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sunlşları 345 
1. — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım teşkilâtı, Birleş
miş Milletler ve Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası arasında, Akdeniz 
mmtakası memleketlerine bâzı teknik 
yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkında Kanun tasarısının 
görüşülmesi için geçici bir komisyon 
kurulması (1/213) 345:346 

2. — Hürriyet şehidi Mithat Paşa'nm 
kemiklerinin yurdumuza getirilmesi mü
nasebetiyle İstanbul'da yapılacak tören
de Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
bir heyetin seçilmesi 346 

3. — Ankara Milletvekili H|mid Şev
ket tnce'nin, 1 numaralı Geçici Dilekçe 
Komisyonunun Sabahattin Akyildız hâk-
fondaki kararının Kamutayda görüşül
mesine dair önergesinin geri verilmesi 
hakkında önergesi (4/159) 346 

4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kuruluş ve memnrları kanununda ve 
bu kanuna ek 4862 - 5087 ve 5194 sayılı 
Kanunlara bağlı kadro cetvelleriyle 1951 

Sayfa 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair Ka
nun tasansınuı görüşülmesi için Karma 
komisyon kurulması (1/209) 358:359 

4. — Sorular 347 
A - Sözlü sorular ve cevaplar 347 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in, Sivil Havacılık, 
Hava Endüstrisi, Türk Hava Kurumu, 
Uçak ve Motor Fabrikaları ile Türk Ku
şunun bugünkü durumlarına, Hava Ku
rumuna bağışlanan paraların miktarına 
ve nelere harcandığına dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/331) 347 

2. — Trabzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nun, İçişleri Bakanlığı Müfettiş- " 
lerinden Reşad Akşemiettin'in istifası 
sebeplert hakkında ; jgişleri Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/3İ45Î 047 

3.^—: Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Millî Savunma 
ihtiyaçları için yapılacak istimlâkler hak
kındaki Kanuna göre yapılan istimlâk
lerin sayısına ve bu sebepten açılan tez
yidi bedel dâvalariyle neticşleene dair 
Millî Savunma Bakanlığından sözlü soru
su (0/340) 347 



4. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhu-
riyeti Emekli Sandığının yıllık geliri ile 
gideri miktarına, sandık mensupları için 
ev inşasının düşünülüp düşünülmediğine, 
Emekli Sandığı ile İşçi Sigortalarının 
tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu 
konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/347) 347 

5. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Seyhan İline çeltik ekimine ve kesik 
sulamaya geniş ölçüde izin verilmesinin 
sebeplerine, Marshall yardımından alına
cağı bildirilen D. D. T. nin miktar ve 
tatbikatına ve serbest bırakılan çeltik 
ekiminin Seyhan îli halkının sağlığı üze
rinde yapacağı tesirlere dair Başbakan
lıktan olan sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstün
dağ'm sözlü cevabı (6/349) 347 :356 

6. — Kastamonu Milletvekili Fahri 
Keçecioğlu'nun, Kastamonu Verem Has
tanesinin kifayetsiz olan kadrosunun ik
mal edilmemesi sebebine dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. 
Ekrem Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı 
(6/351) 356:358 

7. — Erzurum Milletvekili Said Ba
şak'm, memlekette bedenen çalışan işçile
rin sayısı ile kaçının İhtiyarlık Sigortasına 
dâhil bulunduğuna, bedenen çalışanlardan 
gayrı bu sigortaya girmesi lâzımgelen ve dâ
hil olan ne kadar vatandaş bulunduğuna, 
İhtiyarlık Sigortasının bedenen çalışan işçi 
zümresini tatmin edip etmediğine ve bu si
gortanın teknik plânının yaptırılıp yaptı
rılmadığına dair sorusuna Çalışma Bakanı 
Nuri -özsan'm sözlü cevabı (6/353) 359:361 

B — Yazılı sorulur ve cevaplar 366 
1. —Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, kırmızı plâkalı resmî 
otomobillerle hizmet otomobillerinin sayısı
na ve yıllık masraflarına dair olan sorusuna 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm yazılı 
cevabı (6/180) 366:372 

Sayfa 
5. — Görüşülen işler 381 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki 
kazman'm, Dilekçe Komisyonunun 5 . 1 . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
222 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe ve Sağlık ve 
Sosyal Yadım Komisyonları raporları 
(4/103) 361:362 

2. — Millî Korunma Kanununa göre 
muhtelif bakanl.klarda ihdas edilmiş olan 
hizmetlere ait kadrolarda yapılan değişik
lik ve ilgaların onanması hakkında Başba
kanlık tezkereleri ve Bütçe Komisyonu ra
poru (3/39, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 
55,56,57,58,59,60,61,181) 362 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, Türk Ceza Kanu
nunun 3038 sayılı Kanunla değişen 435 ve 
436 ncı maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/228) 362 

4. - - Ordu Milletvekili Refet Aksoy'-
un, Körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâ
zı gereçlerden Gümrük Resmi alınmaması 
hakk;nda kanun teklifi ve Gümrük ve Te
kel, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/172) 362:364,365,366,373:376 

5. •— Türkiye - Belçika ödeme Anlaş
masının 13 ncü maddesinin değiştirilmesi 
için Belçika Elçiliği ile teati olunan mek
tupların onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları rapor
ları (1/166) 364,365,366,377:380 

6. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıyme
ti haiz olan eserlerin korunma, bakım ve 
restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri 
kararlaştırmak üzere bir Danışma Kurulu 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Bayındırlık komisyonları raporları 
(1/14) 365 

7. — tsmailoğlu 1310 doğumlu Ahmet 
Demircioğlu'nun hükümlü olduğu cezanın 
affı hakkında Adalet Komisyonu raporu 
(5/35) 365 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ v i 

tik Ttahsil üzerine Jbir yıllık meslekî tahsil 
görmüşJ olan köy ebelerinin, Memurin Kanunu
nun 29İ9 sayılı Kanunla değişen 64 ncü mad
desi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak 
istihdam edilip edilmiyeceği hususunun yorum
lanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresinin 
bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan birer 
üye alınarak kurulacak Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi, kabul olundu. 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısının, Maliye, Adalet 
ve Bütçe komisyonlarından beşer üye alınarak 
kurulacak Geçici Komisyonda görüşülmesi, 
kabul edildi. 

Tunceli Milletvekili Hıdır* Aydın'm, 2510 
sayılı iskân Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştiren 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve yasaklığı kaldırılan yer
lerle idareten boşaltılmış bölgelerde köy tesi
sine dair kanun teklifinin, içişleri, Tarım, Ma
liye, Adalet ve ve Bütçe komisyonlarından üçer 
üye alınarak kurulacak Geçici Komisyonda 
görüşülmesi kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 4036 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Başbakanlığın talebi üzerine geri 
verildi. 

istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'm, 
Milletçe Kalkınma Kanunu teklifinin Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Ekonomi Ko
misyonu raporu okundu. Kanun teklifinin önce 
Anayasa Komisyonuna verilmesi kabul olundu. 

Sorulardan evvel gündemde bulunan diğer 
maddelerin görüşülmesi hakkındaki önerge, bu 
Birleşime mahsus olmak üzere kabul olundu. 

Haziran - Kasım 1950 yıllarına1 ait rapor ile 
Aralık 1950 - Şubat 1951 aylarına ait rapor 

hakkındaki Sayıştay Komisyonu raporlarının 
görüşülmesi, 29 . V I . 1951 Cuma Birleşimine bı
rakıldı. 

Hikmet Muratoğlu, Lûtfi Erendor ve Aziz 
Korukoğlu'nun terfi müddetleri hakkındaki Di
lekçe Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Refah vapurunda ölen askerî şahısların şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sa

yılması hakkındaki kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'm, yurdun 
muhtelif yerlerinde vukua gelen heyelanlara ve 
bu husus için Bütçeye konan tahsisata dair so
rusuna, Bayındırlık Bakanı cevap verdi. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Bir
leşmiş Milletler Avrupa iktisadi Komisyonu
nun çalışmalarından memleketimiz için sağla
nan faydalara, mezkûr komisyonca yayınlanan 
eserlere ve iktisaden geri kalmış memleketlerin 
kalkınması için ne gibi tedbirler alınması tavsi
ye olunduğuna dair sorusunu, Dışişleri Bakanı 
cevapladı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cı giller'in, Millî Savunma ihtiyaçları için 
yapılacak istimlâkler hakkındaki Kanuna gö
re yapılan istimlâklerin sayısına ve bu sebepten 
açılan tezyidi bedel dâvalariyle neticelerine, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının yıl
lık geliri ile gideri miktarına, sandık mensup
ları için ev inşasının düşünülüp düşünülmedi
ğine, Emekli Sandığı ile işçi Sigortalarının 
tevhidi hususundaki /çalışmalara ve bu konuda 
bir kanun tasarısının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair soruları, kendisi oturumda hazır bu
lunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Cemi
yetler Kanunu bakımından 1950 yılı içinde kaç 
cemiyet veya partinin teftiş ve murakabeye tâ
bi tutulduğuna, Demokrat Partinin bu sene 
Adana'da yapılan kongrelerinin kanun hüküm
lerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına, Cey
han Kızılay Kongresi ile seçilen idare heyeti
nin kanuni durumlarına ve yeni bir Cemiyetler 
Kanunu yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna, Adalet t e içişleri bakanları 
cevap verdiler. 

Seyhan İlinde çeltik ekimine ve kesik sula
maya geniş' ölçüde izin verilmesinin sebeplerine, 
Marshall Yardımından alınacağı bildirilen D. 
D. T. nin miktar ve tatbikatına ve serbest bıra
kılan çeltik ekiminin Seyhan ili halkının sağlı
ğı üzerinde yapacağı tesirlere dair sorusu da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı oturumda ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

— 343' — 



Kastamonu Milletvekili Fahri Keçeeioğlu'-
nun, Kastamonu Verem Hastanesinin kifayetsiz 
olan kadrosunun ikmal edilmemesi sebebine 
dair sorusu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
oturumda hazır bulunmadığından, gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'mn, Dev
let sulama kanallarından istifade edenlerin su 
ücretlerine yapılan zam hakkındaki sorusuna, 
Bayındırlık Bakanı cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, mem
lekette bedenen çalışan işçilerin sayısı ile kaçı
nın İhtiyarlık Sigortasına dâhil bulunduğuna, 
bedenen çalışanlardan gayri bu sigortaya gir
mesi lâzımgelen ve dâhil olan ne kadar vatan-

Sözlü soru 
İstanbul Milletvekili Füruzan Tekil'in, İs

tanbul "da Ofis tarafından tâyin olunan un pa
çalından aşağı evsafta un imal eden bâzı değir-

Tasanlar 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Kuruluş ve Memurları Kanununda ve bu kanu
na ek 4862 - 5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağ
lı kadro cetvelleriyle 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı (1/209) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Deniz tuzlalarından yabancı memleket
lere ihraç 'edilmek suretiyle tuz istihsali için ha
kiki veya hükmi şahıslara izin verilebileceği 
hakkında kanun tasarısı (1/210) (Gümrük ve 
Tekel ve Bütçe Komisyonlarına), 

S. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında 4860 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna 
•ek kanun tasarısı (1/211) (Uleştırma ve Bütçe 
Komisyonlarına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan Kültür Anlaşma
sının onanması hakkında kanun tasarısı (1/212) 
(Dışişleri ve Millî Eğitim Komisyonlarına), 

5. — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler 

daş bulunduğuna, İhtiyarlık Sigortasının bede
nen çalışan işçi zümresini tatmin edip etmedi
ğine ve bu sigortanın teknik plânının yaptırı
lıp yaptırılmadığına dair sorusu, Çalışma Baka
nı oturumda hazır bulunmadığından, gelecek 
Birleşime bırakıldı., 

25 . VI . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Çorum Milletvekili 

S. Yırcalı 8. Baran 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

menlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fırınlar 
hakkındaki sözlü soru önergesi İçişleri, Ekono
mi ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/375) 

ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
arasında, Akdeniz mmtakası memleketlerine 
bâzı teknik yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/213) 
(Dışişleri, Tarım ve Bütçe Kmisyonlarına), 

Teklifler 
6. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pa-

mukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mustafa Re-
* şit Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Or

du ve Rize illerinin topraksız yahut az toprağa 
sahip çiftçilerine toprak verilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/262) (Tarım, Adalet, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

7. — Manisa Milletvekili Nafiz KÖrez'in, tâ
biiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
olan 1260 sayılı Kanunun 8 nci maddesini de
ğiştiren 4151 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/263) 
(İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkere 
8. Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in^ 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/197) (Anaya
sa ye Adalet komisyonlarından kurulan Karma', 
Komisyona); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Raporlar 

9. — Dinî yayınlar döner sermayesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu rapo-
riyie Millî Eğitim "?• Komisyonu mütalâası ve 

•Bütçe Komisyonu raporu (1/184) (Gündeme); 
10. — İstanbul Üniversitesi binalarının ya

pımı hakkındaki 4999 sayılı Kanunun birinci 
middesinde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim' ve Bayındırlık Ko
misyonları raporları (1/204) (Gündeme); 

11. — Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavir
liğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 
vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usulle
rine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında bâzı 
değişiklikler yapılmasına dair olan 4353 sayılı 
Kanunda değişiklik yepılması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/172) (Gündeme); 

12. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk 
verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/120) (Gündeme); 

13. — Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevlit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı. Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 

. 1951 O : 1 
dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu^ raporu 
(2/111) (Gündeme); r^ ^ 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/180) (Gündeme); 

15. — Türkiye ile Federal Almanya Cumhu
riyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 
1951 devresinde mübadele edilecek inallara ait 
A ve B listelerini muhtevi Protokolün onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/181) (Gün
deme) ; 

16. — Türkiye - Federal Almanya ödeme 
Anlaşmasının üçüncü maddesi ekinde musarrah 
cari tediyelere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi 
hakkında teati olunan mektupların onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret Komisyonları raporları (1/182) (Gündeme); 

17. — Türkiye - Yoguslavya Ticaret Anlaş--
masına ek listelerin yürürlük sürelerinin uza
tılmasına dair mektupların onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komis
yonları raporları (1/192) (Gündeme); 

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

BAŞKAN — Baskanvekili Mustafa Zeren. 
KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

-^•^ 

BALKAN — Birleşim açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ, KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Hükümeti ile< Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler 
ve Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası, ara
sında, Akdeniz mtntakası memleketlerine bâzı 
teknik yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısının görüşül
mesi için geçici bir komisyon kurulması (1/213) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanının Meclisi 
Âliye bir mâruzâtı vardır, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, gelen kâ
ğıtlar arasında beşinci maddede, Türkiye Hü
kümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası 

345 — 
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îmar ve Kalkınma Bankası arasında, Akdeniz 
mmtakası memleketlerine bâzı teknik yardım
lar teminine dair Anlaşmanın onanması hakkın
da bir kanun tasarısı vardır. Bayram geliyor, 
belki Meclisin biraz tatil yapması ihtimali va
rittir, bu tasarının da müstaceliyeti malûmdur. 
Binaenaleyh Dışişleri, Tarım ve Bütçe komis
yonlarından tensip edeceğiniz, meselâ beşer ki
şilik üyelerden terekküp edecek bir geçici ko
misyonda bu tasarının görüşülmesine müsaade 
buyurulmasını bilhassa istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim gelen kâğıtlar arasın
da bulunan, Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş 
Milletler ve Milletlerarası îmar ve Kalkınma 
Bankası arasında, Akdeniz mmtakası memle
ketlerine bâzı teknik yardımlar teminine dair 
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun tasarı
sının geçici bir komisyonda görüşülmesini Dış- j 
işleri Bakanı teklif ediyor. 

Bu teklifi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Geçici komisyonun Dışişleri, Tarım ve Büt
çe komisyonlarından ayrılacak beşer arkadaş
tan terekküp etmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. Bu komisyonlardan beşer 
kişi alınarak bir geçici komisyon kurulmuştur. 

2. — Hürriyet şehidi Mithat Paşanın kemik
lerinin yurdumuza getirilmesi münasebetiyle İs
tanbul'da yapılacak törende Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek bir heyetin seçümesi. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz ki, 1293 
tarihli Kanunu Esasinin banisi, hürriyet kah
ramanı Büyük Mithat Paşanın * bakıyei izamı 
Taif'ten İstanbul'a getirilmiştir. Bu münase
betle İstanbul'da bir tören yapılacaktır. Baş
kanlık Divanı bu törene Meclisten seçilecek 
birkaç arkadaşın da iştirakini uygun görmüş
tür. İçtüzüğün 219 ncu maddesi mucibince bu 
heyetin gönderilmesi ve adedinin tesbiti oyu
nuza arzedilmek icabetmektedir. Başbakanlık 
beş arkadaş teklif ediyor. 
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Evvelâ bu heyetin gönderilmesini kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Gönderilmesi it
tifakla kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Divanı bu heyetin beş veya 10 
kişi olmasını uygun görmektedir. (On olsun 
sesleri) O halde on arkadaşın gönderilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız şunu arzedeyim ki ; gene İçtüzüğün 
219 ncu maddesi mucibince bu heyette Baş 
kanvekillerinden, kâtiplerden, idareci üyeler
den birer kişi bulunması şarttır. 

Şu halde 10 arkadaşı kur 'a ile Meclis seçe
cek, 3 kişi de İçtüzük gereğince Başkanlık Di
vanından gönderilecektir. Gidecek heyet bu 
suretle 13 kişi oluyor. 

Kur'asını çektiğimiz arkadaşlar bu akşam 
hareket edeceklerdir. 

Avni Başman (îzmir), 
Süleyman Sururi Nasuhoğlu (Kütahya), 
Vacid Asena (Balıkesir), 
İbrahim Subaşı (Antalya), 
Emin Kalafat (Çanakkale), 
Abdullah Aytemiz (Maraş), 
Tarık Kozbek (Konya), 
Nihad Reşad Belger (İstanbul), 
Burhaneddin Onat (Antalya), 
Kemal Türkoğlu (Mardin),. 

3. — Ankara Milletvekili Hâmid Şevket în-
ce'nin, 1 numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu
nun Sabahattin Akyıldız hakkındaki kararının 
Kamutayda, görüşülmesine dair önergesinin geri 
verilmesi hakkında önergesi (4/159) 

Yüksek Başkanlığa 
1 Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 

24 . 5 . 1951 tarih ve 2455 sayılı kararının Ka
mutayda görüşülmesine ait önergemi geri alı
yorum. 

22 . 6 . 1951 
Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket ince 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
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4. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR ' 
1^— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyavıgiller'in, Sivil Havacılık, Hava Endüstri
si, Türk Hava Kurumu, Uçak ve Motor Fabri
kaları ile Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, 
Hava Kurumuna bağışlanan paraların miktarı
na ve nelere harcandığına dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyaeıgiller bu
radalar mı? (Zonguldak'ta sesleri) 

Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Trabzon •Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinden Reşad 
AkşemsettinHn istifası sebepleri hakkında İçişle
ri Bakanlığından sözlü sorusu (6/345) 

BAŞKAN — Mahmut G-öloğlu buradalar mı? 
(Yok sesleri) 

Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Millî Savunma ihtiyaçları için 
yapılacak istimlâkler hakkındaki Kanuna göre 
yapılan istimlâklerin sayısına ve bu sebepten 
açılan tezyidi bedel dâvalariyle neticelerine da
ir Millî Savunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/346) 

BAŞKAN —• Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyaeıgiller buradalar mı? (Yok sesle
ri) îkinci defa bulunmadıklarından soru düş
müştür. 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Saldığının yıllık geliri ile gideri miktarına, san
dık mensupları için ev inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine, Emekli Sandığı ile işçi sigorta
larının tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu 
konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/347) 

BAŞKAN — Bu soru da düşmüştür. 

5. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Seyhan İlinde çeltik ekimine ve kesik sulamaya 
geniş ölçüde izin verilmesinin sebeplerine, Mar-
shall yardımından alınacağı bildirilen D. D. T. 

nin miktar ve tatbikatına ve serbest bırakılan 
çeltik ekiminin Seyhan İli halkının sağlığı üze
rinde yapacağı tesirlere dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'ın sözlü cevabı 
(6/349) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorulara Başbakanlıkça söz

lü olarak cevap verilmesine yüksek delâletinizi 
dileriz: 

1. Bu sene Seyhan ilinde çeltik ekimine ve 
kesik sulamaya geniş ölçüde izin verilmesinin 
esbabı nedir? 

2. Marşal Yardımından alınacağı çoktandır 
bildirilen D. D. T. den ne miktarı memlekete 
gelmiş, ne kadarı Seyhan îline gönderilmiş ve 
sıtma savaşında kullanılmıştır? 

3. Çeltik ekicilerinden D. D. T. tatbikatı 
için Hükümetçe alınması kararlaştırılmış para 
miktarlarını gösteren cetvel, niçin ve ne sebep-
lo sonradan değiştirilmiştir? 

4. Çoktandır başlıyan D. D. T. kıtlığına ve 
karaborsacılığına karşı Hükümetçe ne gibi ted
birler ahnmıştır? 

5. Bu yıl D. D. T. kıtlığına rağmen geniş 
ölçüde serbest bırakılan çeltik ekiminin Seyhan 
İlinde ve bilhassa Ceyhan, Kadirli, Kozan ilçe
lerinde yaşıyan halkımızın sağlığı bakımından 
neye mal olacağı Hükümetçe düşünülmüş mü
dür? 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

BAŞKAN — Söz, Başbakan adına Sağlık ve 
Sosyal Yarım Bakanının. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Sey
han Milletvekili Sayın Dr. Cezmi Türk'ün talep 
ettiği husüsata ait tafsilâû sırasiyle arzedeceğim : 

Bunlardan birincisi : Seyhan ilinde çeltik 
ekimine ve kesik sulamaya geniş ölçüde izin ve
rilmesi sebebi ve Çettik ekiminin halk sağlığı 
üzerindeki tesirine aittir. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, Seyhan' 
ilinde kesik sulamaya izin verilmesi meselesi 
yeni, yani 1951 senesine ait bir keyfiyet değil-
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dir. Bugünkü hal 1949 dan beri devam eden 
durumun bir temadisinden ibarettir. 

Biliyorsunuz ikinci Cihan Harbinin devamı 
sırasında Sıtma ile savaşa devam imkânları ve 
gereken malzemenin temin ve tedariki çok zor 
bir duruma girmişti. Gerek bu zorluk, gerekse 
Seyhan İlinin sıtma bakımından arzettiği önem 
ve dolayısiyle geniş sıtma tezahürleri 3039 sayılı 
Çeltik ekimi kanununun 17 nci maddesine tev
fikan Tarım Bakanlığı ile Bakanlığımızı bida
yette (Osmaniye, Ceyhan, Kadirli, Kozan ve 
Bahçe) ilçelerinde bilâhara da bütün ilde yapıla-
gelen kesik sulama çeltik ekimini muvakkaten 
menetmeye sevketmiş ve bu memnuiyet 1949 
senesine kadar da devam etmiştir. 

Kesik sulamanın yasak olduğu bu devrede 
kanun icabı olarak tamamen mahallî komisyon
ların takdir ve kararma bağlı bulunan daimî 
sulama ekimi ise devam ediyordu. Bu ekimin 
gerektirdiği kayıt ve şartlarla kendilerini tat
min edemiyen bâzı çeltik ekicileri 3039 sayılı 
kanunun 19 ve 20 nci madedlerindeki hususi
yetleri tevile kalkıştılar: 

— Bataklık olmıyan yerlerde suni bataklıklar 
ihdas etmek, gerek bunların ve gerek yazın ku
ruyan küçük birikintilerin daimî bataklık oldu
ğunu iddia etmek suretiyle 3000 metrelik mesa
fe mecburiyetinden kurtulmak; 

— Meskûn köyleri yazın yaylaya çıkıyorlar 
iddiasiyle gayrimeskûn gibi göstermek; 

•—• Bâzı köyler halkım para mukabilinde mu
vakkaten köylerini terketmeye İrza etmek gibi 
birçok şikâyetlere yol açan ve idarî dâvalara 
mevzu teşkil eyliyen muvazaalı yollara baş vur
dular. 

1949 da gerek bu haller dolayısiyle yerine 
getirilemiyen kanuni icapların gerekse Cihan 
Harbi neticesi olarak tahaddüs etmiş müthiş 
şartların tamamen denecek derecede ortadan 
kalktığından ve sıtma salgınlarının önlenmiş 
bulunmasından bahisle çeltik ekicileri : 

1. 3039 sayılı kanundaki bütün sıhhi ve 
fennî hükümlere harfiyen riayet edeceklerini; 

2. Kesik sulama ekimlerinde köy ve bucak
lara kanuni mesafe (50) kasaba ve şehirlere 
(500) metre ise de bu mesafeleri kendi rızalariy-
le (500) ve (1500) e çıkaracaklarını ve daha ya
kın mesafelerde ekim yapamıyacaklarmi; 

3. Çeltik komisyonlarının tavsiye edecekleri 
her türlü tedbiri bizzat alacaklarını, ileri sü-
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rerek kesik sulama ekimi memnuiyetinin kaldı
rılmasını istediler ve diğer bâzı vilâyetler de 
aynı şekilde taleplerde bulundular. Vâki bu 
müracaat ve talepler müştereken Tarım Bakan
lığı ile birlikte tetkik edilerek ekonomik ihtiyaç 
ve icaplara da cevap verilmek üzere (Mardin, 
Maraş, Hatay, Diyarbakır, Gazianteb) vilâyetle
ri mey anında Seyhan İlinin (Kadirli, Kozan, Os
maniye, Bahçe, Ceyhan) ilçelerinde yukardaki 
esaslar ve ihtirazî şartlar dâhilinde kesik sulama 
memnuiyeti kaldırıldı ve bu hal 1951 e kadar 
devam etti ki, bu tafsilâttan da anlaşılacağı 
veçhile Seyhan ilindeki kesik sulama memnuiye
tinin ref'i hâdisesi yukarda da söylediğim gibi 

" bugüne ait bir keyfiyet olmayıp 1949 dan beri 
devam eden halin temadisinden ibarettir.. 

