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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Of kazasının Keler köyü 5 numaralı hane
de kayıtlı Mecitoğlu, Sirma'dan doğma, 1330 
doğumlu Mehmet özkaya, 

Manisa'nın Saruhanlı köyü 287 hanede ka
yıtlı tbrahimoğlıı, Emine'den doğma, 1316 do
ğumlu Ahmet Potçu haklarında verilen ölüm 
cezasının infazına dair Adliye Encümeni maz
bataları Ikabul edildi. 

Sigorta şirketlerinin murakabesine, 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât 

ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine, 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine, 

Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik 

Lâyihalar 
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunumun 5 nei 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(1/480) (Millî Müdafaa Encümenine) 

2. — 29 . VIII . 1949 ve 24 . VIII . 1950 ta
rihlerinde teati olunan mektuplarla tadil edilmiş 
bulunan 12 Haziran 1948 tarihli Türkiye - Fin
landiya Tediye Anlaşmasının 4, 5 ve 6 ncı mad
delerinin değiştirilmesine mütaallik olarak 27 
Ağustos 1959 tarihinde teati olunan mektupların 
tasdikine dair kanun lâyihası (1/481) (Hariciye 
ve Ticaret encümenlerine) 

Teklifler 
3. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve iki 

arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 12 nei maddesinin II işaretli fık
rasının (e) bendinin tadiline ve mezkûr kanuna 

şekli hakkındaki 6763 sayılı Kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesine dair kanunlar kabul olun
du. 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 sayılı 
Kanunla muaddel 97 nei maddesinin tadili ve 
bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkın
daki kanun teklifinin birinci müzakeresi biti
rildi. 

23 . XII . 1959 Çamşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
İzmir Mebusu Bolu Mebusu 

İlhan Sipahioğlu İhsan Gülez 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 

bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/378) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. —• Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, Aske
rî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hak
kındaki 3575 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi (2/379) (Sanayi, Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
5. — Adana Mebusu Muslihittin Yılmaz Me

te'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (3/524) (Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

6. — İstanbul Mebusu Mitnat Perin'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/525) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

Tahrirî sualler 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Ulusal 

bayramlar haricinde kurulan taklar hakkındaki 
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/758) 

2. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas'ın 
Kaim - Yapı istasyonlan arasında vulmbulan 
tren çarpışmasına dair tahrirî sual takriri Mü
nakalât Vekâletine gönderilmiştir. (7/759) 

2. — HAVALE : 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas'
ta Tecer ırmağı üzerindeki köprünün yeniden 
inşasına ne zaman başlanacağına dair tahrirî sual 
takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/760) 

4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas'
ta Yıldız ırmağı üzerinde yapılmasına başlanan 
köprünün ne zaman ikmal edileceğine dair t^lıri-

I rî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
I (7/761) 

İDILEN EVEAK 

— 437 — 
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Mazbatalar ! 10. --• 1959 malî yılı Muva.zenei Umumiye 

7. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağ- \ Kanununa bağlı (A/2) işaretli, cetvelde tioğişik-
lar 'm 3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 j lik yapılmasına dair kamın lâyihası ve Bütve Eri
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek- ; e ilmeni mazbatası (İ/470) (Ruznameye') 
lifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası ('2/369) ; I I . İcvl Mebusu Niyazi Soydan'ın, Maaş. 
(Ruznameye) i. Kanununa ek 4379 snyıh Kanunun ! ne i. v<- 2 ne i 

8. — Lice'nin Hezan nahiyesine bağlı his i maddelerinin değiştirilmesine ve bu kamum bâ-
köyünün. 22 sayılı hanesinde kayıtlı Ömeroğlu, \ zı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sayıl' 
1934 doğumlu Mehmet Salih Fidan Çiçek. (F'i- | Kanuna muvakkat madde ilâvesi hakkuıdnki 
ğan Çiçek - Fiyan Çiçek) in ölüm cezasına çarp- j (>'~24 saydı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye ve 
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad- j Bütçe encümenleri mazbataları (2/164) (Uuz-
iiye Encümeni mazbatası (3/460) (Ruznameye) I nameye) 

9. - - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı I 12. Türkiye ile İspanya «rasmda Dostluk 
Haziran - Ağustos ayları hesabı hakkında Mec- j Anlasmasmm tasdiki hakkında kanun lâyihası 
üs Hesaplarının Tetkiki lüncümcni mazbatası ! ve Hariciye Encümeni mazbatası (İ/394) (Ruz< 
(5/41) (Ruznameye) " nameye) 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili İlhan Sipahioğlu 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır, efendim. i di.) 
(Hurdur mebuslarına kadar yoklama yapıl- i REİS Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANINIM HEYETİ ÜBIÜMÎYEYS MÂRUZÂTI 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve- \ Çankırı Mebusu Efhem Yalçınalp, bir ay. 
rümesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri- i harita olduğu için, 5 . XII . 1959 tarihinden iti-
yaseti tezkeresi (3/526) \ baron 

D 1 ? to m ı ı - ı ' Hatay Mebusu Ali Sel hum Devrim. bir av, 
RELS — Tezkereyi okuyoruz. 

; mazeretine binaen, .10 . XII . 1959 tarihinden 
Umumi Heyete ' itibaren. 

Aşağıda adları yazılı sayın nimbusların hiza- j îzmir Mebusu Enver Dündar Başar, üç. haf-
larmda gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset ! ta, hasta olduğu için, 11 . XII . i959 A;ribİn-
Divamnm 21 . XII . 1959 tarihli toplantısın- | den itibaren. 
da kararlaştırılmıştır. j Sivas Mofcusu Süleyman özsever, 'bir ay 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. i hasta olduğu için, 13 . XII . 1959 tarihinde?! 
T. B. M. M. Reisi i itibaren 

Refik Koral tan \ REİS Teker teker isimlerini okuyacak 
— 438 -
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kendilerine izin verilmesi hususunu reylerinize 
arz edeceğim. 

Çankırı Mebusu Ethenı Yalçmalp, bir ay, 
hasta olduğu için, 5 . XII . 1959 tariflimden 
itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

Hatay Mebusu Ali Şelhum Devrini, bir ay, 
mazeretine binaen, 10 . XI I . 1959 tarihinden 
itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İzmir Mebusu Enver Dündar Başar, üç haf
ta, hasta olduğu için, 11 . XI I . 1959 tarihin
den itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sivas Mebusu Süleyman özsever, bir ay, 
hasta olduğu için, 13 . XII . 1959 tarihinden 
itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Yedek Subay ve Yedek Astsubay ka
nunu lâhiyasının ger iv er ilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi (1/367, 3/527) 

. 1959 C : 1 
REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1 . VI . 1959 tarihli ve 1207 sayılı Yazımız

la takdim edilmiş olan Yedek Subay ve Yedek 
Astsubay kanun lâyihasının iadesine müsaade
lerini saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — İade olunmuştur efendim. 

3. — Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu lâyi
hasının geriverilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 
(1/133,3/528) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
24 .1 .1955 tarihli ve 184 sayılı yazı ile tak

dim edilen ve Yüksek Meclisin Onuncu Devre
sinde intacedilemeyip 10 . I I . 1958 tarihli ve 358 
sayılı yazımızla muamelesinin devamı istenilen 
Ceza Muhakemeleri Usulü kanun lâyihasının ia
desine müsaade buyurulmasmı saygılanmla rica 
ederim. Başvekil 

A. Menderes 

REİS — iade olunmuştur efendim. 

5. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Devlet Şûrasında münhal bulunan 3 Da
ire Reisliği ile 8 âzalık için seçim yapılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve. Adliye ve Dahiliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/494) (1) 

REİS -— Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Muhtelit Encümen mazbatası okundu.) 
REÎS — Tasnif heyetlerinin seçimine geçiyo

ruz. Dört tasnif heyeti seçilecektir. 
Yedinci Daire Reisliği için : 
Hamdi Sancar (Denizli) (Burada sesleri) 
Sıtkı Salim Burçak (Konya) (Burada sesle

ri), 
Kâmil Tabak (Çanları) (Burada sesleri), 
Sekizinci Daire Reisliği için tasnif heyeti se

çiyoruz : 
Halim Kermooğlu (Mardin) (Burada sesleri) 
Orhan Ocakoğlu (Manisa) (Yok sesleri) 

(1) W S. Sayılı matbua zaptın somındadır. 

İzznet Akçal (Riçe) (Bütçe Encümenine git
ti .sesleri) 

İzzet Akçal Bütçe Encümenine gittiği için 
tasnif heyetinden çıkarıyoruz. 

Mahmut Pınar (Sinob) (Burada sesleri), 
Abdullah Aker (İzmir) (Burada sesleri) 
Dokuzuncu Daire Reisliği için tasnif heyetini 

seçiyoruz : 
Halil Turgut (Diyarbakır) (Burada sesleri) 
Naşit Fırat (Çankırı (Burada sesleri), 
Rıfkı Salim Burçak (Erzurum) 
Kahraman Sağra (Ordu) (Burada sesleri) 
Âzalık seçimi için tasnif heyetini seçiyoruz; 
Ahmet Kangal (Sivas) 
Kemali Bayazit (Maraş) (Burada seseleri) 
Kemal Eren (Amasya), (Burada sesleri) 
Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), 
Sami Köknar (içel) 
Müfit Erkuyumcu (Bursa) (Burada, sesleri) 
Daire Reisliği seçimleri tasnifi Adliye Encü-



t : 18 23.12 
meninde, âzalıklar seçimi tasnifi Dahiliye Encü- I 
meninde yapılacaktır. 

Birinci sepete 7 nei Daire Reisliği, ikinci se
pete 8 nci Daire Reisliği, üçüncü sepete 9 ncu 
Daire Reisliği, dördüncü sepete de âmâlık için rey 
kullanılacaktır. 

Şimdi hangi seçim bölgesi itibariyle reyleri 
istimale başlıyacağımızı tesbit için kur'a çekiyo
rum : Bursa. 

Bursa'dan başlıyoruz. 
(Reyler istimal olundu.) 
REÎS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lüt

fen kullansınlar efendim... Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı 
Mart - Mayıs ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni mazbatam (5/40) 
(D 

(Mazbata okundu.) 
REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1951 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bi
lançosu İle Türk Tütün Limitet Şirketinin 1951 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezkereleri ve İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 
1951 malî yılı Hesabı Katı kanun lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (1/47, 3/41, 
3/46, 3/66) 

REİS — Encümen. 
DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ RE

İSİ NUMAN KURBAN (Yozgad) — Efendim, 
encümen mazbatamızın tabı esnasında bir me
tin hatası olmuştur. Tekrar tabettireceğiz. 
Müzakerenin önümüzdeki İnikada talikini rica 
ediyorum. 

REÎS — Arkadaşımızın teklifi cevhile maz
batanın müzakeresini gelecek İnikada talik edi
yoruz. 

4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1952 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilançosu ile Türk Tütün Limitet Şirketinin 
1952 yılı bilançosunun gönderildiğine dair Başve-

(1) 20 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

. 1959 C : İ 
kâlet tezkereleri ve İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünün 1952 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğü 1952 malî yılı Hesabı Katı kanun 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası (1/48, 3/42, 3/46, 3/66) 

REİS — Bu mazbata da müzakeresini tehir 
ettiğimiz mazbata ile ilgilidir. Bu mazbatanın 
da müzakerestkıi gelecek İnikada talik ediyoruz. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Af
ganistan Kıratlığı Hükümeti arasındaki Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Münakalât encümenleri 
mazbataları (1/331) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan 
Kırailığı Hükümeti arasındaki Hava Ulaştırma 

Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — 8 Şubat 1958 tarihinde Anka
ra 'da imza edilmiş olan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Afganistan Kırailığı Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırma Anlaşması» tasdik edli« 
mistir. 

REİS — Maddeyi reyinize 'arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etaıiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti Memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenfer... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesinfi açık reyleri
nize arz edliyorum. 

6. •— Sıtma Eradikasyonu kanunu lâyihası 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/243) (2) 

(1) Birinci müzakeresi 15 nci İnikat zaptın-
dadır. 

(2) 9 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ki; efendim, lisanların biri değerinden mülhem olur 
ve diğer dillerden birçok kelimeler alınabilir. 
Uzun müzakereler geçti; fakat bu müzakereler 
sonunda bendenizin iddiasını teyideden ve aynı 
fikirde olan arkadaşların fikirleri orada galip 
gelmiştir. Fransızeada (eradieation) bir şeyi 
'kökünden kazımak kökünden çıkarmak: mâna
sını ifade eder. Bunun karşılığı Türkçede var
dır. 

Arkadaşlar lisanlar birbirinden mülhem oh 
muştur. Meselâ bizim Türkçeden de Fransızca 

.mülhem olmuştur. Fransızca (Meendre) keli
mesi (Menderes) ten gelir, Menderes nehrin
den. Çünkü bu kelime ivicaclı, pek kıvnntıh 
mânasını ifade eder. 

Keza İngilizce de Farsçadan birçok keli
meler almıştır. Faikat hiçbir zaman aynen al
mamıştır. Nasıl olur da Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâletince Hazırlanıp Hükümeıt teklifi 
oiaralk getirilen kanun lâyihasında karşılığı 
bulunduğu halde ecnebi kelimeler koyuyor? 

