafından 
Hükümetin elinden koparılmasını önliyerekten 
Hükümete bu gibi bataklıkları kurutmak im
kânını temin etmek ve bu sayede bataklıklardan I 
elde edilecek toprakları topraksız çiftçiye veya 
göçmenlere dağıtmak imkân ve salâhiyetini Hü
kümete bahşetmektir. I 

Kanunun bütün ruhu bu noktada mündemiç- I 
tir. Yalnız esbabı mucibede bir ifade zaıfı var; ga- I 
yeye esas prensip, Hükümetin bataklıkları kurut- I 
ması ve köylüye dağıtmasıdır. Fakat rlükümet ay
nı zamanda mutlak otoriter bir zihniyetin mahsulü I 
olan kanunlar getirmediği için, ferdî teşebbüse, I 
zümre teşebbüslerine yer vermek şiarında oldu- I 
ğu için, Hükümetin yapamadığı vaziyetlerde, I 
köylü zümrelerini, ikinci derecede olmak üzere I 
zikretmiştir. Bu noktadan esbabı mucibe bi
raz vuzuhsuz yazılmıştır. 

Şu vaziyetler olabiliyor : Bazen her hangi 
bir su birliği yahut bir köy bu bataklıkları ku
rutmak için teşebbüse geçiyor, Hükümetin rüçhan 
hakkı,olmazsa Hükümetin teşebbüsü ele alarak biz
zat yapmak salâhiyeti olmazsa ekseriya köylüleri
miz kurutmayı yapacak maddi kuvvetten mahrum 
olduğu için iş gecikiyor, Hükümet de himaye 
hizmetini, vazifesini görmek imkânından mah
rum kalıyor. Esbabı mucibedeki (D) fıkrasiyle 
bu nokta ifade edilmek isteniyor. Esbabı muci
bedeki (D) fıkrasının vuzuhsuzluğu sayın ar
kadaşımın bu şekilde bir tefsirine yol açmış bu
lunuyor. Yani, hüsnüniypetle ve anlamak azmi 
ile kanunun gerek esbabı mucibesi ve gerek 
maddeleri okunduğu takdirde, sayın arkadaşı
mızı böyle bir fikir ve iddiaya sevkedecek hiç
bir vaziyet ortada mevcut bulunmamaktadır. 
Hattâ, arkadaşımızın bilmünasebe işaret buyur
dukları gibi kanuna, Hükümet tarafından yapı
lan irşat ve ikazla Tarım Komisyonunca geçici 
bir madde eklenerek 5516 sayılı Kanunla bun
dan evvel yapılmış olan haksızlıkların, âmme 
hizmetine karşı vukubulmuş olan tecavüzlerin 
yeniden bu kanun çerçevesi dâhilinde ele alına
rak önlenmesi ve fevt edilmekte olan, kaçırıl
makta olan âmme, menfaatinin yeniden ele ge
çirilmesi ve nüfuzlu veyahut sermayedar insan- I 

— 61 

1952 0 : 1 
ların eline geçmek tehlikesinde olan bataklık 
toprakların Hükümet eline geçirilerekten bun
dan topraksız köylülerin istifadesinin temini 
yolunda muvakkat bir madde de eklenmiş bu
lunmaktadır. Gerek bundan sonra müzakere 
edilecek maddelerde, gerek 5516 sayılı Kanunun] 
hükümlerine teşebbüs edilip de fiilen işe giri
şilmemiş muamelelerin yerinde bu kanunun 
hükümlerine göre ele alınmasını sağlıyan geçici 
maddelerle âmme menfaatini topraksız köylü
nün menfaatini sağlıyacak hükümler derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Kanun bu suretle vaze
dilmiştir. 

BAŞKAN — Cezmi Türk buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim artık 

müsaadenizle biz sık sık çıkacağız böyle, özür 
dile fim. 

Himmet Ölçmen arkadaşım oyunculuktan 
bahsettiler, bir de (yeltenme) kelimesini kul
landılar. Bunları bana yakıştırsalar dahi bu, 
zabıtlara yakışmaz. 

Yeltenme kelimesinin mânasını baba ocağım
dan beri iyi bilmediğim için zabıtlara da uygun 
değildir, diyorum. Ama ben top oynarım, sağ 
içim, sağ iç olarak şüt çekmesini de çok seve
rim. 

Sayın Profesör Lûtfi Ülkümen arkadaşımı
zın vazifesini anlıyamadım bendeniz. Çünkü Hü
kümetin tefsircisi gibi konuşuyor geldi bana. 
Yani bu tasarının zafı telifini tasdik buyurarak 
tefsir yolu ile Hükümetin tasarısı böyle yazıl
mıştır ama şöyle söylemek istiyor buyurdular. 
Sayın Bayındırlık Bakanı buna iştirak ediyor
lar mı bilmem, belki alâkadar memur dikkat 
etmez, sayın profesörün bu akşam beyanları 
radyoda verilirken neşriyat arasından bu pasajı 
çıkarırlarsa Hükümet propagandası bakımından 
çok iyi ederler kanaatindeyim. Arkadaşlar, va
ziyet sarihtir. Bu tek kanunla, bu mekanizma, 
bu iş yürüyor diyorlar ve öyle sanıyorlar. El
de Topraklandırma, Tapulama kanunları var
dır. Zaten Topraklandırma Kanunu ile Tapula
ma Kanununun makaslama çaprazı vardır. Beri 
tarafta elli dönüm deniyor, öteki taraftan da 
bataklığı kurutanlara beş bin dönüm de olsa ve
rilecek deniyor. Himmet ölçmen arkadaşım ge
lecekte kurutulmuş topraklardan ellişer dönüm 
tevzi edileceğini söylediler. Bunun misali var
dır, Trakya'da, Çorum'da bunun için kanlı 
kavgalar cereyan etmektedir. Peşinden tapu-
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lama da geldi mi toprak verilenin elinden alır 
o toprağı Tapulama geldi mi, hani şu tatbikini 
tesri ettiğiniz zaman söylemiştim, bunları tesri 
edersek ihtilâf artar diye ki, nitekim bu olmuş
tur, birçok kavgalar ve gürültüler devam et
mektedir; bu geldi mi, diğer mevzuatı hiçe sa
yar ve bu bataklığı kim kurutaıuşsa, meselâ; Ah
met veya Mehmet adına 5000 dönümün tapusu
nu keser ve verir. Kaldı ki bu kanunun birin
ci maddesi bataklığı kurutana verecektir. Bu 
kanun vermese dahi Tapulama Kanunu bunu 
vermektedir. Tapu daireleri Allahm günü bu 
işlerle uğraşmakta ve tapu kesmektedir. 

Bendeniz edebiyatı severim ama memleket 
mevzularında ve bu kürsüde hiç değil. Ben 
madde zikrederek, kanunu işhat ederek ve mü
şahhas misallerle mâruzâtta bulunuyorum. Eğer 
kendileri de madde zikrederek, kanun işhat 
ederek, müşahhas misallerle sizleri ikna ederler
se bir diyeceğim yoktur. 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, ben demokrat 
iktidarın bir an evvel muvaffak olmasını dili
yorum ve şimdiye kadar sürüp, gelen milleti
mizin ıstıraplarının bir an evvel dinmesini isti
yorum, hepiniz gibi. Burada elimizden geldiği 
kadar ikaz yapmakta olan bizleri, türlü ak
törlük tevcih etmekten ziyade sizleri uyardığı
mızı, ikaz etmeye çalıştığımızı, memleketimizin, 
milletimizin ıstıraplarını dindirme yolunda 
sizlere ellerinden gelen murakabe ve irşat va
zifesini yapmaya çalışan arkadaşlar olduğu
muzu kabul ediniz. 

Yoksa bu mevzular üzerinde çok konuşmak, 
edebiyat yapmak, hattâ iktidarın malûm ve 
mûtat Parlâmento nutuklarını dahi söylemek 
mümkündür. Biz, onu tercih etmiyoruz, açık, 
sert de olsa vazıh, fakat madde üzerinde müşah
has olarak kalmak istiyoruz. 

Nihayet şunu da arzedeyim, sayın arkada
şım gerekçeyi malûl gösterdi, diğer arkadaş
lar da bir buçuk milyarlık proje veriyor. Bu 
arkadaşlar Hükümetten daha iktidarlı görü
nüyorlar. Ve daha büyük rakamlardan bah
sediyorlar. Onları Hükümete söylesinler, bana 
değil, 

LÛTFÎ ÜLKÜMEN (Aydm) — Sözlerimi 
dinliyen sayın arkadaşlarım pekâlâ takdir bu
yururlar ki, Hükümet tasarısının icra bakımın
dan bütün merkezi sıkleti, âmme hizmetini lâ-
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yıkiyle görebilmesi ve bu maksatla bataklık
ların Hükümet tarafından kurutulması esası 
üzerinde toplanmış ve kanunun bu ruhla tedvin 
edilmiş olduğunu beyan ettim. Mucip sebep
teki D fıkrasında vuzuh olmamakla beraber es
ki kanunun, 5516 sayılı Kanunun tesiri altın
da yazılmış bir fıkradır. Çünkü eski kanun mu
cibince her hangi bir bataklık için hususi bir 
müteşebbis, bataklığı ben kurutacağım dedi 
mi Hükümet kurutamıyordu. Veya köy tüzel 
kişiliği ben bataklığı kurutacağım dedi mi Hü-

' kümet kurutamıyordu. Bu vaziyet, ekseriya 
köylülerin bataklıkları kurutma bakımından mad
di ve teknik imkânlardan mahrum bulunduk
ları için bataklığın kurutulması işi demin de 
arzettiğim gibi sürüncemede bırakılıyordu. Hü
kümet de eski kanuna göre ben kurutacağım 
diyemiyordu. Halbuki şimdiki kanun bu tadil 
edilen maddelerle bu mahzurları ortadan kal
dırmıştır. 

İşte esbabı mucibenin «D» fıkrasında anla
tılmak istenilen mesele budur. 

Ben doğrudan doğruya, kanunun mahiye
ti hakkındaki görüşümü ve kanaatimi arzet-
miş bulunuyorum. Hükümetin müdafiliğini yap
mak varit değildir. Çünkü kanun her türlü mü
dafaadan müstağni bir şekilde hazırlanmış, 
kuvvetli ve sayın arkadaşımızın arzuladıkla
rı bütün gayelerin tahakkukunu temin edecek 
mahiyettedir. Maddelere geçtiğimiz zaman ar
zu buyurdukları bütün hususların tamamiyle 
teinin edildiğini bizzat kendileri de tasdik bu
yuracaklardır. 

BAŞKAN — Muhit, Tümerkan. 
MUHtT TÜMERKAN (Sinob) — Sayın ar

kadaşlarım ; teknik bir mevzu konuşulmakta
dır, teknik mevzuların konuşulması sırasında 
politikanın ileri sürülmemesi ve hâdiseleri ta
mamen objektif olarak zikretmek gerektir. 
Burada teknik mevzular hakkında konuşuyorum 
diyen arkadaşların, politikaya kaçmadan siz
leri aydınlatmak ve reylerimizi ne tarafa vere
ceğimiz hususunda, kendi salâhiyetleri dâhilin
de olan meseleler için yol göstermek vazifeleri
dir. Konuşan arkadaşların teknik hususta ileri 
sürdükleri fikirlerden kendi salâhiyetimiz ve 
ihtisaslarımız dâhilinde olmıyan kısımlara, inan
mamız, inandıktan sonra reyimizi kullanma
mış lâzımdır. 

Demin konuşan arkadaşlarımdan bu hususta 
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teknik salâhiyeti olması gerekmiş bulunan bir 
mühendis arkadaşımızın, ölçmen arkadaşımı
zın sözlerinde, vereceğimiz reye mesnet olacak 
tarafları araştırırken, bir hususta huzurunuzda 
hakikati iyi aksettirmemiş olduğuna muttali ol
dum, bunun için huzurunuza çıktım: 

Burada söylenilen şeylerin her birine tek
nik olarak her söylediğine salâhiyetleri bakı
mından inanmak istedim. Bu arada benim de 
salâhiyeMrn dâhilinde olan bir mevzuda benim 
ve bütüri Meclisin maiâmu olan bir hâdiseyi 
nakledişte, yanlış, hatalı ifadede bulunduğu 
için, söyledikleri diğer hususların da hatalı ol
duğu kanaatini hâsıl ettim. O husus şudur : 

Cumhuriyet kurulalıdan beri Cumhuriyetin 
en büyük eserlerinden biri olan sıtma savaşının, 
bugün de devam eden iyi çalışmalarının, bil
hassa olağanüstü sıtma savaşının yapıldığı dev
relerin başarıları meydandadır. Bu mevzuun 
tarihini alâkadar eden hiçbir cihet yok iken 
memlekette altın harflerle tarihe geçecek olan 
sıtma savaşı hâlâ devam etmekte iken, evvelce 
hiçbir şey yapılmadı demek suretiyle huzuru
nuzda, hepinizin bildiği bir işte hatalı bir ifa
dede bulunmuştur. (Soldan gürültüler). Za
bıtları okuyabilirsiniz. (Politika yapma sesle
ri). Politika yapmayınız, arzu eden arkadaş 
çıkar, burada cevap verir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ede
rim. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Arka
daşlarımızın burada politikaya kaçmadan, rey
lerimizi verebilmemize yarıyacak gerekli bilgi
leri varsa, ihtisasları dâhilinde konuşmalarını 
rica ediyorum. Eğer kendi ihtisasları dâhilinde 
olan şeyleri, olduğundan daha başka türlü ak-
settirirlerse diğer söylediklerinde de tereddüde 
düşeriz kolay inanamayız reylerimizi vereceği
miz zaman hatalı yola gidebiliriz. Ben o şekil
de hatalı hareket eden arkadaşlrı tenkid etmek 
için söz almış bulunuyordum. Mâruzâtım şim
dilik bundan ibarettir. 

BAŞKAN .— Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yok. önerge var okuyacağız efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
4 . V I . 1952 

Tetkik edilmekte olan kanun köylümüzün 
menfaatlerine aykırı olduğu gibi, sosyal haklara 
ve Devlet mülkiyeti esasına da aykırıdır. 
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I Bir defa da Anayasa Komisyonunda tetkikini 

arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Cezmi Türk 

BAŞKAN — Cezmi Türk arkadaşımızın öner
gesini tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar.. Etmiyenler.. önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum.. 
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarı gerekçesinde tasarının ivedi
likle görüşülmesi bahis mevzuudur. Bu teklifi 
tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edile-
cek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerini değiştiren Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 5516 sayılı Kanunun 
I 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Belediye hudutları dışında olup 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Ha
zinenin ve katma bütçeli daire ve müesseselerin 
mülkiyetinde bulunan bataklık ve bataklık 
mahiyetinde göl ve su birikintileri her hangi 
bir suretle kurutulduğu takdirde, bu kurutma
dan hâsıl olan arazi, aşağıdaki hükümlere göre 
kurutanlar namına tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad-

I de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kurutma isteğini havi dilekçe 
valiliğe verilir. Kurutulacak yer birkaç ilin sı
nırları içinde ise müracaat büyük parçanın bu
lunduğu mahal valiliğine yapılır. Yetki ihtilâfı 
haline isteğin hangi valilikçe inceleneceğini Ba
yındırlık Bakanlığı tâyin eder. 

Dilekçeler müracaat sırasına göre muamele 
görürler. İlk dilekçenin valiliğe verilmesi üze
rine üçüncü maddede yazılı komisyonca iş tetkik 
edilerek, kurutmanın Sıtma Savaşı Kanununun 
8 nci maddesinde yazılı küçük sây mükellefiyeti 
ile yapılamıyacağma karar verildiği takdirde, 
keyfiyet valilikçe, Başbakanlığa bildirilerek kurut
manın Devlet eliyle yapılıp yapılmıyacağı hak
kında mütalâaları istenir. 
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Başbakanlık, ilgili bakanlıklar ve dairelerin 

mütalâalarını almak suretiyle en geç iki ay zar
fında kararını bildirir. 

a) Kurutmanın Devlet eliyle yapılacağı an
laşılırsa müteşebbise tebliğ olunur. Ancak bu tak
dirde kurutmayı yapacak bakanlığın 3 sene için
de fiilen işe başlaması lâzımdır. Bu süre içerisin
de işe başlamadığı takdirde Devlet bu haktan 
vazgeçmiş sayılır; 

b) Kurutmanın Devlet eliyle* yapılmıyacağı 
anlaşildığı veyahut a bendinin son fıkrasındaki 
süre içerisinde işe başlamadığı takdirde keyf iy %t 
2 ay içinde ve 5 defadan az olmak üzere gazete 
ve mahallî âdetlere göre ilân edilerek ilgili köy
lere ve o mmtakalardaki teessüs etmiş su 
birlikleri ve ortaklıklarına duyurulur. Bu sü
re içinde o mıntakaları bir veya birkaç köy tüzel 
kişiliği ve su birlik ve ortaklıkları kurutmaya 
istekli olduklarını ve işi nasıl finanse edecekle
rini bildirirlerse, rüçhan hakkı onlara tanınarak 
kurutulması istenilen yerin münasebeti bakımın
dan kurutmanın hangi köy veya köylere veyahut 
su birlik ve ortaklıklarına verilmesi lâzımgeldi-
ni 3 ncü maddedeki komisyon kararlaştırır ve il
gililere tebliğ eder. 

ilgili köy veya su birlik ve ortaklıkları tâyin 
edilen süre içinde cevap vermedikleri veyahut 
kurutmayı yapamıyacaklarmı bildirdikleri tak
dirde keyfiyet müteşebbise bildirilir ve kendisin
den 250 liradan aşağı olmamak üzere komisyon
ca takdir edilecek muvakkat teminatı mal sandı
ğına yatırması istenilir. Eğer müteşebbis iste
ğinden vazgeçtiğini bildirir veya 1 ay içinde 
cevap vermez veya teminatı yatırmazsa hakkı 
sakıt olacağından keyfiyet istek sırasına göre di
ğer müteşebbislere bildirilir ve aynı işleme tâbi 
tutulur. 

Kurutma hakkı müteşebbise verilmişse avan 
projenin hazırlanması için valilikçe gerekli tebli
gat yapılır ve avan projenin 1 aydan aşağı olmı-
yacak münasip bir süre içinde hazırlanarak va
liliğe verileceği de bu tebligatta açıklanır. Avan 
proje incelenmek üzere valilikçe Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilir. Bakanlık bu avari proje 
hakkındaki mütalâasını en çok iki ay içinde va
liliğe bildirir. 