1951 yılında kesik sulama için cereyan eden 
muamelelere gelince; bu muamelenin Seyhan 
ili durumu ile hiçbir alâkası yoktur. Bütün 
yurda şâmil bir keyfiyettir. Şöyle ki : 

Sıtma Kongresinde Çeltik Kanununun bu
günkü icaplara göre değiştirilmesi luzumundaki 
mutabakatımız esasları dâhilinde yeni baştan bir 
kanun hazırlanması zamana muhtaç bir keyfiyet 
idi. Çeltik ekimi mevsimi de yaklaşmıştı. Bu 
itibarla Tarım Bakanlığımızdan Ocak 1951 de 
bir tezkere aldık. Bu tezkerede : (Yılın kurak 
gitmesinden ve henüz kar yağmamış olmasından 
memleket Ölçüsünde kışlık bir hububat sıkıntısı 
çekilmesinin muhtemel olduğundan, binaenaleyh 
ilkbahar zerriyatmın ve bu meyanda yurdun 
gıda vaziyetinde büyük rol oynıyacağı muhak
kak olan çeltik ekiminin geniş ölçüde yapılması 
mecburiyetinden) bahsediliyor, bu meyanda : 
(Mevcut- protokollerin tamamen veya kısmen kal
dırılarak ekimin serbest bırakılması) talep edi
liyordu. 

Bu teklif üzerine iki Bakanlık arasında muh
telif toplantılar yapıldı. Bu toplantıların deva
mı sırasında çeltik zerriyatı yapılan illerimizin 
sayın milletvekilleri de bu toplantıda bulunmak 
arzusunu izhar ettiler. 24 Şubat 1951 Cumar
tesi günü Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyo
nu odasında, Bursa, Maraş, Antalya, Edirne, 
Kırklareli, Kastamonu ve Seyhan milletvekille
rinden bâzılarının huzuru ile ve Ziraat Fakülte
si profesörleri, Tarım ve Bakanlığımız mümes
sillerinin iştirakiyle bir toplantı yapıldı. Bu top
lantıda; Sağlık Bakanlığı mümessilleri şu şekil
de beyanatta bulunarak: 
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1. Sivrisineklerle katî mücadele imkânları I 

mevcut olmakla beraber bütün yurda şâmil ted
bir ve tatbikatın bugünkü sıtma bütçesinin isti-
taat ve kudreti haricinde bulunduğu, 

2. Yurdun her yerinde sîtma savaşı kurul
ları mevcut olmadığından mücâdele harici ka
lan yerlerde D. D. T. tatbikatının lâyikı ile ya
pılamaması yüzünden genel sağlığın korunmaiı 
keyfiyetinin müşkülât arzedeceği, 

3. Marşaf yardımından sağlanacak D. D. T. 
lerle ancak savaşa dâhil köylerde tertibat alına
cağına göre bunun haricinde kalacak köyler ih
tiyacının da önemle göz Önünde tutulması lâzlm-
geldiği ve diğer birçok hususat ayrı ayrı izah 
olundu. Yeni bir çeltik kanunu çıkarılıncaya 
kadar 1950 deki durum dâhilinde muamele ifası 
mütalâası ileri sürüldü. 

Buna karşılık toplantıya iştirak etmiş olan 
sayın milletvekillerimiz Tarım Bakanlığının çok 
haklı endişesine, günün icapları; ekonomik kal
kınma zarureti gibi faktörlerin ilâvesi de lâzım- | 
geldiği mütalâasında bulundular ve: 

A) Sıtma bütçesinin istitaat ve kudreti ha
ricinde görülen cihetlerin Çeltik Kanununun 26 
ncı maddesindeki sarahat dâhilinde çeltik ekici
leri tarafından karşılanabileceğini. 

B) Genel sağlığın korunması müşkül olan 
yerler için bâzı kayıt ve şartlar konabileceğini, 

C) Bizzat toplantıda hazır bulunan Tarım 
Bakanının kendi bakanlığı için getirtmek üzere 
bulunduğu 250 ton D. D. T. den 100 tonunun 
çeltik komisyonları emrine tahsis edeceğini be
yan ettiler. Ve bu beyan ve tasvibe istinaden de 
evvelce kesik sulama ekimi tahdit -edilmiş olan 
il ve ilçeler listesinin tetkikma geçildi. Ve bu 
yerlerden üçte ikisinde tahdidin kaldırılması ka
rarlaştırıldı. Bu suretle de yalnız yukarda ar-
zettiğim ekicilerin kendi rızalariyle kanun dışı 
kabul etmiş oldukları mesafeye ait kayıtlar ka
nun tarifatı dâhiline alındı ve Seyhan îlinin ge
çen senelerdeki protokolünde 1951 de hiçbir su
retle değişiklik yapılmamış oldu.. 

D) 24 Şubatta yapılan toplantıda çeltik 
ekicilerinden Çeltik Kanununun 26 ncı maddesi 
icaplarını yerine getirmek üzere ayrıca bir tah- { 
silâtta bulunulması kararlaştırılmıştı. Bu para- i 
nm ruhsatiye harcı ile birlikte tahsilinin bâzı j 
şikâyetlere yol açacağı mülâhazası ile Tarım Ba- \ 
kanlığı 1 . III . 1951 tarihli vilâyetlere yaptığı | 
tamime 22 Martta telgrafla ek bir tamim daha ' 
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yaptı. Bu telgrafı tavzihan ve bilâhara üçüncü 
bir tamimle (Maksadın muayyen bir para tah
siline ait olmadığı, mahallî çeltik komisyonla^-
rınea lüzum gösterilecek tedbir ve tedârik edil» 
mesi icabeden maddeler ekicilerle münferiden 
temin edilemediği veya topluca temininde fay
da melhuz görüldüğü takdirde ancak para top
lanarak bir elden mahallî çeltik komisyonları
nın işi idare etmesi) bildirildi. Ve tarafımızdan 
da bu husus 12 Nisan 1951 de tekiden illere ta
mim edildi. 

Binaenaleyh ortada Hükümetçe alınması ka
rarlaştırılmış. paraya ait ne bir cetvel vardır, 
ne de sonradan bu cetvel değiştirilmiştir. 

E) Mahallî çeltik komisyonlarının ihtiya
cını karşılıyabilmek üzere 24 Şubatta alınan ka
rarı takiben 21 Şubat 195Î den itibaren D.D.T. 
temini teşebbüslerine geçilmiştir. 

Bir taraftan Mars/hail Yardımına ait 
(500 000) dolarlık serbest kredinin kısmı mü-
himminin memleketin ve dolayısiyle piyasanın 
D. D. T. ihtiyacına hasredilmesi için teşebbü-
satta bulunduk. Diğer taraftan da, 

Başbakanlık kanaliyle Kızılay Derneğinin 
bu vazife ile tavzifini rica ettik. 

İstanbul'da D. D. T. işleriyle meşgul firma
lar adresleri tesbit edilerek bunlardan D. D. T. 
getirtmek istiyenlere gerekli tahsisler için Ti
caret ve Ekonomi Bakanlığı nezdiride tavassut
lara giriştik. 

Dövizini temin etmiş ve fakat getireceği D. D. 
T. yi Amerika'dan çıkaramıyan firmalara .rüc-
haniyet hakkı verilmesi için de delâlette bulun
duk. Ayrıca Zirai Donatım Kurumu satış depo
larının da çeltik komisyonlarının ihtiyaçlarını 
sağlamalarını Tarım Bakanlığından rica ettik. 
Sön defa da Kızılay Derneğinin piyasada nâ
zım rolü oynamasını ve rüçhariiyetli teşebbüs
lere geçirilmesini Başbakanlıktan rica etmekle 
beraber gerekirse fiyat farkı dolayısiyle elinde 
kalacağından endişe edilen miktarların maliyeti 
üzerinden Bakanlığımızca mubayaa edileceği 
hakkında teminatı da verdik. 

F) Bugüne kadar Seyhan İline gönderilen 
D. D. T. miktarına gelince, Marshall Yardımına 
nazaran bu bölgeye verilmesi tasarlanan mik
tar 1950 den 1951 e devreden mevcudundan 
gayrı 22 000 kilodur. Aşağıda da tafsil edece
ğim veçhile Marshall Yardımından henüz 50 
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ton D. D. T. almış olduğumuzdan bu sene devir-
leriyle birlikte bugüne kadar bu bölgeye 7829 
kilo D. D. T. göndermiş bulunuyoruz. 

Bit bölgenin geçen seneki sarfiyatı yekûnu 
10363 kilodur. Bugüne kadar söylediğim gibi 
7829 kilo gönderilmiş olduğuna göre en müşkül 
şartlar muvacehesinde geçen bir sene içinde 
gönderilen miktarın dörtte üçünü bu senenin ilk 
altı ayında göndermiş bulunuyoruz. Tabiî Mars-
hall Yardımından beklenilen partiler geldikçe 
de irsalâtımızı tasarladığımız miktara yani 
22 000 kiloya çıkarmak kararındayız. Marshall 
yardımından sağlanan para ile alman sıtma sa
vaş malzemesi ve bu meyanda D.D.T. işine ge
lince : 

Marshall yardımından faydalanmamız hak
kındaki mukaddem talebimiz üzerine yurdumuza 
muhtelif tarihlerde gelen Amerikalı uzmanlarla 
'hali hazır faaliyet sahamıza nazaran ihtiyaçları
mızın nelerden ibaret olacağı gözden geçirilmiş, 
mevcudumuza ve imkânlarımıza ilâveten çalışma
ların ahenkle seyrini temin edebilmek üzere : 

750 ton D.D.T. ve bu miktara nazaran gerek
li muhallil maddeler ve emülsifikatörlere, 39 
aded remorklu jeep arabası, 34 aded motosik
let, 1440 aded pülverizatöre ihtiyaç bulunduğun
da mutabakata varılmıştır. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, şimdiye 
kadar her sene biraz daha artırılmak suretiyle 
D.D.T. tatbikatında son vâsıl olabildiğimiz had 
1950 yılında 115 tondu. Halbuki sıtma savaşı 
altında bulunan köylerimizin sayısı- 12 381 dir. 
Yalnız senede bir defa tatbik için asgari hesapla 
750 tona ihtiyaç vardı, bunun için de* temin 
olunan 851 bin dolarlık yardımdan nakliyeye ait 
olan 85 000 dolar çıkarıldıktan sonra geriye ka
lan 766 bin doların 633 bin dolarını D.D.T., için 
tefrik icabediyordu ve nitekim biz de böyle 
yaptık ve 1951 yılı içinde hemen mubayaaya ait 
gerekli teşebbüslere de geçtik. 

Bu maddelerin temininde mâruz kalınacak 
müşkilâtı, dolayısiyle memleketimize ithalinin 
tesrii lâzımgeldiğini göz önünde tutarak Vaşin-
gton'daki iktisadi heyetimiz başkanı Nahit Al-
par 'm tavassutu ile vâki müracaatlarımız neti
cesinde yalnız bir defaya mahsus bulunmak ve 
Hükümetimize bir kolaylık ve bir cemile olmak 
üzere bakanlığımız adına Amerika Hükümeti 
Levazım Dairesince bu maddelerin satmalma-
cağı haberini aldık. Mütaakiben de tanzim olu-
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nan mukaveleler hükümlerine nazaran ihtiyacı
mızın hemen tesellümüne geçilerek 1 Mart 1951 
den itibaren parti parti derhal memleketimize 
sevkedileceği neticesine vardık. 

1 Mart 1951 hulul etmişti, mukavele hüküm
lerine Devlet Bakanlığımızın ve Vaşington'daki 
Türk Ekonomi Heyetimiz Başkanının bütün gay
retlerine rağmen gerekli malzemenin tesellümü 
Kore harbi icapları olarak neticelenemiyordu. 

Bu durum krşısmda bilhassa sıtma mevsimi
nin de başlamış olması münasebetiyle müracaat
larımızı Ankara'daki İktisadi îş Birliği Genel 
Sekreterliğimizin de inzimamı muavenetiyle teş
mil ve teşdit ettik. Vaşington'daki Türk Eko
nomik Heyetimiz Başkanının takdire lâyık gay
ret ve emekleri neticesi olarak birinci parti elli 
ton D. D. T. nin yola çıkarılmış olduğu habe
rini aldığımızdan çok zaman geçmemişti ki, Va-
şington Büyük Elçimizin işarına atfen Dışişleri 
Bakanlığımızdan 3 . V . 1951 tarihli bir yazı al
dık. Bu yazı da: 

(Bakanlığımız ihtiyacı için mubayaa etmek
te olduğumuz D. D. T. lere Amerikan makamla
rınca el konulmakta olduğundan firmaların tes
limatı vaktinde yapamıyacakları ifade ettikleri 
ve bu vaziyet karşısında gerekli perioritenin 
temini için Vaşington'daki E. C. A. vasıtasiyle 
N. P. A. yani Amerika Millî İstihsal otoritesine 
müracaat edilmiş olmakla beraber keyfiyetin 
bir kere ele Ankara'daki Amerikan Askerî Mis
yonu Başkanlığınca Vaşington nezdinde destek
lenmesi lâzımgeldiği) bildiriliyor; ve ayrıca Mil
lî Savunma Bakanlığımız nezdinde teşebbüsle
re de geçildiği ilâve ediliyordu. 

Keyfiyete bu şekilde ıttıla hâsıl eder etmez 
Dışişleri Bakanlığımızın kıymetli teşebbüslerini 
takviye zımnında biz de ayrıca harekete geçtik. 
El konulan malzemelerimizin tercihli muamele
ye tâbi tutularak bir an evvel yurdumuza şevk
leri hususunda yazılı olarak yaptığımız teşeb
büslere ilâveten icabeden bütün dairelerle gü
nü gününe ve saati saatine temas temin ettik. 
Neticesi olarak da 31 Mayıs 1951 de iktisâdi îş 
Birliği Genel* Sekreterliğimizden (Ankara'daki 
E. C. A. Misyonu Başkanlığının ilgili Amerikan 
Askerî makamları ile yaptığı temas neticesinde 
bu makamın işarlarına atfen D. D. T. nin Ttirki-
yenin askerî programlarının tahakkuku için el
zem bir madde olduğu keyfiyetinin mucip se
bepleriyle Amerika'ya bildirilmiş olduğunu ve 

— 350 — 



B : 94 25. 
bu itibarla D. D. T. nin tercihli muameleye tâ
bi tutulmasının Vaşington'a tavsiye edildiği) 
haberini aldık. Takip eden günlerde de Nahit 
Alper'den aldığımız 11 Haziran 1951 tarihli tel
grafta (verilen tercihli müsaadeye istinaden bir 
kısım D. D. T. lerin 26 . V . 1951 de vapura yük
lendiği , beklenmedik bir arıza çıkmadığı tak
dirde, bakiyei matlûbumuzun da Haziran sonun
dan evvel vapura yüklenmiş olacağı) bildiril
miştir. 

Binaenaleyh, verdiğim malûmattan, da anla
şılacağı veçhile, hayati bir ehemmiyeti olan D. D. 
T. nin ve diğer yardım malzemesinin (talihsiz
lik ....) diye tavsif edebileceğim gayrikabili içti
nap dünya ahvali dolayısiyle maalesef memleke
te gelmiş olması dört ay gecikmiş bulunuyor. 
Ancak bu gecikme hâdisesi dolayısiyle alınacak 
tedbirleri ihmal etmiş değiliz. Bir taraftan pi
yasanın, dolayısiyle halkın mahallî belediyele
rin ve çeltik komisyonlarının ihtiyaçlarını temin 
edecek bütün tedbirlere baş vurmaktan hali 
kalmadık ve icabeden lüzumlu tavassutlara da 
giriştik. Diğer taraftan da sıtma savaşı teşek
küllerimizin ihtiyaçlarını daha bugünden elde 
bulundurduğumuz stoklarla, Kızılay Derneğimi
zin kıymetli yardımları ile, hiçbir maddi* feda
kârlığı esirgemeden kıyıdan köşeden toplıyabil-
dikleriınizle geçen seneki sarfiyata muadil bir 
hadde çıkardık ve yurdumuzda sıtma âfetinin 
tahribatını yoketmeye matuf iman ve kanaati
mizden bir zerre feda etmedik, bu vadide ver
diğimiz sözü yerine getirmeye çalıştık, çalışıyo
ruz ve kısa bir zamanda kavuşacağımız bol im
kânlarla da gecikmenin bais olduğu aksaklıkla
rı telâfi edeceğiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Yüksek Heyeti
nize önce şunu arzetmek isterim ki, bu verdiği
miz sözlü soruları üç Seyhan milletvekili arka
daşlar olarak veriyoruz; yalmz, beyanını arka
daşlarım bendenize bırakıyorlar. İçtüzük mu
cibince bunu tebarüz ettirmek isterim efendim. 

Biz sualimizi sayın Başbakandan sormuştuk. 
Çünkü bu meselenin evvelâ Dışişleri Bakanlığı 
ile, sonra Başbakanlıkla, Ziraat Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı ile, yani muhtelif bakanlıklar
la ve Hükümetin aldığı kararlarla yakından ve 
candan alâkası olduğunu biliyorduk. 

Sayın Başbakan öyle tensip buyurmuşlar, sa-
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dece sayın Sağlık Bakanını tavzif etmişler. 
Kendileri bütün Hükümetin, evet, her Hükümet 
şubesinin icraatını tekabbül ederek müdafaa 
zaruretinde kaldıkları ve üzüldükleri için özür 
dilerim; suali ben sordum, fakat üzülmelerine 
vesile olan ben değilim. 

Aziz arkadaşlarım, memleketimizde çeltik 
ekiminin tarihi eskidir. Cümlenizce malûmdur. 
Fakat Çukurova'daki tarihi bizim için çok mü
himdir. Yüksek heyetiniz bilmektedir ki sıtma
nın ana yurdu Anadolu'dur. isa 'dan beş asır 
önceden beri bu memlekette sıtma vardır. Hattâ 
İpokrat dahi en güzel eserini sıtma üzerinde 
yazmıştır. Çünkü Anadolu'ludur. Bu memleket
ten sıtmayı kaldırmak, tarihî bir numaralı millî 
düşmanımızı kaldırmak demektir. 

Sağolsunlar 1926 dan beri bu dâvaya başlı-
yanlar mevcuttur. Bilhassa merhum Refik Say
dam bu dâvaya büyük hizmetler yapmıştır. Fa
kat C. H. P. iktidarının son devrinde bu iş geri 
gitmiştir. 43 te memlekette büyük ağır bir sıtma 
epidemisi olmuştur. O zamanın meclisi sıtma ile 
olağanüstü savaş diye 6 milyondan fazla para 
harcıyarak kanununu çıkarmıştır. Bununla sıt
mayı yine binnisbe kendi normal mecrasına ge
tirmiştir. Muhtelif siyasi şahsiyetler tarafından 
geçmiş iktidar zamanında basında beyan edilen 
sözlerin pek objektif olmıyan değerine dikkat 
etmek lâzımdır. Memlekette tam bir muvaffaki
yetle sıtma mücadelesi yapıldığından bahsetme
si eski iktidarın sadece bir siyasi mübalâğasın
dan ibarettir. Aslında sıtma bu memlekette tü
kenmemiştir. En son istatistiklere nazaran sene
de Devlet eliyle iki milyon vatandaşa sıtma teda
visi tatbik olunmaktadır, yok oldu kalktı artık 
sıtma dedikleri devirde. Başbakanlık istatistik 
Umum Müdürlüğünün resmî neşriyatına naza
ran senede iki milyon vatandaşa sıtma tedavisi 
tatbik edildiği anlaşılmaktadır. îşte vaziyet bu 
iken, biliyorsunuz son devirlerinde geçmiş ik
tidar her tarafa taviz, verdi her tarafa iyi gö
rünmek için bol bol va'itlerde bulundu. Birçok 
imkân1 ar yaratmak için bunu yapmak mecburi
yetinde idi. Bu meyanda da maalesef elde mev
cut Çeltik Kanununun geriliğini! ve memlekete 
olan zararını dikkate almadan ekicilere imkân
lar verdi. Maamafih onlar.n verdiği imkânlar 
bugünkü iktidarın verdiği imkânlar kadar de
ğildir. 

Sayın Bakan bunu ekonomik icap ve ihtiyaç-
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lara göre yaptık dediler. Memleket kurak gidi- ı 
yor, açlığı önlemek için çeltiğe müsaade ettik 
diyorlar. Halbuki Memlekette kıtlık mevzuuba-
his olunca evvelâ buğday düşünülür. Bunun da 
en iyisi Mardin ve Urf a 'da olur ki; (Havran 
buğdayı)... Bunun için oralarda geniş ziraat 
yapılması için vatandaşlar tarafından çok müra
caatlar yapıldı. Hattâ oralarda bu iradın kendi
lerine verilmesi ve istihsal edilmesi de söylendi. 
Kabul olunmadı. Bunu Mardin'li ve Urfa'lı ar- I 
kadaşlarımız benden çok da, iyi bilirler. Halbu
ki açlığı önliyeceğiz diye! çeltik ekimine müsaade 
etti, geniş ölçüde serbest bıraktı. Bu dâvanın 
şu dâva olmadığına şu tezat vaziyet göstermek
tedir. Takdirinize arzediyorum. 

Yine şunu arzedeyim ki, ekonomik icap ve 
ihtiyaçlara cevap vermek maksadiyLe dahi pi
rinç istihsalini böyle başıboş bırakmak doğru 
birşey değildi. Çünki pirinç bizde halk yığınla
rının istihlâk ettiği bir gıda değildir. Pirinç is
tihsal ediyoruz fakat ihraç etmiyoruz. Bilhassa 
Çukurova'da istihsal edilen pirinç, kalitesi geri 
olduğu için iç piyasalarda da Devlet müessese
lerine, Millî Savunma Bakanlığına satmak için 
çalışırlar. Üstelik dünyadaki pirinç zeriyatı, bi
zim çeltikçi arkadaşlarımızca çeltikçiliğin ana 
yurdu gibi gösterilen italya'daki zeriyat göste
riyor ki, büyük arazide yapılan çeltik verimi 
daima az olmaktadır. Halbuki küçük arazi par- J 
çalarında yapılan çeltik zeriyatmdan, yani kü- i 
çük çiftçi bundan daha çok verim temin etmek- \ 
tedir. Meselâ İtalya'da Piyemonte'de en büyük ! 
çeltik ziraati yapılır, dekarına yani dönümüne 
460 kilo alırlar. Halbuki Emilya bölgesinde daha 
küçük çeltik ziraatı yapıldığı için dekara 580 j 
kilo pirinç düşer. Bizimkiler gibi 4000, 5000 ve 
6000 dönüm hesaplanmaz. Bizim memleketimiz
de düme kadar en çok Seyhan ilinde, olduğu gi- ! 
bi bugün de en ileri Seyhan ili gitmiştir. Kas- J 
tamunu'yu mukayese yapıyorum. Kastamonu'da i 
küçük işletmelerde dekara muhtelif senelerde 
vasati olarak arzediyorum, 328, 319 kilodur. Sey
han çeltik ziraati iptidai, asyayi büyük işletme 
şeklinde olduğu için dekara 280 ve 210 kilodur. 
Ancak vilâyetimiz içinde Atatürk'ün öldüğü se- I 
ne 2014 hektar ekilirken C. H. P. iktidarı zama- I 
nmda 3971 hektar edilmiş ve dekar başına ran-
dıman yukarki miktara düşmüştür. Demokrat 
Parti iktidarı da bunu üç misline çıkarmış ve ni
zami olarak bu üç kazamızda 8 bin hektar arazi j 

.1951 0 : 1 
i ekilmiştir. Umumiyetle çeltikle meşgul olanlar 

ve bu bölgelerde çalışmış olan idare âmirleri pek 
iyi bilirler ki, çeltik kanuniyle alman müsaade
den başka pratikte ;% 20 kadar fazla bir ekim 
yapılır. Bu itibarla bu sene çeltik ekilen arazi 
100 bin dönümü bulmuş demektir. 

Bu bölgelere gidip görmenizi tavsiye ederim. 
Ziraat memleketi başka, iptidai ham madde 

I memleketi başkadır. Ziraat memleketinde ziraat 
i bölüm bölüm ayrılmıştır. Ziraat bölgeleri teşek

kül etmiş ve bu bölgelerde de ihtisas tarlaları 
vücut bulmuştur. Ekiciler ihtisasları dâhilinde 
ekim yaparlar, istikrar vardır. Halbuki bir ipti
dai ham madde memleketi şeklinde ziraat ise 
göçebe bir ziraattır. Bu sene buraya, şuraya, eker. 
Bilhassa çeltik ekimi için bataklık yapacak, su ge
tirecek yer ararlar. Bu yüzden köylerde, civar 
köylerde istikrar kalmadı. Köylünün elinden top
rakları yüksek kiralarla alınır, 3 - 5, dönüm top
rağı olanlar verir kaçar, olmıyanlar bu sivrisi
nekler ve çamur ummanı içinde birçok kurban 
vermeye mahkûm kalırlar. Bunun ilâcı bu de
ğildir. Bilâkis vatandaşın yahatma, sıhhatine, 
hakkına zarar vermiştir ve verecektir, malesef. 
Ben temas etmek istemiyorum. Sayın Bakan te
mas ettiler. Onun için söylüyorum. Çeltik ziraati 
yapan milletvekilleri geldiler, 29 Şubatta bir ka
rar aldılar, dediler. Maalesef bizim bölgenin ve 
civar vilâyetlerin milletvekili arkadaşlarımızdan 
bu çeltik ekimini geniş mikyasta tatbik etmekte 
olanlar vardır. Arkadaşlarım beni mazur gör
sünler. Bir hekim olarak şunu arzedeyim ki, her 
hekimin kendisine hasta getirsin diye çeltik zira-
atine taraftar olması lâzımdır, fakat insan ola
rak hiçbir hâkim bu memlekette çeltik zıraatinin 
ileri gitmesini istemez. Çeltik ziraati yapan sayın 
milletvekili arkadaşlarımdan istirhamım şudur : 
Evvelâ vatandaşlarımızın hayatını ve hakkını 
sağlıyalım. Sonra sermayemizin menfaatini, kârı
nı düşünelim. 