Sonra arkadaşlar; biz hakkımız olmadığı 
'halde, - esefle söyliyeyim - ki, bilmeden Fran
sızca lisanına »kendi kendimize kelimeler sok
muşuz. Esbabı mucibe lâyihasında geçen, era-
dike feeBmesi Fransızeada yoktur. Eradikatif 
ve eradikasyon kelimeleri vardır. (Eradike) 
kelimesini nereden çıkarıyorlar? 

Sonra arkadaşlar, kanunun meselâ üçüncü 
maddesinde deniyor ki; «'Sıtmalıların tedavi
sinde ve sütma nakili sivrisineklerin itlafında 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından kabul edi
len ilâç ve haşere öldürücü maddeler kullanı
lır.» Yani ensekftisit ilâçlar. Farzedin Türkiye'
de haşereleri öldüren çok kuvvetli bir ilâç bu
lundu. Dünya Sağlık Teşkilâtı tavsiye etmedi 
diye bu ilâç kullanılmıyacak mı? Nasıl olar da 
bir kanun (Dünya Sapık Teşkilâtının tavsiye 
ettiği ilâçlar) diye geçirilir ve bu, madde ola
rak tedvin olunur. 
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ftEİS — Lâyihanın birinci müzakeresi yapıl

maktadır. Heyeti umumiyesi üzerinde söz alan
lar : Servet Bilir ve Hasan Fehmi Evliya. 

Servet Bilir. (Yok sesleri) Hasan Fehmi Ev
liya buyurun. («Vekil yok» sesleri.) Efendim ay
nı sebeple evvelce bir İnikada mahsus olarak 
tehir edilmiştir. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Muh
terem arkadaşlarım, müzakeresi mevzuubahs-
olan kanun «Sıtma Eradikasyonu Kamum» diye 
bir isim taşımaktadır. Evvelâ kendi kanaatleri
me göre kanun lâyihasının bu ismini tenkidet-
mek isterim. Bu kanun sadece isminden ibaret 
değildir, birçok cezai hükümler taşımaktadır. 
Kanunun teknik mânada umumi olması ve bir
çok kimseyi ilgilendirmesi bakımından, her şey
den evvel anlaşılır bir mâna taşıması lâzımdır. 
Hem kolaylık olsun diye hem de, kimse kanun
ların cahili sayılmadığma göre, bu vecizeye uy
gun olsun arzusiyle kanunların sarih ifadelerle 
yazılması mecburiyeti vardır. Bu kanunda sa
dece (Sıtma Eradikasyonu) ismi mevcut olsay
dı belki bir dereceye kadar mazur görülebilirdi. 

Arkadaşlarım, şimdi size bu kanundan bir
takım tâbirler daha okuyacağım (Sıtma Era
dikasyonu Sürveyans Grup Başkanı) Şimdi İm 
cümlenin içinde ancak iki Türkçe kelime vardır. 
Daha sonra (Haşaratı öldürücü) madde yerine 
(Ensektisit) tâbiri ıkullaımlmıştır. 

Arkadaşlar, demin arz ettiğim gibi bir kanun 
yaparken biz her şeyden evvel onu 'her eline ala
nın anlıyabileceği bir lisanla yazmaya mecburuz. 
İkincisi, bu memlekette her şeyden evvel Türk 
lisanı hâkimdir. Deniyor ki esbabı mucibe lâyi» 
hasında, «Bunla^dünya sağlık edebiyatına mal-
olmuş bulunan kelimelerdir.» Af buyurun, buım 
iddia edenlere ifade edeyim ki, tetkik ettim bu 
kelimelerin dünya sağlık edebiyatına malolmadı-
ğını da ben tesbit etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, kanunun Türkçe olarak metni, 
Türkçe olarak izahı mümkün iken neden (Sıt
ma Eradikasyonu kanunu) diye bir isim taşı
sın? Sıtmanın yokedilmesi, sıtmanın imhası ka
nunu diye bir isim pekâlâ bu kanuna verilebi
lirdi. Kanunda kullanılan lisan bakımından 
Türkçe karşılığı olduğu halde Fransızca karşı
lığın alınmış olmasına bendeniz daha başlangıçta 
muhalifim. •' İ • I M : ' •; ' : î • 

Arkadaşlar, bu kanun Adliye Encümeninde mü
zakere edildi. Orada bir kısım arkadaşlar dediler 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Yoktur, efen
dim. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Devamla) — 
Teklifinizin üçüncü maddesini okudum. 

REİS — Bütçe Encümeni mazbatası müza
kere edilmektedir. Lütfen onun üzerinde ko
nuşmanızı hatırlatmak isterim. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Devamla) — 
Buraya evvelâ Hükümet teklifi gelmiştir. On
dan sonra bu teklif birçok komisyonlardan geç-
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mistir. Binaenaleyh asıl bu Hükümet teklifi j 
üzerinde konuşursak isabet eitimiş oluruz. Ko
misyonlardaki tadil teklifleri mütaaddittir. Bi
naenaleyh hangisi üzerinde kabul edilecekse, 
hangisi üzerinde konuşulacaksa... Müsaade bu
yurun benim bildiğime göre Hükümet teklifi 
üzerinde konuşulur. (Olmaz, sesleri) 

REİS — Usulen mazbatalardan biri, umumi
yetle sonuncusu esas olarak alınır. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Devamla) — 
Arkadaşlar bir şey daha öğrenmek istiyorum: 
Deniyor ki, (Bu beş senelik zaman zarfında 
tatbik edilen usulde üç milyon dolar ilâç, va
sıta ve malzemeyi meccanen vermeyi kabul et
miş, Dünya Sağlık Teşkilâtı. Hattâ malzeme
nin büyük 'bir kısmı iki seneden beri gönderil
miş bulunmaktadır.) deniyor. Gönderildiği bil
dirilen bu malzeme şimdiye kadar kullanılmış 
mıdır, yoksa kanunun meriyet tarihinden iti
baren 5 sene zarfında mı, kullanılacaktır1? Bu 
da belli değildir. Bunun da izahmı istirham ede
ceğim. Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Servet Bilir. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SERVET Bİ

LİR (Bolu) — Çok muhterem arkadaşlar; ben
den evvel konuşan Hasan Fehmi Evliya arkada
şımız birtakım terimlerden ve 3 ncü maddeden 
bahsetti. Bu terimlere ait münakaşa Adliye ve 
Bütçe encümenlerinde enine boyuna yapıldı ve 
bunların hemen hemen hepsi kaldırıldı ve bun
ların karşılığı olan türkçe terimler alındı. An
cak bâzılarına kerre içinde yer verilmiştir. 3 ncü 
madde ise tamamen kaldırılmıştır. Hükümet ta
sarısında mevcut ve arkadaşımızın burada mev-
zuubahsettiği hususlar Bütçe Encümeni tadilin
de yoktur. 

Biraz evvel söylediği üç milyon liralık yar
dım ise sırf bu beş senelik program için verilecek 
olan bir yardımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Huzurları
nıza getirilmiş bulunan Sıtmanın İmhası Kanun 
tasarısı, sıtma âfetini memleketimizde tamamen 
yok etmek gayesini hedef tutan bir tasarıdır. Bu 
memleketin sıtma yüzünden neler çektiğini her 
biriniz benden çok daha iyi bilirsiniz. 1925 yı
lından beri yapıla gelen sıtma savaşı iyi netice
ler vermiş ve muvaffak olmuştur. Fakat, bugün 
birçok ilmî hakikatlar, ilmî zaruretler ortadadır. 
Bu zaruret karşısında Sıtma Savaşı Kanununu I 
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bırakıp, bunun yerine Sıtmanın İmhası Kanunu
nu kabul etmek zarureti aşikârdır. Bunun mu
cip sebeplerini izah etmeden önce, evvelâ Sıtma 
Savaşı Kanunu ile Sıtmanın İmhası Kanunu 
arasındaki farkları, bu yeni kanunla neler geti
rilebileceğini müsaadenizle kısaca arz edeyim: 

Sıtma mücadelesi bir memlekette sıtmalıların 
adedini asgari seviyeye getirmek için girişilen 
ve her sene tekrar edilen bir haldir. Bu, her 
sene programa alınarak yerin vüsatine göre kad
rosu genişletilir, daraltılır ve bu her sene tekrar 
eder gider. 

Sıtma Eradikaşyonu kanunu ise muayyen bir 
devre içinde pasif bir çalışma, ektif bir çalış
ma ile bu memlekette sıtmayı topyekûn kaldır
ma gayesini güder. Binaenaleyh ikisi birbirinden 
tamamen farklıdır. İkincisi daha yüklü bir ça
lışma olduğu için, takdir edersiniz ki, daha bü
yük kadro ve daha enerjik bir çalışma istiyen 
bir haldir. 

Şimdi her sene bizim bütçemize Sıtma Savaş 
Kanununun tatbikatı için konulan tahsisat 27 
milyon liradır. Konuşulan bu kanun tatbik edil
diği zaman da her sene 406 bin lira (ki, beş sene 
zarfında 2 milyon lira kadar bir para ederi) 
fazladan sarf edilmiş olacaktır. Fakat beş sene 
bittiği zaman sıtma meselesi tamamen ortadan 
kalkacağı için sarf edilen 27 milyon lira da 
Hazineye kalacaktır. Bunun yanıbaşmda ay
rıca iki bin sağlık personeli de memleketin di
ğer sağlık merkezlerinde hizmet göreceklerdir. 

Hepiniz bilirsiniz, bugün haşerat öilürücü 
ilâçlar karşısında sıtma sivrisineklerinin bu 
ilâçlara karşı zamanla bir muafiyet kazandığı 
ilmî bir hakikattir. Bugün için tam bir mua
fiyet yoksa da kısa bir zaman sonra, âdetleri 
mahdut ilâçlar sivrisinekler tamamen muafiyet 
kazanacaklar ve bundan sonra sıtma âfeti es
kisinden çok farklı, çok ağır şekilde önü alın
ma?; bir âfet olarak karşımıza çıkacaktır. İşte 
bu ilmî hakikatin ışığı altında, demin de arz 
ettiğim gibi, faydalar bir araya getirildiğinde, 
?ıtma İmha Kanununun kabulü büyük faydaları 
meydana çıkarır. 

Muhterem arkadaşlar, bu yalnız bizim mem
leketimiz için bir zaruret değil, bütün dünya 
için bir zaruret halini almıştır. Bu sebeple ev
velce tatbik etti pimiz Sıtma Savaş Kanununun, 
^tma eradikasoynuna bir zemin hazırlamış ve 
bunu 5 sene gibi kısa bir müddet zarfında mu-
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vaffak olmasını . temin etmiştir. Birçok mem
leketlerde bilhassa Afrika ve Doğu - Avrupa'da 
şu veya bu sebepler dolayısiyle Sıtma îmlıa 
Kanununda aksaklıklar olduğu için, bu hasta
lığı ortadan kaldırma ümitleri biraz sarsılmış
tır. 

Memleketimiz için bu hal mevzuubahis de
ğildir. Eğer takdir buyurur, kanunu çıkarır
sanız, bütün dünyada örnek olacak bir şekil
de kısa bir zamanda Türkiye'de sıtmanın kal
dırılması gibi hepimiz için iftihar vesilesi 
olacak bir mesut hâdise ile karşılaşacağız. Bu 
bakımdan Yüksek Heyetinizden bu tasarmm 
kanunlaşmasına yardımlarınızı bilhassa rica 
eder, takdiri sizlere bırakırım. 

REÎS — Reylerini kullanmayan arkadaş
lar, reylerini lütfen kullansınlar efendim. 

Buyurun Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, sıtma mücadelesi bizde çok evvelden 
başlamıştır. Muhterem ve değerli doktorları
mız her sahada memleketin her tarafında bu 
mücadeleye devam etmişlerdir, bu işi yürüt
müşlerdir. Bendenizce getirilen bu kanuna hiç 
ihtiyaç yoktur. Böyle bir kanun çıkarmak fu-
zulidir. Sözcünün izahından ve Bütçe Encü-
menindeki izahlardan sonra anlaşılmıştır ki, 
böyle bir kanuna hakikaten ihtiyaç yoktur. 
Mesele, yeni bir ilâç, yeni bir metot ve yeni bir 
tertipten ibarettir. Sağlık Bakanlığımızın veya 
sağlık teşkilâtımızın her hangi bir ilâcı her 
hangi bir tedavide şu veya bu metotla kullan
masına dair kanun tedvin edilmez. Böyle bir 
kanunun Meclisi Âliden çıkarılması doğru de
ğildir. Esasen bir sıtma savaşı teşkilâtımız ve 
bu teşkilâtın elemanları vardır. Ecnebi bil
mem hangi teşkilâtın bize yardım yapıp yapmıya-
cağmı sordum. Bu yardım şimdiye kadar yapıldı 
mı, yapılmadı mı, bu kanun çıkmazsa bu yar
dım olmıyacak mı dedini? Halbuki haber aldı
ğımıza göre yardımı yapacak teşkilât, yardı
mı yapmış, yapacak ve yapmakta devam ede
cektir. Binaenaleyh mevcut teşkilâta itimatsız
lık, yeni bir (kanun çıkmazsa yardımı yapmaz
lar sözü doğru olmaz. Sağlık Bakanlığının bu 
sahada çok esaslı çalışmaları olmuş ve muvaf
fak da olmuştur. 1950 ye kadar sağlık müca
delesi o derece muvaffalk olmuştur ki 1950 de 
verilen rakamlar altı bin idi, fakat nedense 
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l bu rakam .1958 de on iki bine yükselmiştir, 1958 
I den sonra sıtma, Bütçe Komisyonunda verilen 
! rakamlara göre tekrar azalmıştır. 