Kurutma hakkının köy tüzel kişilikleri veya 
su birlik ve ortaklıklarına verilmesi halinde avan 
proje valiliğin işarı üzerine Bayındırlık Bakan-
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! lığmea en geç 1 sene zarfında yaptırılarak valüı-
' ğe gönderilir. 
j Tasdikli projenin müteşebbise veya diğer alâ

kalılara tevdiinden itibaren en çok bir sene zar
fında fiilen işe başlanmadığı takdirde kurutma 
müsaadesi geri alınarak müteşebbisin teminatı 
irat kaydolunur ve hazırlamış olduğu projeler 
üzerindeki hakları sakıt olur. Kurutma hakkı 
ondan sonra gelen sıradaki talibe intikal eder. 
Yeni hak sahibi evvelce hazırlanmış ve tasdik 
edilmiş olan projeleri bakanlığın takdir (edeceği 
bedeli Hazineye ödemek şartiyle kullanmak üze
re istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenler.. 
Buyurun Lûtfi Ülkümen. 

LÛTFÎ ÜLKÜMEN (Aydın) — Efendim, 
her hangi bir bataklığın kurutulması için bir 
müteşebbis müracaat ettiği zaman bu, evvelâ 
Hükümetten soruluyor. Hükümet bunu kurut
maya talip olmadığı takdirde köyler, su birlik
leri ve ortakları rüçhan haklarını haiz olm'ak 
üzere nihayet sıra yine müteşebbise geliyor. 
Hükümet kurutmayı taahhüt ettiği takdirde, 
Bayındırlık Komisyonunun tâdilinde üç sene 
zarfında kurutmakla mükellef tutuluyor. Yani, 
üç s'ene zarfında bu bataklığı kurutmazsa ku
rutma hakkını kaybediyor ve bu müteşebbise 
intikal ediyor. İşte bu noktadan, topraksız köy
lüyü topraklandırma bahsinde çok hassas bulu
nan muhterem Meclisin bu kısa müddeti kabul 
etmiyeceği kanaatindeyim. Çünkü, bu müddet 
kısadır. Tarım Komisyonu bu müddeti 4 seneye 
çıkarmıştı bundan maksadı da şu idi: Hüküme
tin, bugün elindeki bütün maddi ve teknik im
kânlara göre ayarlanmış bataklıkların kuru
tulması hakkında hazırlanmış programlan var
dır. Şimdi hususi teşebbüsler tarafından fazla 

| miktarda bataklığı kurutmak teklifleri vuku-
I bulduğu takdirde ve Hükümet de müracaatlar 

karşısında bulunduğu takdirde, kendi program
ları dolayısiyle fazla mahmul olduğu için iki 
sene zarfında bu yeni teşebbüsleri ele alarak 

t ikmal edebilmek imkânına sahip olmıyacaktır. 
Ve yapmakla mükellef olduğu âmme hizmetini 
ifadan mahrum kalacaktır. Ve yeniden proj'eler 
yaptırmak ve yeniden gelecek senelere sâri büt-
ç'eler hazırlamak için Hükümetin hiç olmazsa 
dört senelik bir mühlete ihtiyacı olacağı mülâ
haza edilerek Tarım Komisyonundaki. arkadaş
ların mühim bir kısmının müddetin tamamiyle 
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m§d|ieden kaldırılması teklifime karşı, ekseriyet 
dört^ s'ene müddeti kabul etmiştir. Yüksek Mec
listen üg senelik müddetin dör(t seneye çıkarıl
masını arzu ve istirham ediyoruz. Bu bataklık
ların topraksız köylüye dağıtılması ve buralar
da göçmenlerin yerleştirilmesi yolunda kulla
nılması 'esas gaye ol^uğu^na gpre ve bu işin de 
ancak_ teşebbüsünHükümet tarafından ele alın-
maaa-ile kabil olacağına göre, Hükümetin bu 
imkâ^apf^ETOahrunı kashşaması için Hük$m.ete 
genİ£ bir mehil verifafteşi muvafık, olacaktır, 
Bu sefefeıgte* Tarım Kornişonu metninin okun
masını ve 3 seiMs^k müddetin 4 seneye çıkarıl
masını arz ve teklif ediyorum. 

HÎKMET FIRAT (Malatya.) —Arkadaşlar , 
tasarının kül halinde mütalâasında arzettiğim 
sebepler şimöU'maddeerde konuşmakla tahakkuk 
ediyor. Esas tadil kanunun ruhu, mânası, şimdi 
müzakere ettiğimiz ikinci maddededir. Bu ikinci 
maddeyi mütalâa buyurduğunuz şekilde görüyor
sunuz ki, benim arzetmiş olduğum şekilde köylü 
vatandaşlara, az topraklı veya topraksız vatan
daşlara verilecek toprak hakları ancak mek
nuzdur, sarahat yoktur. Niçin yoktur, nasıl yok
tur, arzedeceğim. 

Bu ikinci madde hükmüne göre bir müteşebbis 
çıkmadıkça Bakanlık harekete geçmiyor. Arka
daşlar, bu sakattır. Ben bunun aleyhindeyim. 
Bakanlık, Devletin, milletin büyük sermayesini 
teşkil eden bu toprak kütlesine, bu varlığa el 
koymuştur ve bunun prensipleri üzerinde hazır
lanırken kendi mesaisi dâhiline gireceği sahaları 
pekâlâ bilmesi lâzımdır. 

Umumi mütalâamda da arzettiğim gibi civar
da topraksız vatandaş yoksa, az taprakli vatan
daş yoksa veya kurutmaya talip yoksa veya 
köylü ile beraber civar belediye, idarei hususiye 
teşriki mesai edip kurutmaya takatleri yoksa ve 
Devlet kurutmada büyük bir fayda gözetmi

yorsa o zaman hususi teşebbüse vermesinde hiçbir 
mahzur yoktur. Ama bu kanun bunu temin 
edemiyor, müteşebbis çıkarsa Bakanlığa bildiri
lecek Bakanlık dilerse verir, dilemezse vermez. 
Bu noktai nazarımla hiçbir Bakanlığa karşı kötü 
bir fikrim olmadığını sarahaten söyliyebilirim. 
Ama bu kanunda bu şekil mevcut iken bütün 
vatandaşlara emniyet bahşedecek bir durum 
yoktur. Bakanık dilerse ben bunu kurutacağım 
der, işi sekteye uğratır, 3 sene bekletir, 3 sene 
sonra niye kurutmadın dendiği zaman, o vakit 
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kurutmak istiyordum şimdi vazgeçtim diyebilir. 
Bunun için şimdiden birçok dilekçeler hazırlan
mıştır, çünkü bu kanuna göre sıraya konacak, 
diyor. Sıra kimdedir, ne şekilde takdir edilecek
tir? Aynı günlerde dilekçelerin saati, hattâ 
daikikası mevzuubahistir. Tadil edilmiyen 5516 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki komisyon 
tâyin edecektir. Nihayet arkadaşlar, takdirî hak 
ta bu şekilde ihtilâfa meydan vermiyelim. Ne 
olacak o halde? Bakanlık ilân etsinler, fillân, fi
lân bataklıkları, gölleri kurutmayacağım ve 
Devlet olarak büyük fayda görmüyorum. Köylü 
vatandaşlar varsa çıksın, köy su birlikleri varsa 
çıksın. Belediye ve hususi idare ile teşriki mesai 
edip bu suretle bunun kurutulması mümkün ol
sun. Ama çıkmadılarsa... Müteşebbisler çıkar, bir

kaç kişi çıkar bunlar mütaaddit olabilir. Bunda bü
yük menfaatler vardır,büyük menfaatler. Umumi 
müzakerede Sayın Bakan bir kelime söylediler. 
Bendeniz hürmeten bunu karşılamadım, orada bir 
yanlış görüş vardır. Ben ona iltihak etmiyorum. 
Şöyle dediı müteşebbis dahi kurutsa bu batak
lıktan elde edilen topraklar yine köylülere 
tevzi edilecektir, öyle değil, müteşebbis kurut
tuğu takdirde bilâbedel ve harçsız olarak mü
teşebbise tapusu verilir, kanun bunu âmirdir. 
Binaenaleyh bu derece sarahat karşısında çok 
müteyakkız olmamız lâzımdır. O halde ne yap
mak lâzımdır; bu ilân müddetinde isterse 10 
tane müteşebbis olsun minnetle karşılarız, ken
dilerinden Devletin menafimi göz önüne alarak 
teklif isteriz. Zaten eski kanunun altıncı mad
desinde de diğer şartların bulunması buna ma
tuftur. Binaenaleyh bu kanunun üçüncü mad
desine göre mahallen teşekkül eden komisyon 
bu, teklifleri nazarı itibara alaraktan hangisi 
Hazinenin nef'ine ise ona tereihan ihale eder. 
Yeni tadil tasarısında teminatı muvakkate ve 
kat iyede alındığına göre kıpırdıyacak hali yok
tur, Bu.suretle de müteşebbisler arasında da 
dedikaduya mâruz kalmayız. Su veya bu, şu 
veya bu» sebepten tecil edildi diye bir dâva or
taya. atılamaz. Bu sıra meselesi mualleldir. Bi
naenaleyh belediyelere de tebligat şarttır. Çün
kü, ikinci maddenin sarih hükmüne göre beledi
yelerle köylüler çıkarılmış oluyor. Eski kanun
dan-farkı budur. Eski kanun köylüleri ve be
lediyeyi rüçhan haklı olarak tanıyordu. Şim
di ancak köyün şahsiyeti mâneviyesi ile su bir^ 
likjleri kabul edümiştir. Binaenaleyh köylü va-
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fcfthcUşlar bir araya gelerekten bu işe talip olur I 
ve teminatı katiye ve muvakkateyi verirlerse 
niçin rüçhan hakları olmasın? Bence hariçten 
gelecek müteşebbise tercih hakkı tanımak tabiî
dir. Binaenaleyh onu da bu maddeye ithal et
mek lâzımdır. 

Belediyeleri niçin ithal etmelidir? Mevcut 
kanunun, yani tadil edilen kanunun tadil edil-
miyen 11 nci maddesini bir kere daha huzuru
nuzda okumak zaruretini duyuyorum. O da şu
dur : 

«Madde 11. — 4871 sayılı Sıtma Savaş Ka
nununun 8 nci maddesi gereğince küçük sây 
ödeviyle kurutulmuş olan bataklıklardan bu ka
mımın yürürlüğe girdiği tarihe kadar 4753 sa
yılı Kanun gereğince dağıtılmak üzere el kon
mamış olanlarla bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra kurutulacak olanların kurutmaya iştirak 
eden şehir, kasaba ve köylerin sınırları içinde 
kalan parçaları 4753 sayılı Kanun gereğince da-
ğıtılmcaya kadar 9 ncu maddedeki mükellefi
yete tâbi olarak ilgili köy ve belediyeler hal
kının müşterek intifama bırakılır. I 

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

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 78 nci 
maddesi uyarınca Özel idarelerin bu kurutmaya I 
katılmaları halinde ihtiyar ettikleri masraf ikin
ci fıkra gereğince tahakkuk ettirilecek borçlan
dırma değerlerinden çıkarılarak özel idareye ve I 
fazlası köy ve belediye sandıklarına ödenir.» I 
Eh, kanun bu kadar sarih iken, bu hükümler I 
burada yaşarken belediyeleri çıkarmakla, bu I 
kanunu isabetli şekilde tadil ettiğimize inana- I 
mam. Belediyeleri koyacağız, belediyeler bu- I 
rada yalnız âmme hizmeti »görecektir. Hiçbir I 
menfaat kastı yoktur. Belediyelere hiçbir men- I 
faat gelecek değildir. Belediyeler her yerde ol- I 
duğu gibi âmmenin hadimidir. Burada da köy- I 
lünün hizmetçisi olacaktır. Idarei Vilâyat Ka- I 
nununun 78 nci maddesine göre bu işe yal- I 
nız basma giremez, finanse edemez. Civarda I 
bulunan belediyeler o bataklığın merbut bu- I 
lunduğu vilâyet ıdarei hususiyesi bu bataklı- I 
ğm kurutulması için gereken parayı temin eder I 
ve eivar köylü de talip ise kol mesailerini ka- I 
taraktan, kurutulamıyacak hiçbir bataklık kal- j 
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maz. Elbette oradan elde edilecek araziyi me
saisi sebkeden vatandaşlara verir. İlâ... Aksi 
takdirde müteşebbis çıktığı zaman iş teşevvüşe 
uğrar ve Meclis birçok şikâyetler duyar. Ba
kanlığın yetkisini kullanması mevzuunda bir
çok hâdiseler çıkacaktır. Benim teklif ve ri
cam, komisyon bu maddeyi geri alsın ve eğer 
bu mâruzâtıma iştirak ediyorsa ve mâruzâtım 
kendilerinde bir iz bıraktı ise bu mevzu üzerin
de işliyerekten daha mütekâmil bir şekilde bu 
maddeyi yüksek huzurunuza getirsin. Aksi 
halde ilerde ihtilâfları mucip olacaktır. Yük
sek huzurunuz bu şekilde birçok iz'acata uğrı-
yacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA HİM
MET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem arkadaş
lar, Hikmet Fırat arkadaşımız birinci madde
ye dikkat buyururlarsa bu kanunun doğrudan 
doğruya belediye hudutları dışında bulunan 
topraklar için tasrih edilmiş olduğunu kabul 
ederlerdi. Birinci madde gayet sarihtir : 

«Belediye hudutları dışında olup Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin 
ve katma bütçeli daire ve müesseselerin mül
kiyetinde bulunan bataklık ve bataklık mahi
yetinde göl ve su birikintileri...» 

Bundan gayrı eski kanunda belediye hu
dutları içinde bulunan bir bataklığı her hangi 
bir müteşebbis de kurutmaya ve tevzie tâbi tut
makta idi. Bu, belediyenin haklarının ve müs
takbel inkişaf sahalarının elinden gitmesine 
sebep oluyordu. Bu kanunla belediye hudutla
rı içindeki bataklıkların kurutulması hakkı be
lediyeye terkedilmiştir. Eğer belediye hudut
ları içinde oturan bir vatandaş bataklık kurut
mak istiyorsa her hangi bir vatandaş gibi o da 
belediye hudutları dışındaki bir bataklığa ta
lip olabilir. Binaenaleyh bir taraftan belediye 
hudutları içindeki vatandaşa haklar tanımak
la beraber belediyeler için de müstakbel inki
şaf sahalarının kurutulması bahanesiyle başka 
ellere geçmesini temine matuftur, madde sarih
tir. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. (Ekseriyet yok 
sesleri) 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) ~ Efendim, yük
sek Meclise geldik geleli kanun metinlerine 
ünsiyet etmeye başladık. Bendeniz bu tedvin 
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edilmekte olan kanun maddesi kadar uzun 
şekilde bir madde görmedim. Köylülerimizin 
menfaatlerine taallûk eden bu kanunu, köylü
lerimiz okuyacaklar ̂ e kendi menfaatlerini na
sıl koruyacaklar? Bu, hukuk tekniği bakımın
dan da sakattır. Evvelce de temas ettiğim gi
bi bu kanun Anayasa Komisyonuna giderse 
bunlar da düzeltilir. Adalet Komisyonu
na da havalesi kanunen tedvin ve usule göre 
çıkarılniası muvafık olur. Bu maruzatını şekle 
aittir. ; 

Gerekçede görülüyor ki; bilhassa İçişleri 
Komisyonu vaziyeti gayet. iyi sezmiş ve bu 
müteşebbisleri her şeye takdimen birbirleriy
le yarışırcasına, bu teşebbüse geçecekler arala
rında piyango mu çekelim, yoksa sıra mı ve
rirsek daha iyi olur demişlerdir. Ancak bu 
Sayın Hikmet Fırat'ın da temas ettiği gibi, bü
yük menfaatlerin çarpışacağı bir kanundur. 
Bu büyük menfaatler çarpışırken büyük darbe
ler ve zararlar da verebilir. Bayındırlık Bakanı 
kardeşimiz beni mazur görsünler. Bugün yol 
yapan, taahhüt işleri yapan mühendis arka
daşlar bilirler ki, şikâyet edenler derler ki, 
bizim plânlarımızı Bayındırlık Bakanlığının tas-
dikmdan geçirmek müşküldür. Bunun bir ko
lay yolu vardır, o da plânları oradakilere hu
susi surette yaptırırsanız kolay geçer. Bu, ye
ni" bir saha açmaktadır, haksız sistemlere, ser
zenişlere sebep olan yeni bir saha açmakta
dır. 

Bayındırlık Bakanlığının eline kıstas vermi
yoruz. Hangi bataklıkların kurutulmasına mü
saade edecek, hangilerine etmiyecek? Devlet 
yapacaksa müsaade etmiyecek, yapamıyacak-
sa müsaade edecek. Devletin elinde senelere 
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I taksim edilmiş, bölgelere ayrılmış bir plânt 

var mı? Yoktur1. Yarın müsaadeyi alamıyan 
müteşebbis, yolunu, kapısını bulup yaptırama-
dım diyecek ve kabul ettiren her hususi teşeb
büs için de bir yolunu, kapısını buldu, yaptır
dı denecek. Bunun için gayet sakattır. Hiç ol
mazsa bir müeyyide, bir kıstas temin ediniz. 
Ziraat Encümeni bunun için bir usul aramaya 
çalışmış ve gerekçesinde, kuvvetli esbabı mu
cibe koymuş, diyor ki, hiç olmazsa Başbakanlı
ğa verelim. Bu müsaadeleri, toprak ihtiyacı, tev-

I zi işleri, iskan işleri nazarı dikkate alınarak 
I Başbakanlığa verelim, diyor. Yani ehveni şerri 

temine çalışıyor. Ben bunları temine çalıştı-
| ğım halde ilk çıktığımda buraya, başlangıçta 

kanunun maddelerini okumadığımı bahsetmiş
lerdi, bilmiyorum kendileri neredeler dinle
mek isterim, kanunun bu sarahatleri üzerinde, 
teferruatı üzerinde fikirleri ne idi? Okumadı
ğım şu kanunun maddelerini bana öğretseler-
di. Yalınız tekrar ediyorum, bu bir madde 

' değil, makaledir. (Ekseriyet yok sesleri) 
BAŞKAN — Milletlerarası İktisadi îş Bir

liği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlan
ması hakkındaki tasarıya (248) oy verilmiştir. 
(245) kabul, (2) ret, (1) çekinser vardır. Ka
nun (245) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
i arasında mübadele edilecek mallara ait (A) ve 

(B) listeleri hakkındaki Protokolün onanma
sına dair kanun tasarısına (254) oy verilmiş
tir. Ret ve çekinser yoktur. Kanun (254) oyla 
kabul edilmiştir. 