D. D. T. buhranına gelince: Sayın Bakan uzun 
tafsilât Verdiler. Memlekette hakikaten bir D. D. 
T. buhranı vardır, bölgemizde kara borsada ki-
losüsu 12 liraya dâhi bulunmamaktadır. Sağlık 
Bakanı köşe bucak arayıp 8 liradan topladıkları
nı beyan ettiler. Bu her yerden toplananların 
geçen sene ne olduğunu biliriz. • Çukurova 'daki 
Yeşilkurt hikâyesi meydandadır. Memleketimizde 
maalesef bir D. D. T. karaborsacılığı başlamıştır. 

j Sağlık Bakanı buna karşılık, Amerika'dan 
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yüklenmiş olan 50 tonla çare bulacaklarını beyan 
ettiler. Bunun 22 tonunu Çukurova'ya tahsis ede
ceklerinden bahsettiler. 

Sıtma mevzuuna alınmış 12 281 köy olduğunu 
ve« bunlar için yalnız bir defa D. D. T. tatbikatı
na geçersek 750 ton kadar ilâç ister dediler. 
Artık kendilerini, kendi buyurdukları rakam
larla başbaşa bırakıyorum. 

D„ D. T. ilâcını bilhassa sıtmalı yerlerde ve • 
bataklıkların yanı başında yaşamaya mahkûm 
köylerde sık sık yapmak lâzımdır. Kaldı ki ar-

•, kadaşlar, bu sene, munis geçen kış dolayısiyle 
Şubattan evvel sürf elerini bırakmışlar, yani 
dört aydır sivri sinekler, en kurak geçen Silifke 
ovasında dahi bu yüzden şikâyetler feryat ha
line gelmiştir. Bununla arzetmekten maksadım, 
antimolojik olarak sivri sinek vehameti çok er
ken başlamıştır. Sayın Bakan buradaki beyan
larında Şubattan itibaren D. D. T. tedarikine 
geçmiş olduklarını ifade ettiler ki, bu işte çok 
geç kalınmıştır. Bu geç kalmadan dolayı şikâyet 
olmaktadır ve olacaktır. Netice olarak tropika 
başladığı zaman bu facia birçok bölgelerde he
pimizin gözü önünde cereyan edecektir. Vatan
daşlarımızın şikâyetleri acıklı, acıklı gelecektir. 
Ben aylarca evvel Marshall Plânından, neşredi
len broşürlerin birinde yurdumuzdaki sıtmanın 
D. D. T. ile önleneceğinden bahsedildiğini gör
düm. Halbuki el'an D. D. T. temin edilemediği 
arkadaşımızın ifadesinden anlaşılıyor, D. D. T. 
temini büyük bir talihsizliğe uğramıştır, diyor
lar. Halkımız dahi sıtmanın D. D. T. ile gideri-
lemiyeeeği anlaşılmış zira D. D. T. kıtlığına düş
müş vaziyetteyiz. 

Onun için işin teferruatına ve facianın içine 
girmek istemiyorum çünkü gelecek aylarda, bil
hassa bizim bölgemizde bunun faciasını zaman 
gösterecektir, yalnız kemali ciddiyetle Tarım 
Bakanına, Sağlık Bakanına ve Hükümete şunu 
arzetmek isterim ki elde mevcut Çeltik Kanu
nunu Hükümet iyi tatbik edememektedir. Size 
buradan tatbik olunmıyan bir kaç maddeyi tas
rihle arzetmek işitiyorum: 

Aziz arkadaşlarım, 1326 tarihli Pirinç Zira
atı hakkındaki Kanunun birinci maddesi dahi 
bugün elimizdeki Çeltik Ziraati Kanunundan 
ileridir. Mevcut kanunun üçüncü maddesi ise: 

«Çeltik ekimine çok elverişli yerlerde her 
on günde bir 48 saat suyun kesilmesini» âmirdir. 

Geniş çeltik ziraati yapanlarla. 3-5 bin dö- j 
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nüm üzerinde bununla meşgul* olanlar gerekli 
tedbirleri almazlar. Bunlarda parti farkı yok
tur. C. H. P. li, D. P. li birleşmişler. Ceyhan'da, 
Kozan'da, Kadirli'de geniş mikyasta çeltik ekil
mekte ve geniş mikyasta kazanılmaktadır. Eken
ler kazansınlar, kâr etsinler, fakat hakkımızın 
sağlığını her işin başında görsünler. 

Yine bu kanunda ark yerlerinin kazıklarla 
gösterilmesi lâzım gelmektedir, böyle bir şey 
yapılmamaktadır, köyler vardır ki, yolları ka
panmıştır, halbuki şoselere yaklaşmaması lâ
zımdır. 

Sonra kesik sulama takip edilecek yerlerde 
daimî bir kontrol lâzımdır, bunun bilhassa mer
kezden. gelecek müfettişlere yaptırılması lâ
zımdır. 

Yine aynı kanunun 24 ncü maddesi, amele 
ve bekçiler için en aşağı yerden bir metre yük
seklikte barakaların yapılması, pencere ve ka
pılarına teller geçirilmesi, yataklarına cibin
likler verilmesini emretmektedir. Halbuki bu 
barakalar ve teşkilât yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
CEZMl TÜRK (Devamla) — Yine işçilerin 

güneş doğmadan işe başlamamaları ve güneş 
batmadan bir saat evvel paydos yapması lâ
zımdır. Yani kanunun 25, 26 ve diğer madde
lerinin tamamiyle tatbiki icabetmektedir. 

Son suale geçiyorum; Hükümetten bunu dü
şünüp düşünmediğini sormuştum. Maalesef bir 
şey düşünmediği anlaşılıyor. Hükümet bu der
de deva olarak kâfi derecede D. D. T. temin 
etmeden geniş, ölçüsüz olarak çeltik ekimine 
müsaade etmiştir. Elde kâfi miktarda D. D. T. 
yoktur. Bunun faciası sonbaharda görülecektir. 
O vakit Hükümetin karşısına çıkaracağımız 
zayiat listesine ne cevap vereceği merak mev
zuudur. İlerde birbirimizin başını çok ağrıt
mamak istiyorsak hükümetin âcil kararlar al
masını isteriz. Bu böyle olmakla beraber çeltik 
ekiminin serbest bırakıldığı yerlerdeki vatan
daş hayatının herşeyden üstün tutulmasını ay
rıca istiyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Ar
kadaşlarım, Cezmi Beyin izahatını dinlediniz. 
Fakat müsaadenizle bu izahatın eksik olduğu
nu yerinde olmadığını ve birçok hakikatlerin 
bu izahatta ifade edilmediğini arzetmek iste-
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rim. Evvelemirde bu memlekette en ziyade mu
vaffak olan teşebbüs varsa o da sıtma mücade
lesidir. Bınra gerek eski iktidar zamanında 
ve gerek şimdiki iktidar zamanında bütün mil
let böyle görmüş, böyle anlamış ve böyle tak
dir etmiştir. Bugün, bâzı istatistiklere istinat 
ederek, Hükümet iki milyon kinin dağıtmış ve 
saire dediler. Buna lüzum yoktur. Sıtma mü
cadelesi yapılan köylerimize gitsinler, sorsun
lar. Köylüler, «eskiden tatlı tatlı kaşınıyorduk, 
çünkü sivrisinek vardı şimdi arasıra bunu arı
yoruz» diye cevap veriyorlar. 

Bugün yapılan fennî muayenelerde dalak 
endeksi fevkalâde azalmıştır, yüzde yarıma, 
bire inmiştir. Binaenaleyh böyle gayet muvaf
fak olmuş bir mücadeleyi bu şekilde kötüleme
nin her halde iyi bir tesir yaratmıyacagını 
zennediyorum. 

İkincisi, bugün sıtma savaşı bütün dünyada 
D. D. T. ile yapılmaktadır. Artık kinin tevzi
atı yapılmıyor. Kanun mucibince çeltik zeri-
yatı iki şekilde yapılmaktadır -. Kesik ' sulama 
ile, bir de daimî sulama usulü ile. Daimî sula
maya müsaade edilen yerlerin köylerden, şe
hirlerden, kasabalardan, sayfiye yerlerinden 
en az 3 bin metre uzakta olması lâzımdır. Fa
kat kurutulması mümkün olmıyan ve yazın 
dahi devam eden ve daima sıtma yapan batak
lıklar varsa ö zaman orada, köyün dibinde 
dahi olsa, çeltik ekilmesine kanun müsaade 
ediyor. Çünkü o. bataklık kurutulmadan - ze-
riyat yapılsın yapılmasın - mademki sıtma 
tevlit ediyor, o halde lâzımgelen tedbirler alın-, 
mak suretiyle orada çeltik zeriyatma müsaade 
etmenin memleket ekonomisi bakımından fay
dalı olacağı kanaatine varılmıştır ve bu suret
le karar alınmıştır. \ 

Kesik sulamaya gelince; kesik sulama yine 
kanun mucibince ancak köylerden ve kasaba
lardan 50 metre mesafede yapılır. Şimdi bu 
sıtma mücadelesi, doğrudan doğruya batak
lıklara, şuraya buraya D. D. T. dökmek has
talara kinin vermek suretiyle veya diğer usul
lerle tedavi etmek esasına inhisar etmiyor. 
doğrudan doğruya bataklık civarında ve ziraat 
yapılan yerlerde kalıcı D. D. T. kullanılıyor. 
Bu, evlerin duvarlarına sıkılıyor ve 3 - 5 ay 
duvarlarda kalıyor. Bunun için elimizde mi
yarlar vardır. Köylerde ev ve hattâ kulübe
lerde kalıcı D, D, T. yapıldığı zaman batak-
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lıkta yetişen sivrisinekler duvara konar. Du
varda bulunan D. D. T. ayağına intikal eder 
ve 3 - 5 dakika zarfında kıvrılır, düşer ve ölür. 
Yani ısırmaya vakit bulamaz. Bugün İtalya'da 
ve Amerika'da bu kesik sulama usulü saye
sinde kapıların önünde bile çeltik ekimi yapı
lıyor. Binaenaleyh böyle mübalâğalı şekilde 
memleket efkârı umumiyesini, sıtma mücade
lesinin bir iş yapamadığı noktasına imale etme
nin iyi bir tarzı hareket olmodığmı arzetmek 
isterim. 

Sonra, bu işin bidayetinden beri memlekete 
100 tondan fazla D. D. T. ithal edilmiştir. Fa
kat biz bu sene 750 ton yani eskisinin yedi 
misli fazla ithal ediyoruz. Bize söz veren ve 
bizimle bu hususta mukavele akdeden ve imza 
veren bir Hükümete elbette itimat etmemiz 
ve ona istinaden işlerimizi tanzim etmemiz 
yersiz bir hareket olmamak icabeder. Fakat 
nagehzuhur Kore harbi yüzünden Amerika bize 
söz verdiği D. D. T. yi vaktinde yetiştiremedi. 
Maamafih yine 750 ton D. D. T. gelecektir. 
Bununla beraber ve bundan ayrı olarak birçok 
teşebbüsler sağlamak imkânını temin ettik. 
Sıtnta mücadelesi için Mart ayından beri sar-
fettiğimiz D. D. T. miktarı geçen ve evvelki 
senelere nispetle fazladır. Dışardan getirtilmiş 
D. D. T. olmadığı halde geçen seneden artan
ları ve birçok fedakârlıklarla elde ettiğimiz 
O. D. T. lerin hepsini sarfettik ki bu miktar 
geçen ve evvelki sene yapılan sarfiyattan daha 
fazladır. Binaenaleyh hiçbir endişeye lüzum 
yoktur. Ben Sağlık Bakanı olarak size katî 
olarak temin ederim ki, bu sene geçen seneki 
gibi kesik sulamaya müsaade ettiğimiz halde, 
bu seneki sıtma hâdiseleri geçen ve evvelki 
seneden daha az olacaktır. (Bravo sesleri al
kışlar) 

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

Bakan eksik, yerinde olmıyan birçok hakikati 
ketmettiğimden bahsile beyanatta bulunduğu
mu söylediler. Teknik meselenin teferruatına 
girmek istemedim. Eksik buldukları noktalar 
varsa şimdi itmam buyurdular. En muvaffak te
şebbüs sıtma mücadelesidir buyurdular. Namı
nı hürmetle andığım Refik Saydam sıtma mü
cadelesini kurmuştur. Sıtma tamamen ortadan 
kaldırılmış değildir. Muvaffak olmak başka 
sıtmayı kaldırmak başkadır. Bu arada şunu da 
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tekrar arzedeyim ki: İstatistik Umum Müdür
lüğünün verdikleri istatistiklerde iki milyon 
vatandaşın sıtma tedavisine mecbur olduğunu 
gösteriyor. Bir hekim olarak, orta seviyeli bir 
hekim olarak hepimiz biliyoruz ki sıtma bugün, 
Eetikilo andoteryal sistemi hastalığıdır, tama
men ortadan kalksa dahi sıtma plâzmodisi elli 
sene daha insanlarda yaşıyaeaktır. Kininle, D. 
D. T. ile ortadan kalkan bir hastalık değildir. 
D. D. T. sivrisinek içindir. Sayın Bakana bu 
hususu açıklamak isterim. 

3 ncüsü sıtma bulunan köylere gitsin buyur
dular. Sıtma bölgelerine çok gitmiş bir vatan-
daşmızım. Sivrisinek insanı tatlı tatlı kaşındır
maz acı acı kaşındırır, ve çok fena taciz eder. 

1926 da Adana'da bir dahiliye mütehassısı 
vardı bugün 18 dahiliye mütehassısı mevcuttur. 
Yina 1926 da 17 doktor olan Adana'da bugün 
95 doktor var. Bütün bu doktorların protokol 
defterleri tetkik edilirse görülür ki, müracaat 
eden hastalara konan teşhislerin % 52 sini sıt
ma hastalıkları teşkil eder. Çünkü sıtma hasta
lığı muhtelif şekillerde tezahür eder. Bu itibar
la sıtma, zannedildiği kadar ve siyasi ağızlarda 
yapıldığı kadar kolaylıkla ortadan kaldırıla
cak ve hele Anadolu'dan kaldırılacak bir has
talık, bir âfet değildir. 

Dalak endeksi yüzde yarıma inmiştir, dedi
ler. En yeni telâkki ile sıtmanın böyle ölçülme-
diğini bir kere daha arzederim. Retikilo - ando
teryal sistemde cinsi şekillerin ne kadar dura
cakları ve dalağı ne derecede büyütecekleri 
cümleye malûmdur. 

Sıtma savaşı D. D. T. ile yapılır diyorlar. 
Arkadaşlar, sıtma savaşı değil, sivrisinek müca
delesi D. D. T. ile yapılır. Sıtma yine sıtma ilâç
ları ile tedavi edilir. Bunların tesirleri tam ve 
kesin değildir. Bugün dahi elimizde nükse kar
şı bir ilâcımız yoktur. En yenileri dâhil. Çeltik 
ve bataklıklardan bahsettiler. Sorumun esası 
budur arkadaşlar. 

Kesik sulama bizde bilfiil yapılamaz, arklar 
müsait değildir. Çeltikçinin Ağustos sıcakların
da su kesilecek diye ödü patlar. Bizde kesik su
lama tatbik etmek muhaldir. On binlerce dönüm 
içine girip neresi suludur, neresi susuzdur diye 
tesbit edilemez.. Esasen bunu sahibi bile bilmez. 
Sayın Bakandan bir defa Kadirli ve Ceyhan 
ovalarına teşriflerini rica ederim. Görecekler ve 
avdetlerinde her halde böyle görüşmiyeceklerdir. 
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D.D.T. nin tatbikatından bahis buyurdular. 

Kendileri kadar âlim olmamakla! beraber daha 
az bilen her hekim gibi ben de biliyorum, D.D.T. 
köy evlerine tatbik edilir. Kerpiç binalara, ba
danası olmıyan binalara yapılamaz. Hele Huğ'-
larda başbaşkadır ve 20 nci günden itibaren 
tekrarlamak icabeder. Kendileri bir mevsim 
içinde kaç defa yapılabileceğini takdir buyurur
lar. İtalya'da kapıların içine kadar çeltik gidi
yor, dediler. Demin tafsil edip kendilerine ar-
zetmek istemedim. Yalnız şunu biliyoruz. Bir* 
memleket faciası olarak arzediyorum. İtalyan
ların Rizo Kültüra dedikleri çeltik ziraati mev
zuatı 1923 den beri konmuştur. 

1923 ve 1926 tarihli nizamnameler; 1934 ta
rih ve 1265 sayılı Sağlık Kanunu, 1929 Çeltik 
Ziraat İşçileri Nizamnamesi, 1930 Çeltik İşçileri 
Ofis Talimatı, 1934 Çeltik Bataklıklarının İzale
si hakkında talimat. 

Çeltik işçilerinin mukavele esasları..,, ilh. 
Bütün bunların aynında İtalya'da sulama işi 

tanzim edilmiş olduğundan, bütün mevzuat her 
işi ayrı ayrı tesbit etmiş bulunmaktadır. Köy
lünün hayatına kadar her şey tesbit edilmiştir. 
Ben şunu arzediyorum; çeltik ekip ondan isti
fade edenler onun külfetlerini de beraber yük
lenmektedir, yoksa bizdeki gibi, başkasının ekti
ği çeltik dolayısiyle kapısının önüne kadar gelen 
sinekleri kovalamaya mecbur değiller. 

Vekil Bey ifade tarzımı beğenmediler. Ola
bilir. Kendilerine daha munis daha tatlı ifade
lerle hitap edeceğimiz günler gelir, öyle olması
nı ben de temenni ederim. 

En nihayet Kora harbinin zuhurundan bah
settiler. Kore Harbi Haziran 1950 de zuhur et
ti. Bendeniz çeltik ekimi hakkındaki sorularım 
Şubat 1951 den bu yana olan kısmıdır; Kore 
Harbi dercengi evvel bir sene olmuştur. Kore 
Harbi dolayısiyle Amerika'dan D.D.T. nin alı
nıp almamıyaeağı hususunu bir defa araştırmak 
lâzımgelmez mi idi? Yalnız bu kadar söyliyece-
ğim. Yalnız son, kesin beyanlarına iştirak ede-
miyeceğim. Hiçbir endişeye lüzum yok, buyur
dular. Biyolojik bir mesele üzerindeyiz. Pa
tolojik mesele üzerinde komuta vermek suretiyle 
hiçbir endişe varit olmadığı hususundaki beyan
ların ne kadar tıbbi olduğunu sizin vicdanınıza 
terkediyorum. Bu sene, sıtma geçmiş senelerden 
daha az olacaktır diyorlar. Memleketin hidrolo
jisi gösteriyor ki, maalesef umulmadık yağmurlar 



B : 94 25.6 
memleketimizin birçok yerlerinde seller bataklık- I 
lar yapmaktadır. Buna rağmen temenni yalnız 
mânevi bir temennidir, objektif değildir. 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız efendim?. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Arka
daşlar cevap vermeye hiç lüzum görmüyorum, 
çünkü benim mâruzâtımı ve beyefendinin mâru
zâtını dinlediniz, hüküm sizindir. 

Yalnız şunu ifade edeyim : Bugünkü kerpiç 
evlerde D. D. T. kalmaz diyorlar; halbuki bizim 
fen adamlarımızın, mütehassıslarımızın yaptık
ları tecrübeler göstermiştir ki, Kolloidal içinde 
olan D. D. T. daha fazla halledilmiş bir halde 
tatbik edildiği takdirde kerpiç evlerde daha uzun 
müdd§t kalmaktadır . Hattâ bunun için elimizde 
bir miyar vardır, bugün yalnız İtalya'da tatbik 
edilmekte olan bu miyarı tecrübe etmekteyiz. Bu ] 
bir italyan âlimi tarafından keşfedilmiş bir mi- j 
yardır ki şekli şudur : j 

Duvarlarda D. D. T. kalıp kalmadığını anla
mak için kazılan kısımlar bir mahlûl içine konu
yor. Mahlûlün rengi değişecek olursa duvarda 
D. D. T. olduğu, mahlûlün rengi değişmezse D. 
D. T. kalmadığı anlaşılıyor. Bu yolda tecrübeler 
yapmışızdır. Duvarlarda 4 ay D. D. T. nin kaldı
ğı hâdisesi vâkidir, ispat edilmiştir. Binaenaleyh 
arkadaşımızın vaziyeti daha iyi tetkik ve müta
lâa etmesini cidden temenni ve rica ederim. 

Sözlerim bundan ibarettir. 
CEZMI TÜRK (Seyhan) — (Kâfi kâfi ses-

leri) Efendim, Sayın Bakandan D. D. T. nin tat-
bikma ait teknik teferruatı evvelâ kendi Sıtma 
Umum Müdürüne bildirmelerini çok rica ederim. 

ikincisi, çeltik tarlalarından geçerek sonba
harda geldikleri zaman başta kendileri mesul arı-

' yaeaklarını ve kendilerinin niçin böyle aldatıl
dıklarını üzülerek göreceklerini şimdiden kendi
lerine arzederim. 

6. — Kastamonu Milletvekili Fahri Keçeci-
oğlu'nun, Kastamonu Verem Hastanesinin kifa
yetsiz olan kadrosunun ikmal edilmemesi sebebi
ne dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'ın sözlü cevabı 
(6/351) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Kastamonu Verem Hastanesinin kadro dtıru-

mu hakkında, aşağıdaki sorunun Sağlık ve Sos-
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yal Yardım Bakanlığınca sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Dr. Fahri Keçecioğlu 

Soru : 
Kastamonu'daki 130 yataklı verem hastane

sinin hekim ve hemşire kadro durumunun çok ki
fayetsiz olduğu aşikâr ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca da müsellem iken; bugüne ka
dar ne gibi sebeplerle ikmali yoluna gidilmemiş 
olmasının açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sağlık Bakanı, 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Sa
yın Kastamnu Milletvekili Dr. Fahri Keçecioğ
lu'nun 130 yataklı Kastamonu Verem Hastane
sinin hekim ve hemşire kadro durumunun çok 
kifayetsiz olduğunun aşikâr bulunduğuna ve bu 
husus Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
müsellem iken bugüne kadar ne gibi sebeplerle 
ikmali yoluna gidilememiş olmasına dair ver
diği sözlü sora tetkik olundu. 

1 Cevabımı arzediyorum. 
i Mezkûr hastanenin tabip kadrosu ikidir. An

cak bu iki tabipten birisi, Sağlık kurulu raporu 
ile 5 . V . 1950 tarihinden itibaren şekerli diya-

| betten uzun süre ile hasta yatmış ve raporlu 
| olması itbariyle kadrosunu da işgal etmiş bu-
I lunduğundan 28 . IV . 1951 tarihine kadar ye-
j ri'ne bir başkası tâyin .olunamamış ve kadro ki-
j fayetsizliği .dolayısiyle üçüncü bir tabip veril-
I mesi de kabil olamamıştır. 

Kastamonu Hastanesinin 135 hastası var
dır. Binaenaleyh üç doktorun tâyin edilmesi 
icabederdi. Halbuki evvelce iki doktor tâyin 
edilmiş, birisi hastalanmış ve kadrosunu da bera
ber almış gitmiş, yerine de üçüncü bir tabibin 
tâyini imkânı kalmamıştır. 

Memleketin her tarafında inkişaflar oluyor. 
Birçok müesseseler kuruluyor. Bunlara kadro 
yetiştirmek lâzımgelmekfcedir. Bu sene kad
ro vaziyeti o kadar dar ve ,o kadar dardır ki, 
mevcut müesseseler kadrosuzluk yüzünden ıs
tırap içindedir. Biz de bunun ıstırapım vicdan
larımızda hissediyoruz. 

Hatsa olan bir tabibin vazifesine devamına 
mâni hali kalmadığından ve yerine de diğer 
bir mütehassıs getirtmiştir. Binaenaleyh hasta, 

I raporlu olan doktoru hayat şartları müsait olan 
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bir yere verdik. Orada ifayı vazife edecektir. 
Ve yerin* oradan aldığımız doktoru Kastamo
nu'ya vermiş bulunuyoruz. Halen Kastamonu'da 
ilki: doktor vernik gömeffetiedir. 

Bununla beraber, Sayin Milletvekilinin 
sözlü sorusunda da işaret buyurulduğu üzere, 
hastane- mütehassıs ve hemşire kadrolarının, bu 
hastanenin ihtiyacına kifayet etmediği Bakanlı
ğımızca da malûm bulunmaktadır. Ancak her 
gün artan umumi ihtiyaç karşısında durumu 
göz önünde tutan Bakanlığımız tarafından ha
zırlanan ve Yüksek Meclise sunulmak üzere 
Bâkanilar Kuruluna tevdi edilmiş olan ek kanun 
teklifimizle - Bu ek kanun teklifimiz bugün Mec
lise tevdi edilmiştir - istediğimiz mütehassıs 
kadroları, Yüksek Meclisin tatilinden evvel ka
bul buyurularak çıkarılınca gerek bu hastane
nin ve gerekse yatakları artırılarak son duruma 
göre ihtiyacı bulunan diğer verem hastaneleri
mizin mümkün olduğu kadar mütehassıs ihtiya
cının karşılanmaya çalışılacağını ve bu sene 
Kızılay Hemşire Okulu ile Bakanlğımıza ait 
Hemşire ve Lâdorant okullarından mezun ola
cak hemşirelerden bu hastaneye de imkân nis-
betinde ihtiyacı olan hemşirelerin verilmesi göz 
önünde tutulacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Bir noktayı Yüksek Heyetin dikkat nazarla

rına arzetmek isterim. O d a : Bu tatil devresin
den evvel bu kanunun çıkmadığı takdirde mem
leket ihtiyacı çok şiddetle kendisini gösterecek
tir. Hattâ bu yüzden her taraftan birçok şikâ
yetler de vâki olacaktır. Ve belki de birçok 
vatandaşların hayatı bahasına mal olacaktır. Bu 
itibarla kanunun ehemmiyeti göz önünde bulun
durularak Bugün Bakanlar Kurulundan çıkart
tık. Yüksek Meclise sevketmek üzereyiz. Bir
an evvel kanuniyet iktisap etmesi için Bütçe Ko
misyonunda acele müzakeresi ile Heyeti Umu-
miyeye arzedilmesini bilhassa rica ederim. (Mu
vafık sesleri). 