Bütçe komisyonunda söylenen, verilen iza
hata göre arz ediyorum; sıtmada kan alma 
usulü yoktur, diyorlar. Benim bildiğim çok es
kiden beri kan alma usulü vardır. Sıtma; ter-
siyana olur, tropika olur, kuvartana olur. Bun
ların cinslerini tâyin etmek için bütün doktor
lar eskiden beri kan alırlar, ve ona göre ilâç 

i verirler ve devam ederlerdi. 

i Böyle bir mevzu için bu şekilde bir kanun 
! tedvin etmek asla yerinde değildir. Eğer bu ka-
| ıranla ayrı kadrolar isteneeekse o başka mese-
| ledir. Bunun için ayrı tahsisat istiyebilirler. 
| Yoksa böyle bir kanuna ihtiyaç yoktur. Sağlık 
: Bakanlığı teşkilâtı mevcut kanunlarla 'bu işle

ri yapabilir. 

RElS — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; memleketimizin sağlık me
selesini alâkadar eden bir Ihususta gerek bu mü
cadelede 'bize yardımcı olanlara gerekse bu 
işi hazırlayanlara şükranlarımı arz etmek is
terim. Yalnız kanunun esbabı nıucibesinde ay
nen şunlar vardır : «1950 senesinde yapılan 
muayenelerde nüfusun % 7 sinde büyük da-
laklı tesbit edilmişken 1935 sonunda bu nis
pet % 0,7 ye düşmüştür.» Bunda her halde 
bir hata vardır. 1935 1955 olacaktır. 1955 ol
duğuna göre dalak nispetinin azalması dahi 
bu mücadelenin muvaffakiyeti için bir delil 
olarak gösterilemez. Çünkü bunlar arasında 
ölmüş olanlar bulunabilir. Nispet bu bakımdan 
düşmüştür. Yeni teklif edilen bu kanunla bü
tün meselenin esası, 33 seneden beri memleke
timizde mücadelesi yapılan sıtma toevzuunun 

\ sürüncemede kalması kanunların tatbikmdeki 
hatalardan ileri gelmiştir. Bir misalle izah ede
yim. 

1955 senesine kadar Türkiyede hakikaten 
ne andemik ne pandemik şekilde bir sıtma epi
demisine tesadüf edilmiyorken 1956 yılında 
Nusaybin'de sıtma epidemilerine rastlanmıştır. 
Bunun sebebi sıtma teşkilâtının müessir olama
masında değildir. Pirinç ziraatinden ileri gel
miştir. Sıtma Savaş Teşkilâtının mücadeleleri
ne rağmen kurutma yapılamamış, idari ma-

j kamlarca mer'i kanun ahkâmınca tatbik edil-
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memesi ve bâzı prinç ziraatinin hususi olarak 
menfaatlerinin korunması neticesinde Midyat 
ve Nusaybin kazalarında takriben üç yüze ya
kın vatandaş hayatını gaibetmiştir. Bütün se
bepler arkadaşlarım, pirinç ziraati ile uğraşan
lardan bâzılarının hususi himaye görmüş olma
larıdır. Halen Türkiye'de pirinç zira atinde 
daimî sulama mı yoska kesik sulama, usulü mü 
tatbik edilmektedir? Bu (husus belli değildir. 
Son olarak, İ talya'da cari olan daimî sulama 
usulünün tatbik edilmesi kabul edilmiştir. Fakat 
bu mevzuda (bir kanun çıkmamıştır. Eğer Sıt
ma Eradikasyomı kanunu kabul edilir, 'bütçe
ye konan 13,5 milyon lira da sarf edilir, buna 
mukabil yine birinç ziraati yapanlardan bâzı
ları himaye görürse bu işin içinden çıkmağa 
imkân bulunmaz. 

Ben bu kanun münasebetiyle Yüksek Mec
lise şunu arz etmek isterim ki, <bu kanunun çık
masına rağmen, 'bâzı şahıslar himayeye m a ahar 
olursa bu kanundan ımemleketee beklenen fai-
deler hâsıl olanuyacaktır. İşin üzerinde hassa
siyetle durulmasında fa id e umanın. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

REİS — Ali Mcnteşoğlu. 
ALİ MENTEŞOĞ-LU (Adana) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Sıtma Eradikasyomı Kanunu
nun çıkması bu memlekette bir zarurettir ve bu ka
nun çıkmalıdır. Evvelce yalnız Mersin ve Adana 
arasında 9 milyon insanın sıtmadan öldüğü Al
man Âlimi Nocht'un kitabında yazılıdır. Kitabı 
okumaya lüzum yoktur. Oradaki eserleri görünce 
bunu anlamak mümkündür. 

Devletin bütçeleri bir kaç. yüz milyon iken, 
Devlet bu işi o zamanın icaplarına göre ele almış 
ve fedakâr arkadaşlarımız sayesinde muvaffak 
da olmuştur. Evvelce yalnız hasta tedavi edilir
di, bataklık kurutma, bugünkü gibi büyük imkân
lar mevcudolmadığı için çok güç bir mesele idi. 
Ancak DDT ieadolunduktan sonra ortaya yep
yeni bir şey çıkmış oldu, bundan hepimiz mem
nun olduk. Fakat bu uzun sürmedi. Bir müddet 
sonra sivrisineklere DDT tesir etmez oldu. Çünkü 
sineğin bünyesi buna mukavemet eder oldu ve 
artmaya başladı. Bunun üzerine memleketimizden 
götürülen sinekler üzerine mukavemet tecrübele
ri yapıldı, Birleşmiş Milletler Teşkilâtında yapı
lan bu tecrübe sonunda anlaşıldı ki DDT artık si
neklere tesir etmiyor, bir başka maddeye ihtiyaç 

vardır. Bu sırada Adana civarında sıtmanın art
maya başladığı da görüldü. Vekâletçe Diyadiril di
ye bir madde daha getirildi. Faydası da görüldü. 
Hemen şunu soyliyeyim ki, sineğin kısa zaman 
sonra bu ilâca da mukavemeti artacaktır. Bu su
retle ileride daha büyük âfetler meydana gelebi
lir. Biraz evvel arkadaşımızın dediği gibi çeltik 
sahalarının çok genşletilmiş olması, köye 100 met
re, şehire 500 metre solmlmasınm kesik sulama 
usulünün iyice tatbik edilmemiş olmasının da bun
da tesiri vardır. Her ne olursa olsun bu kanun 
çıkmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Dünya Sağlık Teş
kilâtı ve UNİ'CEF bize bu yardımı yapmıyacak 
olursa, bu yardım başka bir şeye de kullanılamaz. 
Çünkü yardım bu gaye içindir. Binaenaleyh bu 
yardımdan istifade edilmelidir. Şimali - Afrka bu 
işi halletmiştir. Bizde ise bu iş biraz geri kalmış* 
tır. Bizde de geçmiş zamanda sıtmaya lâzımgelen 
ehemmiyet verilmiş ve bilhassa Sadi Konuk za
manında 1945 - 1950 de bu işe önem verilmiş ve 
büyük istifadeler görülmüştür. Mücadele bir ara 
kesilmiş ve sonra tekrar başlamıştır ki Türkiye 
için büyük bir âfet olmuştur. Bu bakımdan muh
terem arkadaşlar kanunun çıkarılması bir zaru
rettir. 

REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) -—- Çok muhterem arkadaşlarım, 
sıtmanın imhasını, istihdaf eden kanun lâyiha
sı, Bütçe Encümeninde çok ehemmiyetle ve uzun 
bir müddet zarfında, birçok celseleri işgal ede
cek şekilde müzakere edilmiştir. Bu kanun hak
kında söze başlarken sıtma mevzuunda memle
ketimizde sıtma savaş teşkilâtı kurulduktan son
ra sarf edilmiş olan, hakikaten muvaffakiyetli 
neticeleri, encümenimizde de belirttiğimiz gibi, 
şükranla karşılarız. Tabip arkadaşlarımızın, 
Sıhhiye Vekâleti teşkilâtının bu mevzuda mem
leketimize şeref verecek bir çalışma yaptıkları 
üzerinde hiçbir iştibah mevzuubahis değildir. 

Bu kanunun gayesi şimdiye kadar elde edi
len neticelerin tarsini ve sıtmanın kökünün ka-

, zılmasıdır ve Sayın Servet Beyin izah ettiği ve 
Sayın Ali Menteşoğlu 'nun teyidettiği veçhile 
sıtma mücadelesinde muvaffak olmak başka bir 
şeydir, sıtmanın bir memleketten tamamen kal
dırılmış olması da başka bir husustur. Malû
munuz olduğu üzere sıtma sivrisinek vasıtasiyle 
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nakledilen bir hastalıktır ve her memlekette siv
risinek bulunur. Almanya'da vardır, Amerika'
da vardır, Fransa'da vardır. Fakat bu memle
ketlerde sıtma yoktur. Yani sivrisinekler, ora
larda sıtma mikrobu bulunmadığı için, bunu 
nakledememektedirler. Sivrisinek var, mikrop 
yok ve dolayısiyle sıtma yok. Kanunun istihdaf 
ettiği gaye, sivrisineğin imha edilmesinden ziya
de - çünkü bu daima mümkün olan bir husus 
değil - sıtma mikrobunun kal'edilmesidir. Ondan 
sonra sivrisinek sadece kendi çapında bir huzur
suzluk meselesidir, fakat hastalık mevzuu ola
maz. Diğer taraftan sıtmanın tedavisinde, ön
lenmesinde, sivrisineklerin imhası hususu da pek 
tabiî olarak ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 
Bununla beraber arkadaşlarımızın izah ettikleri 
veçhile, haşere imha edici ilâçlara karşı sivrisi
nekler zamanla mukavemet kesbetmektedir. Do
layısiyle bu ilaçlan zaman zaman değiştirmek 
ve tatbikatını şiddetli ve sıkı bir kontrol altına 
almak lâzımgeliyor. Bu da gayelerden daha doğ
rusu vesikalardan biri olacaktır. 

Arkadaşların temas ettikleri hususlara kısa
ca arzı cevap edeceğim : 

Hasan Fehmi Evliya arkadaşım kanundaki 
bâzı terimlerin Türkçe olmadığına işaret ettiler. 
Eğer arkadaşımın Bütçe Encümeninde kabul 
edilmiş olan metni tetkik buyurmuş olsalardı 
böyle bir vaziyetin mevcudolmadığım müşahede 
buyuracaklardı. Gerçekte kanun sevk edildiği 
zaman bu terimleri ihtiva etmişti. Halen de ke
re içinde bâzılarını ihtiva etmektedir. Kanunda. 
ecnebi kelimelerin kullanılmaması hususunda en
cümenleriniz hassasiyet göstermektedir. Binaen
aleyh bu terimler tasfiye edilmiş bulunmaktadır. 

Keza üçüncü maddeye temas ettiler. Bu mad
de önümüzde bulunan kanun lâyihasının 3 ncü 
maddesi değildir, önümüzde bulunan kanun lâyi
hasının üçüncü maddesi başkadır. Hükümetçe 
sevik edilmiş olan madde kaldırılmıştır. 

O maddede de Dünya Sağlık Teşkilâtının kul
lanılmasını tavsiye ettiği ilâçlar ve usullerin kul
lanılacağına ait hükümler mevcut idi. Bu hükmü 
encümen lüzumsuz telâkki etti. Çünkü pek tabii 
olarak, ilmî olarak yapılan mücadelede en uygun 
ilmî usuller ve ilâçlar kullanılır ve kullanılacaktır. 
Bunu kanun hükmü ile teyidetaneye lüzum yok
tu. Aslında Dünya Sağlık Teşkilâtının usul ve 
tetkik 'neticelerini, bünyemize uygunluğu ve ihti-
yaçlanmızı karşıladığı nispette Sağlık Vekâleti ve 
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ona bağlı teşkilât bünyemize uygun olanak, ihfei-
yaçkrıımızı fearşılıyacak şekilde tatbik etmeyi dai
ma tabiî bir vazife telâkki etmiştir. 

3 milyon dolarlık ilâç ve yardım malzemesi
nin alındığından bahsettiler, bir arkadaşım da 
temas etti. Muhterem arkadaşlar, şunu ehemmi
yetle arz etmek isterim ki, bu kanunun şevkine 
saik olan sebep, dışardan temin edilen veya temin 
edilecek olan bir yardpı değildir. Bu yardımın 
gelmesi ancak bizim işlerimizi kolaylaştıran bir 
unsurdur. Fakat sıtmanın Tünkiye'den katî ola
rak tardedilmesi, kovulması, Türkiye'de yok edil
mesi bize ait bir meseledir. Binaenaleyh yardım 
yapılsın veya yapılmasın bu yapılacak bir keyfi
yettir. Ba meselelerde Türkiye'nin gayretini des-
tekliyen Beynelmilel Teşkilâta çok teşekkür ede
riz. Bu kanun, alınacak yardımlara müstenit de
ğildir, bu yardımı hedef tuttuğu iddiasını kabul 
etmemenizi hassaten rica ederim. 