6 Haziran Cuma günü saat 15 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

| Kapanma saati : 18,5 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlunun, vazifeleri daimî olan, gardiyanlarla 
hastabakıcıların maaşlı kadroya alınmaları hu
susunda ne düşünüldüğüne ve bunların bütçeye 
tahmil edeceği masraf miktarına dair sorusuna 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
ÎJstündağ, Adalet Bakanı Rükneddin Nasufıioğ-
lu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı ce
vapları (6/636) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Adalet, Sağlık ve Sosyal 

Yardım ve Maliye bakanlarımız tarafından ya
zılı olarak cevap verilmesini rica ederim. 

15 . 4 . 1952 
Konya Milletvekili 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1. Gardiyanların ve Devlet hastanelerinde
ki hasta bakıcıların maaşlı kadrolara nakilleri 
Devlet Bütçesinde kaç lira farkı mucip' olur? 

Vilâyet ve belediye hastanelerindeki hasta
bakıcıların maaşlı kadrolara nakilleri bütçele
rinde kaç lira fazlalığı intaç eder? 

2. Gardiyanlık ceza evlerinde daimî vazife
lerdendir. Vazgeçmek mümkün değildir. Şu hale 
göre maaşlı kadroya almak icabetmöz mi? 

Diğer taraftan bugünkü durumda gardiyan
lar vazifelerinde bağlanmamakta, daha münasip iş-
buldukça çıkmakta veyahut müsait olan vazife
lerinde suiistimal yollarına sapmaktadırlar. Her 
iki halde de ceza 'evlerinden beklenen gayeler 
elde edilememektedir. Bu yüzden ceza evlerin
de adalet temin edilememekte, kötülükler önlen-
memekte, cezalar müessir vasfını ve ıslah kabili
yetini az çok kaybetmektedir. 

Gardiyanların maaşlı kadroya nakledilme
leri bu kötülükleri geniş mikyasta önliyecek 
en mühim bir tedbirdir. 

Bu hususta Adalet ve Maliye Bakanlıkları
nın düşüncesi nedir? 

3. Hastabakıcılık hastanelerin daimî vazi-
felerindendir. Hemşirelerin bütün ihtiyacı kar
şı] ayamıyacak kadar az ve yetiştirilmeleri de 
hem güç ve hem de pahalı olduğu ve hastabakı
cılara verilen bütün hizmetleri de yapamıyacak-
ları malûmdur, Az ücret yüzünden hastabakı

cıların sak sık çıktıklarından ve bu yüzden mü
him hizmetlerinin aksadığından doktorlar haklı 
olarak şikâyet etmektedirler. Bu mahzurları ön
lemek için hastabakıcıların maaşlı kadroya na
killeri lüzumlu ve zaruri olduğu kanaatindeyim. 

Bu hususta, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ma
liye Bakanlıklarının düşünceleri nedir? 

T. C.' , -
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 7 . V . 1952 
Danışma ve inceleme Kurulu 

Başkanlığı 
Genel No. 36 
Özel No. 120 

Hastabakıcıların maaşlı kad
roya geçirilmeleri H. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
16 . IV . 1952 tarih ve 3437/7477 sayılı yük

sek yazıları karşılığıdır: 
Konya Milletvekili Sayın Abdürrahman Fah

ri Ağaoğlu tarafından hastabakıcıların maaşlı 
kadroya alınmaları hususunda ne düşünüldüğü 
ve bunların maaşlı kadroya alınmalarının büt
çeye tahmil edeceği yük hakkındaki soruya dair 
cevabımız aşağıda arzolunmaktadır: 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât Kanununun 4258 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 61 nci maddesinin A fıkrası mucibin
ce, en az ilk tahsil görmüş olan hastabakıcılar 
mütaaddit servisleri bulunan hastanelerde iki 

seneden az olmamak üzere vazife gördükten sonra 
yapılan imtihanda muvaffak olurlarsa üçüncü 
sınıf hemşire sıfat ve salâhiyetiyle maaşlı kadro
ya geçmektedirler. 

Diğer taraftan 788 sayılı Mmurin Kanununun 
4ncü maddesine göre ilk tahsili buluunmıyan-
larm memur' sınıfına kabulüne imkân olmadı
ğından halen hastane ve sağlık kurumlarında 
ücrtle çalışan hastabakıcıların hepsinin, tahsil 
durumları göz gnüne alınmaksızın, maaşlı kad
roya geçirilmelerine kanunen imkân olmamakla 
bu hususta Bakanlığımızca derpiş edimiş bir ted
bir yoktur. 

Kanuni imkân bulunup bilcümle hastabakıcı-

— 6 8 -
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lar maaşlı kadroya geçirilmiş olsalardı bu vazi
yetin bütçeye tesirinin, ilişik listeden anlaşıldığı 
üzere, halen bir yılda 2,058 hastabakıcıya öden-
Htefcte olan 2 201 280 liradan 1 520 184 lira faz-
lasiyle 3 721 464 lira olacağını saygılarımla ar-
zederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

Hastabakıcılar 

2 'S 

200 
150 
125 
100 
90 
75 

4 
3 
38 
343 
599 
524 

9 600 
5 400 
57 000 
411 600 
646 920 
471 600 

1511 1 602 120 2 719 800 1 117 680 

özel İdare Hastabakıcıları 
175 2 
150 1 
125 11 
120 1 
115, 5 

«• v'', jr* "t « « * • 

, • ' ' '' : il 

4 200 
1 800 
16 500 
1 440 
6 900 

* • * 

-. ş - . - • • - . 

s 
110 
100 
90 
85 
80 
75 
70 

' 60 

İcmal 

2 £ 
2İİ-

1 
39 
59 
19 
42 
28 
67 
35 

310 

1 320 
46 800 
63 720 
19 380 
40 320 
25 2 0 ^ 
56 280 
25 200 

109 060 558 000 

Belediye Hastabakıcıları 

200 
180 
150 
125 
115 
110 
100 
90 
80 
75 
70 

2 
2 
1 
16 
28 
27 
85 
56 
9 
9 
2 

4 800 
4 320 
1 800 
24 000 
38 640 
35 640 
102 000 
60 480 
8 640 
8 100 
1 680 

237 290 100 443 664 

248 940 

153 564 

Umumi Muvaeneye bağlı hastane, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Kurumlarında 

özel İdarelerde 
Belediyelerde 

Sağ-

Hastabakıcı 
adedi 

1Ş11 
310 
237 

2058 

12 ayl& üc
ret tutarı 

1 602 120 
309 060 
290 100 

2 201 280 

15 lira maaş 
karşılığının 
yıllık tutarı 

2 719 800 
558 000 
443 664 

3 721 464 

Farkı 

1 117 680 
248 940 
153 564 

1 520 184 

« * -
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T. G. 

Adalet Bakanlığı 27 . V . 1952 
Ceza ve Tevkif Evleri 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 
özel : 12640 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16. IV . 1952 günlü 3437/7477 saydı yazıya 

K: 
Vazifeleri daimî olan sgardiyanların maaşlı 

kadroya alınmaları hususunda Bakanhğımızca 
ne düşünüldüğüne dair Konya Milletvekili Ab- « 
dürrahman Fahri Ağaoğlu'nun yazılı soru öner
gesi üzerine Bakanlığımızın mütalâası ilüşk ola
rak saygı ile sunuldu. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Gardiyanlar hakkındaki mütalâa : 
Sayıları 541 e yükselen ceza evlerimizde 1385 

gardiyan bulunmaktadır. Bunlardan, 
125 adedi 60 
300 » 75 
500 » 90 
180 » 100 
80 » 115 
80 » 130 
70 » 150 
40 » 175 
10 » 200 liralık ücret almaktadırlar. 

Asgari geçim teminatı vadetmiyen bu ücret
lere mukabil gardiyanlara ceza evlerinde inzı-. 
batı temin ve suçluyu ıslah bakımından mühim 
vazifeler teveccüh etmektedir. Gece gündüz 
çalıştıkları halde haftada 24 saat izinli sayılma
ları da ancak kadro ve imkânın müsaadesine 
bağlıdır. 

Bu kadar ağır şartlar içinde ve bir mahkûm 
hayatı yaşar gibi vazife görmenin müşkülâtına 
tahammül edebilmelerini ve gardiyanlığı mes
lek edinerek uzun müddet çatışmalarını temin 
için Bakanlığımız, gardiyanların 15 Öra asli 
maartan 30 liraya kadar kadrolara sahip olma
larını ve bilâhara da kurs açarak muayyen bir 
program dâhilinde yetiştirilmelerini prensip 
olarak kabul etmiş ve 1953 yılı Bütçesinde mev-
zuubahsetmeyi tasarlamış bulunmaktadır. 
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Ancak, kadroların temini cihetine gidilir

ken zaruri olarak miktarları üzerinde de duru
lacaktır. Zira; 210 ceza evimiz tek gardiyanh-
dır. Başlıca kadın, erkek olarak iki kısımdan 
teşekkül eden ceza evlerimize bir erkek gardi
yan verilmesi mahzurlu görüldüğü gibi. gardi
yanın en tabiî hakkı olan hastalık ve mezuniyet 
gibi hallerde ceza evi anahtarlarını jandarma
ya teslim etmemesi yahut kavga, yangın vuku
unda gardiyanın aranmaması için adedlerinin 
ikiye çıkarılması ve Garp memleketlerinde" on 
kişiye bir gardiyan hesap edilmekte ise de, mem
leketimiz merkez ceza evlerinde yirmi kişiye 
bir gardiyan hesabiyle adedlerinin tâyin edil
mesi ve senede yüz bin kişi girip çıkan ceza ev
lerimizde daimî olarak 32 000 kişi bulunduğu
nun ve bunun mühim ekseriyetinin de merkez 
ceza evlerinde toplandığının ve bu itibarla, 
(452) kaza ceza evine ikişer gardiyan verildik
ten başka vasati «20 000» hükümlü ve tutuk
lusu bulunan (89) merkez ceza evimk için de 
yirmi hükümlü ve tutukluya bir gardiyan hesa
biyle mevcuda (519) gardiyan ilâvesinin zaruri 
olduğu ve şu vaziyete göre; 

Halen gardiyan kadrosu : 

• 

Başgardiyan 

Başgardiyan 
» 
» 
» 
* 

Birinci sınıf 
» » 

İkinci sınıf 
Üçüncü sınıf 

T3 

to 
40 
70 
80 
80 

180 
500 
300 
125 

1385 

Ü
cr

et
 m

ik
ta

rı
 

Lira 

200 
K75 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

60 

V
a-

sa
ti 

el
e 

ge


çe
n 

m
ik

ta
r 

Lira 

182 
152 
132 
117 
104 
92 
83 
71 
57 

Se
ne

lik
 t

ut
ar

 
Lira 

24.000 
84 000 
126.000 
124.800 
110.400 
216.000 
240.000 
270.000 
90 000 

1.285.200 
iken; 
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Mevcut gardiyan ücretlerinin maaşa kalbe-

dilmeleri halinde : 

Çocuk zamları hariç olmak üzere : 
Adöd Maaş tutarı 

Başgardiyan 
» muavini 

Birinci sınıf 
fkinci sınıf 

140 
140 
680 
425 

30 
25 
20 
15 

378.000 
336.000 
428.000 
765.000 

1885 2.907.000 
olur iv»; 

Kadro ilâvesi suretiyle ise : 
Aded Maaş tutarı 

Başgardiyan 
» muavini 

Birinci sınıf gardiyan 
tkinci sınıf gardiyan 

200 
200 
800 
704 

1904 
lira bütçeye külfet tahmil edilmiş 

İcmal : 
Aded 

30 540.000 
25 480.000 
20 .1.680.000 
15 1.267.200 

3.967.200 
1 olacaktır. 

tutan 

.1.285.200 

2.907.000 
3.967 J200 

3 .VI .1952 

Halihazır kadrolara 
nazaran 1385 
Mevcut kadroların 
maaşa kalbi halinde 1385 
Kadro ilâvesi halinde 1904 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve M. K. G. Md. 
Ş : 1. 

Sayı : 111104-8 
özü: Konya Millet

vekili Fahri Ağaoğ 
lu'nun yazılı soru
su hakkında 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
16 . IV . 1952 gün ve 6/636/3437/7477 sayılı 

buyrukları, cevabıdır. 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu tarafından Yüksek Başkanlıklarına sunulan 
yazılı soru önergesi incelendi: 

Bu önergede; hastabakıcılarla gardiyanların 
bugünkü durumda vazifelçriae bağlaı*a«a<hkları 

1952 O : 1 
ve gardiyanların ücretlerinin azlığı dolayısiyle 
bâzı suiistimallere sapmak mecburiyetinde kaldık
ları belirtilerek hizmetleri daîmiyet arzeden bu 
müstahdemlerin maaşlı kadroya geçirilmeleri hu
susunda Bakanlığımın ne düşündüğü ve, maaşlı 
kadrolara geçirildikleri takdirde bunun bütçeye 
tahmil edeceği masraf miktarı sorulmaktadır. 

Soru önergesinde bahsedilen hastabakıcılarla 
gardiyanlar, ücretlerini bütçenin (D) cetvellerin
de gösterilen kadrolardan alan müteferrik müs
tahdemlerdir. 

Malûm olduğu üzere, Barem kanunları maaşlı 
memurlarla müteferrik müstahdemler arasında 
fark gözetmiş ve yapmakta oldukları hizmetlerin 
husussiyetleri dolayısiyle her iki gurup perso
neli ayrı statülere tâbi tutmuştur. 

Filhakika Bareme tâbi memuriyetlere tâyin 
olunabilmek için asgari bir tahsil derecesi aran
dığı ve memuriyete intisap ettikten sonra da ter
fi için kanunda tasrih olunan şartların ikrazı 
lâzım^eldiği halde. Barem dışı bir vazifeye tâyin 
olunabilmek için umumiyetle tahsil kaydı bulun
madığı gibi, böyle bir vazifeye tâyin edilenlere 
kadro ücretlerinin tamamının Ödenmesine mâni 
bir cihet de yoktur. 

Soru önergesinde ifade edildiği veçhile, ma
hiyeti itibariyle daimiyet arzeyliyen hizmetlerin 
maaşlı kadroya alınması esasına (gidildiği takdir
de, (D) cetvelinden maaş almakta olan diğer hiz
metliler hakkında da aynı muamelenin yapılması 
ve binnetice 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desi hükmünün yürürlükten kaldırılması lâzım-
gelecektir. 

Sadece hastabakıcılarla gardiyanların maaş
lı kadroya alınmaları halinde bütçeye tah
mil olunacak munzam külfçte gelince : 

A) Kısmı âzami Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Millî Eğitim bakanlıkları «D» öltveli kadro
sunda olmak üzere ücret hadleri 75 -150 lira 
arasında tahavvül eden 1619 hastabakıcıya ve
rilmekte olan. 89,17 liralık vasati aylık, bare
min ilk kademesi olan 150 liraya çıkarılacağın
dan, dairece ödenen % 5 emekli keseneği dâ
hil senevi 1 997 318 lira; 

B) Tamamen Adalet Bakanlığı «D» cetve
li kadrosunda olmak üzere ücret hadleri 60 -
200 lira arasında tahavvül eden 1390 gardiyan 
ve başgardiyana verilmekte olan 95,34 liralık 
vasati aylığın 150 liraya çıkarılması icap ede= 

-m 
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«eğinden, dairece ödenecek % 5 emekli kesene
ği dâhil, senevi 957 348 lira; 

Olmak üzere bütçeye ceman 2 954 666 li
ralık külfet tahmil edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla gerek cari mevzuat ve gerek
se bütçe durumu muvacehesinde teklifin kabu
lüne imkân görülememektedir. 

Halen Bakanlığımda (D) cetveline dâhil 
müteferrik müstahdemlerin statülerinin yeni 
ve daha tatminkâr esaslara istinat ettirilme
si hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
tetkikler sırasında hastabakıcı ve gardiyanla
rın durumları üzerinde de durulacağını saygı 
ile arzeylerim. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

2, --Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Konya'da ilkokul öğretmenliğin
den emekli Ali Haydar Varlık'm ,1947-1950 yıl
larına ait çocuk zammından alacağı olan para
nın ödenmemesi sebebine dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik tleri ve Maliye Bakanı 
Hasayı Polfttkan'm yazüı cevapları (6/637) 

15 . IV . 1952 
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Millî Eğitim ve Maliye 
bakanlarımız tarafından yazılı olarak cevap 
verilmesini rica ederim. 

Konya Milletvekili 
"A. Fahri Ağaoğlu 

Hâdise : 
Konya'da Emekli İlkokul Öğretmeni Ali 

Haydar Varlık'tan aldığım bir mektupta : 
1947. 1948, 1949 ve 1950 seneleri için çocuk 

zammından 420 lira alacağı olduğu ve düyun 
cetvellerinin Konya Vilâyetinin 16 . VI .1951 
gün ve 8587 sayılı ve 6 . X . 1951 gün ve 13386 
sayılı yazılariyle Millî Eğitim Bakanlığı Mu
hasebe Müdürlüğüne gönderildiği halde an
cak 1950 senesine ait alacağı olan 40 liranın 
ödenmiş ve daha evvelki senelere ait 380 li
ralık alacağının ödenmemiş olduğu iddia edil
mekte ve az bir emekli maaşı alan öğret
men haklı olarak şikâyet etmektedir. 

Sorular •. 
1. İddia ve şikâyet doğru mudur! Doğru 

jse ne için bu hak yerine getirilmemiştir? Me-

. 1952 O : 1 
! sulleri kimlerdir! Mesuller hakkında ne gibi 
I bir muamele yapılmıştır? 
j 2, Alacağın derhal ödenmesi lâzım değil 
I midir? 