FAHRÎ KEÇECÎOĞLU (Kastamonu) —Muh
terem arkadaşlar; Kastamonu'daki 135 yataklı 
Verem Hastanesinin iki tabip kadrosunun bu
lunduğunu şimdi Sayın Bakanın ağandan din
lediniz. Yalnız Sayın Bakan da açıklamış 
oluyorlar ki, bu iki kadro dahi hiç bir-
zaman tam olarak hastanede • vazife görme
miştir. ve hiçbir zaman iki doktorun muvazi 
çalıştığı kimse tarafından görülmemiştir. Sayın 
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Bakanın halen iki doktorun orada faaliyette bü 
lunduğunu söylemek durumunda oldukları şu 
anda bile yine tek doktor iş görmektedir. Zira 
tâyin edilen ikinci doktor vazifesine gelmiş, fa
kat o sırada diğeri istifa etmiş gitmiştir. Bu hâ
dise hastanelerimizde, bilhissa Anadolu'nun 
mahrumiyet bölgelerinde, sık sık vukua gelen 
hâdiselerdendir. Bana öyle geliyor ki, Bakan
lık, kadrosunda çalıştırdığı doktorlar üzerinde 
bir otorite sahibi değildir. Doktor izin alır, izni 
rapor takip eder, rapor uzar, nihayet doktor 
istifa eder, istifası encümene gelir, encümende 
yeni bir tâyin yapılır, ve bir senede bir hastane
nin kadrosu boş olarak kalır. 

Mevzuubahis Kastamonu Verem Hastane
mizde 135 tedaviye muhtaç hasta şifa beklemek
tedir. Hepsi birtek doktorun elindedir. Malû
mu âliniz 130 yatağın sabah vizitesi dört saat 
sürer. Beşinci saat doktor zaten hastanede kalmaz. 
Bir de radyoskopi, poliklinik, pnömotraks, 
konplike vakaları, kan, idrar tahlilleri ve gün
lük vakaları nazarı itibara alacak olursak bun
ların hiçbiri yapılmaz. Bunu katiyetle ifade 
edebiliriz. Şu kadarını üzülerek arzetmek iste
rim ki, kadrolarımızı tamamlamadan hastaları
mızı yatırarak şifa bekletmemizin ve bunlarla 
övünmemizin biraz-realiteye uygun olmadığı ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; Kastamonu Verem 
Hastanesinin bu talihsizliğini, ben şahsan, hasta
nenin Kastamonu'da oluşunda bulmaktayım. 
Şayet bu hastane Kastamonu'da değil de istan
bul'da veya diğer güzel bir yerde olsaydı kadro
su değil böyle ikide kalmak, mutlaka sekize, do
kuza çıkardı. Nitekim istanbul'daki Yedikule'-
deki. Verem Hastanesinin 300 yatağı vardır. 
50 hastaya bir doktor hesap edildiğine göre bu
rada 6 doktor bulunması lâzımgelirken 12 mü
tehassıs vardır; binaenaleyh, altısı fazladır, 
burada 25 hastaya bir doktor isabet etmektedir. 
8 tane de hemşiresi var. 

Beyoğlu Hastanesinin altı tane mütehassısı 
vardır. Yani bizim hastanenin talihsizliği Kas
tamonu'da oluşundadır. Bir doktor tâyin edilir. 
İlgaz'ı geçerken tansiyonu 28 e çıkar, iki ay 
izin ve istirahat alır, bu da bir vatandaşın canı
na mal olur. Bu, daima böyledir. Bu vaziyeti 
alâkadar makamlara anlatmaktayız. Muhterem 
bakanımız bunu yakından görmüş ve ihtiyacı
mıza cevap vermek istemiştir. Nitekim son 15 

— m — 
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gün içerisinde üçüncü bir doktor kadrosunun 
temini için alâkadar makama emir verdi. Sonra 
nedense şu, bu sebepten dolayı zatişlerince, ve-
rilemiyecektir dendi. 

Efendim, bizi daha ziyade üzen bir noktayı 
huzurunuzda açıklamadan sözüme son vermiye-
ceğim: Biz böyle üçüncü bir kadro diye uğraşır
ken yine böyle kadro işleriyle meşgul olan ve
kâlet makamı, baştabiplik kadrosunun yarısını 
alıp başka bir yerdeki bir arkadaşın kadrosuna 
atıfet olarak ilâve etmek istiyor. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Yarı
sını nasıl alıyor? 

FAHRÎ KEÇECİOĞLU (Devamla) — Yüz 
liralık kadronun 40 lirasını alarak başka bir 
yerdeki arkadaşının kadrosuna ilâve etmek isti
yor. (Olamaz sesleri) Çok istirham ederim, sa
yın bakandan, zatişlerindeki ilgili memurlara 
vaziyeti sorup bu haksız muameleyi tashih et
tirsinler. Kastamonu'dan gelen malûmata göre 
kadronun tesbiti için talep ve muhabereler ol
makta imiş. Ne bileyim, Konya'daki bir doktor 
arkadaşımız dost da, Kastamonu'daki düşman 
mıdır? Bu görüşe şaşıyorum.» Sayın bakandan 
bu işin acele önlenmesini rica ederim. Mâruzâ
tım bu kadardır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIR BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (îzmir) —Efen
dim demin de arzetmiştim. Memleketimizde sağ
lık teşkilâtı mütemadiyen inkişaf etmektedir. 
Fakat bu inkişafla mütenasip olarak kadro te
min edilememiştir. 1951 senesi bütçesinde bu 
kadro için uğraştığımız, 2 bin veremli yatağı 
için her türlü gider kabul edildiği halde, bun
ları idare edecek doktor kadrosu verilememiş
tir. Memleketin her yerinde yeni tesisler vücut 
bulmakta ve bunlar yeni kadrolar istemektedir. 

Arkadaşımızın mevcut kadroya neden üçün
cü bir tabip tâyin edilmedi diye vâki sitemine 
şöyle cevap vereyim: Memleketin birçok yerle
rinde kadrosuzluk yüzünden hastanelere, mu
vakkaten de olsa, Hükümet tabipleri bakmakta
dır. 

istanbul'da 300 yataklı bir hastanede 12 ta
bip var buyurdular. Efendim, hakikaten evvelce 
öyle idi. Fakat ben bakanlığa geldikten sonra 
vaziyeti tetkik ettim, kadronun altı tanesini al
dım ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine tevzi 
ettim. Elimde kadro mevcut olsa Kastamonu 
hastanesinden esirger miyim? Böyle bir şey ta-
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sav vur edilir mi? Tabiî böyle bir şeye ihtimal 
verilemez. Sayın arkadaşım müsterih olsunlar, 
arzettiğim gibi, teşkilât kanununa ek olarak bir 
kanunu Meclise sevketmiş bulunuyoruz, inşal
lah tatilten evvel bu kanun kabul edilirse o za
man iki doktor değil, dört doktor temin etme
ye çalışırım. 

Sonra arkadaşımız zatişleri müdürünün hüs
nüniyetle mütehalli olmadıklarını söylemeleri 
beni rencide etmiştir. Bu sözleri beni rencide 
etmiştir. Bütün arkadaşlarımın kemali samimi
yet ve hulûs ile çalıştıklarına kaniim. Böyle bir 
fikirleri varsa bunu tashih buyurmalarını ken
dilerinden bilhassa rica ederim. 

FAHRİ KEÇECİOĞLU (Kastamonu) — 
Efendim; yalnız Zat İşleri Müdürü için söyle
miş olduğum lafı tasrih etmek isterim: Bundan 
kastım kendilerinin her hangi bir suiniyet veya 
suiistimali olduğunu söylemek değil; yalnız böy
le bir muhaberenin yapıldığını ifade etmektir. 
Konya'daki 50 yataklı hastane kadrosu... 

MURAT ALİ ÜLGEN (Konya) — Konya'da 
50 yataklı hastane yok. 

BAŞKAN — Efendim soru müessesesinin ih
lâline sebep olacak şekilde hatibin sözünü lüt
fen kesmeyin. 

FAHRİ KEÇECÎOĞLU (Devamla) — 130 -
135 yataklı hastaneden kadro alınıp 50 yataklı 
hastaneye verilemez. Yalnız Bakana şunu arze-
deyim ki arkadaşlar, tasrih ediyorum, kimseye 
her hangi bir kötülük isnat etmek istemedim. 
Yalnız alâka rica ediyorum. 

4. — Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununda ve bu kanuna 
ek 4862, 5087 ve, 5194 sayılı kanunlara bağlı kad
ro cetvelleriyle 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
Kanun tasarısının görüşülmesi için bir Karma 
Komisyon kurulması (1/209) 

BAŞKAN— Efendim bir arkadaşımızın bu 
tasarı hakkında bir önergesi var, müsaade eder
seniz okuyalım: 

Başkanlığa 
Sağlık Bakanlığının arzettiği Kadro Kanu

nunun Karma Komisyon teşkili suretiyle acele-
likle Meclise şevkiyle görüşülmesine karar ve
rilmesinin oya konması arzolunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

— 358 — 
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^AŞKAN —. Efendim, bu önergeyi oyunuza I 

arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Şu halde gelen kâğıtlar arasında bulunan 
bu tasarı Karma Komisyona havale edilmiştir. 
Yani Bütçe Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu birlikte bu tasarıyı tetkik 
edee ektir. 

7. — Erzurum Milletvekili Said Başak'm, 
memlekette bedenen çalışan işçilerin sayısı ile 
kaçının İhtiyarlık Sigortasına dâhil bulunduğu
na, bedenen çalışanlardan gayri bu sigortaya gir
mesi lâzımgelen ve dâhil olan ne kadar vatan
daş bulunduğuna, İhtiyarlık Sigortasının be
denen çalışan işçi zümresini tatmin edip etmedi
ğine ve bu sigortanın teknik plânının yaptınUp 
daptırilmadığına dair sorusuna Çalışma Bakanı 
Nuri özsan'ın sözlü cevabı (6/353) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İhtiyarlık Sigortası hakkında aşağıdaki su

allerin sözlü olarak Çalışma Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. a) Memlekette bedenen çalışan kaç kişi 
vardır? 

b) Bunlardan kaçı halen İhtiyarlık Sigor- I 
tasma dâhil bulunmaktadır? I 

2. a) Bedenen çalışan işçilerden gayri ih
tiyarlık sigortası içine girmesi lâzımgelen kaç 
vatandaş vardır? 

b) Bu kategoriye dâhil halen kaç kişi ih
tiyarlık sigortasına dâhildir? 

3. Mevcut ihtiyarlık sigortası bedenen ça- I 
lışan işçi zümresini tatmin eder mahiyette mi- I 
dir? 

4. İhtiyarlık Sigortasının teknik plânı ya
pılmış mıdır? Yaptırılmış ise hangi mütehassıs
lar marifetiyle ve hangi tarihte yaptırılmıştır 
ve neticeleri nedir? 

Erzurum Milletvekili 
Said Başak 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı: 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğ

la) — Muhterem arkadaşlarım; sayın arkadaşı
mız Said Başak'in, öğrenmek istedikleri husus
ları sorularında açık olarak tebarüz ettirmiş ol- I 
salardı, bize de kolayca cevap vermek imkânını 
vermiş olurlardı. Fakat soru metninde sarih I 
olarak neyi öğrenmek istediklerini istihraç güç | 
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olduğu için mulhtelif ihtimallere göre arzı cevâp 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşımın birinci sualleri aynen 
şöyledir : «Memlekette bedenen çalışan kaç ki
şi vardır ve bunlardan kaçı halen ihtiyarlık si
gortasına dâhil bulunmaktadır?» 

Bu şekildeki bir sualin son derece geniş ve 
umumi bir mefhuma taallûk ettiğini işaret et
mek mecburiyetindeyim. ('Kişi değil, işçi sesleri). 

SAİD BAŞAK (Erzurum) — İşçidir. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (De

vamla) — Arkadaşım şimdi oturdukları yerden 
kaç kişi değil, kaç işçi vardır şeklinde tasrih 
•etmiş bulunduklarına göre, ki bize kişi var di
ye intikal etmiştir, suale cevap arzedeyim : 

Bilindiği üzere iş Kanunumuz işçiyi «bir iş 
yerinde bedenen veya bedenen ve fikren çalışan 
kimseye işçi denir.» diye tarif etmektedir^ Bu 
kanuni tarif karşısında memlekette münhasıran 
bedenen veya sadece bedenen ve fikren çalışan 
işçilerin tefriki yapılamaz; kanunun şümulü 
içerisine aynı hakları haiz ve aynı hükümlere 
tâbi bulunan bu kimseelrin bedenen çalışanları 
ile bedenen ve fikren çalışanlarını, her hangi 
bir hâdise zuhur etmedikçe, tefrik etmeyi iea-
bettiren bir lüzum ve zaruret mevcut değildir. 
Kanun bedenen veya bedenen ve fikren çalışan
ları hedef tuttuğundan elimizdeki malûmat, bu 
tefrika uygun vasıftaki her türlü işçiyi topyekûn 
şümulüne almakta ve bu mevzuat hükümleri 
karşısında, neticeye müessir olmıyan bir farka 
dayanılarak ihsai bir tasnif yapılmasına mahal 
görülmemektedir. Çalışma Bakanlığında mev-
ent malûmata nazaran 1 Ocak 1951 tarihinde, İş 
Kanununa tâbi iş yerlerinde, işçi olarak yani 
bedenen veya bedenen ve fikren çalışanların sa
yısı 373 961 dir. Bunun 336 524 ü endüstri ve 
küçük sanatlarda, 14 990 ı ticarette, 18 084 ü 
nakliyat ve muvasalada, 3 363 ü umumi idare 
ve hizmetler ve serbest meslekler zümresinde ça
lışmaktadır. Görülüyor ki, mevcut malûmat 
fikren veya bedenen çalışanları ayırt etmeye mü
sait ve kâfi değildir. Yalnız ticaret, nakliyat 
ve muvasala ve umumi idare ve hizmetler ve ser
best meslekler gruplarındaki işçi sayıları daha 
fazla fikren çalışanları ihtiva etmektedir. 

Üçüncü bir ihtimal üzerine cevap hazırla
mıştım, onu geçiyorum. 

İhtiyarlık sigortasina tâbi kimselerin ade
dine gelince; 31 Mart 1951 tarihinde ihtiyar-
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life sigortasına tâbi olanların sayısı 292 606 dır. 

2. Arkadaşımızın ikinci soruları şu şekil
dedir <: i 

. «Bedenen çalışan işçilerden gayrı İhtiyarlık 
sigortası içine girmesi lâzımgelen kaç vatandaş 
vardır? Ve bu kategoriye dâhil halen kaç kişi 
İhtiyarlık sigortasına dâhildir?» 

Arkadaşlar, birinci suale cevap teşkil eden 
maruzatımda da belirttiğim veçhile, eldeki ma
lûmat bugün tatbik edilmekte olan kanunlar 
muvacehesinde bedenen veya bedenen ve fik
ren ve yahut münhasıran fikren çalışanları tef
rik-etmeye müsait bulunmamakta ve böyle bir 
tarife bugün için ihtiyaç görülmemektedir. Bu 
itibarla arkadaşımızın ikinci sorularını, birinci 
soruları hakkında arzettiğim malûmatla cevap
landırmış bulunmaktayım. 

Esasen halen ihtiyarlık sigortasına dâhil 
olanlar dışında olup da bu sigortanın şümu
lüne girmesi lâzımgelenler hakkındaki sual fık
rası,, bu lüzumun tâyininde hangi ölçüye isti
nat edileceği belli olmadıkça, ihsai bir tetkika 
mevzu teşkil edemez. 

3. -~- Üçüncü sual, mevcut ihtiyarlık sigorta
sının bedenen çalışan işçi zümresini tatmin eder 
mahiyette olup olmadığı noktasına taallûk et
mektedir; 5417 numaralı kanunla ihdas edilmiş 
olan İhtiyarlık sigortasının işçi zümresini ta
mamen tatmin edip etmediği noktasında, bu
rada kesin ve sarih bir beyanda bulunmanın 
imkânı olmadığını arkadaşımız da takdir bu
yuruyorlar. 

Filhakika uzun vadeli bir sigorta kolu olan 
ihtiyarlık sigortasının alâkalılara hemen fay
dalarını hissettirecek bir tatbikat devresini 
idrak etmediği malûmdur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1950 
den bugüne kadar işçi muhitlerinin bu kanun 
karşısındaki tenkid ve temenni mahiyetindeki 
görüşleri bu sigortanın esasına değil, mütefer
rik bâzı hükümleriyle tatbikatına taallûk et
mektedir. Bu hususları nazarı dikkate alarak 
müstacelen yapılması gereken değişiklikleri 
sağlamak üzere bir kanun tasarısı hazırladık; 
yakında Yüksek Meclise sunulacaktır. Bu ka
nunu memleketimizin hakiki ihtiyaçlarına daha 
uygun bir hale getirmek için etütlere devam edil
mektedir. Bu çalışmalarımızda Milletlerarası 
iş brürosundan getirttiğimiz üç kıymetli uz
manın ihtisaslarından da faydalanmaktayız. Bu 

6.1951 Ö : İ 
tetkikler sonunda, diğer işçi sigortaları kanun
larımızda olduğu gibi, ihtiyarlık Sigortası Ka
nununda da gerekirse tadiller yapmak üzere 
huzurunuza geleceğiz. 

4. Dördüncü sual İhtiyarlık Sigortasının 
teknik plânına ve bu plânım hangi tarihte yapıl
dığına, hangi mütehassıslar tarafından görüldü
ğüne ve ne neticeler verdiğine dairdir. 

ihtiyarlık Sigortasının teknik plânı kanunun 
hazırlanması sırasında 1949 yılında İşçi Sigor
taları Kurumu tarafından yapılmıştır. Bu plân 
Milletlerarası İ ş Bürosu mütehassıslarından dün
yaca mâruf sigorta uzmanı Mr. Zelanka/ya tet
kik ettirilmiş ve mumaileyhin bu husustaki mü
talâası alınmıştır. Bu plânın tatbikından doğan 
neticeler müspettir. Bu hususta teknik ve riyazi 
neticeleri teferruatiyle huzurunuzda arzetmek 
suretiyle heyeti oelilenizı işgal eylemekten çeki-
niyorum. Muhterem arkadaşım arzu buyurdukla
rı takdirde işçi Sigartaları Genel Müdürlüğü 
kendilerine her türlü izahat ve.malûmatı tefer
ruatiyle vermeye amadedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Said Başak. 
SAİD BAŞAK (Erzurum) .— Sayın Baka

nın lütfettikleri izahata teşekkür ederim: Yalnız 
bu arada sualin vazıh olmadığı keyfiyetine ge
lince; tekrar okudum, baktım, Türkçe yazılmış
tı, gayet vazıhtır; kabahat kendilerinde. Alır
ken işçi yerine başka bir kelimeyi almışlarsa 
bunun kabahatlisi ben değilim. Malûmu âliniz 
sigorta mevzuu, işçi sigortalarıdır. Kanun yapı
lırken fikren çalışanları, teknisyenleri derpiş 
etmiştir. En âdi bir sigorta teşekkülü dahi sigor
tayı kendi bünyesine göre alacaktır. Muhtelif 
branşları, evvelâ hayat ve kazayı olmak üzere 
ayrı ayrı alır, bunun teknik plânı yapılınca di
ğeri alınır. Biz o kadar ileri gitmişiz ki, ilerledi
ğimiz zaman gayemizin arkada kaldığını görü
yoruz. 

Diyorlar ki, kaç kişinin kaç beden veya fikir 
işçisi olarak sigorta bünyesine gireceğini bilmi
yoruz. O mütehassıs kimse, salâhiyetle söyliye-
yim ki, hesap yapmamıştır. Bir sigortanın bün
yesine kaç kişinin gireceği malûm olmazsa onsun 
plânlarını yapmaya imkân yoktur. Bu zat neti
celeri nasıl ferahlıkla, müspet buldu, anlamı
yorum. 

Yalnız beni tatmin eden bir cihet va*r. Ken-
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dileri de tetkanh&termda bir sakathğı görmüş 
olacaklar ki yakmda bir- kanuala düzeltecekleri
ni söylediler, iç açıcı bu beyanlarına âmin de
mekle iktifa edeceğim. 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğ

la) — Arkadaşlar, sigortanın tatbikmdan ev
vel bunun şümulüne giren kimselerin adeden 
malûm bulunması lâzım ve bunun tatbikinin, 
teşbitinin yapılmamış olduğunu ifade ettiler. 

Sigorta, iş kanununun şümulüne giren iş 
yerlerinde çalışanlara tatbik ojunur. Kanun 
işçiyi tarif etmiştir. Bugün iş Kanununun ne
relere şâmil bulunduğu, gerek uzun tatbikatla, 
gerek kanunun sarahati ile ve gerekse içtihat 
yolu ile tesıbit edilmiş bulunmaktadır, iş Kanu
nunun tarifine göre, biraz evvel arzettiğim 
gibi, işçi, bedenen veya fikren çalışan diye 
tarif edilmektedir; binaenaleyh bunların içer
sinde bu vasıfta olanların herbiri hakkında 
tatbik edilmesi gerekli bu sigarta mevzuunda, 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yaz
manın, Dilekçe Komisyonumtn 5.1. 1951 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 222 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi im 
Dilekçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyon
ları raporları (4/103) [1] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

(Sağlık Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen. var 
mı? 

ŞBVKl YAZMAN (Elâzığ) —Efendim, 
nemsellerimin haklı bir dileklerini huzurunuza 
getirmiştim. Bâzıları buna yer olmadığını ve 
korkulacak bir şey bulunmadığını ileri sürdüler. 
Fakat bâzı üstat doktorlarımız da bu meseleyi 
huzurunuza getirdiğim için şükranlarını bildir
diler." 

Huzurunuza gelmiş olan raporda ise çok şayanı 
dikkat noktalar vardır. Şu kısmı aynen okuyo
rum, « Medeni memleketlerde cüzamlılar koloni 

[ i ] 90 a ek saydı bmmayam tutamağın sonun-
dadır. 
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bunların içinde kaç tanesi fikren ve kaç iaşesi 
fikren ve bedenen ve kaç tane de bedene^ çalı
şıyor gibi bir tasnife teknikman lüzum ve ih
tiyaç yoktur. Bu, hiç lüzumsuz bir tasnife t | b i 
tutmaktır. Yani çalışanların kaç tanesi sakat
tır veyahut kaç tanesi uzun boyludur gjbj bir 
tefrik mahiyetinden ileri değildir. Çünkü eli
mizdeki mevzuat iş yerlerinde çalışanlara tat
bik edilir. Bunların da adedi, gerek Bakanlıkça 
ve gerek sigorta idaresince sabittir. Arkada
şımızın dediği gibi bir tefrika ihtiyaç olma
masından dolayı, fuzuli bir muamele ve mas
raf olmamak üzere böyle bir tasnif yapılma
mıştır. Bu, daha ziyade istatistik Genel Mü
dürlüğüne taallûk eder bir keyfiyettir, ifade 
ettiğim gibi, kanunun, tatbikatta görülen ak
saklıklar nazarı itibara alınmak ve teknisiyen-
lerin yaptıkları tetkikat neticesinde tesbit 
ettikleri fena yerlerini tashih etmek yolunda
yız. Bunun için de hazırlanan kânun tasarısını 
yüksek huzurunuza sunmak üzere bulunuyoruz. 

halinde tecrit ve tedavi edilmekte bulunup vü
cutlarından bilhassa, arazi ve ziraat işlerinde ça
lıştırılmak suretiyle istifade edilmektedir. Ko
loni halinde bulunmaları hem cemiyeti, bilhassa 
normal bakımdan, sıyanet etmekte ve hem de 
çalışacak durumda bulunan cüzamlı hastalara 
bir meşgale temin edilmek suretiyle ruhi inhi
tatlarına mâni olunmaktadır ». 

Demek ki, bu dilekçeyi Veren insanlar, Ela
zığlılar, gayet medeni bir düşünce ile, bu hasta
ları getirip böyle şehir ortasında bir hastaneye 
tıkılarak orada tutmanın, hem şehir için, hem 
de oraya gelmiş hastalar için doğru olmadığını 
iyicç takdir etmişler. 

Medeni memleketler mademki bu hastaları 
koloni haline getiriyorlar, bizim de medeni ol
madığımız iddia edilmediğine göre aynı yola git
memiz gayet tabiîdir. Maalesef şimdiye kadar 
bunun yapılamaması için iki sebep gösterilmiş
tir ; birisi, arazi yok, ikincisi bütçe müsait değil. 
Kısaca bu ikisinin de doğru olmadığını arşetmek 
isterim. Türkiye gibi geniş araziye sahip bir 
memlekette arazi yok demek biraz tuhaf olu
yor. Bu araziyi doktorlar daha ziya4e bir ada-
şeklinde ifade ediyorlar. Hakikaten en doğrusu 
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da bunları bir adaya götürmektir. Bu insanlar, 
fiyevriü, yatıp kalan hastalar değildir. Bunla
rın kafaları çalışır. Bunlar hastaların en bed
bahtıdırlar. Bunlar ailelerinden, çoluk ve çocuk
larından. alınmış, tecrit edilmiş betbahtlardıri 
Bir veremli tedavi edilir veya ölür. Bunlar gi
bi mânevi ıstırap duymaz. Bu cüzamlılar şehrin 
ortasında bir hastaneye kapatılmış bir yere kaç
mamaları için tedbir alınmıştır, Diğer taraftan 
şehir halkı bunlardan birkaç tanesi içimize gir
mesin diye endişe etmektedirler. Şu halde bu 
zavallı insanları bir adaya tecrit ederek, kendile
rine yaşama ve çalışma, hakkının temin edilmesi 
lâzımgelir. Sağlık Bakanlığı, aradık, taradık 
bunlar için bir ada bulamadık diyorlar, bende
niz Adalar Denizinde böyle adalarımız olduğunu 
zannediyorum, çünkü evvelce görmüştüm. Bu se
ferki seyahatimde bu adaları çok şükür yerinde 
gördüm. 

Bu hastaların bugünkü mevcudu 200- 250 ki
şidir. Bunları barındıracak 500 - 600 dönümlük, 
en çok 1000 dönümlük bir yer bu hastalar için 
kâfidir. Ben bunlara yetecek adaları gördüm, 
yerlerinde duruyorlar ama, Sağlık Bakanlığı uz-
matnları, cüzam hastaları için ada göremiyorlar; 
isterlerse benim gibi görebilirler. 