Emlin Soysal arkadaşım, bu kanuna, ihtiyacol-
.madığını iddia ettiler. Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de sıtma savaşı usullerinin değişikliği 
burada ve encümenimizde salahiyetli arkadaşlar 
taraflından izah edilmiştir. Kimse, Türkiye'de sıt
ma savaşımda muvaffak olun atmadığını iddia, ede
mez. Bu, hakikati tağyir etmek olur. Sıtma savaşı, 
muayyen bir merhaleye geldikten sonra, bu mem
leketten sıtmanın katî olarak defedilmesi lüzumu 
hâsıl olur. Ama, sıtma1 mikrobu ile savaşmak, 
sıtma mikrobunu taşıyan haşerelerle savaşmak da 
ayrı bir meseledir. Türkiye'nin durumu, Alman
ya'nın durumuna, ingiltere'nin durumuna benze
mez. Çünkü oralarda shTİsinek mevcudolsa da sıt
ma mikrobu yoktur. Oralarda sıtmanın devamlı 
hastalık halinde olmasına bu sebeple imkân mevcut 
değildir. Bu Türkiye'de henüz böyledir, yani 
mikrop mevcuttur, ve böyle olduğu müddetçe her 
hangi (bir sebeple haşerenin öldürücü maddelere 
mukavemet kesbetmesi halinde şu veya bu sebeple 
sıtma fu vay elerinin alevlenmesi ve genişlemesi 
dalma mümkündür. Bugün ele alınmış olan me
sele fuvayenin tamamen söndürülmesi meselesi
dir. Türkiye'de sıtma fuvayesi ksalmıyacak, sıt
malı kalmıyacaktır, bu kanun bunun için sevk 
edilmiştir. 

Emin Soysal arkadaşımız dedi ki, «Kanıma 
lüzum yoktur. Bu metotlar mevcut kanunla tat
bik edilebilir.» Hayır, mevcut kanun bu metotları 
tatbika müsait, değildir. 
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Arkadaşım dedi ki, «Kan alınması lâzım, kan i 

alabilirler.» Mesele bu kadar basit değildir arka
daşlar. Hasta veya sıtmalı olduğu şüphe edilen 
kimse berayı muayene kan vermeye mecburdur 
diye bizim kanunlarımızda bir hüküm mevcut de
ğildir. Mevcudoknadığı müddet zarfında bu has
talardan kan alınarak muayenesinin yapılması, 
Türkiye'de kimin sıtma mikrobu taşıdığını kimin 
taşımadığını tesbit etmek imkânı mevcudolamaz. 

Diğer bir mesele, DDT tatbikatı yapılır, fakat 
DDT yapılan evlerin bilâhara badana yapılma
ması, DDT yi tesirsiz hale getiren ciheti menodioi 
bir hüküm de mevcut değildi, çünkü bu hal mes
ken masuniyeti içine giriyordu. Bu kanunla va
ziyet böyle değildir. DDT yapılan bir mahallin 
alınacak neticeye kadar, kalıcı ilâcın duvardan 
silinlvertmesi için, her türlü müdahaleyi menedici 
hükümler mevuuttur. Onun için Emin Soysal ar
kadaşımız müsterih olsunlar, bundan, bundan ev
vel sıtma mücadelesi yapılmamıştır ananası çık
maz ve sıtma ımüeadelesi daha cezri bir neticeye 
isal edilecektir. 

Bir noktaya da ayrıca işaret edeyim : 
Soysal arkadaşımız, «1950 ye kadar mükem

mel neticeler alındı, ondan sonra sıtma mücade
lesi aksadı» dediler. Böyle bir şey yoktur. Gerek
çede de izah edildiği üzere 1950 de sıtmalı nispete 
yüzde 7, yani bir milyon kadardı. 1955 teki ara
malarda bu, yüzde virgül yediye, onda bire düş
müştür. Bunlar büyük dalaklı nispetleridir. 

O vakte kadar yapılan tatbikat sıtma savaşı 
tatbikatının umumi seyri içinde olmuştur. Ban
dan sonra âdeta bir yükselme olmuştur. Bu da 
o zamana kadar tarama mevzuunda yapılmış olan 
faaliyetin daha sıkı şekilde yapılmasından ileri 
gelmiştir. Yani 1955 te nüfuz edilmemiş mmtaka-
lara arama faaliyeti tevsi edilince pek tabiî aded-
de bir artış olmuştur. Bu da mütaakıp senelerde 
savaşın devamiyle bertaraf edilmiştir. 

Ben Ali Menteşeoğlu arkadaşıma teşekkür ede
rim. İlmî ve teknik olarak konuştular. 

Bir sual sorulmuştur; denildi ki; «IJNİCEF» 
tarafından -yapılacak yardım ne zaman bağlıya
caktır?» Yardım başlamıştır. Bu kanun gelmeden | 
evvel de bu kanundaki esaslara intibakı mümkün 
kılan şekilde tatbikat yapılmıştır. Yani ilmî ve 
fennî metotların tatbiki hususunda bir kanuna 
ihtiyaç yoktur. Fakat vatandaşlara birtakım mü
kellefiyetler yükliyen bir kanuna ihtiyaç vardır, j 
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i Şunu da arz edeyim ki; bu kanun tamamen 

sağlık mevzuuna temas etmektedir. Bunda hiçbir 
şekilde politik bir maksat yoktur ve olamaz. Tür
kiye'de sıtma tamamen imha edilecektir. Hakika
ten arkadaşlarımızın buyurdukları gibi bizim ül
kemiz, bilhassa Anadolu, zaman zaman bu sıtma 
âfeti yüzünden medeniyetlerin sönüp gitmesine, 
diyarların boş kalmasına sahne olmuştur. Bu has
talık memleketten yok edilmedikçe böyle bir te
kerrür daima mümkündür. Bu kanun bizi bu 
tehlikelerden masun kılacaktır. Türkiye'nin sıt
madan masun bir hale getirilmesini istihdaf eden 
bu kanunun tatbiki için vekâlete gereken imkân
lar verilmiştir. Bu kadar hayırlı bir kanun üze
rinde reylerinizin müspet olarak tecelli edeceğin
den eminim. 

REİS — Oy toplama -muamelesi bitmiştir. 
Hailil Gürün, 
HALİL GÜRÜN (M/araş) — Muhterem ar

kadaşlar, gecen sene bütçe konuşmaları sıra
sında arz etmiştim. Hakikaten Hükümetler 
olarak sıtma mevzuunda kat'etmiş olduğumuz 
•merhale iftiharı mucibolacak kadar süratli ol
muştur. Bu neticeden memnun olmıyacak kim
senin bulunduğunu zannetmem. Bilhassa bu son 
kanun yani sıtmanın imhası kanunu artık bir 
zaruret haline gelmiştin'. Vaktiyle büyük nü
fus ziyamı nmcibolan. ve çalışma gücünü azal
tan sıtma artık, bugün şurada burada münferid 
vakalar halinde görülmektedir. Memleketimiz 
coğrafi ve zirai durumu itibariyle sıtma hasta
lığına imüsteiddir. Fakat bugünkü teknik tat
bik edildiği takdirde bu maraz kökünden, hal
ledilebilecek vaziyettedir. 

I Terimler bakımından, bilhassa Adliye ve 
Bütçe Encümeni -mensubu arkadaşlar tarafın
dan Büyük Millet Meclisinin arzu ettiği tekni
ğe ve yabancı terimlerin ortadan kaldırılmasına 

I matuf çalışmalarına, lisanımızın zenginliğine 
uygun şekilde terimler hazırlanmasına bilhassa 
teşekkür ederim. Bunun için bu iki encümenin 
gayretlerini burada takdirle '.anmak ve teşek-

I kür etmek yerinde olur. 
I Bendeniz heyeti umumiyesi itibariyle kanu-
{ ııu tasvibediyornm, lüzumludur. Yalnız bâzı 
I hususlar hakkında encümenden bilgi edinmek 

arzusundayım. 
Şimdiye, kadar etilinizde mevcudolan teşki

lât vekâletçe sıtma bölgesi olarak tâyin sdil-
I mlş olan muayyen yerlerde çalışırdı. Bunun . 

_ 446 — 



î : 18 28•.: 
için personel - doktorundan hasta (bakıcısına ka
dar - muayyen bölgelerde vazife görürdü ve mik
tar itibariyle az bulunuyordu. Bu kanunun 
meriyete girdiği andan itibaren bütün vatan: 
sathına şâmili bir çalışma yapılacaktır. Aca
ba personel temini bakımından neler düşünü
lüyor? Gerçi lâyihada bu hususun düşünüldü
ğü ve icabederse Avrupa'ya mütehassıs yetiş
tirilmesi için doktor gönderileceği ifade edil
mektedir, fakat kanundan beklediğimiz neti
cenin ne dereceye kadar mümkün olacağını öğ
renmek içlim personel vaziyetinin nasıl halledi
leceğinin encümen tarafından beyan edildiğini 
görmek yerimde, olur. 

Muhterem arkadaşlarım, personel meselesi 
gayet mühimdir. Bugün memleketimizde ha
kikaten bir doktor sıkıntısı içindeyiz. Birçok 
kazalarımızda dahi hükümet tabibi bulup gön
dermekte zaman zaman sıkıntı çekmekteyiz. 
Bundan dolayıdır ki, doktor bulup onları ka
nun metnindeki cezai müeyyedeleri de tetkik, 
tesbit ve tatbik etmek üzere tahrik etmemiz çok 
müşkül olacaktır kanaatindeyim. Onun için 
doktor gibi, teknisiyen hastabakıcı gibi birta
kım yardımcıları da yetiştirmeğe ihtiyacımız 
vardır. Bunun üzerinde şimdiden durmak ye
rinde olur. 

ilâç meselesi de çok mühimdir. Eradikas-
yon yaptıktan sonra bunun neticesini takibet-
mek mecburiyetindeyiz. 5 senelik bir müddeti 
ihata eden bir kanunla memleketi sıtma âfe
tinden tamamen kurtarmayı tasavvur etmek de 
mümkün değildir. Bunun için ilâç meselesini 
Hükümetin ele alması ieabeder. Ziraat Vekâ
leti bunu ele almış, zirai mücadele mevzuunda 
birtakıım ilâçları imâl etmek imkânını elde et
miştir. Acaba «insedticide» yani haşere öldü
rücü ilâçların Türkiye'de imali için Sıhhiye Ve
kâletince bir teşebbüs var mıdır? Versa bu te
şebbüs ne derecede ve ne safhadadır1? 

Muhterem arkadaşlar; bizim vaktiyle biz
den ayrılmış olan komşu memleketlerde müşte
rek bir hayatımız vardır. Bilh assa Cenup komşu
larımız Suriye ve Irak bir hudut ile bizden ay
rılmaktadırlar. Burada bâzı mevzularda sıkı 
sıkıya ilgili bulunduğumuz memleketimizle bil
hassa sıtma mevzuunda yakın bir münasebet var
dır. Bilhassa Cenuptan memleketimize sıtma 
girmektedir. Ve burada büyük bir hevesle çı
karmak, ta.tbik mevkiine koymak istediğimiz 
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bu kanunun hükümleri haleldar olur. Onlarla 
müşterek çalışmalıyız. Bunun için acaba Sıh
hiye Vekâletinin bu mevzuda, bu memleket
lerle her hangi bir temas var mıdır? Her han
gi bir anlaşmaya varılmış mıdır? 

REÎS — Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Halil Gürün ar

kadaşım temas ett i ; sıtma eradikasiyon ka
nunu cihetteki bu memleket için lâzımdır. Sıt
ma priosesüs'ünün dört (halkasının hiç olmazsa 
iki tanesini de bu ıkanunla birbirinden katî şe
kilde ayrılması suretiyle beş sene zarfında mem
lekette hiçbir şekilde sıtma kalmıyacağını ümid-
etmek isteriz. Bu belki mümkün olur ve ne
tice çok mesudolur. Ama bu sıtmayı bilenle
rin, sıtmanın âmili marazisini, bulaşıcılığmı 
bilenlerin ve bu hastalığın vücut içinde geçir
diği lâtente hali bilenlerin buna kolay kolay 
âmin diyemiyecekleri tabiîdir. 