' T. C. 
I Millî Eğitim Bakanlığı 20 . IV . 1952 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1032/2 - 1253 

ı Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 16 Nisan 

1952 tarih ve 6/637 sayılı yazıları cevabıdır : 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa

oğlu 'nun yazılı soru önergesinde bahis konusu 
edilen emekli öğretmen Ali Haydar Varhk'ın ço
cuk zammından alacağı hakkında gerekli incele
me yapıldı. Bu zatın 1947, 1948, 1949 yılların
dan alacağı olan 380 lira tutarındaki çocuk zam
mı, eski yıllar bütçesinin ilgili tertiplerinde öde
nek bakiyesi olmadığı için tediye edilemiyerek 
karşılıksız borç listesine ithal edilmiştir. Bu gibi 
borçlar için hazırlanan cetvel 5 Ocak 1952 tarih 
ve 351 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. Maliye Bakanlığınca teklifi gereken bir 
kanunla ödenek alındığında gerekli işlemin yapı
lacağını derin saygılarımla arzederim. 

Millî Eğitim Bakam 
Tevfik İleri 

T. C. 
Maliye Bakanlığı Bütçe 3 . V I . 1952 
ve Malî Kontrol Genel 

Müdürlüğü 
I Şube : 1 
i Sayı : 111104 - 3 

özü : Haydar Varhk'ın 
[ 380 lira alacağı H. 

! T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konya ilkokul öğretmenliğinden emekli Ali 

Haydar Varhk'ın çocuk zammından alacağı olan 
parasının ödenmemesi sebebine dair olarak Kon
ya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ta
rafından verilen ve 16. I V . 1952 gün ve 
6/637/3438 - 7476 sayılı yazılariyle Bakanlığı
ma gönderilen yazılı soru önergesi incelendi. 

Emekli Ali Haydar Varhk'ın 1947, 1948 ve 
1949 yıllarına ait çocuk zamlarından mütevellit 
380 liralık alacağı, taallûk ettiği yıllar bütçele
rinde ödenek bakiyesinin mevcut bulunmaması 
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dolayısiyle karşılıksız borç mahiyetini iktisap 
etmiştir. 

'Karşılıksız borçların tasfiyesi maksadiyle ha
zırlanmakta olan kanun tasarısına mezkûr bor
cun ithal edilmiş bulunduğunu ve gerekli mua
melelerin tekemmülünden sonra bu tasarının 
Yüksek Meclise sunulacağını saygılarımla arze-
derim. 

Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan 

3. — Kars MületkmkiU Sim Atalay'ın, me
raların tslakt için yapdacak denemelere Kars'ta 
baslanılmaması ve merkezî hayvancılık enstitü
sü açılmaması sebeplerine, Kars'ta bir hayvan 
hastanesi açılmasının ve arı kovanı imali için 
ucuz tarifeli kerestelik verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine ve biralık arpa evsafını haiz 
Kars arpasının teknolojik vasıflarının tesbit 
edilip edilmediğine dair sorusuna Tarım Bakanı j 
Nerim ökmen'in yazılı cevabı (6/685) 

B. M. Mv Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Tarım Bakanlğınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede- j 
rim. 20 . 5 . 1952 ; 

Kars Milletvekili j 
Sırrı Atalay 

1. Tarım Bakanlığının kendi bütçesinden 
ve karşılık paralar ödeneğinden tatbikına geç
tiği plân ve programlardan tabiî meraların ısla
hı için, 1 — Meraların otlatmak kapasiteleri- I 
nin tetkiki, 2 — Tekrar tohumlama, 3 — Za- I 
rarlı otlarla mücadele, 4 — Gübreleme olarak ı 
denemelere başlanacağı bildirilmektedir. Kars'
ın mera ve yaylaları, bunların ehemmiyeti elbet-
teki Tarım Bakanlığınca bilinmektedir? Tabiî 
meraların ıslahı için yapılacak denemelerin 
Kars'ta başlatılmamasının sebebi nerir 

2. Kars'ta sığır araştırma lâboratuvarı veya 
merkezî hayvancılık araştırma enstitüsü açıl
mamasının sebebi nedir? 

3. Hayvan hastalıklarını kontrol, koruma 
ve önlemek için biyoloji enstitüsü ve labora
tuarının Kars'ta kurulmamasının sebebi nedir? 

4." Kars 'ta bir hayvan hastanesi açılması 
düşünülüyor mu? 

5. Arı kovanı yapılması için istiyenlere sa
nayi kerestesi olarak ucuz tarifeli kerestelik ve
rilmesi düşünülüyor mu? 

. 1952 O : 1 
t 6. Hayvan Sağlık memuru okulunun Kars '

ta açılması düşünülüyor mu? 
7. Biralık arpa evsafını haiz olan Kars ar

pasının teknolojik vasıflan : Ziraat Fakültesi 
Ihtimar Sanatları Enstitüsü ile Tekel Genel Mü
dürlüğü Laboratuarlarında müştereken tesbit 
edilmiş midir? Edilmişse netiresi nedir? Edil-

I memişse ne zaman edilecektir?. 

i Tarım Bakanlığı 3 . 6 . 1 9 5 2 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2/594 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

I C : 21 . 5 . 1952 gün ve 6 - 685/3654-7891 
sayılı yazıya : 

Meraların ıslahı için yapılacak denemelere 
Kars'ta başlanılmaması ve merkezî hayvancılık 

j enstitüsü açılmaması sebeplerine, Kars' ta bir 
I hayvan hastanesi açılmasının ve arı kovanı 
i imali için ucuz tarifeli kerestelik verilmesinin 

düşünülüp düşünülmediğine ve biralık arpa 
| evsafını haiz Kars arpasının teknolojik vasıfla

rının +?sbit edilip edilmediğine dair Kars Mil-
| letvekili Sırrı Atalay tarafından verilen yazılı 

soru önergesi tetkik edilmiş ve bu hususta ha
zırlanan notun leffen takdim edilmiş olduğunu 
saygılarımla arz'ederim. 

Tanın Bakanı 
N. ökm<en 

Kars Milletvekili Sırn Atalay'ın yazılı sorusu 
I cevaplar 

I S. : 1. — Tarım Bakanlığının, kendi bütçesin-
f dan ve karşılık paralar ödeneğinden tatbikına 

geçeği plân ve programlardan tabiî meraların ıs 
lahı için; 

1. Meralann otlatmak kapasitelerinin tet
kiki; 

2 Tekrar tohumlama; 
3. Zararlı otlarla mücadele; 
4. Gübreleme olarak denemelere başlanacağı 

bildirilmektedir. Kars'ın mera ve yaylaları bun
ların ehemmiyeti elbetteki Tarım Bakanlığınca 
bilinmektedir. Tabiî meralann ıslahı için yapıla
cak denemelerin Kars'ta başlatılmamasının sebebi 
nedir? 

j O. : 1. — Bakanlığımızda ilgili mütehassıs-
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l.arm iştirakiyle çayır ve meraların ıslaha, yem bit
kilerinin münavebeye ithali, teşvik ve tamimleri 
maksadiyle yapılan toplantılarda ahnan karar
lara göre; Kars İlinde tabiî şartların müsait ol
duğu nazarı itibara alınarak tarla ziraati içinde 
ayrıca yem nebatlarının münavebeye sokulması
nın uygun, olmadığı neticesine varılmıştır. 

förzurum Tohum Islah İstasyonunun teknik 
kontrolü altında Kars İlinde 1 000 dekar korunga
lık ve 1.000 dekar da numune merası kurulnu'Sina 
karar verilmiş ve bu hususta gerekli hazırlıklar ta
mamlanarak faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. İlce 
bu maksatla hazırlanan plânın tahakkuku için 
28 000 lira genel gider ve 500 lira geçici görev 
yolluğu tahsisatı gönderilmiş ve 3 aded Poniy 
traktörü de ekipmanı ile birlikte Kars İline tah
sis edilmiştir. 

Demonstrasyon mahiyetinde olmak üzere he
men bütün illerde yapılmakta olan bu korunga
lık ve yoncalık tesisi ve numune meraları ihdası 
işlerinden başka, tabiî meraların ıslahı hususunda 
ilmî araştırmalar yapılması da programa alınmış 
bulunmaktadır. Ancak bu araştırmalar; teknik 
vasıta ve eleman bakımından durumları müsait 
olan Ziraat Fakültesi, tohum ıslah istasyonu, 
Devlet üretme çiftliği ve hara gibi Devlet 
müesseselerinde yapılacaktır. Dört yerde ya
pılacak olan bu ilmî araştırmalar için 50 000 
lira tahsisat ayrılmış bulunmakta ve araştır
ma işleri meraların ortalama kapasitelerinin 
tetkiki yeniden tohum ekme, zararlı otlarla 
mücadele ve gübreleme konularında ilmî etüdle-
ri ihtiva etmektedir. 

Tetkiklerine henüz başlanmakta olan bu 
mevzular üzerindeki çalışmaların illere teşmi
li elde edilecek neticelere bağlı bulunmakta
dır. Bu itibarla yapılacak araştırmalarla ta
biî meraların ıslahı mevzuunda elde edilecek 
müspet neticeler ileride tatbikata intikal e-
decek bir duruma gelince : Bir taraftan yur
dun muhtelif bölgelerinde aynı şekildeki araş
tırma işlerinin genişletilmesine çalışılacak ve 
diğer taraftan bu müspet neticeler illerde 
ve bu arada Kars İlinde de tatbikat sahasına 
konulacaktır. 

S : 2. Kars'ta sığır ve araştırma lâboratli
varı veya merkezi hayvancılık araştırma ens
titüsü açılmamasının sebebi nedir! 

O : 2. Araştırma lâboratuvarı veya merke
zî hayvancılık araştırma enstitüsü henüz meni-

. 1952 O : 1 
lekelimizin hiçbir tarafında açılmış değildir. 
Bu gibi lâboratuvar ve araştırma enstitüleri 
için yetişmiş mütehassıs ilim adamlarına ih
tiyaç bulunduğundan diğer memleketlerde de 
bu enstitüler ekseriya ilim merkezlerinde ku
rulmaktadır. Her yerde kurulması bu sebepten 
mümkün olamamaktadır. 

Bu ihtiyacı hisseden Hükümetimiz Ankara'
da Lalahan Çiftliğinde bir (Hayvancılık Araş
tırma Enstitüsü) ve muhtelif lâboratuvaıiarı-
nı kurmak üzeredir. Merkezde kurulacak olan 
bu Enstitüde bütün yerli ve yabancı ırk hay
vanlar üzerinde yetiştirme, yemleme, akli-
matasy-'>n, biyoloji, fizyoloji, sipermatoloji ve 
hayvani maddeler bakımından gerekli ilmî a-
raştırmalai" yapılacaktır. 

Bununla beraber Kars mm takası hayvan
cılığının ehemmiyeti Bakanlığımızca nazarı dik
kate alınarak «Göle» de kurulmuş olan lnekha-
nenin, muhitine daha faydalı olabilmesi ve 
inkişafı için çalışılmaktadır. 

Aynı zamanda bu yıl Gole İnekhanesindeki 
yüksek vasıflı müessese damızlığı boğalardan, 
'muhitindeki halk ve yetiştiricilerin âzami su
rette istifade etmesi için bu Inekhanedc bir 
«Suni Tohumlama Lâboratuvarı» kurularak ve 
Lâboratuvar motorlu vasıta ile teçhiz edile
rek sperma taşıma suretiyle halka hiçbir külfet 
tahmil etmeksizin ineklerin gebe bırakılması te
min edilmektedir. Diğer taraftan Kars'ın 
«Boğatep » mevkiinde ikinci bir Sığır Suni 
Tohumlama Lâboratuvarı kurulmuştur. Buraya 
yüksek verimli ve iyi vasıflı, sütlü İsviçre 
esmer ırkı boğalar gönderilmiş, sütçülük bakı
mından çok önemli olan bu mmtakada binler
ce ineğin bu boğalarla gebe kalmasına çalı-
v.dmaktadır. 

Bu çalışmalardan alınacak neticelere göre, 
gelecek yıllar daha geniş bir şekilde faaliye
te geçilecektir. Bu yıl İngiltere'den getirile
cek et ve süt tipi boğa ve ineklerle Kars sı
ğırlarının verimlerini artırmak tecrübelerine 
başlanacaktır. 

S : 3. Hayvan hastalıklarını kontrol, koru
ma ve önlemek için Biyoloji Enstitüsü ve Lâ-
boratuvarlarmın Kars'ta kurulmamasının sebe
bi nedir? 

C : 3. Memleketimiz, hayvan hastalıkları
nın kontrolü ve bunlar için lüzumlu aşı, serum 
ve biyolojik maddelerin istihsali için bölgelere 
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ayralmış bsulunsmaktadır. Her bölgenin ihtiyacı 
bulunan aşa, serum ve biyolojüç maddeler bu 
belgelerde kurulmuş veteriner Bakteriyoloji 
ve Seroloji Enstitüleri marifetiyle temin edil
mektedir. 

Batı Anadolu ihtiyacı için Pendik'te, Orta 
Anadolu ihtiyacı için Etlik'te iki Müessesemiz 
uzun senelerden beri faaliyettedir. 

Doğu Anadolu'nun ihtiyacını karşılamak için 
Elâzığ'da bir «Veteriner Bakteriyoloji ve Sero
loji Enstitüsü» kurulması düşünülerek tahsi
sat durumuna göre iki seneden beri inşaata 
devanı edilmektedir. Müessesenin inşaatı bu 
yıl tamamlanacak ve halk hizmetine açılacaktır. 
Yukarda adı geçen (3) enstitü dışında nakli 
giiç ve kolay bozulan neviden aşı ve seromAa-
rm, hastalıklar bölgelerine yakın yerlerde is
tihsali zaruri bulunduğundan mıntakalarm ih
tiyaçlarına göre (4) bölge lâboratuvarı ve (5) 
keçi ciğer ağrısı lâboratuvarı da lüzumlu yer
lerde» açılmış bulunmaktadır. 

Halen Diyarbakır, Van ve Erzurum illeri
mizde birer veteriner bölge lâboratuvarı bina
sı inşa halindedir. 

Hayvan hastalıklarını kontrol bakımından 
Kars'ın ihtiyacı, kısmen Elâzığ Veteriner Bak
teriyoloji ve Seroloji Enstitüsü ve kısmen de 
Erzurum ve Van bölge lâboratuvarları tarafın-. 
dan temin edileceğinden bugün için Kars'ta 
bir Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitü
sü veya benzeri Biyoloji Enstitüsünün açılma
sına lüzum görülmemektedir. 

S : 4. Kars'ta bir hayvan hastanesi açıl
ması düşünülüyor mu? 

C : 4. Bütçe ve eleman imkânları dâhi
linde memleketin muhtelif yerlerinde hayvan 
hastaneleri ve dispanserleri açılmaya 'başlan
mıştır. Bu arada; Eskişehir, Selimiye, Konya, 
Adana, Afyon, İskenderun ve Çorum'da birer 
hayvan hastanesi inşa ettirilmiş ve bunlara lü
zumlu teferruat tamamlanmış olup Diyarbakır, 
Van ve Erzurum il merkezlerinde de birer 
hayvan hastanesi ve Dispanseri inşa ettiril
mektedir. Bunların bir kısmı halen halk hiz
metine açılmış bulunmaktadır. 

Kars, memleketimizde hayvancılık bakımın
dan ve bilhassa sığırcılık ve sütçülük yönünden 
ileri bir ilimiz olmasına binaen bu ilde de büt
çe ve eleman imkânları dâhilinde bir hayvan 
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I hastane*! v&yo dispanseri açılması düşünül

mektedir. 
S : 5. Arı kovana yjaçalması için. istiyenlere 

sanayi kerestesi olarak ucuz tarifeli kerestelik 
verilmesi düşünülüyor mu? 

C .- 5. 5653 sayılı Orman Kanununun 18 
nci maddesinin C fıkrası hükümlerine göre kü
çük sanat erbabı m ayanında mütalâa olunan arı 
kovanı imalâtı ile bizzat meşgul olanlara, ta-
lebettikleri takdirde ihtiyaçları için artırma-
sız olarak sanayi odunu ve tomruk satıcı yapı
labilir. 

S : 6. Hayvan Sağlık Memuru Okulunun 
Kars'da açılması düşünülüyor mu?. 

C : 6. Hayvan Sağlık Memurları Mektebi 
' ve benzeri gibi yardımcı teknik okulların açıl

ması, her şeyden evvel bütçe imkânlarına, yetiş
miş mütehassıs elemana ve ihtiyaca bağlıdır. 

İstanbul'da, Selimiye'deki eski «Baytar Mek
tebi Âlisi» nin Veteriner Fakültesi halinde An
kara'ya intikalinden sonra Selimiye'de, esasen 
kurulmuş bulunan bu mektebin «Hayvan Sağlık 
Memurları Mektebi» bugünkü ihtiyacımızı kar
şılamaktadır. Ve dolayısiyle bir yenisinin, açıl
ması bugün için düşünülmemektedir. 

S : 7. Biralık arpa evsafını haiz olan Kars 
Arpasının teknolojik vasıfları : Ziraat "Fakültesi 
Ihtimar Sanatları Enstitüsü ile Tekel Genel Mü
dürlüğü Lâboratuvarlarında müştereken tesbit 
edilmiş midir ! Edilmişse netice nedir?. Edilme-
mişse ne zaman edilecektir. 

C : 7. Bakanlığın, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ve Ziraat Fakültesi ile müştereken bira sana
yiinin istediği vasıfta arpa yetiştirilmesi işini 
ele alarak, teşkil edilen bir komisyonun 10 - 11 . 
VIII . 1951 tarihli toplantısında bu mevzu için 
bir çalışma programı tesbit etmiştir. 

Komisyon çalışmalarını gerçekleştirmek ve 
tatbik mevkiine koymak maksadiyle memleketi
mizde iyi biralık arpa yetiştirildiği bilinen böl
geler ile yeni biralık arpa bölgeleri etüd edilme
ye başlanmıştır. 

Bu maksatla; gerek teknolojik vasıflarının 
tâyini ve» gerekse ziraat tekniği denemeleri ya
pılmak üzere 1951 mahsulünden itibaren Kars, 
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Yozgad, Ço
rum, Sivas, Niğde, Erzurum, Muş, izmir, Mani
sa, Amasya, Aydın, Samsun illeri arpalarının 
tetkiki plânlaştırılmış ve ilk olarak Kars, Erzu
rum, Çorum, Afyon, İzmir, Aydın, Manisa ve 
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fc : SÖ 4 . 6 . 
Yozgad valiliklerinden arpa numuneleri isten- I 
mistir. 

Bugüne kadar yukarda adı geçen filerden SO 
muhalif arpa numunesi gelmiş olup bönüz Kars 
llindein istenilen arpalar gelmemiştir. Bu namu- | 
neniff* gelmemiş olmasını mevsimin ilerlemiş ol- I 
masından ötürü 1951 yılı mahsulü tedarik edil
memiş olmasına atfetmekteyiz. Mamafih bu etüd ı 
işi birkaç sene devam edeceğine göre 1952 mah
sulü üzerinde çalışılması derkârdır. 