Para meselesine gelince: 
Bunları koloni haline koymakla yapacakla

rı birkaç tane paviyondur. Bunlara bildiğimiz 
şekilde muazzam hastaneler yapmaya ihtiyaç 
messetmez. Elâzığ'da toplanan cüzzamlı hasta
lara 2-3 paviyon, bir merkez binası yetişebilir. O 
takdirde kalacak-olan hastane halindeki bina 
da vatandaşlara bir verem hstanesi olarak ka
labilir. 

Sağlık Bakanlığının bu hususta bir karar 
alacağı, bu işi yapacağı raporda da ifade Duyu
ruluyor. İnşaallah medeni bir memlekete has 
şekilde ve fakat her halde kısa bir zamanda bu 
iş halledilir ve bu dâvada hem insanca hareke! 
etmiş oluruz, hem de bir şehrin korkusu orta
dan kalkar. Bu hastane, söylendiği gibi, şehrin 
kenarında değildir. Vaktiyle kenarında idi, şe
hir büyüdü ve ortada kaldı ve korku verecek 
bir hal aldı. 

Temennim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Ra
poru reyi âlinize arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Rapor kabul edilmiştir. 
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' 2. —• Millî Korunma Kanununa göre muhie-

lif bakanlıklarda ihdas edilmiş olan hizmetlere 
ait kadrolarla yapılan değişiklik ve ilgalarm 
onanması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (3/39, 46, 47, 48, 49, 50, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61, 18Î) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz is
tiyen yoktur. Raporu reyi âlinize arzediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor aynen kabul 
edilmiştir. 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in Türk Ceza Kanununun 3038 sa
yılı Kanunla değişen 435 ve 436 ncı maddeleri
ne fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/228) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz is
tiyen yoktur. Raporu reyi âlinize arzediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor aynen 
kabul edilmiştir. 

4. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Körlerin -tahsil ve terbiyelerine ait bâzı gereçler
den Gümrük Resmi alınmaması hakkında ka
nun teklfi ve Gümrük ve Tekel, Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/172) [3] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Bir önerge vere

ceğim. 
BAŞKAN — Birinci madde okunsun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Değiştirgem bi

rinci madde hakkındadır. 
BAŞKAN — Birinci madde okunduktan 

sonra geğiştirgenizi verirsiniz. 

[1] 207 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 209 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[3] Birinci görüşülmesi 91 nbi Birleşim tuta-
nağındadır. 
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ve terbiyeleriyle ilgili olduğu veya münhasıran 
bu malûller tarafından kullanıldığı Millî Eğitim 
Bakanlığınca kabul olunan her türlü malzeme, 
âlet ve cihazlar Gümrük Resmi ile ithal sırasında 
alınacak diğer vergi ve resimlerden muaftır. 
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Kör, sağır ve dilsizlerin tahsil ve terbiyele
riyle ilgili veya münhasıran bu malûller tarafın
dan kullanılan^malzeme; alet ve cihazların Güm
rük Resminden muaf tutulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kör, sağır ve dilsizlerin tahsil 
ve terbiyeleri ile ilgili olduğu veya münhasıran 
bu malûller tarafından kullanıldığı Millî Eği
tim Bakanlığınca kabul olunan her türlü mal
zeme, alet ve cihazlar Gümrük Resminden 
muaftır. • 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. Buyurun 
Necip Bilge. k 

NEOÎP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka-
claşar; kânun teklifinin ilk şekli körler ve sa
ğırların tahsil ve terbiyeleriyle ilgili olan bâzı 
malzemenin Gümrük Resminden muaf tutul
ması şeklinde idi. Sonradan tahsil ve terbiye ile 
ilgisi maddelere münhasır kalmamış körler ve 
sağırlar tarafından kullanılan diğer bâzı eşya
ya da muafiyet teşmil edilmiştir. 

Değiştirgem bu kanunun başlığı ile birinci 
maddesi hakkındadır. 

Bir kere başlıkta, muafiyetin yalnız tahsil ve 
terbiye ile ilgili olan malzemeye münhasır kal
mayıp da, diğer bâaı alât ve cihazlara,da teşmil 
edilmiş olmasına göre, bu iki cins eşyayı ayrı 
ayrı yazmaya lüzum yoktur. 

Şu halde başlığın bu maksadı yani kısalığı 
ifadede ekonomiyi temin edecek şekilde değiş
tirilmesini teklif ediyorum. 

Asıl mühim olan, birinci maddeye taallûk 
eden kısımdır. Başlığa bunu da koymak lâ
zımdır. 

Teklifte ve raporlarda muafiyet, yalnız 
Gümrük Resminden muafiyet şeklinde nazara 
alınmıştır. «Halbuki, Muamele Vergisinin 89 ncıı 
maddesine göre Gümrük Resminden muaf olan 
bâzı eşya Muamele Vergisinden de...muaftır. Bu 
itibarla önümüze gelmiş olan tasarının birinci 
maddesinin sadece Gümrük Resminden muafi
yeti değil aynı zamanda Muamele Vergisinden 
muafiyeti de derpiş edecek şekilde düzenlenme
si lâzımgeldiği kanaatindeyim. Binaenaleyh 
maddenin şu şekilde ifade edilmesi her halde 
kanunun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımın
dan daha doğrudur. 

Madde 1. — Kör, sağır ve dilsizlerin tahsil 

ithal sırasında alınan vergilerden muaf iye'i 
de buraya koymak maddenin anlaşılmasında ko
laylığı temin bakımından faydalıdır. Vakıa Mu
amele Vergisi Kanununun 89 nçu maddesi bu 
muafiyeti esasen temin etmiştir. Fakat gümrük
lerdeki memurlar bir tereddüde düşebilirler. Ve 
bunların bu tereddütlerinden yazışmalar ve kır-
tasi muâmeeler doğabilir. Bu itibârla bu kayıt da 
lâzımdır. Birinci maddeye diğer vergi ve resim-
erden muafiyeti de iktiza ettiren bir hükmün ko
nulması doğru olacaktır, kanaatindeyim. 

Bu hükmün konulması şu bakımdan da fay
dalıdır : Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci 
maddesine göre Gümrük Resminin yüzde on beşi 
kadar bir ek de belediye payı olarak alınmakta
dır. Yani Gümrük Resminin yüzde on beşi bele
diye payı olarak alınmakta ve bunlar îller Ban
kasına belediye payı olarak gönderilmektedir. 
Gümrük Resmi alınmadığına göre yani mesnet or
tadan kalktığına göre onun yüzdesinin tâyinine 
de bittabi imkân yoktur. Bu itibarla belediye his
selerinin alınmasına da imkân bulunmıyacaktır. 
işte bütün bunlar Muamele Vergisinin alınma
masını, belediye payının alınmamasını temin et
mek maksadiyle bir değiştirge tertibedilmiştir. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 

Istitraden şunu da arzetmek isterim; beledi
ye payı olarak yahut da Muamele Vergisi olarak 
alman vergilerin bütçede yapacağı akisleri öğ
renmek maksadiyle bunun malî portesinin ne ol
duğunu ilgili makamlardan sordum. Katî bir ra
kam veremediler. Cemedilecek, şöyle yapılacak 
böyle yapılacak gibi ifadelerde bulundular. Ka
naatimce bu gibi şeylerin, evvelden hazırlanmış 
olması lâzımdır. Statistiğe çok ehemmiyet ver
mek iktiza eder. Binaenaleyh malî işlerde statis-
tiksiz yürümenin doğru olmadığına kaniim. Gerçi 
bunlar kolay hazırlanmaz, bir iki günlük iş de
ğildir. Fakat bunlarm ele alınması, statistiksiz 
yürümemek hususunda bir niyet ve arzunun bes
lenmesi lâzımdır. Bunu bakanlarımız maiyetleri
ne ihsas ettikleri takdirde her halde bu mesele ile 
ilgili olan makamlar statistikleri hazırlamakta 
gecikmezler. 
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Bu kakımdan bakanlarımızın buraya geti

recekleri kanun tasarısı ile ilgili statistik ma
lumatı derhal getirebilmeleri için alâkalı ma
kamların hazır olmalarının temin edilmesini 
bilhassa rica ederim. 

BA ŞKAN — Efendim değiştirgeyi okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte bulunan Kör, Sağır ve 

Dilsizlere mahsus bâzı eşyanın Gümrük Res
minden muhaflığı hakkındaki kanun teklifi
nin başlığı ile birinci maddesinin şifahen arzet-
tiğim sebeplerden ötürü ve Muamele Vergisi 
Kanunu hükümlerine uygunluğu sağlamak 
amaciyle, aşağıdaki şekilde oya konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

Kör, Sağır ve Dilsizlere mahsus bâzı alet ve 
cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve 

resimlerden muaflığı hakkında Kanun 
Madde 1 — Kör, Sağır ve Dilsizlerin tah

sil ve terbiyeleriyle ilgili olduğu veya münha
sıran bu maluller tarafmdan kullanıldığı Millî 
Eğitim Bakanlığınca kabul olunan her türlü 
malzeme, alet ve cihazlar Gümrük "Resmi ile 
ithal esnasında alınacak diğer vergi ve resim
lerden muaftır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA OSMAN 
KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhterem arka
daşlar, arkadaşımızın ileri sürdüğü ilâve ve 
değiştirge Komisyonumuzca da şayanı kabul 
görülmektedir. Esasen biz bunun kısaltılmış 
şeklini tasvip etmiştik. Muhterem Heyetiniz 
bunu genişleterek sağır ve dilsizlere de teşmil 
ettiğine göre son ilâveler mâkul ve yerinde
dir, kanunu tamamlayıcı mahiyettedir. Bina
enaleyh Komisyonumuz da buna iştirak etmek
tedir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon sözcüsü 
de teklife filhal iştirak ettiklerini söylediler. 
O halde reye arzediyorum : 

Değiştirgeyi nazarı dikkate alanlar... Naza
rı dikkate almayanlar... Değiştirge nazarı dik
kate alınmıştır. 

Teklif edilen şekli birinci madde olarak 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
kabul* edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arzedilmiştir. 

5. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaşması
nın 13 ncü maddesinin değiştirilmesi içyn, Belçi
ka Elçiliği ile teati olunan mektupların onanma
sı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret komisyonları raporları (1/166) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 13 ncü 
maddesinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği 
il© teati olunan mektupların onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 2 Aralık 1948 tarihli Türkiye -
Belçika ödeme Anlaşmasının 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesi için Ankara'daki Belçika Elçiliği 
ile 19 Şubat 1951 tarihinde teati olunan mek
tuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Dekiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümünü açık oya arzediyorum 

[1] Birinci görüşülmesi 91 nci Birleşim tuta-
nağmdadır. 
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6. — Vakfa ait tarihi ve mimari kıymeti 

haiz olan eserlerin korunma, hakim ve restoras
yon islerinde uyulacak prensipleri kararlaştır
mak üzere bir Danışma Kurulu kurulması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bayındırlık 
komisyonları raporları (1/14) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarı 6 nıcı maddeye kadar 
görüşülmüştü. Bunun geçici bir maddesi vardı. 
Onun üzerinde görüşülürken fikir ihtilâfı oldu 
ve madde komisyona gitti. Şimdi bu madde ko
misyondan gelmiş bulunmaktadır; okuyoruz: 

GEÇICÎ MADDE — 1951 yüı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/I işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının 415 nci (Müzeler ve anıtlar 
giderleri) bölümünün birinci (genel giderler) 
maddesinden (5 000) lira tenzil edilerek aynı 
kanuna bağlı A/I işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında (özel kanunu gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine verilecek hu
zur hakları ile yollukları karşılığı) adiyle yeni
den açılan 220 nci bölüme olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Okunan geçici madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Tah
sisat nereden veriliyor, iyice anlıyamadım. 

BAŞKAN — Raporda mevcuttur. Bu husus 
daha evvel izah da edilmişti. Genel giderlerden 
verilmektedir. 

Madde hakkında başka söz istiyen yok. Mad
deyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Madcleyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Eemi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. Tasarının bi
rinci görüşülmesi bitmiştir. 

[1] 157 e ikinci ek sayılı basma/yazı tutana
ğın sonundadur. 
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7. — îsmailoğlu 1310 doğumlu Ahmet De-

•niircioğlu'nun hükümlü olduğu cezanın affı hak
kında Adalet Komisyonu raporu (5/35) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Rapor okun
madı. 

BAŞKAN — Rapor daha evvel dağıtılmıştır. 

îsmailoğlu 1310 doğumlu Ahmet Demircioğlu'-
nun hükümlü olduğu cezanın affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Oflu îsmailoğlu 1310 do
ğumlu Ahmet Demircioğlu'nun, Adapazarı Ağır 
Ceza Mahkemesince, 29 . I . 1930 tarih ve 8/18 
sayılı kararla hükmedilip kesinleşmiş bulunan 
on sene ağır hapis, müebbeden hidematı âmme
den memnuiyet ve mahcuriyeti kanuniye altın
da bulundurulmak cezaları bütün hukuki ne
ticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan madde hakkında söz 
istiyen yok. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul •edil
miştir. 

Birinci görüşme bitmiştir. 
Efendim, açık oya arzedilen birinci tasarı 

için oyunu kullansınlar lütfen kullansınlar. 
Efendim, açık oya konulan birinci tasarıya 

ait oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık oya konulan ikinci tasarı için oylarını 

kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

[1] 208 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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İkinci tasarının oy toplama muamelesi bit

miştir. 
Efendim, oy toplama muamelesi bitmiştir, 

dedikten sonra verilen oyları kabul etmiye-
ceğiz. 

Neticeleri arzediyorum: Kör, sağır ve dil
sizlere mahsus bâzı alet ve cihazların Gümrük 
Resmi ile diğer vergi ve resimlerden muaflığı 
hakkındaki kanun teklifine (177) oy veril
miştir. Bunlardan (174) ü kabul, (1) i ret ve 
(2) si çekinserdir. Nisap dolmadığından oy 
toplama işi gelecek Birleşimde tekrar edile
cektir. 

1951 O : 1 
Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 13 

ncü maddesinin değiştirilmesi için Belçika El-
çiliğiyle teati olunan mektupların onanması 
hakkındaki kanun tasarısına (187) arkadaş oy 
vermiş ve bunlardan (185) i kabul, (2) çekin
serdir. Bu da nisabı doldurmadığından önümüz
deki Birleşimde tekrar oylarınıza müracaat 
edilecektir. 

Gündemde, görüşülecek başka madde kalma
dığından 27 . 6 . 1951 Çarşamba günü saat 
15 te toplanmak üzere Birleşime son verildi. 

Kapanma saati : 17,30 

- • • » • 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Konya Milletvekili Ab dür rahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, kırmızı plâkalı resmî otomobiller
le hizmet otomobillerinin sayısına ve yıllık mas
raflarına dair olan sorusuna Maliye Bakanı Ha
san Polatkan'ın yazılı cevabı (1/180) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorulara Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevap verilmesini rica ederim. Say
gılarımla... 

1. Kırmızı plâkalı kaç aded resmî otomobil 
vardır, kimlerin emrindedir? 

Her otomobilin, şoför ücretleri, işletme mas
rafları ve amorti bedelleri ve saire ile yıllık mas
rafları kaç liradır1? 

2. Memleket dâhilinde kaç aded hizmet oto
mobili vardır, nerelerde ve ne gibi hizmetlerde ça
lıştırılmaktadır? 

Ş ôför ücretleri, işletme masrafları, amorti be
delleri ve saire dâhil olmak üzere mecmuunuıı 
yıllık masrafı kaç liradır? 

3. Otomobil saltanatı şeklinde ifade edilen 
ve resmî otomobillerin kullanılmasında açık bir 
suiistimal teşkil eden ve Milletin gözünden kaç-
mıyan, iktidarı Millet nazarında düşüren çirkin 
hareketler, hâlen dahi eskisi gibi devam etmekte
dir. Bunların önlenmesi için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

Suiistimalleri önlemek mümkün değilse bütün 
resmî otomobilleri kaldırıp, makam ve hizmet sa
hiplerine, ancak zaruri masraflarını karşılamak 
üzere maktu bir ücret vermek, maddi ve mânevi 
bakımdan memleket için daha hayırlı ve daha iyi 
olmaz mı? Bu suretle bu dert kökünden halledi
lemez mi? 

16 . I . 1951 
Konya Milletvekili 

Abdürrahman Fahri Ağaöğlu 

- T. C. 
Maliye Bakanlığı 25 .1.1951 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel1 Müdürlüğü 

§ : 5/A 
Sayı: 115572- - 1/838 

Büyük Millet Meclisi Bıaşlk'anlığına 
Kırmızı plâkalı resmî otomobillerle hizmet 

otomobillerinin sayısına ve yıllık masrafına dair 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaöğ
lu tarafından verilen yazılı soru önergesine ce
vap verebilmek için gereken malûmat bakanlık
lardan istenmiştir. 

Karşılık alındıktan sonra cevabımızın takdim 
kılınacağını arzederim. 

Maliye Bakanı 
H, Mato ı 
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Maliye Bakanlığı 23 . V I . 1951 
Bütçe ve Malı Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Ş : 2 

Sayı : 115572 -1/7883 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü söziyle alınan 18 . 1 . 

1951 gün ve 1255 - 2561 sayılı yazıları karşılığı
dır, 

Kırmızı plâkalı resmî omobillerle hizmet 
otomobillerinin sayısına ve yıllık masrafına dair 
Konya Milletvekili Abdürrahman Falhri Ağaoğ-
lu tarafından verilen yazılı soru önergesi ile is
tenilen bilgi aşağıda sırasiyle arzedikniştir: 

1. Müfredatı ilişik cetvelde gösterildiği 
üzere, - Cumhurbaşkanlığı ve Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı emrinde olanlar hariç - emre tah
sis edilmiş bindk otomobili sayısı 28 olup bunla
rın yıllık şoför, işletme, tamir masrafları yekû
nu (175 603) liradır. 

2. Makam emrine tahsis edilen binek oto
mobilleri adedi 100, yıllık masrafı (425 684) 
liradır. 

3. Ecnebi misafirler emrine taûısis edilmek 
üzere Başbakanlıkta ayrıca 2 aded binek otomo
bili mevcut ise de geçen malî yıl içinde kulla
nılmamıştır. 

4. 3827 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak Genel Bütçeye giren 
dairelerle Katma Bütçeli dairelerin ve iktisadi 

.1951 O : 1 
Devlet Teşekkülleri ve Bankaların çeşitli hizmet
lerinde kullanılan otomobil sayısı 1824 ü genel 
ve Katma Bütçeli dairelerde, 685 i de Bankalar 
ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde olmak üzere 
2509 dur. Bunlardan Genel ve Katma Bütçeli 
daireler hizmetlerinde kullanılanların yıllık mas
rafları yekûnu (11 783 014) lira, diğerlerinin 
yıllık masrafları tutarı da (4 762 331) liradır. 

Yukarda ayrı ayrı maddeler halinde gösteri
len otomobillerin genel toplamı 2 639 ve yıllık 
masrafların genel toplamı da (17 146 632) lira
dır. 

5. Emirlerine binek otomobili tahsis edilen
lerle makaan hizmetleri için tahsis edilen otomo
billerin ve genel ve katma bütçeli dairelerle, 
özel idare ve belediyelerin ve bunlara bağlı da
ire ve müesseselerin sermayesinin en az yarısına 
yukarda yazılı daire ve müesseselerin iştiraki 
toulunan veya kanunla kurulu olan banka, ku
rum ve ortaklıkların görevli bulundukları hiz
metlerden taahhüt voliyle ifası mümkün olmıyan 
veya daha pafhalıya mal olacağı anlaşılan işleri
nin ifası için kullanacakları, çeşitli otomobille
rin tahsis edildikleri makam veya hizmet hari
cinde kullanılmalarını ve bilhassa hususi ve şah
si işlerde bu vasıtalardan faydalanmayı şiddetli 
ceza müeyyideleri ile meneden yeni bir taşıt ka
nunu tasarısı hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 
tetkikma sunulmuş bulunduğunu saygi ile arze-
derim. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

- 8 6 7 -
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Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâhil olup emirlerine binek 

otomobili tahsis edilenler . . * 

Dairesi 

Bas/bakanlık 
» 

Danıştay Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 

» » 
M. S. B. 

» 
» 

' » 

İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri » 

» » 
Maliye Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve S. Y. B. 
Gümrük ve Teikel Balkanliğı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ekonomi ve Ticaret B. 
İşleitim'elıeır Balkanliğı 
Millî Eğitim Balkanliğı 
Çalışma Bakanlığı 

Otomobilin 
cinsi 

Binek 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adedi 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hangi işte kullanıldığı 

Başbakan otomobili 
Devlet bakanları otomobilleri 
Danıştay Başkanı otomobili 
Balkan otomiolbili 
Yargıtay Başkanı otomobili 

» Başsavcısı otomobili 
Balkan otomiolbili 
Genelkurmay 1 nci Başkanı otomobili 

» 2 » » » 
1 nci, 2 inci ve 3 ncü Ordu müf eıttdişlıeri 
otJoimdbilleri 
Biakan otomobili 
Bakan » 
Bakanlık Umumi Kâtibi otomobili 
Bakan otomobili 

» » 
» » 
» > 
» » 
» » 
» » 
» 3» 

» » 
> » 

Senelik, 
masrafı 

13 000 
13 000 
5 100 
9 000 
5 100 
5 100 
8 200 
6 250 
1 630 

15 209 
7 000 

14 000 
7 000 
7 000 
6 760 
6 600 
7 000 
7 500 
6 500 
6 150 
6 000 
6 000 
6 504 

28 176 603 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna ibağlı (2) sayılı cetvele dâlhM ımalkaım ototımoMılerdı 

Oto'mülboldln 
Dairesi cinsi Adedi Hangi işte kullanıldığı 

Senelik 
masrafı 

Emniyet Genel Md. 

Valilikler 
Millî Savunuma Balkanliğı 

Binek 2 Ankara ve İstanbul Emniyet müdür
leri otomobilleri 7 760 

63 Vali Otomobilleri 365 327 
35 Kolordu, Tümen ve Yurt İçi Bölge 

Komutanları otomobilleri 52 597 

Toplamı 100 425 684 

38277 sayılı Kanunun (beşümci maddesi gemeğince ecmelbiı miteafiırlene talhfeols için BıaJgfoatoanlılk eraıri-
ne verilen ooniolbiiHer 

Ba#>akanlık Binek Ecnebi ımilsafirler emrinde 
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3827 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kullanılan hizmet otomobilleri 

Dairesi Otomobilin cinsi Adedi Hangi işte kullanıldığı 

Başbakanlık 
» 

Vakıflar G. Md. 

Basın - Ya. ve T. G. Md. 

Dv. Mete. îş. G. Md. 

Tapu ve K. G. Md. 
M. Savunma Bk. 

Emniyet G. Md. 
Jandarma G. Ko. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Piyango îda. 
Millî Eğ. Bakanlığı 

V ı ö ' f *• V î ' l j û 

Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları G. Md. 

Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları G. Md. 

Sağlık ve Sosyal Y. B. 

> » » 

Kamyonet 
Motosiklet 

Kaptıkaçtı 

Otobüs, kamyon, 
kamyonet, kaptı
kaçtı 

Otobüs, kamyon, 
kamyonet, moto
siklet 
Hizmet otomobili 

Kamyonet 

Jeep 

Kamyon 

Resmî Gazete ve düstur tevzi işle- 1 
rinde ^ 
Şifre ve acele işlerde J 

1 Fukara imarethanelerinde yemek 
tevzi işlerinde 

7 Radyo evleri ve istasyonları hizmet
lerinde 

29 Muhtelif hizmetlerde 
2 Genel Müdürlüğün çeşitli işlerinde 
4 Genelkurmay ve Bakanlık hizmet

lerinde 
8 Takip ve teftiş işlerinde 
3 » » » » 
1 îstanbul Defterdarlığı para nakil iş

lerinde 
1 Döner kürelerin naklinde 

20 Köy enstitülerinde ziraat ve sanat 
derslerinde kullanılmaktadır. 

9 Köy enstitülerinde ziraat ve sanat 
t * ?• r~ r& \c .^ywjA< derslerinde kullanılmaktadır. 

Otobüs, kamyon, 
kamyonet 

Hizmet otomobili 

14 Muhtelif okullarla sanatoryum ve 
prevantoryum hizmetlerinde 

30 Amerikan mütehassısları emrinde ve 
bölgeler yol -ve bakım işlerinde 

Yıllık 
masrafı 

8 100 

4 550 

26 720 

34 360 
9 600 

4 312 
31 534 
10 980 

4 700 
1 438 

fi] 
fi] 

33 330 

174 320 

Kamyon, kaptı- *• ^ r 

kaçtı, kamyonet, ' '' * - . 
jeep, pikap 1371 Yol bakımı, emaneten yol yapımı ve 

çeşitli bayındırlık işlerinde 9 865 014 
Kamyon, kamyo
net, ambulans jeep 
kaptıkaçtı, otobüs 36 Hastaneler ve sağlık müesseseleri 

hizmetlerinde 118 980 
Kamyon, kamyo
net, ambulans jeep 
kaptıkaçtı, otobüs 26 Sağlık savaşı işlerinde 97 300 

[1] Masrafları ders araçları tertibinden ödendiğinden ayrıca tesbiti mümkün olamamıştır. 
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Dairesi Otomobilin cinsi Adedi Hangi işte kullanıldığı 

Sağlık ve Sosyal Y. B. 

H. ve S. Si G. M, 
Gümrük ve Tekel B. 

» •» 
» » 

Tarım Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı 
D. D. Y. G. Md. 