Muhterem arkadaşım temas etti; biz (mem
leketimizde âzami gayretle bunu söndürmeğe 
çalışırız. Bunu hakikaten koparırız. Bunun 
halkalalarını teşkil eden zemini, âmili marazı-
yi, nâkili; bunlardan her hangisinin kopara-
ıbilirs'ek adamakıllı bu sıtma durur. Ama Ce
nup ve Şark hudutlarımız gayet açıktır. Biraz 
evvel de arz ettim; sıtmanın insan bünyesinde
ki lâtente haliyle 10 sene, 8 sene sonra her han
gi bir yerde tekrar bir patlak vermesi ve uzun 
ıgeçmiiş müntafi, yani sönmüş d'evrelerîn akabin
de gayet tehikeli epidemiler zuhuru ihtimali da
ima mevcudolabilir. Kanunda bundan sonra 
bâzı arkadaşlarımızın söylediği gibi - belki mev
cuttur, zira okumadım ve görmedim - bilâha-
ra vâki olacak bu gibi intanların, epidemile
rin ne suretle karşılanacağı ve 5 sene sonra ne 
gibi tedbirler alınacağı zikredilmemiştir. 

Heyeti umumiyesiyle bu kanun memleket 
için çok hayırlı ve ehemmiyetlidir. 

REÎS — Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlar, söyliyeceklerim benden evvel söz 
alan arkadaşlarıımi'z tarafından liyakatle (belirtil
miş, olduğundan tekrar etmiyeceğim. Hakikaten 
bu kanun memlekete hayır getirecek kıymette isa
betli, zaruri bir kanundur. Onun için kabul edil
mesinde fayda vardır. Yalnız bendeniz şu husus
ta endişeliyim: Tatbikatında bâzı aksaklıklar ola
bilir. Onlar da şudur : 
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BÜiyonjuflüZ, tatbikatı yapanlar tam kadro 

ile çalışmazlar, huzur içinde bulunmazlarsa bu 
kanundan bir netice alınamaz. Yani personel hiç
bir surette şahsî geçim sıkıntısı ve endişesi için
de bulunmamalıdırlar. Ancak bu takdirde tatbi
kattan bir faide beklenebilir. Yoksa kadro tam 
mânası ile teşekkül ettirilmez ve personel de vazi
fe gördüğü sırada kendi geçimini düşünecek bir 
vaziyete düşerse netice alınmaz. Onun için Ve
kâletten temennim, kanunu tatbik ederken per
sonelin tatminine ve kadrolarının noksansız ikma
line itina etsinler. 

Kanun hayırlı olsun arkadaşlar. 
REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-

GÎN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
konuşan muhterem arkadaşlarımızın sordukları 
suallere kısaca arzı cevabedeyim. 

Muhterem Halil Gürün arkadaşını teşkilât 
üzerinde durdular. Personelin kifayetsizliğine 
temas ettiler. Bu kanun tetkik buyurulursa görü
lecektir ki; eski teşkiltta bir değişildik yapılmış, 
sıtma savaş bölgelerinin üstünde bir de gruplar 
reisliği tesis edilmiştir. Bunlar daha ilmî, daha ih
tiyaçlara yakın ve daha koordine şekilde işlerin 
cereyan etmesi için muktazi kadrolar verilmiş
tir, kadrolar tamamiyle bu ihtiyaçları karşılıya-
cak şekilde hesalbedilmiş bulunmaktadır. Bu grup
lar birkaç vilâyeti içine alacağı için bunların ih
tiyaçlarını karşüıyaeak şekilde kadrolar tertibe-
dilmiştir. Ve doktor sıkıntısı olacağını da tahmin 
etmiyoruz. 

Dursun Akçaoğiu arkadaşımız doktorlarımızın 
terfihi meselesine temas ettiler. Bu yalnız sıtma
ya mütaallik değildir, umumi olarak nazari te
emmüle alınacak bir meseledir. Hakikaten dok-

• torlarımızın vazifelerini seve, seve yapabilmeleri 
imkânlarının hazırlanması lüzumuna biz de kaani 
bulunuyoruz. 

Personel yetiştirmek mevzuunda sual tevcih 
buyurdular. Teknik personel yetiştirmek üzere 
kurslarımız devam etmektedir. Bu personelin ye
ni malûmatla teçhiz edilmesini teminen gerekli 
gayret sarf edilmektedir. Adana bölgesinde Ey
lülden beri başlıyan ve daha 3 ay devam edecek 
bir kurs açılmıştır. 

îlâç meselesine de temas buyurdular, bu bi
zim için bir mevzu değildir, UNİCEF Beynelmi
lel Sağlık Teşkilâtı tarafından temin edilmekte 
ve teminine de devam edilmektedir. 
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j Hudut memleketlerine de temas buyurdular, 

esasen bu kanunun parantez içinde Eradikasyon 
diye isim taşıması da beynelmilel bir faaliyet ol
masından ileri gelmektedir. Bu faaliyet Türki
ye'de daha iyi hazırlanmış bir zemin üzerinde ce
reyan edecektir. Diğer memleketlerde, komşu 
memleketlerde Suriye, Irak, iran'da aynı faali
yet mevcuttur. Beynelmilel teşkilât bütün bu fa
aliyetleri koordine eden bir durumdadır. Binaen
aleyh, bu memleketlerin de sıtma âfetinden kur
tulması için bir gayret sarf ettiklerine eminiz. 
Belki bizim kadar çabuk netice alamazlar, fakat 
oradaki neticenin de müspet olmasını temenni et
mekteyiz. 

Yine soruldu, denildi ki, «Türkiye'de 5 sene 
içinde sıtmalı kalmazsa ne yapılacaktır?» Türki
ye'de sıtma âfeti tamamen tasfiye edildikten son
ra bugün bilfarz, bunun âfet halinde olmadığı, 
tamamen münferit vakalara inhisar ettiği Al
manya'da, Fransa'da ve Amerika'da ne yapılmak
ta ise, Türkiye'de de yapılacak iş odur. Yani mün
ferit hâdiseler ortaya çıktığı zaman bunu tedavi 
ederek, sıtma mikrobunun etrafa yayılmamasını 
temin etmek esas olacaktır. 

Aziz Uras arkadaşımız hastalığın latente şe
killerine temas etti. Zaten bu kanunun gayesi la
tente şekilleri meydana çıkarmak ve tedavi et
mektir. Binaenaleyh 5 sene içinde sarf edeceği
miz gayret müspet netice verirse kan muayenesi 
ve diğer tıbbi ve bakteriyolojik muayeneler vası-
tasiyle Türkiye'de kimsede sıtma mikrobu kal
maması temin edilmiş olacaktır. Bu bakımdan da 
hastalığın laitant olarak devam etmesi bahis-
mevzu olamaz muhterem arkadaşlarım. 

Dursun Akçaoğiu arkadaşımız, tatbikattaki 
noksanlıklara temas ettiler. Bu kanun, demin de 
arz ettim, tatbikatta müeyyideleri bulunmıyan 
çeşitli noksanlıkları gidermeye matuftur. Ziraat-
te pirinç ekimi için hükümler vardır. Bunun için 

I yeni müeyyideler getiriyor. Eski kanunda hü-
i kümler vardı, metotlar vardı, müeyyide olmadığı 

için tatbik edilemiyordu. Bu yeni kanun bütün 
müeyyideleri vaz'etmiş, hattâ birçok dairelere, 
özel idarelere, belediyelere mesuliyet tahmil ey
lemiştir. Bu kanun katî olarak tatbik edilecek 
ve beklediğimiz mutlu neticeyi verecektir sevgili 
arkadaşlarım. 

i EEIS — Servet Bilir. 
j BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SERVET BÎ-
i LİR (Bolu) —- Muhterem arkadaşlar, Aziz Uras 

448 — 



î ı 18 23 .: 
arkadaşımızın teknik endişesini izale etmek 
için -gıekaiş bulunuyorum. 

Hakikaten kendilerinin de izah ettikleri gi
bi «ıtma çok »muannit, nükseden korkunç bir 
hastalıktır. Yalnız tıp literatüründe, bugün 
kimlerinden bahsedeceğim 3 ilâç sebebiyle bu 
büyük dâvayı başarma ümitleri katîleşmiştir. 
Meselâ, kendilerinin bahsettikleri Klorokin 
'mıuhiti kanda parazitleri imha etmek için Pri-
mokiıı, intikalini önlemek, için ve nesiç için
deki gizli paraziti öldürmek için de Primata-
lin vardır. İşte bunlar kendilerinden beklenen 
neticeleri verdikleri için bu dâvaya girişilmiş
tir. Bu hususta ömür tüketenlerin raporları 
katidir. İnşaallah biz de bu dâvayı hiç şüphe 
götürmez şekilde halledeceğiz. 

REİS — Takrirler var, okutuyorum. 

Riyasete 
Vaziyet tavazzuh «etmiştir. Kifayetin reye 

vaz'ını arz ve rica ederim. 
Gazianteb 

Süleyman Kuraııel 

Yüksek Riyasete 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakereler kâfi derecede aydınlatıcı olmuştur. 
Maddelere geçilmesini arz ve teklif »ederim. 

Manisa 
Nebil Sadi Altuğ 

REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini rey
lerinize arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyemler... Kifayeti ımüzakerc »kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganis
tan Kıratlığı Hükümeti arasındaki Hava ulaş
tırma Anlaşmasının tasdikine dair İkamın lâyi
hasına (309) arkadaş katılmış, (308) kabul, 
(1) müstenkif, muamele tamamdır. Kanun ka
bul edilmiştir. 

Sıtmanın imhası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde sıtmanın imhası 
(Eradikasyon) Ibu kanun hükümlerine göre 
yapılır. Bu faaliyet beş yıl devam «eder. 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Sıtma eradikasyonu Kanununun 1 nci mad
desindeki leradikasyon (kelimesinin «Sıtmanın 
yok "edilmesi» şeklinde tashihini arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
İbrahim Us 

İ REİS — Eneümen. 
1 BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
j! RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Arkadaşı
mı mizan takriri bir zühule istinadetmektedir. Baş-
j lıkta eradikasyon diye bir şey yoktur. Eradikas-
I yon parantez içinde yazılmıştır, metinde böyle 
! bir kelime yoktur. Bütün memleketlerde bu era-
! dikasyon kelimesi 'kullanıldığı için biz burada 

«imha» tâbirini kullandıktan sonra parantez 
içinde bu tâbiri de kullandıik. Bu itibarla ay
nen kabulünü rica ederim. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Bir sual. 

REİS — Buyurun. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Bu beş yıllık 

müddet ne şekilde tesbit edilmiştir! Niçin 3 veya 
4 yıllık değildir de beş yıllıktır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bu beş 
yıllık müddet mücadelenin takibettiği safhalara 
istinadedüerek tesbit edilmiştir. Eğer teknik 
malûmat arzu ediyorsanız arkadaşımız verebilir. 

REİS — Takrirdeki «eradikasyon» kelimesi
nin «imha» olarak değiştirilmesi istenmektedir. 
Yapılan izahlar neticesinde anlaşıldığına göre 
maksat esasen hâsıldır. Takriri reye arz etmiyo-

" ram. Başka söz istiyen? Yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sıtmanın imhası faaliyeti : 
a) Sıtmalıları kati şekilde tedavi ederek im 

tan membalarını bertaraf etmek, 
b) Nâkil sivrisinekleri imha ederek sıtmanın 

intikalini önlemek, 
Suretiyle yapılır. 

İmha faaliyeti yapılacak yerler ile faaliyet 
müddetleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
tince tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Teşkilât ve salâhiyet j 

MADDE 3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti : 

a) İmha faaliyeti yapılacak yerlerde lüzum
lu bölge teşkilâtı ile bölgeler grubu reislikleri ih
das etmeye, enstitüler ve lâboratuvarlar tesis 
etmeye ve bu teşekkülleri icabında başka yerlere 
nakletmeye, kısmen veya tamamen kaldırmaya, 

b)' Sıtma tedavisine yarıyan ilâçları parasız 
vermeye, 

Salahiyetlidir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bölgeler grup reislikleri doğ
rudan doğruya vekâlete bağlı olup gruplarına 
dâhil bölgelerdeki teşkilâtın ilmî murakıpleridir- I 
ler. Bu sıfatla vekâletçe imha mevzuunda veril
miş olan bütün emirlerin infazını murakabe ve 
temin ile mükellef olup imhanın süratle tahak
kukundan mesuldürler. 

Bölge reislikleri, bölgelerine dâhil vilâyet ve 
kazalardaki teşkilâtın âmiri olup bölgelerinin sıt
ma ile alâkalı bütün ilmî, teknik ve idari işlerini 
tedvirle mükellef ve bu işlerin matlup şekilde I 
yürütülmesinden mesuldürler. 

Bölge reislikleri, bulundukları vilâyet vasıta-
siyle Vekâletle muhabere ederler. Bölge reislik
leri 3017 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin 2 ne i I 
fıkrası hükmünden istisna edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında >söz istiyen var mı? 
Buyurun Aziz Uras. 

AZlZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; bu 
grup amirlikleri, mıntaka amirliklerinin, vilâyet
ler kanaliyle muhabere ettirilmesi, daha evvel I 
olağanüstü Sıtma Kanunu görüşülürken mevzuu- j 
bahsedilmişti. Bilhassa bu şeklin zaman kaybı gibi 
bir vaziyet ihdas ettiği o zaman kabul edilmişti. 
Bugün bir mıntaka âmirinin doğrudan doğruya 
teknik bir mevzu için Vekâletle muhabere etme
sini sağlamak üzere bir takrir vermeye lüzum 
görmüyorum. Encümen bu teklifimi kabul eder- i 
se bu iş salim bir yola girmiş olur. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (îzmir) — Efendim, böyle grup reislikleri 
doğrudan doğruya vekâlete bağlıdır ve resen 
v kâletle muhabere ederler Burada arkadaşı
mın temas ettiği bölge başkanlarıdır. Bölge İm
kanları vilâyetlerde ve bazan da iki vilâyette bir I 

. 1959 0 : 1 
olmak üzere vazife görürler. Mahallî vilâyet ida
releri kanununa göre bütün devlet dairelerinde 
olduğu gibi bunlar da valinin nezareti altında 
vazife görürler. Valinin mücadelenin safhasın
dan haberdar olması için bu pek tabiî bir hu-
susdur ve valinin bu salâhiyeti muhafaza et
mesi icabeder. Mamafih valiler tatbikatta imza 
salâhiyetini bölge başkanlarına verdiği görül
mektedir ve bu suretle de bölge başkanlarının 
vekâletle muhaberata geçmesine bir mâni olma
maktadır. 

REÎS — Başka, söz istiyen yok. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Umumi ve mülhak bütçeli da
irelerle hususi idareler, belediyeler, köy hükmi 
şahsiyetleri, 3659 sayılı Kanuna tâlıi teşekküller 
ve bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlar ve 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
sair teşekküllerle bilûmum hususi müessese ve 
iş yeri sahip veya temsilcileri ve diğer hakiki 
şahıslar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti veya 
teşkilât tarafından bu kanun gereğince tesbit 
olunan tedbirleri almak ve tesisleri yapmakla va
zifelidirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen... Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mecburiyet, mükellefiyet ve yasaklar 
MADDE 6. — îmha faaliyeti yapılan yer

lerde a : 
a) 5 nci maddede yazılı daire, müessese 

ve teşekküllerle hakiki şahıslar; sokak, ev, bağ, 
bahçe, arsa, mera, çayır, kavaklık ve çeltiklik, 
taş, kum, kireç, tuğla ve kiremit ocakları gibi 
yerlerde ve sivrisinek sürfelerinin yetişip inki
şaf edebileceği müddet içinde su altında bırakı
lan tarlalarla, fabrika, su arkları, su değirmen
leri ve bentleri, çeşme ayakları gibi durgun su 
birikintileri husule getirebilecek sair yerlerde 
tesbit edilen sivrisinek sürfelerinin imhası ve 
bu yerlerin ıslahı hakkında teşkilât tarafından 
tavsiye olunacak tedbirleri tâyin olunacak müd
det içinde almaya mecburdurlar. 

b) Yukardaki bentte mezkûr tedbirleri akim 
bıraktırmak, güçleştirmek, geciktirmek yasaktır. 
Bilûmum binalar ile müştemilâtında, bağ ve bah
çe gibi yerlerde yapılacak tetkik ve teftişlere 
mâni olunamaz. 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.?.. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Herkes, teşkilât tarafından ma
hallinde yapılacak umumi veya kısmi muayene
lere riayet etmeye ve hastalığın teşhisi veya küt
lenin sıtma paraziti endeksinin tâyini maksadiy-
le yapılacak bakteriyolojik muayeneler için her 
talep vukuunda kan alınmasına ve ilâçların tat
bikine müsaade etmeye mecburdur. 

Bu madde tatbikatından dolayı, reşidolmı-
yan veya temyiz kudretini haiz bulunmıyan kim
selerin veli veya vasileri mesuldürler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sivrisineklerin itlafı maksa-
diyle evler ve müştemilâtı ile bağ ve bahçeler 
ve sair yerlerde kâin olup içinde insan ve hay
van barınan bilûmum binalara kalıcı haşere öl
dürücü madde püskürtülmesine ve gerekli sair 
tedbirlerin alınmasına engel olmak ve kalıcı ha
şere öldürücü madde tatbikinden itibaren beş 
ay geçmeden duvar ve tavan satıhlarını silmek, 
yıkamak veya badana etmek yasaktır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yol, demiryolu, köprü, su ba
rajları, regülâtör, sulama, boşaltma ve kurutma 
kanalları inşaatiyle fabrika, çiftlik gibi kalaba
lık halk kütlesi barındıran tesislere ait inşaat 
sırasında alâkalı makam, müessese ve şahıslar 
sıtmayı önlemek bakımından Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti veya mahallî teşkilât tara
fından gösterilecek tedbirleri önceden almak ve 
bunları devam ettirmekle mükelleftirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 5, 6 ve 9 ncu maddeler ge
reğince salahiyetli merciler tarafından alınması 
lüzumlu görülen tedbirler; alâkalı Devlet daire
leriyle belediyelere, köy hükmi şahıslarına, 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekküllerle bunlara bağ
lı idare, müessesese ve kurumlara ve sermaye
sinin yarısından fazlası Devlete ait sair teşek- , 
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| küllerle bilûmum hususi müessese ve iş yeri sa

hip veya temsilcilerine ve diğer, hakiki şahısla
ra yazılı olarak bildirilir. 7 ve 8 nci maddeler 
gereğince yapılacak muayenelerle haşere öldü
rücü madde tatbikatının zamanı, şehir, kasaba ve 
köylerde mahallî örf ve âdete göre halka duyu
rulur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Her sıtma vakasının ihbarı 
mecburidir. Askerî veya sivil resmî ve serbest 
bütün tabipler, bilûmum hastane ve diğer sağ
lık müesseseleri başhekim veya müdürleri, bak
teriyolojik tahlil lâboratuvarları müdür veya 
mütehassısları teşhis ettikleri sıtma vakalarını 
bulundukları yerlerin bölge reisliklerine ve şu
belerine, bu teşekküllerin bulunmadığı yerlerde 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlükleri Hü
kümet tabiplikleri veya sağlık merkezi baştabip
liklerine en seri vasıta ile haber vermekle mükel
leftirler. 

İhbarla mükellef olanlar, hastanın adı, soy
adı, yaşı ve sarih adresini alâkalı makamlara 
yazı ile bildirmeye ve mücbir sebebolmadıkça 
hastadan alınacak kalın damla veya yayma ka
nı da beraber vermeye mecburdurlar. 

Teşkilâtın bulunmadığı yerlerde mahallî sağ
lık makamlarına yapılacak sıtmalı ihbarlarına ait 
2 nci fıkrada münderiç malûmatı havi yazı ve 
kanların bu makamlarca mümkünse aynı gün
de, olmadığı takdirde ertesi günü en yakın bölge 
reisliğine gönderilmesi mecburidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Şehir ve kasabalarda sivrisi
nek üremesine mâni olacak ve yok edimesini sağ-
lıyacak tedbirleri almaya mahallî belediyeler 
mecburdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Teşkilâtta çalıştırılanlar; su 
baskını, zelzele ve yangın veya umumi hayata 
müessir âfetler gibi fevkalâde haller müstesna 
olmak üzere mahallî idare âmirleri tarafından 
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muvakkat dahi olsa - asli vazifeleri haricinde 
sair hizmetlerde çalıştırılamazlar. 

REİS -—Madde hakkında söz istiyen! Yok. 
Maddejd reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 
MADDE 14. — Bu kanun hükümleri gereğin

ce salahiyetli merciler tarafından alınması lü
zumlu görülen tedbirleri yerine getirmiyen, 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekküller ve bunlara bağlı 
idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait sair teşekküllere 
mensup bilûmum memur ve müstahdemlere fiil
lerinden mahiyetlerine göre Türk Ceza Kanunu
nun Devlet memurları hakkındaki hükümleri tat
bik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.-.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 5 ve 6 nci maddeler gereğince 
alınması icabeden tedbirleri yerine getirmiyen, 
tesisleri yapmayan veya mükellefiyetleri ifa ey-
lemiyen hususi, hükmi şahıslarla âdi ortaklıkla
rın. işlerini fiilen idare eden vazifelileri ve taal
lûku halinde idare meclisi reisi ve azaları ve ha
kiki şahıslar 500 liradan 2 500 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 7 nci madde hükmüne riayet 
etmiyenler 25 liradan 100 liraya kadar hafif pa
ra cezasına 'mahkûm edilirler. Tekerrürü halin
de hafif para cezası iki kat olarak hükınolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 8 nci maddede yazılı yasak
lara aykırı hareket edenler 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Tekerrürü halinde ağır para cezası iki kat olarak 
hükm olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 9 ncu maddede yazılı tedbir
leri almıyan veya bunları idame ettirmiyen hu
susi hükmi şahıslarla âdi ortaklıkların işlerini 
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fiilen idare eden vazifelileri ve taallûku halinde 

i idare meclisi reisi ve azaları ve hakiki şahıslar 
2 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce-

! zasiyle cezalandırılırlar. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
! 
i MADDE 19. — 11 nci maddede yazılı nıec-
\ buriyete riayet etmiyenler 100 liradan 500 lira-
; ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
i Tekerrürü halinde cezanın asgari lıaddi 250 lira-
I dan aşağı olamaz. 
| REÎS —- Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Teşkilât tarafından bu ka
nunda yazılı hususlar hakkında tanzim oluna
cak zabıt varakaları suçlunun hüviyet ve ika
metgâhı tesbit edildikten sonra derhal mahallî 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi olunur. 
Zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar mu-

! teberdir. 
| Bu kanunla ilgili suçlara ait dâvalar müsta-
i cel mevaddan addolunur. 
• • • 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanuna göre hususi hükmi 
şahısların organları hakkında Kükmolunan para 
cezalarından alâkalı hususi hükmi şahıs mez
kûr organlarla birlikte müteselsildi mesuldür. 

Para cezaları hükmi şahıslardan Amme ala-
ı caklarınm tahsil usulü hakkındaki Kanun hü-
! kümleri mucibince tahsil olunur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 22. — Sıtma Savaşı Umum Müdür

lüğü merkez ve taşra teşkilâtında çalıştırılan 
\ bilûmum memur ve hizmetliler umumi seferber-
I lik dışında müeccel sayılırlar. 

I REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Vilâyetlerde bölge reisleri 
; kazalarda şube tabipleri bulundukları mahallin 
j hıfzıssıhha meclisinin tabiî azasıdırlar. 

| REİS -— Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
1 Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 24. — Bölgeler grupu reisleri Vekâ

let encümeninin intihabı ve Vekilin tasdiki üze
rine kararname ile tâyin edilirler. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Sıtmanın imhası için lüzum
lu ilâç, malzeme ve teçhizat ile sair maddelerin 
ve motorlu nakil vasıtaları yedek parçalarının 
satınalmmasma ve bunların memleket dâhilinde 
nakillerine mütaallik taahhüt işleri ve motorlu 
nakil vasıtalarının tamirleri 2490 sayılı Artır
ma, ekşilime ve ihale Kanunu hükümlerine tâbi 
değildir. 

Ancak, mahallen teşkil olunacak satınalma 
komisyonlarında Maliye teşkilâtının bir temsil
cisi bulundurulur. 

REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlar, Meclisi Âlinizce kabul edilen bir ka
nunla kinin ve antibiyotik ilâçların ithali, tev
zii ve satışı inhisarı Kızılaya verilmişti. Şim
di burada kininli sıtma mücadele ilâçlarının ve 
bu konuyu ilgilendiren diğer ilâçların sıtm-
alınması ve tevzii işinde Sağlık Vekâleti vazi
felendirilmektedir. Bunun evvelki kanunla nasıl 
bağdaşacağını izah etmelerini istiyorum. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ BEHZAT BİLGİN (izmir) — 
Asım Eren arkadaşımızın buyurdukları hu
sus kininli ilâçlara aittir. Sıtma mücadelesinde 
şimdi yeni ilâçlar kullanılmakta ve bu ilâçlar 
bedelsiz olarak UNICEF teşkilâtı tarafından 
temin edilmektedir, binaenaleyh alâkası yoktur. 

RElS —• Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — 11 . I I . 1946 tarih ve 4862 
sayılı Kanunun, 16 . VI . 1947 tarih ve 5087, 
1> . IV . 1948 tarih ve 5194, 1 . VIII . 1951 ta
rih ve 5825 sayılı kanunlarla muaddel (1) sa
yılı cetvelinden Sıtma Savaşı Umum Müdürlü
ğü merkez: ve vilâyetler teşkilâtı ile Adana Sıt
ma Enstitüsü Müdürlüğü başlığı altındaki kad
rolar kaldırılmış,, bunların yerine bu kanuna 
bağlı cetvelde derece, aded. memuriyet un
vanları ile aylık tutarları gösterilen kadrolar 
konulmuştur. 