İllerimizden gelen arpa numuneleri bir taraf
tan biracılık bakımından teknolojik vasıfları Zi
raat Fakültesi îhtimar Sanatları Enstitüsü ile 

Türkiye Ziraatçiler Derneği adına Yakup 
Ersoy'un; 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik 

. 195fc O : İ 
I Ankara Bira Fabrikası lâboratuvarlarında tesbit 

edilirken diğer taraftan Ankara Tohum îslah ve 
Deneme İstasyonunda ziraat tekniği denemelerine 
tâbi tutulmaktadır. 

Bu çalışmalara muvazi olarak memleketimiz 
için daha iyi vasıfta biralık arpa çeşitleri elde 

I etmek gayesiyle; Almanya, Fransa, İsveç, Dani
marka, İspanya ve İngiltere'den 56 çeşit tanın
mış biralık arpa numunesi getirilmiştir. 

Bunların memleketimiz şartlarına uyaüık de
recelerinin tesbiti için, yerli arpa çeşitliğimizle 
mukayeseli denemelerine başlanmıştır. 

yapılmasına dair olan Kanunun kabulü vesile
siyle hürmet ve şükran duygularını bildiren 
telgrafı. 

»» •« 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
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Milletlerarası tktisadi tş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki Ka

nuna yerilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİ8AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öx 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Akii Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESÎB 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BtLEOÎK 
İsmail Aşkın 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 248 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler 2 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar : 232 
A ı̂k Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler) 
Keşşaf Mehmet Kurkuı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel* 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
thsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BORSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni üral 

ÇORUM 
Sedat Bacan 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıpğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Ajuoglu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayfi 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioglu 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mtemiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
AH Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

S GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANB 
Cevdet Baybura 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Karaltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sanı Yaver 
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Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündag 
Zühtti Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Akta? 
Lâtif Aküzüm 
Sırn Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
ibrahim Kirazoglu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat Ozdef 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Haindi Batak 
Yeradoğ Kişioğlu 
Saim önhon 

B : 80 4 .6 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Abdürrahman Fahrİ^Â 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yifciter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Oeakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
F. L. Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoglu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

1952 O : 1 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

NÎÖDE 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Nasit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZH 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 
AH Şükrü Şavk 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Halil îrnre 
Sedat Zeki örs 

Hüseyin Yüksek 
TEKİRDAĞ 

Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren ' 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Aloılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivisoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Bürhanettin Onat 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
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[Çekinserler] rf« 

SEYHAN 
Remzi Oğuz 4*»* 

[Oya kat%hn%yanlar] 

m 

AFYON KARAHtSAR 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı i 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemâl Eren 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
(I-) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Biten (î.) 
Ramis Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket tnce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subayı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (î.) 
Etem Menderes 
A. Bakî ökdem 
Lûtfi Ülkûmen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroftlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Istın 
\ahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Fahri Belen 

Zuhuri Danışman 
Mitjıat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Knzak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriboz (t.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt (î.) 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali Rıza Sağlar (î.) 

ÇORUM 
Ahmet Basıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENÎZLÎ 
Baha Aksit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Ref et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (!.)• 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş (I.) 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN mm 
Cemal Ctömeno. 
Sabit Sağıroğlu (î.) 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEİR 
Muhtar Başkurt 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İ8TANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (î.) 
Mithat Benker (1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman (î.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçeeioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto (î.) 
Rifat Taşkın (I.) 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş. 
Ali Rıza Kılıçkale 
Suad Hayri Ürgüblü 
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KIRKLARELİ 

Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Salih Kalemcioğlu (t.) 
Mümtaz Kavalcıoğhı 
Lûtfî Tokogln 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan (t.) 
Hüseyin Doğan (t.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şeyket lnee 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (I.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalincd 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (î.) 
Ferit Kılıçlar 

NİÖDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (t.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
Feyzi Efoztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (t.) 

RİZE 
Kemal Balta 

Osman Kavrakoğlu 
Zekî Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tl asim Alişan (t.) 
îsmail Işm 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü üluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk (t.) 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (t.) 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer Önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(t) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Oahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

VAN 
îzzet Akm 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak (t.) 

[Aç%k Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak î 
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Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında mübadele edilecek mallara art (A£ ve (B) ' 

teleri hakkındaki Protokolün onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 254 r r 

Kabul edenler : 254 
* Reddedenler : 0 

Çekinserler l 
s Oya katılmıyanlar : 226 ! 

Açık Mületvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih TorfiHi 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis JEte 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Taiât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Naşiri Şerif Nabel 
Burhdnettin Onat 

AYDIN 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ulkümen 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 

Arif Kahpsıaoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BÎNOÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BtTLtS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Heılaaen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat | 
İhsan Karasioglu i 
Nusret Kirişcioğhı 
Ömer Mart 

ÇANKIP! 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

j Celâl Otman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Ziteri Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürse* 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

I Saip özer 
DENİZLİ 

Ali Çobanoğl» 
I Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
| Ferit Alpiskender 
I Yusuf Azizoğfrı 

Nâzım önen 
Kâmil Tâyşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmar 
Cemal Köprtüü 
Rükneddin Nasuhioglu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrî Erdumtn 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

I Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Galip rtinoglu 

T Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 

I Taksin İnanç 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
CelâPSatt Siren 
Hasan Beşit Tankut 

I Cavit Yurtman 
İÇEL 

Halil'Atalay 
Hüseyin Firtet 
Reüfcı KeraKan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

I Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
I Enver Adakan 

_ aı — 



Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Avni Basman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Ataîay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 
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KIRŞEHİR 

Elvan Kaman 
KOOAELÎ 

Ethem Vassaf A£au 
Ekrem Aliuan 
Siya Atıg 
Hamdi Başak 
Yeredoğ K3«ioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birana 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHIA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Ayrıl 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
İsmet, înönü , 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
SametAğaoğlu 
F. Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MAtfAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Ahmet Kadoğlu 

1952 0 : 1 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Fahri IÇöşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdogan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 
AK Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş *. 

TOKAD 
Satkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan* 
Halûk Ökeren 
Muzaffer ÜnaL 
Mustafa özdemir iö 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

- 8 2 
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[Oya katılmıyanlar] 

ArtON KARA1ÜSAR 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AORI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
(I.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen (I.) 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sanoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asent 
Sal fthattın Başkan 
Esat Budakoglu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mticteba Iştm 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURSA I 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (t.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Bedi Enüstün 
Nihat îyrîboz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney | 
Ali Biza Sağlar .(I.) ' 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük j 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler -i 

DENİZLİ 
Baha Akşit I 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil | 
Fikret Karabudak 
Ref et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kamu AktuŞ (î.) 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci (î.) 

EDİRNE 
Mehmet Enginfin 
Hasan Osma 

ELAZIO 
Abdullah Demirtaş (î.) j 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (î.) 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Ekreıh Cenani 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îr fan Aksu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Ce1*! Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad" Reşad Belger 
(î.) 
Mithat Benker (î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman (1.) 

Halide Edip Adıvar 
Pertev Arat 

I Cihad Babam 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçtun (î.) 
Tezer Taşkıran (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (!) 
Rifat Taşkın (î.) 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
Suad Hayri Ürgübltt 

. KIRKLARELİ 
I Mahmut Erbil 

Fikret Filiz 
Sıtkı PekMp 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu (t.) 
Mümtaz Kavalcıoglu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
I Esat Doğan (î.) 
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Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (1;) 
Lûtf i Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şev&et İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğiu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 
Kâzım Taşkent (t.) 

MAKAS 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet örtfirk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

Cemal Hünal 
Zeyyat Maîidâlinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğiu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (1.) 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (t.) 
Asım Doğanay 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 

RİZE 
Kemal Balta Î 
Osman Kavrakçğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (I.) 
tsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

Şükrü Uhrçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Eabaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk (1.) 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsett;n Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Fevzi Çubuk ( t ) 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak (î.) 
Avni Yurdabayrak 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

T. B. M. M. Basımevi 
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Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hak
kındaki kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım, Maliye ve Bayındırlık komisyonları rapor

ları (1 /305) 

T. C. 
Başbakanlık 2.1. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2183, 6/16 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5516 sayılı Bataklıkların Kurultulması. ve bundan elde edilecek topraklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 14 . XII . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması karşılaştırılan kanun t a ş a n ı 
nın gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

5516 sayılı bataklıkların kurutulması ve bundan elde «dilecek topraklar hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun tasarısına ait gerekçe 

5516 sayılı Kanunun tatbikatında tesadüf edilen ve bazan kanunun ruh ve maksadına aykırı neti
celere varan, aşağıda yazılı aksaklıkların izalesi için mezkûr kanunun 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri
nin tadiline lüzum görülmüştür. 

a) Kanunun bugünkü şekline göre valilikler bir bataklığın kurutulması için kendilerine yapılan 
müracaatı, hiçbir Bakanlığın mütalâasını almadan, muameleye koymakta ve ancak proje safhasında 
mevzuu Bayındırlık Bakanlığına intikal ettirmektedirler. 

Bu hal, aynı kanunun Hükümet programına alınmış, alınması derpiş edilmiş veya müteşebbisin 
müracaatından sonra alınmasına lüzum görülmüş olması halinde birtakım zorlukların doğmasına se
bep olmakta ve amelî bir netice alınamamaktadır. 

b) Birkaç müteşebbisin aynı bataklığı kurutmaya talip olmaları halinde bunlar arasında ne yolda 
bir tercih yapılacağı hakkında mevcut kanımda bir sarahat yoktur. 

e) Bâzı köyler tüzel kişilerin kendi kudretleriyle kıyas edilemiyen ve hattâ milyonlar sarfını 
gerektiren bataklıkların kurutulmasına talip olmakta ve mensup oldukları valiliklerce bu müracaat
lar nazarı itibara alınarak Bayındırlık Bakanlığından proje istenmektedir. 

Yukanki a, b, c fıkralarında pazılı mahzurların önlenmesi için muaddel ikinci maddeye gerekli 
hükümler konmuştur. 

d) Köy tüzel kişiliklerine veya köylülere, hiçbir kayda bağlı olmıyarak, rüçhan hakkı tanındığı 
için bir bataklığı kurutmaya talip olan hususi şahısların teşebbüsü, köylüler veya köy ihtiyar ku
rulları tarafından - kurutmayı kendilerinin yapmak istedikleri dileğiyle - maksatlı veya maksatsız 
şekilde engellenmekte ve kendilerini fiilen işe başlattıracak bir müeyyide olmadığından şahsi teşeb
büsler akîm bırakılmaktadır. 

e) Mevcut kanunda müteşebbisler için her hangi bir teminat kaydı yoktur. Bu da tatbikat
ta işlerin yapılmamasına veya sürüncemede kn! Masına sebep olmaktadır. 



d ve e fıkralarındaki mahzurların; izalesi için muaddel ikinci ve altıncı maddelere gerekli hü
kümler konmuştur. 

f) Keza mevcut kanunda bataklık sınırlarının teshili ve buna ait plân çıkarılması ve niha
yet kati projenin tanzimi gibi müteşebbise tahmil edilen işlerin, kurutmanın köy tüzel kişilik
leri tarafından deruhte edilmesi halinde de yapılıp yapılmıyacağı kaydedilmemiştir. 

Bunlar için muaddel 4 ncü ve f> nci maddelere lüzumlu hükümler konmuştur. 
g) Belediyelere rüçhan hakkı tanınmasından bir fayda mülâhaza edilmemektedir. Ancak 

belediye hudutları içindeki bataklıkların kanunun şümulünden çıkarılması uygun görülmüştür 
Bunun için muaddel 1 nci ve 2 nci maddelere hüküm konmuştur. 

h) Mevcut kanunda derpiş edilmiyen bir cihet de su birlikleri ve su ortaklıkları teşekkül
leridir. Bu teşekküllerin gerek kendi sahalarında çalışmalarını temin etmek ve gerek sermayele
rini artırarak devamlarını sağlamak için bunlara rüçhan hakkı tanınması uygun olacaktır. 

Bu husus için muaddel 2, 4, 5 ve 6 nci maddelere gerekli hükümler konulmuştur. 

îçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 27 .11 . 1952 

Esas No. 1/305 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Bataklıkların kurultıüması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun tasarısı, Bayın
dırlık ve Maliye Bakanlığı mümessillerinin iş
tirakiyle komisyonumuzda incelendi : 

Tümü üzerinde yapılna görüşmelerden son
ra, tasarı kabule şayan görülerek birinci mad
de aynen kabul edilmiş, yedi fıkradan ibaret 
olan ikinci maddenin fıkra fıkra müzakeresine 
karar verilerek, birinci fıkra aynen kabul edil
miş, ikinci fıkranın müzakeresi sırasında, di
lekçelerin sıraya konulması işlerinde doğacak 
mahzur ve suiistimallerin önlenmesi için bilhas
sa aynı #'ün ve saatte birden fazla müracaat 
vukubulduğıı takdirde haksızlığa meydan ver
memek üzere sıranın tesbiti için kanuna hüküm 
konulması lüzumu üzerinde durulmuş ise de 
bu mütalâa ekseriyetin tasvibine#iktiran etme
miş, ancak bu cihetin bir talimatname çıkarıl
mak suretiyle teshil edilmesinin işbu rapora 
derci kaydiyle fıkra aynen kabul edilmiştir. 

(îçüneü fıkradaki, Bakanlığın iki sene için
de fiilen işe başlamaması halinde bataklığı ku
rutmaktan vazgeçmiş sayılacağına dair hük
mün, âmme hizmeti telâkkisi ile bağdaşamaya
cağı düşüncesiyle İni kısım maddeden çıkarılmış 

ve dördüncü fıkrada buna mütenazır olarak bu 
fıkradan (veya o fıkrasındaki süre içinde fiilen 
işe başlanmadığı takdirde) cümlesi kaldırıl
mıştır. 

Aynı fıkrada işi Devletin yapmaması halin
de keyfiyetin kurutmaya hakkı olan müteşeb
bise bildirilerek kendisinden beş yüz liralık te
minat alınacağı bildirildiği halde beşinci fıkra
da müteşebbisin teminatı yatırmasından sonra 
ayrıca ilgili köy ve su birliklerinin bataklığı ku
rutmaya talip olmaları halinde kendilerine rüç
han hakkı tanınacağı derpiş edilmiş olup bu 
takdirde, müteşebbis teminat yatırmış olsa 
dahi iş köylere verileceğinden müteşebbisten 
beyhude yere teminat alınmış olacağı için bu
na mahal kalmamak maksadiyle bakanlığın ku
rutmayı yapmaya karar vermesi üzerine keyfi
yetin evvelâ ilgili köy ve su birliklerine bildi
rilmesi, şayet bunlar işe talip olmazlarsa bu ci
het anlaşıldıktan sonra müteşebbise haber ve
rilerek teminat alınması ve teminatın 250 lira
dan aşağı olmaması esası kabul edilerek dört 
ve beşinci fıkralar buna göre tadilen kabul edil
miştir. 

İkinci maddenin altı ve yedinci fıkraları ay
nen kabul edilmiştir. 
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Dördüncü madde, müteşebbisin yapacağı 

plâna (üç, ay içinde yapması) kaydiyle beşinci 
maddenin beşinci fıkrasındaki sözleşmenin bo
zulmasının, (ayrıca ihtara lüzum kalmaksızın) 
yapılması için fıkraya bu kaydın konulması su
retiyle madde kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkam Başkan V. 

Kırklareli Bursa 
F. Üstün N. Yılmaz 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Amasya Amasya 
K. Eren K. Eren 

Aydın 
N. Geveci 

Çorum 
B. Koldaş 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Samsun 
M. özkefeli 

Tekirdağ 
/. / / . Akyüz 

Yozgad 
A. Doğan 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çorum 
S. özer 

Muğla 
Y. Başar 
Sinob 

M. Acar 

Balıkesir 
M. Tunçwy 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Niğde 
F. Ecer 

Trabzon 
H. Orhon 

Sivas 
E. Damalı 

Van 
/. Akın 

Zonguldak 
A. Yurddbayrak 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/305 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

8.V. 1952 

5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bun
dan elde Edilecek Topraklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Bayındır
lık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunun 14 . X I I . 1951 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı, İçişleri Komisyonunun raporiyle birlikte 
27 . I I . 1952 tarihinde Başkanlık tarafından ko
misyonumuza havale edilmiş, komisyonumuzca 
altı birleşimde ve ilgili bakanlıklar temsilcileri
nin iştirakiyle incelenmiştir. 

Madde 1 : Hükümetin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir 

Madde 2 : Hükümetin ikinci maddesinin bi
rinci fıkası aynen kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra : Bataklıkların kurutulması 
hakkında verilen dilekçelerin, kurutmanın Dev
let eliyle yapılıp yapılmıyacağı hakkında mü
talâa alınmak üzere Bayındırlık Bakanlığı yeri
ne Başbakanlığa gönderilmesi komisyonumuzca 
daha uygun görülerek bu fıkra ile mütaakıp fık
raların buna göre tadili ittifakla kabul edilmiş
tir. 

Çünkü Devlete ait bataklıkların kurutulma
sı meselesinde, kurutma işlerinin programlaştı-

rılması ve teknik icrası bakımlarından karar 
vermek salâhiyeti ne dereceye kadar Bayındır
lık Bakanlığına ait ise, kurutulacak bataklık
lardan elde edilecek toprakların tahsis ve inti
fa şekilleri hakkında karar vermek salâhiyeti
nin de Tarım ve bilhassa Toprak ve İskân Genel 
Müdürlüğüne ait olması iktiza eder. Bundan 
başka icabında Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Millî Savunma Bakanlıklarının da bu hususta 
fikir ve mütalâalarını almak iktiza edeceği gibi 
çiftçiyi topraklandırma ve iskân bakımlarından 
büyük bir önemi haiz olan bu gibi yerler hak
kında Bakanlar Kurulunun hüküm ve kararma 
müracaat etmek zarureti de hâsıl olabilir. İşte 
gerek bu mülâhazalarla, gerek Toprak ve İs
kân Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlandık
tan sonra Bayındırlık Bakanlığınca Başbakanlı
ğın mütalâasının alınmasının şeklen münasip 
düşmiyeceği düşüncesiyle dilekçelerin Başba
kanlığa gönderilmesi ve ilgili Bakanlıkların mü
talâaları alındıktan sonra kararın Başbakanlık
ça verilmesi, mevzuun âmme menfaati bakımın
dan taşıdığı büyük önem de göz önünde tutula
rak, ciaha uygun görülmüştür. 