D. D. Y. G. Md. 

P. T. T. G. Md. 

D. Ü2. Y. G,M. 

D. Dz. Y. G. M. 

Çalışma Bakanlığı 

Kamyon, kamyo
net, ambulans jeep 
kaptıkaçtı, otobüs 
Hasta nakil oto. 
Hizmet otomobili 

Otobüs 

Otobüs, kamyon, 
jeep, kamyonet 

Kamyon 

Ambulans 

Kamyon, kamyo
net, kaptıkaçtı, bi
nek 

Jeep kaptıkaçtı 

Kamyon, kamyo
net, jeep 

Kamyonet 

Sıtma savaşı 

52 
1 
1 

1 
1 

99 

14 

1 

73 

1 

14 

.1 

Yülük 
masrafı 

245 400 

2 153 Hasta nakil idlerinde 
Ankara Gümrük Müdürlüğü ile hava 
meydanlarının irtibatını tesis işlerinde 4 785 
Tekel Gn. Md. muhtelif hizmetlerinde 4 400 
1949 yılından beri hizmetten çekil
miştir. „ — 

Bakanlık ve Bakanlığa bağlı genel 
müdürlüklerin çeşitli hizmetlerinde 445 500 

Cer atelyeleriyle mağazalard malze
me nakliyatında 51 587 
Ankara hastanesinde hasta nakil iş
lerinde 5 088 

Posta nakliyatı, hat tamiri gibi P. T. 
T. işlerinde 498 642 
Meydanla genel müdürlük arasında 
irtibat temininde 5 255 

Malzeme ve hasta nakil işleriyle pos
ta nakliyatında 89 466 
İstanbul bölgesi iş yerleri teftişinde 5 500 

Toplam 1824 11783 014 
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Bankalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde bulunan nakil vasıtadan 

Dairesi Otomobilin cinsi Adedi Hangi işte kullanıldığı 

T. C. Merkez Bankası 
T. C. Ziraat » 

Top. Mah. Ofisi 

Petrol Ofisi [*] 
Türkiye Şe. Fab. [**] 
T. A. Ş. Uşak Fab. 

Eskişehir Fabrikası 

Turhal » 

Alpullıı » 

Büro ve çiftlikler 

Sümerbank GT. M. Fab
rika ve işletmeler 

M. T. A. Endüstrisi 

Kamyonet 
Hizmet otomobili 

Kamyonet 

Kaptıkaçtı 

Jeep, kaptıkaçtı, 
ambulans, otobüs 
Jeep, kaptıkaçtı, 
ambulans, otobüs 
Jeep, kaptıkaçtı, 
ambulans, otobüs 
Jeep, kaptıkaçtı, 
ambulans, otobüs 
Jeep, kaptıkaçtı, 
ambulans, otobüs 

.1 Para ve tahvilât nakil işlerinde 
18 Merkez ve taşra teşkilâtında çeşitli 

işlerde 
15 Merkez ve taşra teşkilâtında çeşitli 

işlerde 
2 Muhtelif hizmetlerde 

20 Ziraat bölge işleriyle idare işlerinde 

17 » » » » » 

16 » » » » » 

]5 » » » » » 

8 » » » » » 

Senelik 
masrafı 

8 300 
i 

111 750 
1 

110 160 
3 000 

146 776 

119 699 

120 629 

129 847 

68 571 

Kamyon, kamyo
net, otobüs, mo
tosiklet, arasöz, 
jeep 
Kamyon, jeep, vinç
li römork, traktör 125 Nakliyat ve sondaj işlerinde 

152 Çeşitli nakliyat işlerinde 

Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumu G. M. Kamyon, kamyo

net, hasta otosu, 
otobüs, binek 

İşçi Sigortaları G. M. Hasta nakil oto
mobili 

Etibank 
Ereğli kömürleri işlet. Motosiklet, kaptı

kaçtı, jeep, otobüs, 
itfaiye, kamyon, 
kamyonet 

Garp Linyitleri işlet. Jeep, kaptıkaçtı 
Divriği demir maden
leri Jeep, kaptıkaçtı, 

kamyon, otobüs 

53 Fabrikalar umumi hizmetleriyle çeşit
li nakil işlerinde 

8 Hasta nakil işleri için mubayaa edil
miş olup henüz hizmete girmemişler
dir. 

986 208 

768 720 

222 807 

129 Kömür Havzasında çeşitli işlerde 
8 Muhtelif İşletme hizmetlerinde 

1 433 598 
48 567 

38 629 

[ * ] Ayrıca 100 ü mütecaviz sarnıçlı akar yakıt nakil kamyonu mevcut olup bunların masrafları 
işletmeye intikal ettiğinden ayrıca tesbiti kabil olmamıştır. 

[**] Bu rakamlara fabrikalarda mevcut kamyonlar dâhil değildir. 
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Otomobilin cinsi Adedi Hangi işte kullanıldığı 

Şark kromları işletmesi 

Ergani Bakır İşletmesi 

Kükürtlü İşletmesi 
Keçiborlu kükürtleri 
işletmesi 
Kömür s"atış ve tevzi 
müessesesi İstanbul şu
besi 

Çatalağzı İstanbul 
Enerji nakil hattı in
şaatında 

Etibank İskenderun 
bürosu 

Elektrik Etüd İdaresi 

Jeep, kaptıkaçtı, 
kamyon, otobüs 8 Muhtelif İşletme hizmetlerinde 
Jeep, kaptıkaçtı, 
kamyon, otobüs 44 » » » 
Kamyon 3 Kömür naklinde 

» 8 Nakliye işlerinde 

Jeep 1 Depolarla satış müessesesi arasında ir
tibat işlerinde 

Jeep, kamyon, bi
nek 19 İnşaat işlerinde 

Kamyonet, jeep, 
motosiklet 3 İşçi ve amele nakil işlerinde 
Kaptıkaçtı, kam
yon, kamyonet 5 Çeşitli işlerde 

Senelik 
masrafı 

80 252 

258 893 
14 550 

52 047 

3 000 

[1] 

Taplam 685 

Genel toplam 2638 

11 488 

24 840 

5 762 331 

17 146 632 

[1] E. C. A. Yardımından ödenmektedir. 
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Kör, Sağır ve Dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazların Gümrük Besmi ile diğer vergi ve resimler

den muaflığı hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Çokluk yoktur.) 

Üye sayısı * : 487 
Oy verenler : 177 

Kabul edenler : 174 
Reddedenler : ] 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 291 

Açık Milletvekillikleri : 19 • 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu ' 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen* 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekduğ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhânettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

[Kabul 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

* BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakin Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şalı in 

EDÎRNE 
Mehmet Enginim 

edenler] 
ELAZIĞ 

Abdullah Demirta?} 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ali Ocak 

GİRESUg 
Hamdi Bozbağ -
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlıi 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Ycredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydın er 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
[Tmran Nazif Yiğiter 
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KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Besim ,Besuw 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir öz bay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lfılfi Karaosman-
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Taıt-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

AFYON KARAHISAR 
Bekir Oynaganlı 

.Kemal özçoban 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (1.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

3B : 94 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya DeJlaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
ismail Işın 
Muhittin özkefeli 

Osman Talât Iltekin 
(t) 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Akif Sarıpğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
E tem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

. 1951 0 : 1 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzını Ağaeıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Yusuf Ziya Tuntaş 

Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Başkan 
V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(D 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Tevfik Koral 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen (I.) 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

25. 

[Reddedenler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

KONYA 
Ziya Barlas 

[Çekinserler] 
Tarık Kozbek 

[Oya katilmty anlar] 
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Ali Canib Yöntem 
ÇANAKKALE 

Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

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

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

Hüseyin Ortakcıoğlu (î.) 
DENİZLİ 

Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ (î) 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğhı 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

B : 94 25.1 
ERZURUM 

Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
(Bakan) 
Fehmi Çobanoğlu 
Cahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin înânç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

ĞÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasf i Mahir Kocatürk 
lifi üs Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (î. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
»Salih tnankıır 
Aziz Koksal 
Şahap^Tol 

İSPARTA 
Trfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tül a 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
thsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 

.1951 0 : 1 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (1.) 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

• Hüsamettin Tu gaç 
Hüseyin 5Cahit Yalçm 

KASTAMONU 
Galip D«niz 
Sait Kantarel (î.) 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Rıfat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
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Hamdi Türe 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Kâmil Gündeş (1. Ü.) 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ulgeıı 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (1.) 
Ahmet îhsan Gdrsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen (Î.Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoglu 
Kâzım Teşkent (1.) 



MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ . 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu (I.) 
Ahmet Kadoğlu (t) 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı (I.) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay (t.) 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

B : 94 25.6 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
Mehmet Fahri Metfe 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu (I.) 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

RÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Sonrancuoğhı 
Ali Şükrü Şavlı 

.1951 O : 1 
Muhit Tümerkan (I.) 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Er ataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Bet il 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Mustafa özdemir (I.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğln 
Mahmut Coloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ' 
Hıdır Aydın 

URFA 
•Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş (1.) 
Hâşim Tatlioğlu (I) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza îneealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Çanakkale 

Denizli 

Eskişehir 

Gümüşane 

istanbul 

izmir 

Kastamonu 

Kırşehir 

Muğla 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 13 ncü maddesinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği ile 

teati olunan mektupların onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların souçu 
(Çokluk yoktur) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Rerman 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Vezir oğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
tşmail Aşkın 

u ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
187 
185 

0 
2 

281 
19 

[Kabul edenler] , 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 

Eyüp Şahin 
EDİRNE 

Mehmet Eııginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Bustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu • 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
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Hidayet Ayj^meı 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaosnan-
oğlu 

B : 94 25.6 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Muhlis Tümay 

MUĞLA 
Yavuz Başar 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Del hu oğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğhı 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

.1951 O : 1 
SAMSUN 

Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Oezmi Türk 

StlRD 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 

Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Ak yüz 

Yusuf Ziya Turitaş 
TOKAD 

Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Tevfik Koral 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

[Çekin serler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ziya Barlas 

[Oya katilmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (1) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (1.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin (I.) 
Hâmid Şevket ince 

Seyfi Kurtbek (Bakan) 

Cevdet Soydan 
ANTALYA 

Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

Sıtkı Yır cali (Başkan 
V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(t) 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 

Agâh Erozan 
Selim Herkmen (1.) 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyribo/, 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Ata kurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 
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ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural (î.) 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

(î.) 
DENİZLİ 

Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu (T) 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I) 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
(Bakan) 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Galip Kın oğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

B : 94 25.6 
Salâhattin Ünlü I 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocat ürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yöi'ükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (î. Ü.) 
Hüseyin Fırat I 
Salih inankur I 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol | 

İSPARTA I 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur-
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk-Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol | 
Fahrettin Sayuner 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber (1.) 
Ahmet Topçu 
Andre Va liram Bayar 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 
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i İZMİR 

Halide edib Adıvar 
Öihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
I Fevzi Aktaş 

Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (î.) 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

I Esat Oktay 
I Hüsamettin Tugaç 

Hüseyin Cahit Yalçın 
KASTAMONU 

Galip Deniz 
Sait Kantarel (1.) 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (1) 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Kâmil Gündeş (1. Ü.) 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

V Fikret Filiz 
I Sıtkı Pekkip 

Faik Üstün 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Se7.ai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 

Mehmet Yılmak 
KONYA" 

Kemal Ataman 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif Özgen (t.Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Refik Şevket İnce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Kâzım Taşkent (1) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(I.) 
Ahmet Kadoğlıı 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
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tauş 
Hamdi Dayı (I.) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Döğanay (î.) 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (1.) 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 

Aydm 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 

B : 94 25.6 
SEYHAN 

Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu(I.) 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SltRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (î.) 

SÎVAS 
îlhan Dizdar 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

[Açık M Mel 
Denizli 1 

Eskişehir 1 

Gümüşane 1 

İstanbul 2 
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TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan -
Mustafa özdemir (î.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi ILv 
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanai 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 

^vekillikleri] 
İzmir 1 

Kastamonu 1 

Kırşehir 1 

Muğla 1 

Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş (î.) 
Hâşim Tatlioğlu (î)-

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

19 

» 0 « 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 90 a ek 
Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yazman'm, Dilekçe Komisyonu
nun 5.1.1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 222 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu raporu (4/103) 

Sağlık ve Sosyal Yardim Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal 20 .VI. 1951 

Yardım Komisyonu 
Esas No. 4/103 

Karar No. 12 
Yüksek Başkanlığa 

Elâzığ Milletvekili Şevki Yazman tarafın
dan Dilekçe Komisyonuna 5 .1 .1951 gün ve 
(6) sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 222 sa
yılı kararın Yüksek Kamutayda görüşülmesine 
dair talebi üzerine Elâzığ'daki mevcut Cüzam 
Hastanesinin şehir halkı için tehlikeli bulun
duğundan hastanenin buradan kaldırılması 
hakkındaki Elâzığ'da Rızaiye. Mahallesi muh
tar ve sair sakinleri tarafından vâki dileğin 
Yüksek: Kamutayda görüşülmesinde, bu konu
nun bir kere de ihtisas komisyonu bulunan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonunda müza
keresi karar altına alınmakla ve Yüksek Baş
kanlıktan havale edilmekle müzakeresi yapıldı. 

Cüzam, esas itibariyle mikrobik bir hasta
lık olmakla beraber sirayetinin hangi yollar
dan olduğu, sirayet şekli ve devri tefrihi he
nüz lâyıkiyle bilinemiyen bir hastalıktır. Umu
miyetle sair sâri hastalıklardan çok daha az bu
laşmaktadır. Son zamanlarda cüzamlıların te
davilerinde kullanılan sülfon ilâçları büyük ba
şarılar göstererek kısa zamanda cüzamın hari
cî tezahürlerini yoketmekte ve hastaların bu 
yolla bilhassa morallerini düzeltmektedir. 

Medeni memleketlerde cüzamlılar koloni ha
linde tecrit ve tedavi edilmekte bulunup vü
cutlarından bilhassa arazi ve ziraat işlerinde 
çalıştırılmak suretiyle istifade edilmektedir. 
Koloni halinde bulunmaları hem cemiyeti bil
hassa moral bakımından siyanet etmekte ve 

hem de çalışacak durumda bulunan cüzamlı 
hastalara bir meşgale temin edilmek suretiyle 
ruhi inhitatlarına mâni olunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsünün vermiş olduğu 
bilgiye göre Hükümet cüzam hastanesini arazi
si müsait bir yere nakletmek suretiyle memle-. 
kette bütün cüzamlıları burada toplayıp koloni 
haline getirmeyi karar altına almış ve bu işe 
uygun arazi aramaya başlamıştır. Arazi bulun
duğu ve Bütçe Durumu müsaade ettiği takdirde 
hastane nakledileceğine ve cüzamdan daha sâri 
ve cemiyet için daha tehlikeli olan diğer hasta
lık musapları cemiyette hiçbir kayda tâbi bulun
madan dolaştıkları bir hakikat iken, şehrin dı
şında mazbut bir binada tecrit edilen cüzamlı
ların da acele başka bir yere nakledilmelerine 
fennî ve tıbbi bir icap mevcut değildir. Bütçe 
imkânları bulunur bulunmaz diğer medeni 
memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de 
cüzamlıların koloni haline getirilmeleri icab-
eder. 

Yukarda zikredilen sebeplerden Dilekçe Ko
misyonu raporu Komisyonumuzca da şayanı ka
bul görülerek işbu raporun Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına ekseriyetle karar verildi. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. Bu rapor 

Başkanı Namına * Sözcüsü 
Kâtip Kocaeli 

Konya H. Türkand 
S. S. Burçak 



Kâtip 
Konya 

S. 8. Burçak 
Afyon K. 
Dr. A. Tan 

Antalya 
Dr. F. Dalaman 

Çankırı 
Dr. C. Otman 

Çorum 
Saip özer 

imzada bulunamadı. 

Antalya 
Dr. B. Onat 

Ankara 
Muhalifim. 
Dr. T. V. Öz 

Çankırı 
Dr. K. Çığman 

Çoruh 
Dr. A. R. Sağlar 

Gazianteb 
Semih İnal 

imzada bulunamadı. 
içel 

A. Koksal 
istanbul 

A. V. Bay ar 
izmir 

N. încekara 

Kars Kayseri Kocaeli 
Esat Oktay A. R. Kıhçkale Ziya Atığ 

imzada bulunamadı. imzada bulunamadı. 

Mardin 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Dr. A. Uras 

Niğde 
Dr. H. Ülkü 

Ordu 
Z. Mesut Sezer 

imzada bulunamadı. 

Sinob 
Dr. A. §}. Şavlı 

Seyhan 
Bu tarzda halline muarızım. 

Dr. C. Türk 

Sivas 
N. Ağacıkoğlu 

>>-o-« 
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S. Sayısı: 157 ye İkinci ek 
Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan eserlerin korunma, 
bakım ve restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir danışma kurulu kurulması hakkında kanun tasarısı ve 

Bütçe Komisyonu raporu (1 /14) 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M, 
Bütçe Komisyonu -^^.^fl^:^'^ l. 32.VI. 1951 

Esas No. 1/14 
Karar No. 114 

Yüksek Başkanlığa 

Vakfa ait harihî ve mimari kıymeti haiz 
olan eserlerin korunma, bakım ve restorasyon 
işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir Danışma Kurulu kurulması hakkında
ki kanun tasarısı evvelce Komisyonumuzda gö
rüşülerek karara varılmış ve tanzim olunan ra
por ve metin Kamutaya arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığınıza tevdi olunmuştu. 

Danışma Kurulu üyelerine verilecek ödene
ğin Bütçede karşılığını temin maksadiyle hazır
lanmış olan geçici maddenin Kamutayda müza
keresi sırasında (İstanbul Topkapı Müzesi 
yangın tesisatı giderleri) maddesinden bu hiz
met için tahsisat aktarılması uygun görülmiye-
rek gemici madde yeniden görüşülmek üzere Ko
misyonumuza geri verilmiştir. 

Komisyonumuz; Millî Eğitim Bakanı huzu-
riyle geçici maddeyi yeniden incelemiş ve Millî 
Eğitim Bakanlığı 1951 yılı Bütçesinin 415 nci 
(Müzeler ve anıtlar giderleri) bölümünün birin
ci (Genel giderler) maddesinden bu hizmet için 
(5 000) liranın ayrılarak yeniden açılacak 220 
nci bölüme olağanüstü ödenek olarak aktarıl-

GEÇÎCÎ MADDE — 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/I işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının 415 nci (Müzeler ve anıtlar 
giderleri) bölümünün birinci (genel giderler) 
maddesinden (5 000) lira tenzil edilerek aynı 
kanuna bağlı A/I işaretli cetvelin Millî Eğitim 

masına, hizmetin ifası için ayrılan bu mikta
rın kifayet edeceği hakkındaki Bakanın verdi
ği izahatı dinlendikten sonra karar vermiştir." 

tayın onayına arzedilmek üzere 
lığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
A. H. Başar 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Tokad 

S. Atanç 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Aydın 
E. Menderes 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

Yüksek Başkan 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Balıkesir 
E. Bvdakoğlu 

Giresun 
M. Şener 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
R. Birand 

Seyhan 
Dr. S. Ban 

Yan 
$. F. Kalaycıoğlu F. Melen 

Bakanlığı kısmında (özel kanunu gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine verilecek hu
zur hakları ile yollukları karşılığı) adiyle yeni
den açılan 220 nci bölüme olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. # 

f f I 





S.Sayısı: 207 
Millî Korunma Kanununa göre muhtelif bakanlıklarda ihdas edil
miş olan hizmetlere ait kadrolarda yapılan değişikliklerle ilgala
rın onanması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve Bütçe Komisyo
nu raporu (3/39, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 181) 

îaşe işlerinin gördürülmesi için Ticaret Bakanlığı emrinde ihdas olunan memuriyetlere ait kadro
ların onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/55) 

10 .VI . 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

18 . VIII . 1942 tarih ve 1/1163 sayılı tezkeremize ektir: 
11 . VIII . 1942 tarih ve 2/18530 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Ticaret Bakanlığı îaşe Mer

kez Teşkilâtının ilgasına dair 373 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle bu kararın 4 ncü maddesi
ne müsteniden iaşe işlerinin gördürülmesi için mezkûr Bakanlık -emrinde ihdas olunan memuri
yetlere ait kadro suretleri ekli olarak sunulmuştur. 

Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesinin 3 ncü bendi gereğince, Yüksek Meclisin tetkik ve 
tasdikına arzını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan (Ticari ve Malî Anlasmalan Görüşme Kurulu) kadrosunun 
onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/47) 

1 . II . 1943 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

25 . VIII . 1942 tarih ve 2/18637 sayılı kararname ile meriyet mevkiine konan sureti merbut 
K/381 sayılı kararla, Hariciye Vekâletinde bir «Ticari ve Malî Anlaşmalar Müzakere Heyeti» ku
rulmuştur. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yük
sek Meclisin tetkik ve tasdikına arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 

Koordinasyon Bürosu 
1/70 

T. C. 
Başvekâlet 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/74 



Belediyelere verilen vazifelerin düzenlenmesi ve kamulaştırılması için İçişleri Bakanlığında kurul
muş olan büro kadrosunun onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/181) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . II . 1943 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/76 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

22 I . 1943 tarih ve 2/19346 numaralı kararname ile meriyet mevkiine konan sureti merbut 
K/421 sayılı kararla, Millî Korunma Kanununa müsteniden belediyelere tevdi olunan vazifelerin 
tanzim ve takibi için Dâhiliye Vekâletinde bir büro kurulmuştur. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yük
sek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Dışişleri Bakanlığında kurulan (Ticari ve Malî Anlaşmaları Görüşme Kurulu) kadrosunda ya
pılan değişikliğin onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/48) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . II . 1943 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/77 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

23 . I . 1943 tarih ve 2/19347 numaralı Kararname ile meriyet mevkiine konan sureti merbut 
K/427 sayılı Kararın ikinci maddesiyle, Hariciye Vekâletinde kurulan « Ticari ve Malî Anlaşmalar 
Müzakere Heyeti » daktilosunun 2/18637 sayılı Kararname ile 150 lira olarak tesbit edilen aylık üc
reti 200 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin, 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası ge
reğince Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet eliyle Zirai İşletmeler kurulmasını sağlamak için Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Kombina
ların Merkez ve Taşra Kuruluş Kadrolarının onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/46) 

T.C. 
Başvekâlet » 10 . II . 1943 

Koordinasyon Bürosu 
Umumî Kâtipliği 

1/89 • « 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

22 . I . 1943 tarih ve 2/19369 sayılı Kararname ile meriyet mevkiine konan sureti merbut K/429 

( S. Sayısı : 207 ) 



— 3 — 
sayılı Kararla, K/363 sayılı Karar hükümleri gereğince doğrudan doğruya Devlet eliyle zirai işlet
meler kurulmasını temin etmek için Ziraat Vekâletine bağlı Zirai Kombinaların merkez ve taşra 
teşkilâtı tevsi ve takviye edilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yük
sek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî korunma dâvalarını görmekle görevlendin rilen hususi ve asliye mahkemelerine verilen öde
nekten yapılan ödemeleri incelemek üzere kurulan büro kadrosunun onanması hakkında Başba

kanlık tezkeresi (1/57) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . II . 1943 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/88 ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3 . II . 1943 tarih ve 2/19374 sayılı kararname ile meriyet mevkiine konan sureti merbut 
K/431 sayılı kararla, K/293 sayılı karara müsteniden kurulan hususi mahkemelerle bu mahke
melerin bulunmadığı yerlerde millî korunma dâvalarım görmekle vazifelendirilen asliye mahke
melerinin kadro ve idare masraflarını karşılamak için muhtelif kararlarla verilen tahsisattan ya-
piüan tediyatı tetkik etmek ve sarf evrakını T. C. Ziraat Bankasına göndermek üzere Adliye Vekâ
letinde bir büro kurulmuştur. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, 
Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim, 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Ekonomi Bakanlığı Merkez Kuruluş Kadrosuna yapılan bâzı eklerin onanması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (S/52) 

T. C. 
Başvekâlet 

Koordinasyon Bürosu 17 . IX . 1943 
Umumi Kâtipliği 

1/455 
Eki : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

9 . VIII . 1943 tarih ve 2/20426 sayılı kararnameye müsteniden yürürlüğe giren sureti ekli 
K/465 sayılı kararla, muhtelif sınai mamullerin istihsal ve tevzilerinin tanzimi mevzuunda Millî 
Korunma Kanununa tevfikan verilen veya verilecek olan vazifelerin görülmesi için İktisat Ve
kâleti Merkez Teşkilâtına bâzı ilâveler yapılmıştır. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, 
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Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 

İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen kadronun kaldırıldığı hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/56) 

1/456 20 .IX . 1943 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 . II . 1943 tarih ve 1/76 sayılı tezkereye ektir. 
22 . I . 1943 tarih ve 2/19346 sayılı Kararname ile Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilâtına ilâve 

olunan kadro 16 . VIII . 1943 tarih ve 2/20432 sayılı Kararname ile lağvedilmiştir. 
Keyfiyet, 3780 sayık Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasına 

müsteniden arzolunur. 
Başvekil 

Ş, Saraçoğlu 

Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen kadrodaki değişikliğin onanması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/58) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . I . 1944 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/13 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

29 . XII . 1943 tarih ve 3/210 sayılı Kararnameye müsteniden yürürlüğe giren sureti ekli 
K/492 sayılı kararla, 11 . VIII . 1942 tarih ve 2/118530 sayılı Kararname gereğince Ticaret Vekâ
leti Merkez Teşkilâtına eklenen kadrodaki müşavirliklerden birinin aylık ücreti 500 liradan 600 
liraya çıkarılmıştır. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesjriin 3 ncü fıkrası gereğince, Yük
sek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim, 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Ekonomi Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenmiş olan kadroda yapılan değişikliğin onan
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/54) 

T. C. 
Başvekâlet 13 .V. 1947 

Koordinasyon Bürosu 
1/57 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9-, VIII , 1943 tarih ve 2/20426 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince Ekonomi Bakanlığı mer-
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kez teşkilâtına ilâve olunan kadro, 3.1.1944 tarih ve 3/217 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle yürür
lüğe giren bir örneği ilişik K/493 sayılı kararla değiştirilmiştir. 

Yapılan bu. değişikliğin, Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü bendi gereğince, 
Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikına arzını saygiarımla rica ederim. 