REİS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaabul edilmiştir. 
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! MADDE 27. — 4871 sayılı Sıtma savaş Ka

nunu ilga edilmiştir. 
REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. —. Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. — Libya (Trablusgarb) dalti Turgutreis 
manzumesi restorasyonunun Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce yaptırılması hakkında kanun...lâ
yihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/415) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
;stiyen var mı? Maddelere geçilmesini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Libya (Trablusgarb) daki Turgutreis manzu
mesi restorasyonunun Vakıflar Umum Müdür

lüğünce yaptırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Libya (Trablusgarb) da bu-
Hman Turgutreis manzumesinin restorasyonu 
ile etrafının açılması ve tanzimi için lüzumlu 
her türlü malzemenin dâhilde ve hariçte muba
yaa, imal ve nakline, Türk ve yabancı mütehas
sıslar marifetiyle mahallinde inşa ve monte 
ettirilmesine ve teknik kontrolünü yapmaya Va
kıflar Umum Müdürlüğü mezun kılınmıştır. \ 

REİS — Halil Gürün. 
i HALİL GÜRÜN (Maraş) — Efendim, res

torasyon işleri memleketimizde her zaman ya
pılmaktadır. Yapılan restorasyonlarda elde edi-

| len muvaffakiyet küçümsenecek mahiyette de-
I ğildir. Maddei Kammiyede (yabancı mütehas-
| sı şiardan istifade edilir) diye bir kayıt var-
| dır. Bunun neye delâlet ettiğini anlıyamadmı. 
i Libya'daki mütehassıslardan mı istifade edile

cektir, yoksa ingiltere'den hususi surette ge-
I tirtilecek mütehassıslardan mı istifade edile-

(1) 19 #. sayılı matbua zaptın sonundadır, 



î : 18 23.1! 
çektir! Bu islâmı bir eser olduğuna göre bu 
sahada çalışmış Türk mütehassısları diğer mü
tehassıslara nazaran çok daha üstün durumda
dır. Encümen lütfeder, izahat verirlerse mem
nun olurum. Tatmin edilmediğim takdirde (ecne
bi mütehassıslar) kelimesinin kaldırılması husu
sunda bir takrir vereceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Bütçe Encümeni. 
-6BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGlN (İzmir) — Efendim, 
bu gibi eserlerin restorasyonu Vakıflar idare
since salahiyetli ve mütehassıs kimseler tarafın
dan yapılmaktadır. Bu mütehassısların muvaf
fakiyetleri ve liyakatleri İstanbul'da ve diğer 
yerlerde yapılmış ve yapılmakta olan restoras
yonlardan anlaşılmaktadır. Binaenaleyh, va
zifelendirilecek olan aslında bu mütehassıslardır. 
Bu itibarla Libya'da yapılacak bir iş olduğuna 
göre işin teferruatında mahallî mimarlardan ve 
mütehassıslardan faydalanmak lüzumu hâsıl ola
bilir. Türkiye'de yapılacak bir iş olmadığı için 
ihtiyaca göre (bu ecnebi mütehassıs) kaydı ilâve 
edilmiştir. Yoksa bu ecnebilere yaptırılacak bir 
restorasyon işi değildir, Türk mimarları tarafın
dan yapılacaktır. 

RElS — Başka söz istiyen olmadığına göre 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yukarda yazılı işlerde; 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sa-
yılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hüküm
leri tatbik olunmaz. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı işlerin 
icabettirdiği bilûmum masraflar 2 400 000 lirayı 
geçmemek üzere icra Vekilleri Heyeti karariyle 
ve 7044 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat
tan karşılanır. 

RElS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Amiral Turgut 
Reisin türbesinin ve müştemilâtının tamiri hu
susunda Hükümetin göstermiş olduğu bu âlice
naplığı takdirle karşılarım. 

Yalnız burada üzerinde durulması icabeden 
bir husus var. Maliye Encümeni bu mevzuu gö-

.1959 O : 1 
rüşürken, yabancı bir ülkede yapılacak restoras
yon işlerinin henüz keşfi ve' projeleri hazırlan
mamış olduğundan para miktarını tâyin etme
miş ve bu işe sarf edilecek meblâğı Bankalar Ku
rulunun takdirine bırakmıştır. 

Halbuki Bütçe Encümeni bu işe 2 milyon 400 
bin lira tahsis etmiş ve sarfına İcra Vekilleri 
Heyetini memur etmiştir. 

Ben alâkalılardan sordum. Bu işin projesi 
mevcut değilmiş. 2 milyon 400 bin lira tahmin 
edilen ve yabancı memlekette yapılan bu işe baş-
lansa ve neticede. Haziran ayında para biterse 
yeniden Meclise gelip ikinci bir tahsisat talebin
de bulunup encümenlerden geçmesi ve Mecliste 
kanuniyet kesbetmesi uzun zamana bağlıdır. Ya
bancı ülkede başlanan bir işin uzun müddet âtıl 
bırakılması herhalde Türkiye için, Türk milleti 
için iyi bir tesir yapmıyacağı kanaatindeyim. 
Bu sebeple, Maliye Encümeninin 3 ncü madde
sinin kabulünü rica ediyorum ve bunun için bir 
takrir veriyorum. 

RElS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karabisar) — 

Efendim; muhterem .arkadaşıımız bendenize te-
kaddüm eylediler. Aynı mevzu üzerinde benim 

i de maruzatım olacak. 
Şimdi vâki bu teşebbüsten dolayı bendeniz 

şahsan memnun ve müteşekkirim. Türk tari
hine maloTan ve büyük menkıbeler yaratan Tur-
gutreis manzumesinin restorasyonu için ve
rilecek paranın helâl olmasını kabul edenlerde
nim. Böyle bir teşebbüse varıldıktan sonra ve
rilecek para, iki milyon 400 bin lira yetmedi
ği takdirde eserin yarıda kalma gibi bir duru
mun husulü mümkündür ki, bu da hoş oku
yacaktır. Onun içJin Hükümetin istediği, ar
kadaşımızın -da buyurdukları gibi bu hususta 
Hükümete yetki verelim, iş yarıda kalmasın. 
Belki bu kadar masraf yapılmaz, 'belki de faz
la bir masrafı icab ettirir. Verilen iki milyon 
400 hin lira yetmediği surette (işin yarıda kal
maması için bu talebe iştirak ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
I RlRl BEHZAT BİLGÎN (İzmir) — Arkadaşla

rımın endişelerini izale edeceğimi ümidediyorum. 
I Aslında Hükümete verilen tahsisatın açık 
I hono şeklinde verilmesi mümkün değildir. Par-
[ lâmentonun teşekkülünün başlıca gayelerinden 
i biri Hükümetin serfiyatmı tahdit ve kontrol et-
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inektir. Hükümet daha geniş olarak teklifte 
bulunabilir, fakat encümenin vazifesi Muvaze
nei Maliye Encümeni olarak bu talepleri takyid 
ve işin icabına göre lâzımgelen rakamı da tes-
bit etmektir. Bu hususta encümeniniz lâzımge
len tetkiki yaptı. Keşif yoktur, fakat Vakıf
lar İdamesinin yaptığı esaslı ve geniş bir tetki-
•kat vardır. Bu idare işin kaça ımalolacağını tes-
b'iit etmiştir ve bize verdikleri rakam iki mil
yon* liradır. Biz bunu muhtemel akaarları, fark
ları karşılamak üzere' iki milyon dört yüz bin 
lira olarak kabul ettik. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar iki, işe baş
lanır, iş yarıda* kalır. Bilhassa Süleyman Ku-
ranel arkadaşım takdir buyururlar ki, bu işin 
fazla masraf istediği son dakikada belli, olmaz. 
Masrafın artışını istilzam eden bir husus mey
dana gelirse bir ek ödenek istemek mümkündür. 
Meclisin tatil devresinde bu imkânın kullanıla
maması gibi bir vaziyetin talıaddüsü düşünüle
mez. Zira bu iş bir 'hamlede yapılacak bir iş 
değildir, işin icabına göre bize verilen temi
nat ilki milyon dört yüz bin liranın kâfi gele
ceği merkezindedir. Ek ödeneğe de'lüzum hâ
sıl olmıyaibilir. Meclis ve Bütçe Encümeni fonk
siyonu olarak idareye açık bono şeklinde bir sa
lâhiyet vermek doğru olmaz. 

Bu tahsisatın ihtiyacı karşıiıyacak seviyede 
tes'bit edildiğine itimat buyurmanızı ve aynen 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Vazgeçtim. 
REÎS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Efendim; Bütçe Sözcüsü arkadaşımız itiraf, bu
yurdular ki, bu işin henüz detayı değil, hattâ 
hazırlanmış bir avan projesi dahi yoktur. Böyle 
bir proje olmadığına göre 2 400 000 liralık tah
sisat tahminidir. Yapılacak iş Turgut Reisin 
türbesinin restorasyonu ve orada bulunan bir 
camiin tamiri ve çok sıkışık vaziyette olan bu ca
miin etrafının istimlâkidir. Bu işin heyeti umu-
miyesi ben tahmin ediyorum ki 2 400 000 lira. 
ile çıksın, bu imkânsızdır. Maliye Encümeni de 
Bütçe Encümeni gibi bir fonksiyonu haiz oldu
ğuna göre, onlar da bu işi tetkik etmişler ve 
hükümete yetki verilmesini uygun bulmuşlardır. 
Binaenaleyh tekrar rica ediyorum, Maliye En
cümeninin teklifi en uygun bir tekliftir, kabul 
edilsin, 
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REİS — Rıza Tekeli. 

\ RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka-
' daşlar, Muvazenei Umumiye Kanununa göre kar

şılıksız para sarf edilemez. Süleyman Kuranel 
arkadaşımız bunu bildiği halde nasıl hükümete 
açık bono verelim, sarfiyatını yapsın diye tek-

| lifte bulunuyor? Bunun kanuni bir mesnedi yok-
I tur. 
I Sonra kendisi vâkıftır ki, Orta - Doğu Tek-
| nik Üniversitesinin arsasının mubayaası ve is-
| timlâki için her yıl peyderpey tahsisat bütçeye 

konmuş ve bu mubayaa ve istimlâk işi bitirilmiş
tir. Yine buna benzer, İstanbul'da kurulacak 
reaktörün arsasının mubayaası için muhtelif yıl
lara tahsisat konmuş ve bu iş de böylece tamam
lanmıştır. 

Şimdi bu işin nazari olarak kaç liraya bitiri
leceği kesin olarak belli değildir. Ama sarf edil
mesi için bütçeye bir tahsisat konur, işe başla
nır. Kifayet etmezse önümüzdeki yıl tekrar tah
sisat konarak bu iş bitirilebilir. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, af buyur
sunlar, Süleyman Kuranel arkadaşımıza maksa
dımı zannederim anlatamadım, kusur benimdir. 

Bu işin hakikaten keşfi yoktur. Bir keşfe ve 
projeye başlanabilmek için önce bir tahsisatının 
olması iktiza eder. İki milyon 400 bin lira işe 
başlanması ve ikmali için konulan tahsisattır. Bu 
tahsisat şimdiye kadar istihsal edilemediği için
dir ki, işe başlanamamış yani keşfi yapılamamış
tır. Verilecek bu tahsisatla işe başlanmak üzere 
keşfi yapılacak ve hakiki masraflar belli olacak
tır. Binaenaleyh keşif neticesi iki milyon 400 bin 
lira kâfi gelmiyeceği meydana çıkarsa bittabi ek 
ödenek istihsali yoluna gidilecektir. Bu sebeple 
müsterih olmalarını istirham ederim. İşin aksa
ması için de ortada hiçbir sebep yoktur. Tah
sisatın kâfi gelmemesi halinde yapılacak keşfe 
müsteniden bu tahsisat her zaman artırılır. 

REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; ben sayın sözcünün fi
kirlerine iştirak etmiyorum. Zira 'bu iş bu ma
hiyette değildir. Bunun türlü türlü şekilleri 
olabilir. Üniversitelerden bahsedildi. Halbuki 
eğer 'bu iş mesalâ Devlet hizmetlerine taallûk 
öden, Nafıa Vekâletine tallûk eden bir iş olsay-
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di Muhasebei Umumiye Kanununa tâbi olacafe-
ti. Bu 'kanunun 52 nci maddesinden bir misal 
verelim. Hükümete tahsisatı kâfi gelmediği tak
dirde % 50 ye kadar tecavüz etmek yetkisini 
verir. Halbuki kanuna girmediği içindir ki bu 
husus, kanun metninde yer alması lâzım gelen 
bir mübrem hal ifade etmektedir. 

Şimdi arkadaşların düşüncesine hir an hak 
verelim. Ama yârü ağyara karşı iyi bir eser 
bırakacak isek bu işe en yerinde önemi vere
lim; Faraza eksik geldi, farz ediniz ki Temmuz 
ayındandır. Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşriniev
vel, Teşrinisani. Kasım ayında Meclis açılacak; 
teşrif edeceksiniz; Hükümet olarak lâyiha ge
tirilecek:; aktarma yapılacak; iş uzun sürecek, 
1961 senesine kalacaktır. Benim üzerinde titiz
likle durmak istediğim nokta budur. 