Üçüncü fıkradaki, bakanlığın iki sene içinde 
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fiilen işe' başlamaması halinde bataklığı kurut
maktan vaz geçmiş sayılacağına dair olan hük
mün, İçişleri Komisyonunca âmme hizmeti te-
lâkkisiyle bağdaşamıyaeağı yolunda serdedilen 
mucip sebeplere uyularak, komisyon üyelerin
den bir kısmı tarafından maddeden çıkarılması 
ileri sürülmüşse de, Hükümetin bir zamanla tak
yit edilmesinin bu yoldaki Hükümet çalışmala
rının teşriini mucip olacağı mülâhazasiyle zaman 
kaydının maddede ipkasının muvafık olacağı, 
yahu/, iki sene gibi kısa bir müddetin, bataklık 
kurutmak için vukubulacak fazla teşebbüsler 
karşısında, esasen gerek bütçe ve gerek teknik 
bakımlardan elindeki imkânların âzamisini göz 
önünde tutarak işlerini programlaştırmış bulu
nan ve çiftçiyi topraklandırmak ve göçmenleri 
iskân etmek için. arazi bulmakta büyük güçlük
lerle karşılaşan Hükümete, bu zaman içerisinde 
işlerini, yeni tahaddüs eden durumlara göre 
ayarlamak fırsatını vermiyeeeği ve Hükümetin 
elinden, kurutulması çok kolay ve kârlı olduğu 
için. hususi teşebbüs tarafından rağbet görmekte 
olan. bu gibi bataklıkların âmme menfaati uğ
runda kullanma imkânını alacağı mülâhazala-
riyle, bu müddetin dört seneye çıkarılmasına. 
bir kısım üyelerin zaman kaydının maddeden 
büsbütün çıkarılması yolundaki muhalefetine 
karşı, ekseriyetle karar verilmiştir. 

Aynı fıkrada, işi Devletin yapmaması ha
linde keyfiyetin kurutmaya hakkı olan müte
şebbisine tebliğ edilerek kendisinden beş yüz 
liralık teminat alınacağı bildirildiği halde be
şinci fıkrada müteşebbisin teminatı yatırmasın
dan sonra ayrıca ilgili köylerin veya su birlik 
ve ortaklıklarının kurutmaya, tâli]) olmaları ha
linde kendilerine rüchan hakkı tanınacağı der
piş edilmiş olup bu takdirde müteşebbis teminat 
yatırmış olsa dahi kurutma işi kendisine veril-
miyeceğinden beyhude yere teminat alınmış 
olacağı için buna mahal kalmamak maksadiyle. 
Bakanlığın kurutmayı yapmamaya karar ver
mesi üzerine keyfiyetin evvelâ ilgili köy veya 
su birliklerine bildirilmesi, şayet bunlar işe 
talip olmazlarsa, bu cihet anlaşıldıktan sonra 
müteşebbise haber verilerek teminat alınması 
ve teminatın da 250 liradan aşağı olmamak 
üzere, işin haemma göre, komisyonca takdir 
edilmesi ittifakla kabul edilmiş ve üçüncü fık
ra ile dördüncü ve beşinci fıkralar buna göre 
tâdil edilmiştir.. 

İkinci maddenin müteakip fıkraları aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 4 : Kurutulması müteşebbise terke-
dilen bataklıkların sınırlarının tesbitinde, bu 
bataklık sınırlarının yağış devreleriyle ve 
mevsimleriyle değişeceği göz önünde tutularak 
bataklık sınırlarının tesbitinde muayyen bir 
prensibe bağlanmak zarureti ortaya atılmış 
ve bu maksatla da yılın en kurak zamanındaki 
sınırların muteber telâkki edilmesi ve madde
nin buna göre tâdil edilmesi ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca bu maddeye müteşebbisin plânı «üç 
ay içerisinde» yapması şartı da ittifakla ilâve 
edilmiştİT. 

Madde 5 : Maddede müteşebbise katî 
projenin yapılması için komisyon karariyle 
münasip bir süre verileceği yazılmış olup ko
misyonumuz bu sürenin bir seneyi geçmemek 
üzere tahdidini işlerin tesrii bakımından lü
zumlu ve faydalı görmüş ve buna göre mad
deye bir senelik zaman kaydını ilâve etmiştir. 

Madde (5 : Bu maddenin son fıkrasında
ki mücbir sebeplerden ileri gelme gecikme
lerin takdiri salâhiyeti 3 neü maddedeki ko
misyona tanımış olup bu kararın Bayındır
lık Bakanlığının tasdikiyle tekemmül etmesi 
daha uygun görülerek maddenin buna göre te
cilline ittifakla karar verilmiştir. 

(İeçiei madde 1 : Batklıkların kurutul
ması işinde hususi teşebbüsü teşvik gibi za
hiren mergub telâkki edilmesi icap eden bir 
mueib sebeple, kurutulmaları az bir masrafla 
mümkün olup müteşebbisine, yapmış olduğu e-
mek ve masrafla nispet odilemiyecek derece
lerde, ölçüsüz faydalar temin ederek âmmeye 
mahsus olan ve. topraksız çiftçilerle göçmenle
re dağıtmak için büyük bir ihtiyaç duyulmak
ta bulunan bu gibi yerlerin sermaye ve nüfus 
sahibi kimseler tarafından istismarına meydan 
veren ve aynı zamanda Hükümetin, kurutul
masını programına almış olduğu bir kısım ba-
taklıklardaki teşebbüslerini bile engelleyen 
5516 sayılı Kanunun bütün bu aksaklıklarını 
tashih etmek için getirilmiş bulunan Hükümet 
tadil tasarısına, eski muamelelerin bu tadil 
tasarısiyle vaz'edilmiş prensiplere intibak et
tirilmesini istihdaf eden, geçici bir madde ilâ
vesi, komisyon üyelerinin ittifakiyle karar al
tına alınmıştır. 
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Henüz muameleleri ikmal edilmemiş veya

hut bu tadil tasarısının Meclise sunulduğu ve 
komisyonlarda müzakeresine başlanıldığı ta
rihlerde kurutma işlerine fiilen başlanılmamış 
bulunan bu gibi bataklıklara ait muamelele
rin, yeni kanunla vaz'edilmiş olan prensiple
re göre yeniden muameleye tâbi tutulması su
retiyle, hem Hükümete, âmme nizamını tesis 
bakımından büyük bir ihtiyaç duymakta oldu
ğu bu gibi yerleri elinden kaçırmamak fırsa
tı verilmiş ve hem de dolayisiyle haksız ye
re ihlâl edilmek yoluna gidilmiş bulunan âmme 
menfaatinin korunması emniyet altına alın
mış olacaktır. 

Bu muvakkat madde hükmünce yapılacak 
muameleler neticesi, bugün 12 kadarı muame
leleri ikmal edilmemiş, birkaç tanesi ise he
nüz mukaveleleri tasdik edilmediği için yine 
muameleleri ikmal edilmemiş sayılmakla be
raber fiilen de kurutma işine başlanılmamış o-
lan bu gibi bataklıklarda, 5516 saydı.Kanun 
hükümlerine göre evvelce verilmiş olan müsa
adelere' '.müsteniden, muamele bakımından tees
süs etmiş haklar, bu gibi hak sahipleri tara
fından henüz işe fiilen başlanmadığı için ken
dilerine fiilî bir hak taallûk etmiyeceği cihet
le, âdil bir cemiyet nizamı ve âmme menfaati öl
çüleri ile mütalâa edildiği takdirde, ihlâl e-
dilmiş sayılamayacağı gibi, bilâkis evvelki ka
nun hükümlerine göre verilen müsaadeyi yeni 
kanun esaslarına göre yeniden tetkik etmek 
ve ona göre muameleye tâbi tutmak, komisyo
numuzca hak ve adaletin en zaruri ve tabiî 
bir icabı olarak telâkki edilmektedir. 

Pek tabiîdirki, bu hâdisede hüsnü niyet sahi
bi vatandaşların o Zamana kadar yapmış,olduk
ları muamele masrafları (proje, noter masrafla
rı gibi tesbiti kolay olan masraflar) umumi hü
kümlere göre Hazinece karşılanacaktır. 

Bu muvakkat madde ile vaz'edilmiş bulunan 
1 Nisan 1952 tarihinden, yani Tadil Kanununun 
komisyonlarda müzakereye başlandığı tarihten 
sonra, fiilen işe başlamış görünmek ve bu mu
vakkat maddenin hükmünden kurtulmak zihniye
tiyle hareket etmiş olanların kanunun neşri ta
rihine kadar vukubulan emek ve masraflarının 
da Hazinece ödenmesini göze alarak içlerinde 
50-100 bin lira gibi ufak masraflar karşılığı 5-6 
milyon değerinde toprak kazandıracak bataklık

lar bulunan bu gibi yerlerin Hükümetin eline 
geçmesini sağlamak ve ilerde çiftçiyi topraklan
dırma ve iç iskan gayeleriyle kurulması mutasav
ver bir toprak bankasının ana sermayesinin esas
lı bir kısmını teşkil edecek önemde ve kıymette 
olan bu gibi bataklıkların sermaye ve nüfuz sa
hibi kimselerin istismarına terkedilmemesi yolun
da her türlü tedbirlere baş vurmak komisyonu
muzca başta gelen vazifelerimiz arasında telâkki 
edilmiştir. 

Geçici madde 2 : 5516 sayılı Kanunun, hük
men bir ana madde karakterinde olmak üzere 
devam etmekte olan geçici maddesini, gerçekten 
bir geçici madde şekline sokmak için de bu tadil 
kanununa ikinci bir geçici maddenin eklenmesi
ne komisyonumuzca ihtiyaç hissedilmiştir. 

Çünkü, 5516 sayılı Kanun, bataklıklardan 
yalnız doldurma suretiyle elde edilen arazinin 
tescilini âmir Tapu Kanununun 15 nci maddesi 
hükmü dışında kurutma suretiyle de elde edi
len bataklık topraklarının tescilini mümkün 
kıldığından bu 5516 sayılı Kaîıuna eklenen bir 
muvakkat madde ile bu kanunun neşrinden ev
vel fakat 1934 ten sonra kurutulmuş olan batak
lıkların da tescili sağlanmış bulunmakta idi. 
Fakat bunun için bir müddet tahdidi yapılma
dığında bu muvakkat madde âdeta ana madde gi
bi hükümde daimî şekilde kalmaktadır. Bu suretle-
Hükümetçe kurutulan yerlere civar arazi' sanip-
leri tarafından bu yerlerin evvelce kendileri 
tarafından kurutulduğu iddiasiyle tecavüzler 
de vukubulmaktadır. 

işte, bu geçici meddeyi gerçekten geçici 
mailde olarak bir zamanla takyit etmek için 
ikiici geçici maddede tahdit müddeti olarak bu 
tadjil kanununun neşrinden itibaren bir senelik 
niüiddet hem şimdiye kadar yapılmamış olan 
muamelelerin intacı ve hemde bu gibi mımme 
l elere bir son verilmesi mülâhazalariyle; bu tasa
rının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım K. Başkanı Sözcü 
Manisa Aydın 

Sudi Mıhçıoğlu Lûtfi Ülkümen 
Kâtip 

Kastamonu Afyon K. 
Saii Kantar el Abdullah Güler 
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Afyon K. 

Salis Tor fiili 

Balıkesir 
M. E mir oğlu 

Bursa 
S. Herkmen 

Çankırı 
K. Atakurt 

İmzada bulunanı 
Elâzığ 

S. Ergene 

"Erzurum. 
S. Er duman 

adı 

Gı 
E. 

Antalya 
Ahmet Tehelioğlu 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Bursa 
S. Karacabey 

tnızada bulunamadı 

Denizli 
K. Tavashoğlu 

İmzada bulunamadı 
Erzincan 
Z. Soylu 

tnızada bulunamadı ' 
iziaiıteb * Giresun 
Cenanı A. N. Duyduk 

İçel 
Ş'. înankur 

Kırklareli 
F. Piliz 

İmzada bulunama 
Konya 

A. Çilingir 
' Niğde 

Söz hakkım nıalıl 
F. Köşkeroğlu 

Seyhan 
T. Coşkun 

Y 

di 

uz 

Kars 
V. Koçulu 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

S. Kalemcioğlu 
İmzada bulunamadı 

Konya 
A. R. Ercan 

Ordu 
A. Topaloğlıı 

İmzada bulunamadı 
Tekirdağ 

Söz hakkını mahfuz 
$. Mocan 

Tekirdağ 
. Z. T un t aş 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/305 
Karar No. 59 

90. V .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Bataklıkların Kurutulması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı, Hükümet temsilcileri huzurlariyle incelenip 
görüşüldü. 

5516 sayılı Kanunda ki, noksanlıkların, ma
hallî idareler ve bakanlıklar arasında vazife ve 
salâhiyet bakımından birtakım tedahüllere se
bebiyet vermesi neticesi olarak sevkedildiği, 
gerekçeden ve Hükümet temsilcilerinin mütalâ
alarından, anlaşılan işbu tasarının esastan ka
bulü ile maddelere geçilmesine ittifakla karar 
verilmiştir. 

Tarım Komisyonunun değiştirişi esas olmak 
üzere; 

Başlıkta (5516 sayılı) ibaresi okunuş ve ifa
dede ki hatayı önlemek bakımından (hakkındaki) 
kelimesinden sonra yazılmıştır. 

Birinci maddede (tadil edilmiştir) ibaresi 
(değiştirilmiştir) şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 1 : Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2 : Başbakanlığın, Bayındırlık, Sağ

lık ve icabettiği takdirde Tarım bakanlıkları ve 
Toprak İskân Genel Müdürlüğü ile istişaresi uy
gun görüldüğünden, bu hususta bir hüküm ih
tiva etmesi kabul edilmiş ve ayrıca (mütalâaları
nı) kelimesi (kararını) olarak değiştirilmiştir. 
(Bu mütalâaya göre) ibaresine lüzum görülme
diğinden metinden çıkarılmıştır. 

Aynı maddenin (a) bendinde (dileği reddo-
lunur) ifadesi, (tebliğ olunur) şeklinde değiş
tirilmiştir. (b) bendindeki (üç ay) süre, komis
yonumuzca işin süratini sağlamak ve lüzumsuz 
masrafları önlemek mülâhazası ile (iki ay) ola
rak tesbit olunmuş ve (beş defadan az olmamak) 
kaydı ilâve edilmiş, bu müddete ilk ilânın baş
langıç ve 5 nci ilânın da son olması görüşmeler 
esnasında tebarüz ettirilmiştir. Birinci cümle 
sonundaki (bildirilir) kelimesi (duyurulur) ve 
yine ikinci fıkradaki (bildirilir) kelimesi (teb
liğ olunur), üçünuü fıkradaki (tebligatta) keli
mesi de (tebliğde) olarak düzeltilmiştir. 

Avanprojenin Bayındırlık Bakanlığınca yap
tırılmasının muayyen bir süreye bağlanması uy-
gun görüldüğü cihetle (en geç bir sene zarfında) 
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ibatesinin ctiftleye eklenmesinde fayda mülâha
za edilmişti*'. 

Son fıkrada "evvelce yatırılacağı bildirilen 
teifninat hakkında kanunun her hangi bir hü
küm ihtiva etmemesi sebebi ile (Hazineye irat 
kaydölüttâfcaiğı), müteşebbisin vazgeçmesi halin
de haklarının sakıt olacağı ve daha evvelki for
malitelerini tekrarına ve işin gecikmesine mâni 
olmak maksadı ile de sıradaki talibin istemesi 
halinde, tasdikli projenin, kurutma hakkı ken
disine verilen şahıs tarafından Bayındırlık Ba
kanlığınca takdir edilecek bir bedel Hazineye 
yatırılmak kaydı ile kendisine verileceğini ve 
projeyi yaptırıp tasdik için tevdi eden şahsın 
bu yüzden bir hak talebine hakkı bulunmadığı 
hususlarını tebyin eden hükümler vaz'edilmiştir. 

Madde 4 : Son cümledeki (deruhde ede
cektir) ifadesi daha kısa ve daha vazıh bir şe
kilde (yapar) kelimesi ile değiştirilmiştir. 

Madde 5 ve madde 6 : Tarım Komisyonu
nun değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Geçici birinci maddede yer almaması içabe-
den bâzı ifade hataları ve haşivler tashih olun
muştur. 

Geçici ikinci maddedeki (altı ay) lık süre bu 
arada yapılması gereken işlerin daha düzgün ve 

aceleye gelmeden ifâ edilebilmesi için (bir sene) 
olarak kabul edilmiştir. 

ikinci ve üçüncü maddeler Hükümetin tek
lifi veçMİe aynen kabul edilmiştir. 

Tâdil olunan şekli ile tekrar reye vaz'edilen 
tasarının ittifakla kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonu
na tevdi buyurulmak üzere Yüksfek Başkanlı
ğa störaluı. 
Maliye Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Bîze Siird 
1. Akçal M. Daim SiMp 
Kayseri Kocaeli 
H. Koray L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 
Malatya Mardin 

E. Doğan A. Kalav 
Samsun Seyhan 

$. Uîiıçay Z. Akçalı 
İmzada bulunamadı 

Seyhan Yozgad 
R. Güçlü F. Nimmoğlu 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 
V. Açıksöz 

İmzada bulunamadı 

Bayındırlık Komisyonunun raporu 

7. B. M. M. 
Bayındtrhk Komisyonu 

Esas No. 1/305 
Karar No. 34 

28. V. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

5516 sayılı Bataklıkların kurutulması ve 
bundan elde edilecek topraklar hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve gerekçesi 20. V . 1952 tarihin
de Hükümet temsilcileri hıızuriyle incelendi : 

K.-ınun başlığı Maliye Komisyonunun değiş
tirdiği gibi kabul edilmiştir. 

Madde 1 : Maliye Komisyonunun değiştir
diği gibi kabul edilmiştir. 