Başbakan 
B.Peker 

Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen kadrodaki değişikliğin onanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/39) ^ 

T. C. i.II. 1944 
Başvekâlet 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/43 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

25.. 1.1944 tarih ve 3/310 sayılı Karranameye müsteniden yürürlüğe giren sureti ekli K/501 sayı
lı kararla, 3 . I I . 1943 tarih ve 2/19374 sayılı Kararname gereğince Adliye Vekâleti merkez teşki
lâtına eklenen kadrodaki muhasipliğin aylık ücreti 140 liradan 170 liraya çıkarılmıştır. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yüksek 
Meclisin tetkik ve tasdikına arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen müfettiş kdarolarmdaki değişikliğin onanması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/59) 

T. C. 7 . III. 1944 
Başvekâlet 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/72 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

28. I I . 1944 tarih ve 3/459 sayılı Kararnameye müsteniden yürürlüğe giren sureti ekli K/507 sa
yılı Kararla, 11. VIII . 1942 tarih ve 2/18530 sayılı Kararname gereğince Ticaret Vekâleti merkez 
teşkilâtına eklenmiş bulunan müfettiş kadrolarında değişiklik yapılmıştır. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yük
sek Meclisin tetkik ve tasdikına arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 
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Ticaret Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenen kadroların onanmasına dair Başbakanlık 

tezkeresi (3/60) 

T. G. 
Başvekâlet 24 . V . 1944 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/154 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

15 . V . 1944 tarih ve 3/772 sayılı Kararnameye müsteniden yürürlüğe giren sureti merbut K/515 
sayılı Kararla Ticaret Vekâleti merkez teşkilâtına« Millî Korunma Muhasebe Bürosu » eklenmiştir. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yük
sek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 

Yargıtayda kurulan Hususi Daire kadrosunun onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/61) 

T. C. 
Başvekalet 6 . X . 1944 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/296 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

30 . IX . 1944 tarih ve 3/1527 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren, sureti ilişik, K/537 sayılı 
Karar gereğince Temyiz Mahkemesinde hususi bir Daire kurulmuştur. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yük
sek Meclisin tetkik ve tasdikma arzını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 

Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan Sipariş Merkezi Bürosu kadrosunun onanması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/49) 

T. C. 
Başvekâlet 

Koordinasyon Bürosu 30 . 1. 1945 
Umumi Kâtipliği 

1/41 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bugünkü Resmî Gazetede yayınlanan 18 . I . 1945 tarih ve 3/2075 sayılı kararname gereğince 
yürürlüğe giren bir örneği ilişik K/571 sayılı kararla, Hariciye Bakanlığında kurulmuş olan 
«Sipariş Merkezi Bürosu!» kadrosunun genişletilmesi kabul edilmiştir. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, Yüksek Mec-
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lisin tetkik ve tasdikmâ arzını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan Sipariş Merkezi Bürosu kadrosunda yapılan değişikliğin 
onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/50) 

T. C. 
Başvekâlet ' ; 

koordinasyon Bürosu 13 .IV . 1945 
Umumi Kâtipliği 

1/108 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bugünkü Resmî Gazetede yayınlanan ve 5'. IV . 1945 tarih ve 3/2372 sayılı Bakanlar Kurula 
kararı gereğince yürürlüğe giren bir sureti ilişik K/581 sayılı kararla, Dışişleri Bakanlığında 
kurulmuş olan Sipariş Merkezi Bürosunun kadrosu değiştirilmmiştir. 

Keyfiyetin, Millî Korunma Kanununun değiştirilen 6 ncı maddesinin III ncü fıkrası gere
ğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek tetkik ve tasdikmâ arzmı saygılarımla rica 
ederim. 

;^ Başbakan 
j §. Saraçoğlu 

Ekonomi Bakanlığına bağlanan «Kâğıt ve Matbuayı Düzenleme» Bürosu kadrosunda yapılan 
değişikliğin onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/53) 

T, a 
Başvekâlet 14 . V . 1945 

Koordinasyon Bürosu 
Umumi Kâtipliği 

1/132 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 . V . 1945 tarih ve 2/2503 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe giren bir Örneği ilişik 
K/588 sayılı karar gereğince,, K/289 sayılı Kararla Başbakanlık Koordinasyon Bürosuna bağlı 
olarak kurulan «Kâğıt ve Matbuayı Düzenleme» Bürosu, kadrosu kaldırılarak, Ekonomi Bakanlı
ğına bağlanmış ve bu Bakanlığın merkez teşkilâtına K/493 sayılı kararla eklenen kadrodan 400 
lira aylık ücretli hesap uzmanlıklarından biri kaldırılarak yerine 170 lira aylık ücretli bir norm 
memurluğu konmuştur. 

Yapılan bu değişikliklerin, Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesinin 3 ncü bendi gereğince, 
Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikına arzını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/39,46,4748,49, 
50,52,53,54, 3/55,56,57,58, 

59,60,61,181 
Karar No. 108 

18 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun verdi
ği salâhiyete istinaden Bakanlar Kurulunca 
muhtelif Bakanlıklarda ihdas ve ilga olunan 
kadrolara ait 17 tane Başbakanlık tezkeresi ve 
ilişiği kararların tetkiki komisyonumuza hava
le edilmiş olmakla ilgili Bakanlıklar temsilci
leri hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Ka
nunla değiştirilen 6 ncı maddesinin 3 ncü fık
rası gereğince Kamutayın tasdikma sunulması 
gereken ve 1942 yılından itibaren ihdas ve ilga 
olunan bu kadroların kanuni formalitesinin ik
mal edilerek Kamutaya arzı bugüne kadar ih
mal veya her hangi bir sebeple geciktirilmiş 
olduğu görülmüştür. 

Millî Korunma Kanununa göre muhtelif Ba
kanlıklarda ihdas edilmiş hizmetlere ait olup 
mezkûr kanunun 43 ncü maddesi gereğince ve
rilen ödeneklere göre tanzim edilen kadrola
rın ihdas ve ilgasına dair muhtelif tarihlerde 
neşrolunan kararnamelerdeki Bakanlar Kurulu
nun 373, 381, 421, 427, 429, 431, 465, 466, 492, 
493, 501, 507, 515, 537, 571, 581 ve 588 sayılı 
kararlariyle yürürlüğe konulmuş olan bu karar
ların kanun hükümlerine uygun olarak ittihaz 
edilmiş olduğu yapılan inceleme sonunda anla
şılmıştır. 

Komisyonumuz, 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununun 3954 sayıh Kanunla değiştirilen 
6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince mez
kûr kararların Kamutayın tasdikma sunulması
na oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Afyon 

A. Vezir oğlu 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
istanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 

H. Türe 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Seyhan 
8. Ban 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
B. Aksoy 

Sivas 
/ / . îmre 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Giresun 

M. Şen&r 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Eize 

O. Kavrakoğlu 
Tokad 

S. Atanç 
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1/1146 
K/373 

1. 2/17675 ve 2/17993 numaralı kararnamelerle meriyet mevkiine- konulan 307 ve 339 sayılı 
Koordinasyon kararlariyle kurulmuş olan Ticaret Vekâleti İaşe Müsteşarlığı merkez teşkilâtı 
ilga edilmiştir; 

2. Birinci maddede zikredilen teşkilâta dâhil memur ve müstahdemler, eldeki muamelelerin 
intaç, devir ve teslimine kadar 307 sayılı Koordinasyon kararı hükümleri dairesinde vazifelerine 
devam edecekler ve bu işler ikmal edildikçe alâkadar memurlara ilişiklerinin kesildiği Ticaret 
Vekâleti tarafından bildirilecektir. 

3. 307 sayılı Koordinasyon kararının 28 nci maddesi mucibince iaşe teşkilâtının 1942 takvim 
senesi kadro masraflarına karşılık olarak tahsis edilmiş olan bir milyon peş yüz bin lira ile aynı 
senenin idare masraflarına karşılık olarak tahsis edilmiş bulunan dört yüz bin liradan : 

a) îşbu teşkilât memur ve müstahdemlerinin tahakkuk etmiş ve edecek ücretleri, harcırah 
ve sair masrafları ile açıkta kalacak memurlara kanunen tediyesi icabeden aylıklar ve tazminat 
ve teşkilâtın idare masrafları, 

b) 371 sayılı Koordinasyon kararı ile ilga edilmiş olan vilâyetler teşkilâtından açıkta ka
lan memur ve müstahdemlere kanunen verilmesi lâzımgelen aylık ve tazminat ile bu memurlar
dan ellerindeki işleri intaç, devir ve teslim için çalışmış olanlara ilga tarihinden itibaren 1 
Ağustos 1942 tarihine kadar işlemiş olan maaş ve ücretleri ödendikten sonra, 

c) Bakiye kalacak miktar aşağıdaki maddede yazılı teşkilâtın kadro ve idare masraflarının 
karşılanması için Ticaret Vekâleti emrinde tutulur. 

4. İaşe işlerini görecek olan Ticaret Vekâleti teşkilâtının takviyesi için merkez ve vilâyet
lerde kullanılabilmek üzere ilişik kadrolar mezkûr vekâlete verilmiştir. 

5. 307 sayılı Koordinasyon kararma dâhil merkez ve vilâyetler teşkilâtına ait bilûmum 
demirbaştan 4 ncü maddede yazılı teşkilâta lüzumlu olanlar, bu teşkilâtın faaliyette bulunduğu 
müddete münhasır kalmak üzere, Ticaret Vekâletine devir ve teslim olunur. 

G. 2/17675 ve 2/17993 numaralı kararnameler ilga edilmiştir. 
7. işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Ticaret Vekâleti teşkilâtına eklenen kadrolar 

(Merkez ve vilâyetler için) 

Harb Ekonomisi Bürosu Şefi 
Müşavir 
Raportör 
Memur 
Propaganda Bürosu Şefi 
Müşavir 
Raportör 
Memur 
Müfettiş • 
Hukuk müşaviri 
Müşavir 

Aded 

1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

10 
1 
3 

Barem 
derecesi 

1 
2 
6 
9 
1 
2 
6 
9 
4 
4 
4 

Aylık 
Lira 

600 
500 
210 
120 
600 
500 
210 
120 
300 
300 
300 
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Barem Aylık 

Aded derecesi Lira 

Raportör 3 5 260 
» 3 6 210 

Memur veya daktilo 7 — 100 
Motosikletçi 1 — 85 
Odacı 6 — 60 

1/1182 
K/381 

1. Hariciye Vekâletine merbut olarak kurulacak olan ticari ve malî anlaşmalar müzakere 
heyeti için 600 lira aylık ücretli bir reis ve 150 lira aylık ücretli bir daktilo 'kadrosu verilmiş ve 
bu ücretlere karşılık olmak üzere mezkûr Vekâlete 3.600 lira tahsis olunmuştur. 

2. işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

1/1457 
K/421 

1. Millî Korunma Kanununa müsteniden tevdi edilen vazifelerin ifası zımnında (Ankara, İstan
bul, İzmir belediyeleri hariç) belediyelerce kurulmuş ve kurulacak olan teşkilâtın 1943 takvim yılı 
kadro ve sair masraflarımı karşılamak için Dahiliye Vekâletince tensip edilecek miktarlarda bele
diyelere yardımda bulunmak ve bu hususların tanzim, ve takibi için, Millî Korunma Kanunu
nun muaddel 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, merkezde ihdas edilecek teşkilâtın, aşağıda 
yazılı, 1943 takvim yılı kadro ve idare masraflarına karşılık olmak üzere Dahiliye Vekâleti emrin* 
390 000 (üçyüz doksan bin) lira tahsisat verilmiştir. 

2. îşjbru karar neşri tariMınden dıtilbıanen tmer'idir. 

Aded Memuriyet unvanı 

1 Müdür 
1 Müşavir 
1 Müdür muavini 
2 Şef 
3 Memur 
3 Kâtip 
1 Öaktilo 
1 » 
1 MüvezEİ 
1 Odacı 
1 » 

Derecesi 

3 
4 
5 
6 
7 

10 
— 
— 
— 
— 
— 

Aylık 
ücreti 

400 
800 
260 
210 
170 
100 
100 
85 
60 
50 
40 
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1/19 : 

;\,, _ K/M 
1. Hariciye Vekâleti emrine, 1 . VIII . 1942, 25 . VIII . 1942 tarih ve 2/18428, 2/18637 nu

maralı kararnamelerle meriyet mevkiine giren K/368 ve K/381 sayılı kararlara müsteniden «Mer
kezî Sipariş Bürosu» emrine verilen 150 lira aylıklı iki daktilo ile Ticari ve Malî Anlaşmalar Mü
zakere Heyeti Reisi ve daktilosunun 1943 takvim yılı ücretlerine karşılık olarak 15 500 lira ve ida
re masrafları için de 4 500 lira tahsis edilmiştir. 

2. 2/18637 sayılı kararname ile tesbit olunan 150 liralık daktilo ücreti 200 liraya çıkarılmıştır. 
3. 1 . VIII . 1942, 25 . VIII . 1942 tarih ve 2/18428, 2/18637 numaralı kararnamelerle meri

yet mevkiine giren K/ 368 ve K/381 sayılı kararlarla verilen tahsisattan 1942 takvim yılı nihaye
tine kadar kul'lanılmıyan bakiyeler iptal edilmiştir. 

4. Iffbu ikalar 1.1.1943 tarihinden itibaren m'er'Mir. 

1/33 
K/429 

1. 11 . I I I . 1940, 30.XII . 1940 tartı ve 2/13059, 2/14974 sayılı kararnamelerle meriyet 
mevkiine konulan K/10 ve K/90 numaralı kararlara müsteniden mubayaa olunan ziraat makine ve 
aletlerinin işletilmesini, ve 18 . VIII . 1942 tarih 2/18630 sayılı kararname ile yürürlüğe giren 
K/363 sayılı karara göre doğrudan doğruya Devlet eliyle zirai işletmeler 'kurulmasını temin etmek 
için Ziraat Vekâletine bağlı Zirai Kombinalar merkez ve taşra teşkilât kadrolarına ilâvesi lüzumlu 
görülen ilişik (1) ve (2) numaralı kadro cetvellerinin 1 . I . 1943 tarihinden muteber olmak üzere 
tatbiki kabul edilimiş. ve bu kadrolara karşılık olmak üzere 1943 takvim yılı için Ziraat Vekâleti 
emrine 209,580 lira tahsis kılınmıştır. 

2. 1 nci maddede yazılı kadroların meriyete girmesiyle beraber Kombinalar İdaresi 1942 taşra 
•teşkilâtı kadroları ilga edilmiş bulunacağından bu teşkilâta dâhil bölgeler muamelât ve hesaibatı-
nm devir ve tasfiyesi işlerinde çalıştırılacak olan ve yeni sene cetvellerinde kadro unvanları bulun-
•mıyan memur ve müstahdemlere ait ilişik üç numaralı muvakkat kadro cetvelinin tatlbik mevkiine 
konması ve bu kadrolar karşılığı olarak Ziraat Vekâleti emrine 5,610 lira tahsis edilmesi muvafık 
görülmüştür. 

3. 24. XII . 1941 tarifti ve 2/17036 sayılı kararname ile meriyete giren K/236 sayılı karara 
müsteniden Ziraat Vekâleti emrine verilen tahsisattan 1942 takvim yılı nihayetine kadar kullanıl-
mıyan bakiyeler iptal edilmiştir. 

4. İşbu fearar 1.1.1943 tardlhinden itiilbaren nıer'Mir. .,._ 
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%irai Kombinalar merkez teşkilâtı kadrö&ıi 

Cetvel No: 1 

Memuriyet unvanı 

Aylık Yıllık Umumi 
tutarı tutarı yekûn 

Aded Lira Lira Lira 

Teknik ve idare âmirleri 
Kombinalar reisi 
Kombinalar reis muavini 
Tesis işleri şube müdürü 
Tarla işleri şube müdür 
Makine ve malzeme işleri 
Muamelât ve sicil işleri şu 
Hesap işleri şube müdürü 
muhasip) 

Teknik müşavir ve müfe 
Teknik müşavir 
Teknik müfettiş 
Hesap işleri müfettişi 

idari memurlar : 
Ayniyat muhasibi 
Muamelât şefi 
Mümeyyiz 

» 
Memur 

» 
Ambar memuru 
Tediye memuru 
Sevk memuru 

Teknik müstahdemler : 
Ateiye âmiri 
Ateiye âmir muavini 
Parça deposu memuru 

» » » mua 

İdari müstahdemler : 
Şoför 
Muakkip 
Müvezzi 
Hademe 

» 

Yekûn 

şube Md. 
be Md. 
(Mesul 

ttişler : 

vini 

1 
1 
1 
1 
I 
1 

1 

1 
2 
1 

1 
1 
3 
2 
5 
5 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
5 
3 

500 
300 
210 
210 
260 
210 

260 

30*0 
300 
260 

170 
120 
120 
100 
100 

85 
85 

120 
85 

300 
170 
210 
170 

120 
75 
60 
45v 

35 

6 000 
3 600 
2 520 
2 520 
3 120 
2 520 

3 120 

3 600 
7 200 
3 120-

2 040 
1 440 
4 320 
2 400 
6 000 
5 100 
1 020 
1 440 
1 020 

3 600 
2 040 
2 520 
2 040 

2 880 
900 
720 

•2 700 
1 260 

23 400 

13 920 

24 780 

10 200 

8 460 

80 760 
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Memuriyet unvanı Aded 

Aylık 
tutarı 
Lira 

Yıllık 
tutarı 
Lira 

Umumi 
yekûn 

Lira 

Zirai Kombinalar taşra teşkilâtı kadmsu 

Cetvel No: 2 

Teknik memurlar : 
Grup âmiri 

» » 
» » muavini 

Stajiyer 

İdari memurlar : 
Muamelât ve hesap memuru 

» » » 
Mutemet 

» 
Ambar memuru 

» » 
» » muavini 

Tahsildar 

Teknik müstahdemler : 
Ustabaşı 

» 

Yekûn 

Bölgeler teşkilâtının tasfiyesinde istihdamları lüzumlu memurlara 
mahsus üç aylık muvakkat kadro 

5 
5 

10 
20 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
fi 

r> 
5 

2^0 
170 
120 
85 

100 
85 

100 
85 

100 
85 
75 
85 

210 
170 

12 600 
10 200 
14 400 
20 400 

6 000 
5 100 
6 000 
5 100 
6 000 
5 100 
9 000 
6 120 

12 600 
10 200 

57 600 

48 420 

22 800 

128 820 

'. 

Memuriyet unvanı 

Bölge reisi 
Bölge muhasebe şefi 

» » » 
Muhasebe mümeyyizi 
Ayniyat memuru 
Muhasebe kâtibi 

Cetvel No: 3 

Aded 

2 
1 
1 
l 
2 
4 

Aylık 
ücreti 
Lira 

400 
260 
170 
100 
100 
85 

Üç 
aylığı 
Lira 

2 400 
780 
510 
300 
600 

1 020 

Yekûn 5 610 
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• K/481 

1. 26 . II . 1942 tarih ve 2/17450 numaralı Kararname ile meriyet mevkiine konan K/293 sayılı 
Karara müsteniden kurulan hususi mahkemelerde bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde Millî 
Korunma dâvalarını görmekle vazifelendirilen asliye mahkemelerinin kadro ve idare masrafları
nı karşılamak için muhtelif kararlarla verilen tahsisattan yapılan tediyatı tetkik etmek ve sarf 
evrakını. T. C. Ziraat Bankasına göndermek üzere Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı mad
desinin 3 neü fıkrasına müsteniden Adliye Vekâletine bağlı ve kadrosu aşağıda yazılı bir Büro 
kurulmuş ve bu Büronun 1943 takvim yalı kadro ve irade masraflarına karşılık olarak mezkûr 
Vekâlet emrine 5 000 (Beş bin) lira tahsis edilmiştir. 

2. işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Kadro 

Aylık ücret 
Aded D. Memuriyet unvanı Lira 

1 8 Muhasip 140 
2 11 Kâtip 85 
1 — Odacı 40 

K/465 " * 

1. Muhtelif sınai mamullerin istihsal ve tevzilerinin tanzimi mevzuunda Millî Korunma Ka
nununa tevfikan iktisat Vekâletine verilen veya verilecek olan vazifelerin tedviri için mezkûr 
vekâletin merkez teşkilâtina Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesi gereğince kadrosu ve aşa
ğıdaki cetvelde gösterilen memuriyetler ilâve edilmiştir. 

2. Bu kadroda hizmet göreceklerin maaş ve ücretleriyle tazminat ve yevmiye ve harcırahları
nın 1943 takvim yılı nihayetine kadar karşılığı olmak üzere Millî Korunma Kanununun 43 ncü 
maddesinde yazılı sermayeden İktisat Vekâleti emrine 30 000 lira tahsis edilmiştir. 

3. Bu karar neşri tarihinden mer'idir. 

İktisat 

Aded 

1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 

Vekâleti Merkez Teşkilâtlım ilâve olunan 

D. 

2 
3 
3 
7 
8 

4 

kadro 

Memuriyet unvanı 

Baş mütehassıs 
Hesap mütehassısı 
Teknik » 
Memur 

» 
Daktilo 
Müfettig 
Odacı 

Aylık 
ücreti 
Lira 

500 
400 
400 
170 
140 
120 
300 
50 
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Karar sayısı : 466 

1. 22 . I . 1943 tarihli ve 2/19346 numaralı Kararname ile yürürlüğe giren K/421 »ayılı Ka
rar gereğince Dahiliye Vekâleti Merkez teşkilâtına ilâve olunan kadro lağvedilmiştir. 

2. işbu karar neşri tarihinden itibaren merdidir. 

î/596 
K/492 

1. 11 . VIII . 1942 tarih ve 2/18530 sayılı Kararnameye müsteniden yürürlüğe giren K/373 
sayılı Kararla Ticaret Vekâleti Merkez Teşkilâtına eklenen kadrodaki Müşavirliklerden birinin 
aylık ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarılmıştır. 

2. îşbu karar 28 . XII .1943 tarihinden itibaren mer'idir, 

l/m ' - - - - -
K/493 

1. 9 . VIII • 1943 tarih ve 2/20426 sayılı kararname ile yürürlüğe giren K/465 sayılı karar 
gereğince İktisat Vekâleti Merkez Teşkilâtına ilâve olunan kadro aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bu munzam teşkilâtın 1944 takvim yılı kadro ve idare masraflarına ' karşılık olarak 65 000 
lira tahsis olunmuştur. 

2. Birinci maddedeki teşkilât için K/465 sayılı kararla verilen tahsisattan 1943 takvim yılı 
nihayetine kadar kullanılmıyan miktarlar iptal edilmiştir. 

3. îşbu karar 1 . I . 1944 tarihinden itibaren mer'idir. 

Ticaret Vekâleti Merkez Teşkilâtına 

Aded 

1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
2 

D. 

2 
2 
3 
3 
4 
7 
8 

kadro 

Memuriyetin unvanı 

Baş hesap mütehassısı 
Baş teknik mütehassısı 
Hesap mütehassısı 
Teknik mütehassısı 
Müfettiş 
Memur 

> 
Daktile 
Oâa«ı 

ilâve olunan 

Aylık 
Ücret 
Lira 

500 
500 
400 
400 

• * 300 
170 
140 
120 
50 
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1/19 

K/501 

1. 3 . II . 1943 tarih ve 2/19374 sayılı kararname ile yürürlüğe giren K/431 sayılı karar gery 
ğince Adliye Vekâleti merkez teşkilâtına ilâve olunan Muhasebe Bürosundaki muhasipliğin aylı] 
kadro ücreti 140 liradan 170 liraya çıkarılmıştır. 

2. işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

1/54 
K/507 

1. II . V111 . 1942 tarih ve 2/18530 sayılı kararname ile meriyet mevkiine konulan K/373 sa
yılı karara lişik teşkilât cetvelinin III ncü kısmındaki müfettiş kadroları aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur. 

2. İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Müfettiş 
» 
» 

Aded 

4 
3 
3 

D. 

4 
5 
G 

Aylık 
ücreti 
Lira 

300 
260 
210 

1/115 
K/515 

1. Masrafları 11 . VIII . 1942 tarih ve 2/18530 sayılı kararname ile yürürlüğe giren K/373 sa
yılı karar gereğince verilen tahsisattan ödenmek üzere Ticaret Vekâleti Merkez Teşkilâtına kad
rosu aşağıda yazılı «Millî Korunma Muhasebe Bürosu» eklenmiştir. 

2. işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Ticaret Vekâleti Millî Korunma 

Unvanı 

Mjüdür 
Memur 

» 
Daktilo 
Daktilo 
Odacı 

kadrosu 
Muhasebe 

Adedi 

1 
2 
1 
2 
1 
1 

Bürosu 

Aylık 
ücreti 
Lira 

210 
140 
120 
100 
100 
50 
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I. - Millî Korunma.Kanununun.muaddel 67 nci maddesine müsteniden temyiz mahkemesinde 
hususi bir daire ve üç yerde üç toplu mahkeme teşkili iğin Adliye Vekâletine salâhiyet verilmiş ve bu 
teşkilâtın kadroları aşağıdaki I ve II sayılı cetvellerdeşgpsterilmiştir. 

II. - 3 . I I . 1943 tarih ve 2/19374 sayılı kararnameye, müsteniden yürürlüğe giren K/431 sayılı ka
rarla kurulan Muhasebe Bürosuna 85 lira ücretli birvfe&tiplik kadrosu ilâve olunmuş ve bu büroda 
mevcut odacılık ücreti 40 liradan 60 liraya çıkarılmıştır. 

III. - I ve II nci maddelerde yazılı teşkilâtın kadno «ve- idare masraflariyle mevcut ve kurulacak 
olan mahkemelerin hâkim ve müddeiumumileriyle kâtiplerine verilecek aylık maktu tazminat karşılı
ğı olarak 1944 takvim yılı son üç ayı için, Adliye Vekâleti emrine 185 000 lira tahsis edilmiştir. 