5516 sayılı Kanunun 1 n'ci maddesini tadil 
eden madde 1 Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

2 madde fıkralar halinde görüşülmüş Ma

liye Komisyonunun değiştirişi eesas alınarak 
maddenin (A) fıkrasındaki kurutmayı yapacak 
bakanlığa tanınan 4 senelik hakkın fazlalığı 
göz önünde bulundurularak bunun 3 seneye in
dirilmesi ve (B) fıkrasında kurutmanın Devlet 
eliyle yapılmıyacağı (veyahut (A) bendinin 
son fıkrasına göre süresinde Devlet tarafından 
işe başlanmadığı takdirde) fıkrası ilâve edilmiş 
ve bu suretle fıkraya daha vuzuh verilmiş, (B) 
bendinin 2 ve 3 ncü fıkraları İçişleri Komisyo
nundaki gibi, 4 ncü fıkrası da Maliye Komisyo
nunun değiştirişi şeklinde kabul edilmiştir. 

4. madde Maliye Komisyonunun değiştirişi 
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veçhile aynen kabul edilmiştir. 

5. madde Tarım Komisyonunun değiştirişi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

6. madde de Tarım Komisyonunun değiştirişi 
şekli esas alınarak görüşülmüş 2. fıkrada komis
yonla (müteşebbis arasında işe başlama ve bi
tirme zaman]ariyle) den sonra (gelen diğer şart
lar) ıa (gerekli diğer şartlar) ve 5. fıkradaki 
(100 000) liranın (250 000) olarak değiştiril
mesi ve 6. fıkranın sonuna (keşif tutarı 250 000 
liradan yukarı olan işlerin mücbir sebeplerden 
dolayı müddet temdidi kararları Bayındırlık 
Bakanlığının tasdikıııa bağlıdır) fıkrast ilâve 
edilmiştir. 

Bu fıkra ile esasen Bayındırlık Bakanlığının 
tasdiki ile tekemmül eden sözleşmelerin müd
detlerinin uzatılmasının da Bayındırlık Bakan
lığına ait olduğu belirtilmiştir. 

Geçici 1. madde müteşebbisin yaptığı mas
rafları umumi hükümler dairesinde istemeye 
imkân sağlaması için Maliye Komisyonunca ka
bul olunan metne (ilk müteşebbis maddi mas
raflarını umumi hükümler dairesinde istiyebi-
lir) fıkrasının ilâvesi suretiyle Mali}e Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 2. madde Tarım Komisyonunun tes-
bit ettiği şekil aynen kabul edilmiştir ve müd
det ü ay olarak uygun görülmüştür. 

Madde 2 : Hükümetin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 3 : Hükümetin 'd ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Değiştirilen şekli ile tekrar reye konulan 
tasarı ittifakla kabul olunmuştur. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Niğde Konya 

.-1. Doğanay H. Ölçmen 

Kastamonu Denizli 
Fi. Tosunoğhı B. Akşit 

imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Denizli Erzincan Gazianteb 

E. Şahin Z. Soylu S. Kuranel 
Gazianteb Rize Urfa 

C. San M. F. Mete II. Oval 
Giresun Çanakkale 

//. Bozbağ B. Enüstün 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEÎŞTlRtŞÎ 

5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve bun
dan elde edilecek topraklar hakkındaki Kanunun 

bâzı maddelerini değiştiren kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5516 sayılı Kanunun 1, 2, 4, 
5 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir : 

Madde 1. — Belediye hudutları dışında olup 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Ha
zinenin ve katma bütçeli daire ve müesseselerin 
mülkiyetinde bulunan bataklık ve bataklık 
mahiyetinde göl ve su birikintileri her hangi 
bir suretle kurutulduğu takdirde, bu kurutma
dan hâsıl olan arazi, aşağıdaki hükümlere göre 
kurutanlar namına tescil olunur. 

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

Dilekçeler müracaat sırasına göre muamele 
görürler. İlk dilekçenin valiliğe verilmesi üze
rine 3 ncü maddede yazılı komisyonca iş tet
kik edilerek, kurutmanın Sıtma Savaşı Kanu
nunun 8 nci maddesinde yazılı küçük sây mü
kellefiyeti ile yapılamıyacağma karar verildi
ği takdirde, keyfiyet valilikçe, Bayındırlık Ba
kanlığına bildirilerek kurutmanın Devlet eli 
ile yapılıp yapılmıyacağı hakkında mütalâaları 
istenilir. 

Bu bakanlıklar en geç iki ay zarfında müta-
lâlarını bildirirler. Bu mütalâlara göre : 

a) Kurutmanın Devlet eli ile yapılacağı 
anlaşılırsa, müteşebbisin dileği reddolunur. 
Ancak bu takdirde kurutmayı yapacak bakan
lığın iki sene içinde fiilen işe başlaması lâzım
dır. Bu süre içerisinde işe başlanmadığı tak
dirde Devlet bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Kurutmanın Devlet eliyle yapılmıyacağı an
laşıldığı veya (a) maddesindeki süre içinde fii
len işe başlanmadığı takdirde keyfiyet kurut
ma hakkı olan müteşebbise bildirilir ve kendi
sinden (500) liralık muvakkat teminatı mal-

5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve bundan 
elde edilecek Topraklar hakkındaki Kanunun 

bâzı maddelerini değiştiren Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen gabul edilmiştir. 

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

Dilekçeler müracaat sırasına göre muamele 
görürler. İlk dilekçenin valiliğe verilmesi üze
rine üçüncü maddede yazılı komisyonca iş tet
kik edilerek, kurutmanın Sıtma Savaşı Kanu
nunun 8 nci maddesinde yazılı küçük sây mü
kellefiyeti ile yapılamıyacağma karar verildiği 
takdirde keyfiyet valilikçe, Bayındırlık Bakan
lığına bildirilerek kurutmanın Devlet eliyle ya
yılıp yapılmıyacağı hakkında mütalâaları iste
nilir. 

Bakanlık en geç 2 ay zarfında mütalâasını 
bildirir : 

Bu mütalâaya göre : 
a) Kurutmanın Devlet eliyle yapılacağı an

laşılırsa, müteşebbisin dileği reddolunur. 
b) Kurutmanın Devlet eliyle yapılmıyaca

ğı anlaşıldığı takdirde keyfiyet ilgili köylerle 
su birliklerine bildirilir. 

Bir ay içinde o mıntakadaki bir veya birkaç 
köy tüzel kişiliği ve birlik ortaklıkları kurut
maya istekli olduklarını ve bu iş için gerekli 
parayı nasıl sağlıyacaklarmı bildirirlerse kuru
tulması istenilen yerin münasebeti bakımından 
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TARIM KOMİSYONUNUN 
DEÖÎŞTİRÎŞl 

5516 sayılı Bataklıkların Kuru
tulması ve bundan elde edile
cek topraklar hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerini değiş-

- tiren kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5516 sayılı 
Kanunun 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir : 

Madde 1. — Hükümetin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Kurutma isteği
ni hâvi dilekçe valiliğe verilir. 
Kurutulacak yer birkaç ilin sı
nırları içinde ise müracaat bü
yük parçanın bulunduğu ma
hal valiliğine yapılır. Yetki ih
tilâfı halinde isteğin hangi va
lilikçe inceleneceğini Bayındır
lık Bakanlığı tâyin eder. 

Dilekçeler müracaat sırasına 
göre muamele görürler, ilk di
lekçenin valiliğe verilmesi ü-
zerine üçüncü maddede yazılı 
komisyonca iş tetkik edilerek, 
kurutmanın Sıtma Savaşı Ka
nununun 8 nci maddesinde ya
zılı küçük say mükellefiyeti ile 
yapılamıyacağına karar veril
diği takdirde, keyfiyet valilik
çe, Başbakanlığa bildirilerek 
kurutmanın Devlet eliyle yapı
lıp yapılmıyacağı hakkında mü
talâaları istenilir. 

Başbakanlık en geç iki ay 
zarfında mütalâasını bildirir. 
Bu mütalâaya göre : 

a) Kurutmanın Devlet eliy
le yapılacağı anlaşılırsa müte
şebbisin dileği reddolunur. An-
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MALÎYE KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTİRÎŞÎ 

Bataklıkların kurutulması ve 
bundan elde edilecek topraklar 
hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5516 sayılı Ka
nunun 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 1. — Hükümetin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Kurutma isteği
ni havi dilekçe valiliğe verilir. 
Kurutulacak yer birkaç ilin sı
nırları içinde ise müracaat bü
yük parçanın bulunduğu ma
hal valiliğine yapılır. Yetki ih
tilâfı halinde isteğin hangi va
lilikçe inceleneceğini Bayındır
lık Bakanlığı tâyin eder. 

Dilekçeler müracaat sırasına 
göre muamele görürler. İlk di
lekçenin valiliğe verilmesi üze
rine üçüncü maddede yazılı 
komisyonca iş tetkik edilerek, 
kurutmanın Sıtma Savaş Kanu
nunun 8 nci maddesinde yazılı 
küçük sây mükellefiyeti ile ya
pılamıyacağına karar verildiği 
takdirde, keyfiyet valilikçe, 
Başbakanlığa bildirilerek ku
rutmanın Devlet eliyle yapılıp 
yapılmıyacağı hakkmda müta
lâaları istenir. 

Başbakanlık, ilgili bakanlık
lar ve dairelerin mütalâalarını 
almak suretiyle en geç iki ay 
zarfında kararını bildirir. 

a) Kurutmanın Devlet eli 
ile yapılacağı anlaşılırsa müte-

BAYINDIRLIK KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bataklıkların kurutulması ve 
bundan elde edilecek topraklar 
hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren ka

nun tasarımı 

MADDDE 1. — Maliye Ko
misyonumun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Kurutma iste
ğini havi dilekçe valiliğe veri
lir. Kurutulacak yer birkaç 
ilin sınırları içinde ise müra
caat büyük parçanın bulunduğu 
mahal valiliğine yapılır. Yetki 
ihtilâfı haline isteğin hangi va
lilikçe inceleneceğini Bayındır
lık Bakanlığı tâyin eder. 

Dilekçeler müracaat sırasına 
göre muamele görürler, ilk di
lekçenin valiliğe verilmesi üze
rine üçüncü maddede yazılı 
komisyonca iş tetkik edilerek, 
kurutmanın Sıtma Savaşı Ka
nununun 8 nci maddesinde ya
zılı küçük sây mükellefiyeti ile 
yapılamıyacağına karar veril
diği takdirde, keyfiyet valilik
çe, Başbakanlığa bildirilerek 
kurutmanın Devlet eliyle yapı
lıp yapılmıyacağı hakkında 
mütalâaları istenir. 

Başbakanlık, ilgili Bakan
lıklar ve dairelerin mütalâala
rını almak suretiyle en geç iki 
ay zarfında kararını bildirir. 

a) Kurutmanın Devlet eliy
le yapılacağı anlaşılırsa müte-
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sandığına yatırması istenilir. Eğer ilk müteşeb
bis isteğinden vazgeçtiğini bildirir veya bir ay 
içinde cevap vermez veya teminatı yatırmazsa, 
hakkı sakıt olacağından keyfiyet istek sıraları
na göre diğer müteşebbislere bildirilir ve aynı 
işlere tâbi tutulur. 

Bu müteşebbislerden birisinin kurutmaya 
talip olması ve teminatı yatırması halinde key
fiyet üç ay süre ile gazete ve mahallî âdetlere 
göre ilân edilerek ilgili köylere ve o mıntaka-
daki teessüs etmiş su birlikleri ve ortaklıkları
na bildirilir. Bu süre içinde o mıntakadaki bir ve
ya birkaç köy tüzel kişiliği ve su birlik ve ortak
lıkları, kurutmaya istekli olduklarını ve işi na-
nıl finanse edeceklerini bildirirler ise, rüçhan 
hakkı onlara tanınarak bu yeni müracaat, kuru
tulması istenilen yerin münasebeti bakımından 
incelenir ve ihtiyaca göre, kurutmanın aşağı
daki sıraya göre hangi köy veya köylere, su 
birlik ve ortaklıklarına veya müteşebbise veril
mesi lâzımgeldiğini 3 ncü maddedeki komisyon 
kararlaştırır ve ilgililere tebliğ eder. 

Kurutma hakkı müteşebbise verilmişse avan 
projenin hazırlanması için valilikçe gerekli teb
ligat yapılır ve avan projenin bir aydan aşağı
ya olmıyacak münasip bir süre içinde hazırla
narak valiliğe verileceği de bu tebligatta açık
lanır. Avan proje incelenmek üzere valilikçe 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilir. Bakanlık 
bu avan proje hakkındaki mütalâasını en çok 
iki ay içinde valiliğe bildirir. 

Kurutma hakkının köy tüzel kişilikleri veya 
su birlik ve ortaklıklarına verilmesi halinde, 
avan proje valiliğin işan üzerine Bayındırlık 
Bakanlığınca yaptırılarak, valiliğe gönderilir. 
Projenin tasdik veya tevdiinden itibaren en çok 
bir sene içinde fiilen işe başlanmadığı takdirde 
kurutma müsaadesi geri alınır ve hak ondan 
sonra gelen sırada olan talibe intikal eder. 

12 — 
I ÎÇİş. K. 

kurutmanın hangi köy veya köylere, su birlik 
ve ortaklıklarına verilmesi lâzımgeldiğini üçün
cü maddedeki komisyon kararlaştırır ve ilgili
lere tebliğ eder. 

ilgili köy veya su birlik ve ortaklıkları tâyin 
edilen süre içinde cevap vermedikleri veyahut 
kurutmayı yapamıyacaklarmı bildirdikleri tak
dirde keyfiyet müteşebbise bildirilir ve kendi-

I sinden 250 liradan aşağı olmamak üzere komis
yonca takdir edilecek muvakkat teminatın mal-
sandığına yatırması istenilir. Eğer müteşebbis 
isteğinden vazgeçtiğini bildirir veya bir ay 
içinde cevap vermez veya teminatı yatırmazsa, 
hakkı sakıt olacağından keyfiyet istek sıraları
na göre diğer müteşebbislere bildirilir ve aynı 
işleme tâbi tutulur. 

Kurutma hakkı müteşebbise verilmişse avan 
projenin hazırlanması için Valilikçe gerekli teb
ligat yapılır ve avan projenin bir aydan aşağı 
olmıyacak münasip bir süre içinde hazırlanarak 
Valiliğe verileceği de bu tebligatta açıklanır. 
Avan proje incelenmek üzere Valilikçe Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilir. Bakanlık bu avan 
proje hakkındaki mütalâasını en çok iki ay için
de Valiliğe bildirir. 

Kurutma hakkını köy tüzel kişilikleri veya 
su birlik ve ortaklıklarına verilmesi halinde, 
anvan proje Valiliğin işarı üzerine Bayındırlık 
Bakanlığına yaptırılarak, Valiliğe gönderilir. 
Projenin tasdik veya tevdiiden itibaren en 
çcık bir sene içinde fiilen işe başlanmadığı tak
dirde kurutma müsaadesi geri alınır." Ve hak 
ondan sonra gelen sırada olan talibe intikal eder. 
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cak bu takdirde kurutmayı ya
pacak bakanlığın dört sene 
içinde fiilen işe başlaması lâ
zımdır. Bu süre içerisinde işe 
başlanmadığı takdirde Devlet 
bu haktan vazgeçmiş sayılır. 

b) Kurutmanın Devlet eliy
le yapılmıyacağı anlaşıldığı 
takdirde keyfiyet üç ay süre 
ile gazete ve mahallî âdetlere 
göre ilân edilerek ilgili köylere 
ve o mıntakadaki teessüs etmiş 
su birlikleri ve ortaklıklarına 
bildirilir. Bu süre içinde o 
mıntakadaki bir veya birkaç 
köy tüzelkişiliği ve su birlik 
ve ortaklıkları kurutmaya is
tekli olduklarını ve işi nasıl fi
nanse edeceklerini bildirirlerse, 
rüçhan hakkı onlara tanınarak 
kurutulması istenilen yerin mü
nasebeti bakımından kurutma
nın hangi köy veya köylere ve
yahut su birdik ve ortaklıkları
na verilmesi lâzımgeldiğini 3 
ncü maddedeki komisyon ka
rarlaştırır ve ilgililere tebliğ 
eder. 

ilgili köy veya su birlik ve or
taklıkları tâyin edilen süre için
de cevap vermedikleri veyahut 
kurutmayı yapacaklarını bil
dirmedikleri takdirde keyfiyet 
müteşebbise bildirilir ve kendi
sinden 250 liradan aşağı olma
mak üzere komisyonca takdir 
edilecek muvakkat teminatı 
malsandığına yatırması isteni
lir. Eğer ilk müteşebbis iste
ğinden vazgeçtiğini bildirir ve
ya bir ay içinde cevap vermez 
veya teminatı yatırmazsa, hak
kı sakıt olacağından keyfiyet 
istek sıralarına göre diğer mü
teşebbislere bildirilir ve aynı 
işleme tâbi tutulur. 

Kurutma hakkı müteşebbise 
verildiği takdirde avan proje-

- 1 3 -
Mal. K. 

şebise tebliğ olunur. Ancak bu 
takdirde kurutmayı yapacak 
bakanlığın dört sene içinde fi
ilen işe başlaması lâzımdır. Bu 
süre içerisinde işe başlanmadığı 
takdirde Devlet bu haktan vaz
geçmiş sayılır. 

b) Kurutmanın Devlet eliy
le yapılamıyacağı anlaşıldığı 
takdirde keyfiyet üki ay süre 
ile ve beş defadan az olmamak 
üzere gazete ve mahallî âdetle
re göre ilân edilerek ilgili köy
lere ve o mıntakadaki teessüs 
etmiş su birlikleri ve ortaklık
larına duyurulur. Bu süre için
de o mıntakadaki bir veya bir
kaç köy tüzel kişiliği ve su bir
lik ve ortaklıkları kurutmaya 
istekli olduklarını ve işi nasıl 
finanse edeceklerini bildirirler
se, rüçhan hakkı onlara tanı
narak kurutulması istenilen ye
rin münasebeti bakımından ku 
rutmanın hangi köy veya köy
lere veyahut su birlik ve or
taklıklarına verilmesi lâzımgel
diğini 3 ncü maddedeki komis
yon kararlaştırır ve ilgililere 
tebliğ eder. 

ilgili köy veya su birlik ve 
ortaklıkları tâyin edilen süre 
içinde cevap vermedikleri ve
yahut kurutmayı yapacaklarını 
bildirmedikleri takdirde keyfi
yet müteşebbise tebliğ olunur 
ve kendisinden 250 liradan aşa
ğı olmamak üzere komisyonca 
takdir edilecek muvakkat te
minatı malsandığına yatırması 
istenilir. Eğer ilk müteşebbis 
isteğinden vazgeçtiğini bildirir 
veya bir ay içinde cevap ver
mez veya teminatı yatırmazsa, 
hakkı sakıt olacağından keyfi
yet istek sıralarına göre diğer 
müteşebbislere bildirilir ve ay
nı işleme tâbi tutulur. 

Ba. K. 

şebbise tebliğ olunur. Ancak bu 
# takdirde kurutmayı yapacak 
bakanlığın 3 sene içinde fiilen 
işe başlaması lâzımdır. Bu süre 
içerisinde işe başlamadığı 'tak
dirde Devlet bu haktan vazgeç
miş sayılır; 

b) Kurutmanın Devlet eliy
le yapılmıyacağı anlaşıldığı ve
yahut a bendinin son fıkra
sındaki süre içerisinde işe baş
lamadığı takdirde keyfiyet 2 
ay içinde ve 5 defadan az ol
mak üzere gazete ve mahallî 
âdetlere göre ilân edilerek ilgi
li köylere ve o mıntakadaki te
essüs etmiş su birlikleri ve or
taklıklarına duyurulur. Bu sü
re içinde o mıntakadaki bir ve
ya birkaç köy tüzel kişiliği ve 
su birlik ve ortaklıkları kurut
maya istekli olduklarını ve işi 
nasıl finanse edeceklerini bildi
rirlerse, rüçhan hakkı onlara 
tanınarak kurutulması istenilen 
yerin münasebeti bakımından 
kurutmanın hangi köy veya 
köylere veyahut su birlik ve 
ortaklıklarına verilmesi lâzım
geldiğini 3 ncü maddedeki ko
misyon kararlaştırır ve ilgilile
re tebliğ eder. 

ilgili köy veya su birlik ve 
ortaklıkları tâyin edilen süre 
içinde cevap vermedikleri ve
yahut kurutmayı yapamıyacak-
larını bildirdikleri takdirde 
keyfiyet müteşebbise bildirilir 
ve kendisinden 250 liradan aşa
ğı olmamak üzere komisyonca 
takdir edilecek muvakkat te
minatı mal sandığına yatırması 
istenilir. Eğer müteşebbis iste
ğinden vazgeçtiğini bildirir ve
ya, 1 ay içinde cevap vermez ve
ya teminatı yatırmazsa hakkı 
sakıt olacağından keyfiyet is
tek sıraîarına göre diğer müte-

( S. Sayısı : 196 ) 
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Madde 4. — Komisyon bu yerin kurutulma
sına karar verdiği takdirde, kurutma müsaadesi 
alan müteşebbis, komisyon tarafından mahallin
de tesbit edilen bataklık sınırlanm mahallî şart
lara uygun sabit işaretlerle belirtmek ve bunun 
muntazam bir plânını yaptırarak, 5 nüsha ola
rak valiliğe vermeMe mükelleftir. 

Kurutma hakkının, köy tüzel kişilikleri ve-

(S. Ss 

Madde 4. — Komisyon bu yerin kurutulması
na karar verdiği takdirde, kurutma müsaadesi 
alan müteşebbis, komisyon tarafından mahallin
de tesbit edilen bataklık sınırlanm mahallî 
şartlara uygun sabit işaretlerle belirtilmek ve 
bunun muntazam bir plânım yaptırarak, üç ay 
içinde beş nüsha olarak valiliğe vermekle mü
kelleftir. 

sı : 196 ) 
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nin hazırlanması için valilikçe 
gerekli tebligat yapılır ve avan 
projenin bir aydan aşağı olmı-
yacak münasip bir süre içinde 
hazırlanarak valiliğe verileceği 
de bu tebligatta açıklanır. Avan 
proje incelenmek üzere vali
likçe Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilir. Bakanlık bu avan 
proje hakkındaki mütalâasını 
en çok iki ay içinde valiliğe bil
dirir. 

Kurutma hakkının köy tü
zel kişilikleri veya su birlik ve 
ortaklıklarına verilmesi halinde 
avan proje valiliğin işarı üze
rine Bayındırlık Bakanlığınca 
yaptırılarak, valiliğe gönderi
lir. 

Projenin tasdik ve tevdiinden 
itibaren en çok bir sene içinde 
fiilen işe başlanmadığı takdir
de kurutma müsaadesi geri alı
nır ve hak ondan sonra gelen 
sırada olan talibe intikal eder. 

Madde 4. — Komisyon bu ye
rin kurutulmasına karar ver
diği takdirde, kurutma müsaa
desi alan müteşebbis, komis
yon tarafından mahallinde tes-
bit edilen bataklık smrlarını 
yılın en kurak zamanında ma
hallî santiara uygun sabit işa-

— 15 — 
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Kurutma hakkı müteşebbise 
verildiği takdirde avan proje
nin hazırlanması için valilikçe 
gerekli tebligat aypılır ve avan 
projenin bir aydan aşağı olmı-
yacak münasip bir süre içinde 
hazırlanarak valiliğe verileceği 
de bu tebliğde açıklanır. Avan 
proje incelenmek üzere Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilir. 
Bakanlık bu avan proje hak
kındaki mütalâasını en çok iki 
ay içinde valiliğe bildirir. 

Kurutma haklanın köy tüzel 
kişilikleri veya su birlik ve or
taklıklarına verilmesi halinde 
avan proje valiliğin işarı üze
rine Bayındırlık Bakanlığınca 
en geç bir sene zarfında yaptı
rılarak valiliğe gönderilir. 

Tasdikli projenin müteşebbi
se veya diğer alâkalılara tev
diinden itibaren en çok bir se
ne zarfında fiilen işe başlan
madığı takdirde kurutma mü
saadesi geri alınarak müteşeb
bisin teminatı irat kaydolunur 
ve hazırlamış olduğu projeler 
üzerindeki hakları sakıt olur. 
Kurutma hakkı ondan sonra 
gelen sıradaki talibe intikal 
eder. Yeni hak sahibi evvelce 
hazırlanmış ve tasdik edilmiş 
olan projeleri bakanlığın tak
dir edeceği bedeli Hazineye 
ödemek şartı ile kullanmak 
üzere istiyebilir. 

Madde 4. — Komisyon bu 
yerin kurutulmasına karar ver
diği takdirde kurutma müsa
adesi alan müteeşbbis, komis
yon tarafından mahallinde tes-
bit edilen bataklık sınırlarını 
yılın en kurak zamanında ma
hallî şartlara uygun sabit işa-

I Ba. K. 

şebbislere bildirilir ve aynı iş
leme tâbi tutulur. 

Kurutma hakkı müteşebbise 
verilmişse avan projenin hazır
lanması için valilikçe gerekli 
tebligat yapılır ve avan proje
nin 1 aydan aşağı olmıyacak 
münasip bir süre içinde hazır
lanarak valiliğe verileceği de 
bu tebligatta açıklanır. Avan 
proje incelenmek üzere valilik
çe Bayındırlık Bakanlığına gön
derilir. Bakanlık bu avan pro
je hakkındaki mütalâasını en 
çok iki ay içinde valiliğe bil
dirir. 

Kurutma hakkının köy tü
zel kişilikleri veya su birlik ve 
ortaklıklarına verilmesi halinde 

I avan proje valiliğin işarı üze
rine Bayındırlık Bakanlığınca 

I en geç 1 sene zarfında yaptırı-
İ larak valiliğe gönderilir. 

Tasdikli projenin müteşebbi
se veya diğer alâkalılara tevdi-

I inden itibaren en çok bir sene 
zarfında fiilen işe başlanmadı
ğı takdirde kurutma müsaadesi 
geri alınarak müteşebbisin te
minatı irat kaydolunur ve ha-

; zırlamış olduğu projeler üze-
• rindeki haklan sakıt olur. Ku

rutma hakkı ondan sonra gelen 
sıradaki talibe intikal eder. 

I Yeni hak sahibi evvelce hazır-
i lanmış ve tasdik edilmiş olan 
I proj eleri Bakanlığın takd ir ede

ceği bedeli Hazineye ödemek 
şartiyle kullanmak üzere isti
yebilir. 

Madde 4. — Maliye Komis
yonunun 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 196 ) 
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ya Su Birlik ve Ortaklıklarına verilmesi halin
de, yukarıki fıkrada işaret edilen tesbit iş
lemini Bayındırlık Bakanlığı deruhde edecek
tir. 

Bataklık sınırlarını yerinde tesbit edecek 
komisyonlara tapu memurları da katılır. 

Madde 5. — Kurutma müsaadesi verilen mü
teşebbise, katı proje yapılması için komisyon 
kararı ile münasip bir süre verilir ve keyfiyet 
valilikçe müteşebbise tebliğ olunur. 

Kurutma hakkı, köy tüzel kişilikleri ve Su 
Birlik ve Ortaklarına verilmişse katı proje valili
ğin işarı üzerine Bayındırlık Bakanlığınca yap
tırılarak valiliğe gönderilir. 

Madde 6. — Katî projeler, bataklık sınırını 
gösteren ve 4 ncü maddede zikredilen plânla 
birlikte valilikçe Bayındırlık Bakanlığına gön
derilir. 

Bakanlık bu projeler halandaki mütalâasını 
en çok üç ay içinde bildirir. Katî projenin Ba
kanlıkça tasdikini müteakip üçüncü maddede 
yazılı komisyon ile müteşebbis arasında, işe 
başlama ve bitirme zamanları ile diğer şartlar 
kararlaştırılarak bir sözleşme akdedilir. 

Sözleşme imzasından evvel müteşebbis keşif 
bedelinin (!% 5) nispetindeki katî teminatı 
malsandığına yatırmak mecburiyetindedir. 

Köy Tüzel Kişilikleri veya Su Birlik ve Or
taklıkları ile yapılan sözleşmelerde teminat 
aranmaz. 

Keşif tutarı (250 000) liradan fazla olan 
sözleşmeler ancak Bayındırlık Bakanlığının 
tasdiki ile kesinleşir. Sözleşmede tâyin edilen 

İçiş. K. 

Kurutma hakkını, köy tüzel kişilikleri veya 
su birlik ve ortaklıklarına verilmesi halinde, 
yukarıki fıkrada işaret edilen tesbit işlemini 
Bayındırlık Bakanlığı deruhde edecektir. 

Bataklık sınırlarını yerinde tesbit edecek ko
misyonlara tapu memurları da katılır. 

Madde 5. — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 196 ) 
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retlerle belirtmek ve bunun 
muntazam bir plânını yaptıra
rak, üç ay içerisinde beş nüsha 
olarak valiliğe vermekle mükel
leftir. 

Kurutma hakkının, köy tüzel 
kişilikleri veya su birlikleri ve 
ortaklıklarına verilmesi halin
de, yukardaki fıkrada işaret 
edilen tesbit işlerini Bayındır
lık Bakanlığı deruhde edecek
tir. 

Bataklık sınırlarını yerinde 
tesbit edecek komisyonlara ta
pu memurları da katılır. 

Madde 5. — Kurutma müsaa
desi verilen müteşebbise, katî 
proje yapılması için komisyon 
karariyle bir seneyi geçmemek 
şartiyle münasip bir süre veri
lir ve keyfiyet valilikçe müte
şebbise tebliğ olunur. 

Kurutma hakkı, köy tüzel 
kişilikleri ve su birlik ve or
taklıklarına verilmişse katî pro
je, valiliğin işarı üzerine Ba
yındırlık Bakanlığınca yaptırı
larak valiliğe gönderilir. 

Madde 6. — Katî projeler, 
bataklık sınırını gösteren ve 
dördüncü maddede zikredilen 
plânla birlikte valilikçe Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlık bu projeler hak
kındaki mütalâasını en çok üç 
ay içinde bildirir. Katî proje
nin bakanlıkça tasdikim mü-
taakıp 3 ncü maddede yazılı 
komisyon ile müteşebbis arasın
da, işe başlama ve bitirme za
manları ile diğer şartlar karar
laştırılarak bir sözleşme akde
dilir. 

Sözleşme imzasından evvel 
müteşebbis keşif bedelinin (% 
5) nispetindeki katî teminatı 
malsandığına yatırmak mecbu-
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retlerle belirtmek ve bunun 
muntazam bir plânını yaptıra
rak üç ay içerisinde beş nüsha 
olarak valiliğe vermekle mü
kelleftir. 

Kurutma hakkının köy tüzel 
kişilikleri veya su birlikleri ve 
ortaklıklarına verilmesi halin
de yukardaki fıkrada işaret 
edilen tesbit işlerini Bayındır
lık Bakanlığı yapar. 

Bataklık sınırlarını yerinde 
tesbit edecek komisyonlara ta
pu memurları da katılır. 

Madde 5. — Tarım Komisyo
nunun 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Tarım Komisyo
nunun 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 196 ) 

H J I . K . 

Madde 5. — Tarım Komisyo
nunun 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Katî projeler, 
bataklık sınırını gösteren ve 4 
ncü maddede zikredilen plânla 
birlikte valilikçe Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilir. Bakan
lık bu projeler hakkındaki mü
talâasını en çok üç ay içinde 
bildirir. Katî projenin Bakan
lıkça tasdikini mütaakıp üçün
cü maddede yazılı komisyon 
ile müteşebbis arasında; işe 
başlama ve bitirme zamanları 
ile gerekli diğer şartlar karar
laştırılarak bir sözleşme akdedi* 
lir. Sözleşmenin imzasından 
evvel müteşebbis keşif bedeli
nin % 5 i nispetindeki katî te
minatı malsandığına yatırmak 
mecburiyetindedir. Köy tüzel 
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süre içinde iş programı gereğince işe başlanma
dığı veya sözleşmenin diğer hükümlerine ria
yet edilmediği takdirde, sözleşme bozularak ku
rutma izni geri alınır ve sözleşmeyi yapan mü
teşebbis ise teminatı irat kaydolunur. 

Ancak mücbir sebeplerden ileri gelen gecik
meler dolayısiyle süre uzatılabilir. Mücbir se
beplerin takdiri 3 ncü maddedeki komisyona 
aittir. 

( S. Sayısı :. 19.6 ) 
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riyetindedir. 
Köy tüzel kişilikleri veya su 

birlik veya ortaklıkları ile ya
pılan» sözleşmelerde -tearinat a-
ranmaz. 

Keşif tutarı (100 000) lira
dan fazla olan sözleşmeler an
cak Bayındırlık Bakanlığının 
tasdikiyle kesinleşir. 

Sözleşmede tâyin edilen süre 
içinde iş programı gereğince 
işe başlanmadığı veya sözleşme
nin diğer hükümlerine riayet 
edilmediği takdirde, sözleşme 
bozularak kurutma izni geri a-
lmır ve sözleşmeyi yapan mü
teşebbisin teminatı irat kaydo
lunur. 

Ancak mücbir sebeplerden 
ileri gelen gecikmeler dolayı-
siyle süre uzatılabilir. Mücbir 
sebeplerin takdiri üçüncü mad
dedeki komisyona aittir. Bu ka
rar, Bayındırlık Bakanlığının 
tasdikiyle tekemmül eder. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu 
kanunun neşrinden önce 5516 
sayılı Kanunun ikinci madde
sinde yazılı mecburiyetler te
kemmül ettirildiği halde katî 
projeleri henüz tasdik edilme
miş olan veya katî projeleri de 
tasdik edilmiş olmasına rağ
men 1. IV . 1952 tarihine kadar 
fiilen kurutma ameliyesine baş
lanılmamış bulunan bataklıkla
ra ait muameleler hükümsüz 
sayılır. Ancak bu kanun hü
kümlerine göre bu gibi batak
lıkların Devlet tarafından ku-
rutulmıyacağı yeniden yapıla
cak tetkikat neticesinde anlaşı
lırsa ilk müteşebbisin hakkı 
mahfuz tutulur. 

GEÇÎCt MADDE 2. — 5516 
sayılı Kanunun geçici maddesi, 
bu kanunun neşri tarihinden 

GEÇlCÎ MADDE 1. — 5516 
sayılı Kanuna göre başlanmış 
bulunan muameleler ne saffet 
da bulunursa bulunsun, 1. IV . 
1952 tarihine kadar fiilen ku
rutma ameliyesine başlanılma
mış ise hükümsüz sayılır. An
cak bu kanun hükümlerine gö
re Devlet tarafından kurutul-
mıyacağı yeniden yapılacak tet
kikat neticesinde anlaşılırsa 
ilk' müteeşbbisin hakkı mahfuz 
tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5516 
sayılı Kanunun geçici maddesi, 
bu kanunun neşri tarihinden 

(S. :#a^sı-:196^ 

kişilikleri veya su birlik veya 
ortaklıkları ile yapılan sözleş
melerde teminat aranmaz. 

Ke t̂f* tutan 250 biri liradan 
fazla olan sözleşmeler Bayın
dırlık Bakanlığının tasdiki ile 
kfiBİHteşan Sörieşmeyse tâyin «di
len süre içinde iş programı gev 
reğince işe başlanmadığı veya 
sözleşmenin diğer hükümlerine 
riayet edilmediği takdirde, söz
leşme bozularak kurutma izni ge
ri alınır ve sözleşmeyi yapan mü
teşebbisin teminatı irat kaydo
lunur. Ancak mücbir sebepler
den ileri gelen gecikmeler do-
layısiyle süre uzatılabilir. Müc
bir sebeplerin takdiri üçüncü 
maddedeki komisyona aittir. 
250 bin liradan yukarı olan iş
lerde mücbir sebepler tahtında 
süre uzatılması karan Bayın
dırlık Bakanlığının tasdiki ile 
kesinleşir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5516 
sayılı Kanuna göre başlanmış 
bulunan muameleler ne safha
da bulunursa bulunsun 1.1. 
1952 tarihine kadar fiilen ku
rutma ameliyesine başlanılma
mış ise hükümsüz sayılır. 

Ancak bu kanun hükümle
rine göre Devlet tarafından 
kurutulmıyacağı yeniden yapı
lacak tetkikat neticesinde an
laşılırsa ilk müteşebbisin hakkı 
mahfuz tutulur. 

Devlet tarafından kurutula-
cağı anlaşılırsa ilk müteşebbis 
maddi masraflarını umumi hü
kümlere göre istiyebilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5516 
sayılı Kanunun geçici maddesi, 
bu kanunun neşri tarihinden 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T'. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

(!. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Ytrcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakam 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı . 
H. Pölatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Ekrem H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

İçiş. K. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ta. K. 

itibaren altı ay sonra yürür
lükten kalkar. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Mal. K. 

itibaren bir sene sonra yürür
lükten kalkar. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ba. K. 

itibaren 6 ay sonunda yürür
lükten kalkar. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

\>m<t .«.. 
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