IV. - î$bu karar 12. IX. 1944 tarihinden itibaren mer'idir. 

I - Sayılı cetvel 

* ' • Te)myiz MiÜÎ TCtJrunma Dairesi 

D. Aded-Maaş Mümuriy-eıı unvanı 

2 1 125 Reis 

5 4 İÖ0 İ£a (BirM yedektir) 

.« T ^ n 

Temyiz Hususi Daifesi^ale^4ıada«HR 
8 1 50 Başkâtip 
9 1 40 Birinci sınıf başkâtip muavini 

10 1 35 İkinci > » » 
11 3 30 Memur 
12 6 25 Kâtip 
14 2 15 Mübaşir 

Ücret 
3 50 Odacı 

II - Sayılı cetvel :ü 

Millî Korunma Toplu Mahkemeler kadrosu 

100 1 
90 I • 
80 j 
70 \ Reis, hâkim âza, müddeiumumi, hâkim mua-
60 j vini, müddeiumumi muavini, Temyiz Raportörü, 
50 ,| 
40 j 

44 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6 
6 
2 
9 
7 
6 
8 

t&. :$wm : 307 ) 
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Millî Korunma Toplu Mahkemeler Kalem kadrosu 

D. Aded Maaş Ücret Memuriyet unvanı 

9 
12 
14 
— 

6 
27 
10 
12 

40 
25 
15 
— 

55 

— Başkâtip 
— Kâtip 
— Mübaşir 
50 Odacı 

Yekûn... 

1/26 
K/571 

1. Hariciye Bakanlığında kurulmuş olan «Sipariş Merkezi Bürosu* emrine, 1 . VIII . 1942 
tarih ve 2/18428 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren K/363 sayılı karar gereğince verilmiş bu
lunan kadro aşağıdaki şekilde genişletilmiştir. 

2. Birinci maddede yazılı teşkilâtla «Malî ve Ticari Anlaşmalar Müzakere Heyeti» nin 1945 
takvim yılı kadro ve idare masraflarına karşılık olarak Hariciye Bakanlığı emrine 40 934 lira 
tahsis edilmiş ve aynı maksatlar için verilen tahsisattan 1944 takvim yılı sonuna kadar kullanıl-
mıyan miktarlar iptal olunmuştur. 

3. îşbu karar 1 . I . 1945 tarihinden mer'idir. 

Sipariş Merkezi Bürosu Kadrosu 

Aded Aylık ücreti Memuriyet unvanı 

1 260 Mütercim 
1 210 İstatistik memuru 
1 170 Evrak memuru 
2 150 Daktilograf 
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1/93 

K/581 

1. Hariciye Bakanlığı Sipariş Merkezi Bürosunun, 18 . I . 1945 tarih ve 3/2075 sayılı Bakan-
lar Kurulu karariyle yürürlüğe giren, K/571 sayılı kararla tasdikli kadrosu aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

2. Bu karar 1 . I . 1945 tarihinden yürürlüğe girer. 

Sipariş Merkezi Bürosu Kadrosu 
Aylık ücreti 

Aded Memuriyet unvanı Lira 

1 Mütercim 260 
1 Daktilograf 210 
1 » 170 
İ » 190 

1/120 '•'• ,s,*i" •" " " ' " 
K/588 *' : *" s 

1. K/289 sayılı Kararla Millî Korunma Kanununun değişik 6 ncı maddesine dayanılarak kâğıt 
istihlâkinin düzenlenmesi ve resmî daire ve müesseselerde kullanılan evrak ve matbuanın tipleş
tirilmesi için Başbakanlık Koordinasyon Bürosuna bağlı olmak üzere kurulan « Kâğıt ve Matbuayı 
Düzenleme » Bürosu Ekonomi Bakanlığına bağlanmıştır. 

2. Kâğıt ve Matbuayı Düzenleme Bürosunun K/289 sayılı Kararın 1 nci maddesinde yazılı kad
rosu kaldırılmıştır. 

3. 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine uyularak gerek bu kararın 1 nci maddesinde yazılı 
konu, gerek Ekonomi Bakanlığı uhdesine verilen diğer dağıtma ve düzenleme işlerinde Ekonomi B&-
kanlığmca çalıştırılacak bir başmütehassısa ayda 300, iki mütehassısa ayda 200, iki mütehassısa ay
da 150, iki mütehassısa ayda 100, üç mütehassıs muavinine ayda 80, iki mütehassıs muavinine ayda 60 
lira ücret verilir. 

4. 1945 taikvim yılı için yukarıki maddede yazılı mütehassıslara verilecek ücretleri karşılamak 
üzere Ekonomi Bakanlığı emrine 12 500 lira verilmiştir. 

5. K/493 ve S/569 sayılı kararlar gereğince Ekonomi Bakanlığı Merkez Teşkilâtına ilâve olu
nan kadrodaki 400 lira ücretli hesap mütehassıslıklarından biri kaldırılmış ve yerine 170 lira ücretli 
bir nor memurluğu ilâve edilmiştir. 

6. K/569 sayılı Kararın 2 nci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlyığı emrine verilen, ödenekten 
5 500 lira indirilmiş K/560 sayılı Kararın 1 nci maddesinin A fıkrası gereğince Başbakanlık emrine 
Kâğıt ve Matbuayı Düzenleme Bürosu için verilen 7 000 liradan kullanılmamış bulunan kısım battal 
edilmiştir. 

7. îşbu karar 1 . V . 1945 tarihinde yürürlüğegirer. 

•••* ^ I V ^ ^ f c — • - < -
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â. Sayısı: 208 
.smailoğlu 1310 doğumlu Ahmet Demircioğlu'nun hükümlü olduğu 

cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/35) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 21 . VI . 1951 

Esas No. 14019,5/35 • 
Karar No. 42 

Yüksek Başkanlığa 

Ahmet Demircioğlu, Büyük Millet Meclisine 
sunduğu mütaaddit dilekçeleriyle katle teşeb
büs suçundan dolayı Adapazarı Ağır Ceza 
Mahkemesince mahkûm edildiği cezanın affa 
mazhar kılınmasını istemiştir. Bu istek içtü
zük gereğince Dilekçe Komisyonunca tetkik 
edildikten sonra dileğin kabulüne 16.17.1951 
tarihinde karar verilmesi üzerine hazırlanan 
rapor komisyonumuza havale edilmekle durum 
incelendi. 

Evrakın okunmasından sonra, Dilekçe Ko
misyonu raporunun katle teşvik suçundan do
layı Adapazarı Ağır Ceza Mahkemesince on 
yıl ağır hapse mahkûm edilerek hükmün Yar-
gıtayca da tasdik edilmek suretiyle kesinleş
tiği, katileşen bu hüküm hakkında söz söyle
mek zait olacağından bu bahiste bir diyeceği 
olmadığı, ancak Verem hastalığına tutulduğun
dan yirmi seneyi mütecaviz bir zamandan beri 
hastahane ile hapshane arasında dolaştığı, bu 
hâlin hastalığının salahına da mâni olduğu, 
kuvvayi milliyede gönüllü olarak hizmet etti
ğini gösteren vesika ile mahkûmiyetinden son
ra geçen müddeti hüsnühal ile geçirdiğine dair 
aldığı belgeyi ve hastalığı sebebiyle aldığı mü
taaddit rapor suretlerini takdim eylediği be
yan olunarak sıhhi durumu, mahkûmiyetinden 
evvel ve sonraki iyi hali nazara alınarak affo
lunmak suretiyle hakkında âtifet ve şefkat 
gösterilmesi istenilmiştir. 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 
Taammüden adam öldürmekten sanık Rem-

ziye Yardım'dan suçlu dilekçi Ahmet Demir
cioğlu'nun Ceza Kanununun 450 nci madde

siyle 55, 56r 65 nci maddelerine tevfikan on 
sene müddetle ağır hapsine dair Adapazarı 
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.XII.1929 
tarihli kararın Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 10 . I V . 1930 tarihli ilâmiyle tasdik edile
rek kesinleştiği müstedinin ilk tahkikat sırasın
da 29 . VIII . 1929 tarihinde tevkif ve 9.X.1929 
tarihinde tahliye edildiği, bilâhare hükümden 
sonra 29 . I . 1930 tarihinde tekrar tevkif oluna
rak hastalığı dolayısiyle Adlî Tıp Meclisinin 4.1. 
1931 tarihli raporuna binaen cezasının altı ay 
müddetle infazının tehir edilerek 13 . I . 1931 
tarihinde serbest bırakıldığı ve bundan sonra. 
mahkûmun Adlî Tıp Meclisinden ve muhtelif has
tanelerin sağlık kurullarından verilen raporlara 
mebni 1931 senesinden 1949 senesine kadar ceza
sının infazı mümkün olamadığı; 

Son defa Adli Tıp Meclisinden verilen 25 . 
VI . 1949 tarihli raporda tüberküloz hastalığının 
gayrifeaal bir durumda bulunduğu bildirildi
ğinden 8 . VIII . 1949 tarihinde yakalanarak ce
za evine konduğu, tekrar hastalığından bahsile 
vâki müracaati üzerine Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Sağlık Kurulunun, 15 . XI I . 1949 ta
rihli raporuna istinaden cezasının infazının tek
rar altı ay geriye bırakıldığı, 2330 sayılı Af Ka
nununa nazaran cezasından üç senesi affa üğrı-
yan, dilekçinin bakiye beş sene altı ay on sekiz 
gün cezası kaldığı, son altı aylık erteleme süre
sinin hitamında taayyün edecek sağlık durumu
na göre kanuni gereğinin yapılacağı bildirilmiş
tir. 

İçtüzüğün 54 ncü maddesi gereğince Adalet 
Bakanlığını temsilen hazır bulunan, Ceza İşleri 

http://29.XII.1929


Genel Müdürlüğü hâkimlerinden Abdullah 
öner ' in mütalâası soruldukta : 

Müstedinin son Af Kanunundan da stifade 
ettiğinden her iki Af Kanununa göre iııdirilejı 
cezası miktarından mevkufiyet halinde geçirdiği 
ve mahkûmietten sonra çektiği müddetler tenzil 
olunduktan sonra bakiye on ay 20 gün cezası kal
dığını, son raporu daimî maluliyet ifade etmedi
ğinden Anayasanın 42 nci maddesi mucibince 
Adalet Bakanlığının mumaileyhin affı için bir 
sebep göremediğini mütalâaten beyan etmiştir. 

Komisyonumuzca af dilekçesi ve ilişikleri ve 
Adalet Bakanlığının cevabi yazısı ve mümessilin 
mütalâa ve izahattı tetkik ve icabı müzakere 
olundu. 

22 sene evvel katle yardım suçundan dolayı 
on yıl ağır hapse mahkûm olup hakkındaki 
hüküm kesinleşen mahkûmun müptelâ olduğu 
akciğer veremi sebebiyle cezasının infazı müm
kün olamadığı istidaya bağlı 37 aded hastane 
sağlık kurulları ve tıbbı adli meclisi raporları 
musaddak suretlerinden, mahkûmiyetinden son
ra geçen çeyrek asra yakın müddeti hüsnü 
halle beçirdiği mahallî idare amirliğinin hava
lesine binaen emniyet dairesinden verilen ve 
dilekçeye bağlanan vesikadan ve kuvayi mil-
liyede hizmet eylediği kezalik istidaya ilişik 
belge suretinden anlaşılmıştır. 

Karar ; 
Cezadan maksat ve gaye ibreti "müessire ve 

ıslahı hal olduğuna göre 20 yılı mütecaviz infaz 
edilemiyen bir cezanın bugün infazı artık bir 
ibreti müessire teşkilinden uzak bulunmasına, 
mahkûmyetinden büyüne kadar devam eden 
müddeti hüsnü hal ile geçirdiğine nazaran da 
salâhı hal keyfiyetinin haliyle hâsıl olmasına, 
tutulduğu hastalık dolayışiyle hassasiyet pey
da eden müstedinin hastalığının tamamen sa
lâh ile neticelenmemesinde bu mahkûmiyetten 
mütevellit mânevi tazyik ve ıstırabın da tesiri 
varit görülmesine, hastalığı akciğerde kavern 
olması sebebiyle beklenmedik bir zamanda büyük 

bir kan kaybı neticesi en ağır bir sahneye inkı
lâbı ve kolaylıkla verem basili çıkarmaya baş
laması ve nihayet ateşli devrenin tekrarı muh
temel bulunmasına, 60 yaşma yaklaşan ve altı 
çocuk babası olan bu malûl ve mahkûm va
tandaşın ölünceye kadar mânevi ıstırap altında 
bulundurulmasında artık hiç bir faidei içti
maiye melhuz olmamasına binaen af dileği dik
kate alınmak değerinde görüldüğünden evra
kın Adalet Komisyonuna tevdiine ekseriyetle 
karar verildi. 

Mülâhazalariyle hazırlandığı anlaşılmıştır. 
Komisyonda yapılan görüşmelerden sonra, af 
talep eden Ahmet Demircioğlu'nun müptelâ 
olduğu hastalık dolayışiyle yirmi seneden beri 
on senelik mahkûmiyetinin infaz edilemediği, 
yaşının altmışa yaklaştığı ıslahı hal etmiş 
bulunduğu ve binaenaleyh; cezadan maksut 
olan içtimai faydanın kalmadığı anlaşılmış ve 
dilekçinin Büyük Meclisin bir atıfet ve şefkat 
eseri olarak affa mazhar edilmesi iki muhali
fe karşı çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Bu hususta hazırlanan kanun tasarısı Ka
mutayın yüce tasvibine arzedilmesi için Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
Ankara Ankara Amasya 

O. T. lltekin O. §. Çiçekdağ î. Olgaç 
Balıkesir Çankırı 

Komisyon kararma muhalifim C. Boynuk 
M. Erkuyumcu 

Çoruh Çorum Edirne 
M. Güney II. Ortakcıoğlu M. Enginün 

Elâzığ Erzurum Gazianteb 
H. A. Yöney E. Karan G. Kınoğlu 

İstanbul Kars 
Komisyon kararma muhalifim L. Akü&üm 

A. Moshos 
Kara Konya Samsun 

A. Çetin M. Oluz F. Tüzel 
Seyhan "fozgad 
S. Serçe N. Ü. Alcıh 
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APALBT KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

îsmaüoğlu 1310 doğumlu Ahmet Demireioğlu'
nun hükümlü olduğu cezanın afft hakkında 

Kanun 
MADDE 1. — Oflu îsmaüoğlu 1310 do

ğumlu Ahmet Demireioğlu'nun, Adapazarı Ağır 
Ceza Mahkemesince, 29 . I . 1930 tarih ve 8/18 
sayılı kararla hükmedilip kesinleşmiş bulunan 
on sene ağır hapis, müebbeden hidematı âmme
den memnuiyet ve mahcuriyeti kanuniye altın

da bulundurulmak cezalan bütün hukuki ne
ticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

(S. Sayısı ; 20S) 





S. Sayısı: 209 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Türk Ceza 
Kanununun 3038 sayılı Kanunla değişen 435 ve 436 ncı madde
lerine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis

yonu raporu (2/228) 

Ankara 
özeti : Türk Ceza Kanununun 435 ve 436 ncı 
maddelerine üç fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kanun teklifimle gerekçesi ekli olarak sunulmuştur, içtüzük hükümlerine göre gereken ka
nuni işlemin yapılmasına aracı olmanızı saygı ile rica ederim. 

14 Mayıs 1951 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
A. Boyacıgiller 

GEREKÇE 

1. Bir taraftan fakru zaruret, öte taraftan ahlâki tereddi neticesi, köylerimizde evlenme ça
ğma gelen kızlarımızla dul kadınlarımız kötü bir alışkanlık neticesi olarak satış mevzuu, maddi 
menfaat vasıtası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu yüzden vukubulan cinayetlerin, çeşitli suçla
rın sebebini de teşkil eden bu kötü âdeti kökünden atıp, köyx ahlâkını korumak ve millî gele
neklerimizin bu şekilde dejenere olmasının önüne geçmek için geniş ölçüde çalışılmak lâzım 
ise de, bunun, ancak kanuni vasıtalarla önlenmesi zaruret halini almıştır. 

Geniş ölçüde yaptığımız inceleme ve soruşturma sonunda, köylü vatandaşlarımız da bundan 
şikayet etmekte ve bu halin önüne geçilmesini parti kongrelerinde, her çeşit sohbetlerde ısrar
la talep etmektedirler. * * 

2. Ceza mevzuatımızda, fuhşu önleyici hükümler mevcut ise de, yukarda tafsil edilen fiille
ri önleyici hükümlerin bulunmaması, bu kötü âdetin köylerde yaygın bir hale gelmesine âmil 
ve saik olduğa bütün pratisyen hukukçular, idare ve zabıta âmir ve memurları . tarafından itti
fakla beyan edilmektedir. Bu millî ve içtimai hastalığı bir taraftan maarifin köylere yayılması 
millî yayım müesseselerimizin sistemli neşriyatı, önlemeye çalışmakla beraber, asıl önleyici ted
birin kanuni tedbirler olduğunda ittifak vardır. 

3. Bu ihtiyaca tekabül etmek üzere, Ceza Kanunumuzun ahengini bozmamak üzere 765 
sayılı ve 8 Mart 1926 tarihli Türk Ceza Kanununun 11 Haziran 1936 tarihli ve 3038 sayılı Kanun
la değişen 435 ve 436 ncı maddelerine üç fıkra eklenmesi uygun görülmüştür. 

4. Eklenen birinci fıkra ile, köylerde suiistimal edilen evlenme ve aile müessesesi korun
muş olacak ve kötü ahlâklı ebeveyn ile mutavassıtlar maddi menfaat için evlenme müessesesini 
istismar edemiyeceklerdir. Ebeveyn ve yakın ve uzak akraba, babalık veya analık veya akraba
lık hakkı olarak evlenecek erkekten veya ailesi erkânından başlık, gibi namlarla para veya eş
ya almadıkça taliplere kızlarını veya dul kadınları vermemekte ve erkek tarafı bunları kaçırdığı 
takdirde, çeşitli yollardan giderek kadın veya kızın rızasız kaçırıldığı veya alıkonduğu bir kal-
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kan olarak kullanılmak ve adliye cihazı âlet kılınarak bu menfaat sağlandığı takdirde dâvadan 
ve şahsi haklardan vâzgeçilmekte ve dâvanın sukutuna kanuni sebepler imkân hâsıl olmadığı 
takdirde bu maksadı sağlamak için evvelce dinlenen tanıklar yalan şahadete .sevkolunarak ada
let cihazının aldatılmasına tevessül edilmektedir. 

Bilhassa Doğu ve Orta Anadolu ile Cenup Anadolu'da, başlık ve sair namlarla erkek taraftan iste
nen maddi menfaatin temin edilmemesi halinde kızlarımız evlenememekte ve erkekler zaruretle kız ve 
kadın kaçırma gibi suçları işlemek zorunda kalmakta ve Medeni Kanun hükümleri ihlâl edilmek sure
tiyle çeşitli yollarla içtimai muhit, fuhşa zemin hazırlamaktadır. 

Bir kadının, evlenmeden sonra, ana veya babası veya yakm ve uzak akrabaları ve bunu kendileri
ne geçim vasıtası sayan bâzı köy muhtarlariyle köy ihtiyar heyetleri azaları tarafından kısa fasılalar
la birçok erkeklere, evlenme va'diyle satılmakta olduğu adlî istatistiklerle sabittir. Birçok ahvalde, bu 
kabil hâdiseler T. C. K. nunun 435 veya 436 ncı maddelerine göre cezalandırılmakta ise de, başlık gi
bi âdetlerle yapılan muvazaalı evlenme muameleleri neticesinde kadın ve kız satma, bir ticaret haline 
gelmekte ve suç unsurlarının noksan olmasından, faillerini cezalandırmak mümkün olmamaktadır. 
Bundan ötürüdür ki, eklenen birinci fıkra, 435 ve 436 ncı maddenin fıkralarında yazılı olan fiilde, 
fuhuş kasdı olmasa dahi, evlenme ve evlendirme ve va'diyle ayni efalin işlenmesi halini suç saymış 
olmakla, bu köyü ve köy ahlâkını yıkan fena âdet önlenmiş olacaktır. 

Eklenen ikinci fıkra, bu işi kendilerine ticaret yapan köy muhtar ve ihtiyar heyetleri azalarını 
ve bunu vasıta kılan bâzı jandarma er ve âmilleri ile emniyetin diğer mensuplarını bu efalin işlemek
ten men'e ve cezalarının, Ceza Kanununda ve sair ceza mevzuatında ayrıca hüküm bulunmaması ve 
cezayı artırıcı bir maddeyi ihtiva etmemesi halinde, cezanın bir misli tezyidini istihdaf etkektedir. 

Eklenen üçüncü fıkra da, köy muhtarlariyle köyün her halini bilen ve kanuni mercilere haber 
vermiyen köy ihtiyar heyeti azaları ve kendiler ne suç ihbar edildiği veya şikâyet olunduğu halde, çe
şitli mahallî sebeplerle kanuni takibata geçmiyen ve geçmekte ihmalde bulunan zabıta âmir ve memur
larını harekete geçirmeye ve yıllar süren ihmalin ve köy ahlâkı ile alâkalanmamanın ve köy ahlâkı
nı koruyan çeşitli millî ve içtimai âdet ve müesseselerin zamanla ortadan kalkmasından ileri gelen bu
günkü acıklı hal böylelikle salâh bulkuş olacaktır. 14 Mayıs 1951 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

•A. Boyacıgüler 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ABDÜREAH-
MAN BOYACIG İLLER'İN TEKLİFİ 

765 sayılı ve 8 Mart 1926 tarihli Türk Ceza 
Komününün 11 Haziran 1936 tarihli ve 3038 
sayılı Kanunla değişen 435 ve 436 net maddele

rine üç fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

Yukarda yazılı fiilleri fuhş zımnında olma
sa bile, evlenme veya evlendirilme veya va '-
diyle, kendisine veya başkasına para ve sair 
menfaatler temin etmek suretiyle işliyenler 
hakkında yukarıki fıkralara uygun olarak ceza 
verilir. 

işbu fiilleri, köy muhtarı veya köy ihtiyar 
heyeti azaları ile alelûmum Devlet memurları 
işlerlerse bunların sıfat ve görevlerinden dola
yı cezayı artırıcı başkaca hüküm yoksia, veri
lecek cezalar bir misli artırılarak verilir. 

Yukarda yazılı fıkralardaki fiillerin işlen
diğine muttali olduğu veya kendisine ihbar ve
ya şikâyet olunduğu halde keyfiyeti adliye, ida
re veya emniyet makamlarına haber vermiyen 
köy muhtarı ile köy ihtiyar heyeti azaları veya 
muttali olduğu veya kendisine ihbar veya şikâ
yet edildiği halde kanuni icabını yapmıyan za
bıta âmir veya memurları haklarında başkaca 
ihüküm yoksa, verilecek cezalar bundan önceki 
fıkra gibi artırılarak verilir, 

( S. Sayısı. : 209 ) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/228 
Karar No. 43 

21. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Türk Ceza Kanununun 435 ve 436 
ncı maddelerine 3 fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifi teklif sahibi ve Adalet Bakanlığı 
temsilcisi hazır olduğu halde incelendi. 

Mezkûr teklifte: 
1. Türk öeza Kanununun 435 ve 436 ncı 

maddelerindeki fiilleri, fuhuş zımnında olmasa 
bile evlenme veya evlendirme vait veya maksa
dı ile kendisine veya başkasına para veya sair 
menfaatler temin eylemek suretiyle işliyenlere 
de mezkûr maddelerdeki cezaların verilmesi, 

2. Bu fiillerin köy, muhtar ve ihtiyar ku
rulu üyeleri veya Devlet memurları tarafından 
işlenmesi halinin şiddet sebebi sayılması, 

3. Bu fiillere muttali olup da keyfiyeti 
merciine haber vermiyen muhtar veya ihtiyar 
heyeti üyeleri ile ihbar ve şikâyete rağmen va
zifesini yapmıyan zabıta âmir ve memurlarına 
verilecek cezaların da artırılması, 
gayesinin istihdaf edildiği görülmüştür. 

Gerçi memleketimizin bâzı yerlerinde ve ez
cümle köylerimizde yapılan evlenmelerde evle
necek kızın babası veya akrabası tarafından, 
evlenecek erkekten başlık namı ile bir para alın
ması usulü cari bulunmaktadır. Ancak, ortada 
fuhuş maksadı mevcut olmaksızın sırf aile teş
kil etmek gibi bir gaye ile ve kanunun koyduğu 
usul ve şartlara tevfikan yapılan evlenmelerde 
Sırf bir geleneğe uyularak kız babasının evlene
cek erkekten bir miktar para alması veya diğer 
başka bir menfaat temin eylemesi halinde, bu 
kızı bir fahişe ve babasını da kızını fuhşa sevk 
ve teşvik eden bir kimse gibi kabul ederek 
bunları fuhuş suçlarına ait cezalarla cezalan
dırmak hiçbir veçhile doğru görülmemiştir. 

Eğer bu gibi evlenmeler Medeni Kanun hü
kümleri dışında yapılmış ise bu suretle evle

nenlerle bunların akitlerini yapanlar, bunları 
evlenmeye sevk veya evlenmelerine rıza göste
ren veli veya vasiler haklarında Türk Ceza 
Kanununun 237 nci maddesinde esasen kâfi 
derecede ceza müeyyidesi mevcut bulunduğa 
gibi aralarında evlenme akdi yok iken evlen
menin dinî merasimini yaptıklarına muttali ol
dukları kimseleri salahiyetli makama bildirmi-
yen muhtarlar hakkında da ceza hükümleri 
konulmuştur. 

Bütün bunların haricinde olarak bir kimse
nin fuhşa sevk ve teşvik edilmesi halinde ise 
Türk Ceza Kanununun yerine göre 435 ve 436 
ncı maddelerindeki hükümlerin uygulanacağı 
da tabiî bulunmuştur. 

Yukarda izah edilen sebeplere ve kanunla
rımızda mevcut hükümlere binaen teklifin iki 

' ve üçüncü fıkralarına da lüzum olmadığı neti
cesine varılmıştır. 

Bu itibarla kanun teklifinin reddine çoğun
lukla karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzer» 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Yerine Bu Rapor Sözcüsü 
Balıkesir Ankara 

Karara muhalifim H. Ş. İnce 
M. Erkuyumcu 
Kâtip 
Balıkesir Amasya Ankara 
V. Asena î. Olgaç O. Ş. Çiçekdağ 

Çankırı Çoruh Çorum 
C. Boynuk M. Güney E. Ortakctöğlu 

Edirne Elâzığ Erzurum 
M. Engin H. A. Yöney E. Karan 
Gazianteb istanbul Konya 
G. Kınoğlu A. Moshos M. Obuz 
Kütahya Samsun Yozgad 

8. 8. Nasuhoğlu F. Tüzel N. Ü. Alcût 
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