Sayın Bütçe Encümeni sözcüsü dese ki, «Ha
yır Kemal Bey, işte 'bizim hazırlığımız vardır; 
şu istimlâklere şunu vereceğiz; restorasiyon 
için de şunu vereceğiz; mecmuu iki milyondur; 
dört yüz 'bin de :biz koyduk» dese o zaman olur. 
Fakat okuduk, ıböyle 'bir şey yoktur, (Tahmi
nen 2 milyon lira kâfi gelecektir.) denilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BİLGİN (izmir) — Hayır, 
katidir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Öyle ise 
keşif evrakını getiriniz. Müsaade 'buyurun, tah
minidir. Çünkü tahsisat olmadıkça keşif yapa
mazsınız. Binaenaleyh minareyi yapacaksınız, 

Ucundaki ay - yıldızı ihmal edeceksiniz demek
tir. Bu millî bir şereftir. Libya'da 'eski toprak
lar üzerinde vefat etmiş millî bir kahramanın 
âbidesi yeni hir şekle ifrağ edilecektir. Türk 
milleti para harcamaktan çekinmiyor. 2 400 000 
lira belki kâfidir belki de kâfi gelmiyecektir. 
Sözcüye «Nedir tedbiriniz?» diyorum, «Gayet 
Okolay» diyor. «Gelirsiniz ek ödenek alırsınız» 
divor. Türk milletinin şanını, şerefini Libya'da 
yârü ağyara karşı muallâkta tutamayız. 

Şöyle bir teklifte 'bulunacağım: Mademki 
Muhasebatı Umumiye Kanununun 50 nci mad
desine girmiyen efaldendir. O halde bu husu
si kanunun maddesine bir kayıt koymak lâzım
dır. Üçüncü maddenin sonuna ikinci (bir fıkra 
ilâve edebilir ve deriz ki, (Ancak tahsisat hafi gel
mediği takdirde % 30 u tecavüz etmemek üze
re sarfiyat için Hükümete salâhiyet verilmiş
tir.) % 30 u «kâfi gömüyorsanız % 50 deyin. 
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vâzıı kanunun kasdma, maksadına uygundur. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci. mad
desinde % 50 olarak ifade edilmiştir. % 50 yi 
tecavüz etmemek üzere bir teklif yapıyorum, 
bilhassa kabulünü istirham ederim. 

REİS —- Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL 
GİN (İzmir) •—Efendim,, arkadaşımız yanıkyor, 
bu iş Muhasebei Umumiye Kanununa tâbi de
ğildir denilmesi inşaat bakımından idareye daha 
geniş salâhiyet verilmesi içindir. Yoksa idarenin 
imkân ve salâhiyetini tahdit etmek gibi bir va
ziyet değildir. «% 50 fazla inşaat yapılır» bu
yurdular. O buyurduğunuz husus inşaat masra
fının bedeli keşfin muayyen bir nispetinin üs
tünde olması hususudur. Şimdi bendeniz arz 
ettim; fakat arkadaşmı dinlemek istemediler. 
Bu verilecek tahsisat keşfi temin edecek olan 
tahsisattır. Keşif masrafı belki 25 - 30 bin lira
yı gerektirecektir. Böyle bir tahsisat olmadan 
idare faaliyete geçemiyecek ve keşfi yaptıramı-
yacaktı. Ama bu tahsisatı kabul buyurduğunuz 
anda, 1 Mart'tan itibaren idare bunun keşfini 
hazırlıyacaktır. İşte ondan sonradır ki, tesisin 
kaça malolacağı anlaşılacaktır. Bu tahsisat alın
dığı için oraya hemen adam göndermek ve ke-
şifsiz işe başlamak suretiyle yapılacak bir şey 
değildir. Kemal Özçoban arkadaş^m, o tahsisatın 
kâfi gelmediği önceden tebeyyün eder ve icabe-
derse yeniden tahsisat istenir. Bu, bir iki aylık 
bir şey değildir, inşaat bizzarur zaman alacak
tır. illâ Meclis tatilde bulunduğu zamanda bü
tün para sarf edilecek ve iş yarıda kalacaktır 
şeklinde bir düşünce vâridolmasa gerektir, istir
ham ederim, müsterih olmanızı rica edeceğim, 
iş hiçbir aksaklılığa mâruz değildir. İdarenin 
talebettiği miktardan yüzde 20 fazlasiyle tahsi
sat temin edilmiş oluyor. Keşifte yeni bir ihti
yaç hâsıl olursa, bunun için ek tahsisat verilir. 
Hiçbir zaman Turgut Reis'in Türbesi için tah
sisattan sakınacak değiliz. 2 milyon 400 bin lira 
tahsisat koyduk. Çünkü istenen 21 milyon idi. 
Arkadaşlarım «hayır 2 milyon 400 bin lira göste
rildi, biz 2 milyon 800 bin liraya çıkaracağız» 
diye teklif edeceklerse bu da Muhterem Heyetin 
takdir edeceği bir husustur. 3 - 5 milyon diye 
teklif edilebilir. Amma idare (buna ihtiyacım 
yok, ancak şu kadar ihtiyacım vardır) diyor. 
Açıktan da tahsisat verilemez. 
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REİS — Takrirleri okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim gibi 3 ncü maddeye şu 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
«Ancak tahsisat kâfi gelmediği takdirde 

('% 50 yi)» tecavüz etmemek üzere sarfiyat için 
Hükümete salâhiyet verilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Kemal özçoban 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğimiz sebeplerden dolayı Tur-

gutreis Türbesinin onarımına ait . Kanunun 
3 ncü maddesi olarak Maliye Encümeni teklifi
nin 3 ncü maddesinin müzakeresini arz ve rica 
ederiz. 

Gazianteb Sinob 
Süleyman Kuranel Mahmut Pınar 

REİS '•— Süleyman Kuranel, siz Kemal özço
ban'm takririne iltihak mı ediyorsunuz? 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Evet, 

REİS — Necati Celim. ' 
NECATI CELİM (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, Kemal özçoban arkadaşını iyi bir 
niyetle böyle bir takrir vermiş bulunmaktadır. 
Yalnız bir hususu arz ederek bu takririn aley
hinde konuşmak isterim. Vakıflar Umum Mü
dürlüğü Turgutreis külliyesinde yapılacak mas
rafları hesabetmiş, mahallinde tetkik etmiştir. 
(«Tahmin» sesleri) Tahmin dahi bir hesaba müs
tenittir. İki milyon lira ile bu işi halledebile
ceğini düşünmüş. Bütçe Encümeni % 20 fazlası ile 
bunu 2 milyon 400 bine iblâğı etmiştir. Biz bu 
iş dolayısiyle getirilmiş olan 2 milyon 400 bin 
lirada karar kılmamızı yerinde bulduk. İlerde 
lüzum hâsıl olursa Yüksek Meclis bu hususta ala
cağı kararla bu işin hallini mümkün kılar. Ve
rilen takririn reddi ile teklifin aynen kabulünü 
istirham ediyorum. (Reye reye sesleri) 

REİS — Efendim, Süleyman Kuranel arkada
şımız özçoban arkadaşımızın takririne iltihak et- ' 
mislerdir. Ortada Kemal Özçoban'm takriri ka
lıyor. Halbuki Dahilî Nizamnamenin 127 nci 
maddesine göre tahsisatın artırılmasına mütaal-
lik tadilnamelerin. en az 50 imzayı ihtiva etmesi 
lâzımdır. Bu sebeple takriri reye koyuyorum. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci müzakeresi bitmiştir. 

Şimdi, henüz tasnif neticesi gelmemiştir. Bu 
arada, yaklaşan yılbaşı tatili münasebetiyle.ırihü-
taakıp inikadın 4 Ocak 1960 Pazartesi gününe 
bırakılmasına... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

REİS — Bir dakika beyefendi, sözlerimi biti
reyim. 

"Mütaakıp inikadın 4 Ocak 1960 Pazartesi gü
nü yapılmasını, Bütçe Encümeninin vazifeye 
devam kaydiyle, reylerinize arz edeceğini. Bu hu
susta mı söz istiyorsunuz, beyefendi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet. 

REİS — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarını, Riyaset Divanı mensupları, ne za
man biz kendilerini Tüzük ahkâmına riayete da
vet etsek, Meclis müzakeratmın, gündem tanzi
minin Nizamname ahkâmı gereğince yürütüldü
ğünü söylemekten çekinmezler. Aylardan beri 
Meclis tahkikat önergelerinin gündeme alınması 
mevzuundaki her müdahalemiz karşısında Riya
set Divanı ıttıla kesbeder, muamele tekemmül et
tikten sonra bu işin gündeme alınacağını söyler. 
Ve işin tuhafı mesul mevkilerdeki Bakanlar da 
sanki gündemi kendileri tanzim ediyormuşçasma 
sağda, solda beyanlarda bulunarak bu işin gün
deme alınacağını söylerler. 

Huzurunuzda bir kere daha tesbit edeyim ki, 
bu işin gündeme alınmaması Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa külliyen aykırıdır, Nizamname hü
kümlerini sarahaten ihlâldir. Tahkikat önerge
lerinin istinadettiği esas şudur: 

Bankalar tkaamnsuz tasarruflarda bulunur
lar. Bu kanunsuz tasarrufları cezai ve malî me
suliyeti anucibolabilir. Bu iş, tahkikat mev
zuunu teşkil eder iki, bu takdirde tahkikat öner
gelerinin derhal gündeme alınması iktiza eder. 
Burada acaip mütalâalar sarf edildiği oldu, tah
kikat önergeleri bir türlü gündeme alınmadı 
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ve bâzı riyasetin takdirine muallâk bulun
duğu bazen ekseriyet temayülünün dikkate alın
dığı söylendi. Bu günkü reisweMlimiz de bu 
mevzuun sırada olduğunu ve yakında gündeme 
alınacağını söylemişlerdi. Bu yakın, ne ka
dar uzaktır ki, bir türlü gelmiyor arkadaşlar! 
Geçen yıldan beri Türk umumi efkârı bu ya
tkının hululüne muntazırdır, fa&at bir türlü 
gelmiyor. 

Şimdi ben ımüsaadenizle Riyasete tekrar Ana
yasanın maddesini okumak suretiyle Ibu mev
zuda kendilerinin mesuliyet altında 'bulundu
ğunu tescil etmetk istiyorum. Anayasanın 103 
ncü maddesi sarih hükmü ihtiva ediyor. Ne Ri
yaset Divanının takdiri, ne ekseriyet grupu-
nun temayülâtı, ne de bakanların bu işe taraf
tarlığı akim alacağı bir şey değildir, 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 103 ncü mad
desi aynen şöyledir; (Teşkilâtı Esasiye Kanu
nun hiçbir maddesi hiç bir sebep ve bahane ile 
ihmal veya tatil olunamaz.) 

Riyaset Divanı, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun, Meclis müzakeratının Dahilî Nizamname 
gereğince yürütüleceğime dair olan 'hükmünü 
ihlâl etmektedir. O hüküm de var burada. 

REİS — Riyasetin tutumu 'hakkında size söz-
vermiş değilim. Size; 4 Oealk 1960 tarihine 
kadar toplantılara ara verilmesi hususunda söz 
verdim. Ona münhasır olarak konuşmalısınız. 
Dahilî Nizamname icabı budur. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Hele 
Reis Beyin, beni nizam icabı konuşmaya sevk 
etmesi... Rica ederim Reis Bey;, tahkikat öner
gelerinin gündeme alınmasına imkân veren 
bir madde söyleyebiliyor musunuz? Kabul. Ha
yır söyliyebilseniz kabul edeceğim. Bu derece 
nizama aykırı hareket eden bir Riyasetin bu 
şekildeki ikazı bizi hakikaten üzer arkadaş
lar... Reis Beyi, bundan evvelki toplantılarda 
tahkikat önergelerinin gündeme alınacağını söy
lediği halde niçin almadığını beyana davet 
ediyorum. Reis Bey, bunu beyan etmediğiniz 
takdirde ve müddetçe siz hakikaten Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün size verdiği salâhiyet
leri acizlikle kullandığınıza hükmedeceğim. (Sol
dan, gürültüler) Mazlum Bey, konuşursunuz 
ama sizin salâhiyetiniz yoktur. 

Sizin hukukunuzu da müdafaa ediyorum. 
Mazlum Bey. (Soldan, «lüzum yok» sesleri, gü
rültüler ) 
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I Arkadaşlar ben Büyük Millet Meclisinin hu

kukunu müdafaa ediyorum. 
MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Mecli

sin haklarına ve Nizamnameye hürmetiniz var
sa sadet içinde konuşunuz. Sadet dışında ko
nuşmak Meclisin haklarına ve Nizamnameye 
tecavüzdür. Sizin de yaptığınız budur. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Ben, 
sadet dâhilinde konuşuyorum. Siz, Riyasetin 
müdafii değilsiniz. Riyaset kendisini müdafaa 
edemiyecek durumda değildir. Siz, siz Mazlum 
Bey, siz Büyük Millet Meclisinin salâhiyetini çiğ
ner şekilde konuşuyorsunuz. 

SELÂMI DİNÇER (Sakarya) — Bizim 
müdafaaya ihtiyacımız yok. Sen Kimsin? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Senin 
gibi ben de bir mebusum. Ben mebusların hu
kukunu müdafaa ediyorum arkadaşlar. (Sol-

j dan, «lüzum yok» sesleri, gürültüler) Lüzumu 
I var! 
I REİS — Fethi Bey, tatil mevzuu dışında 
i konuşmakta ısrar ederseniz sözünüzü kesmek 
| mecburiyetinde kalacağım. Ondan sonra Reis 
! haksız olarak sözümü kesti demeyiniz, size ha-
I tırlatıyorum. 
| FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efen-
| dim, bilhassa Sayın Reisten sualim sarih. Mec-
! lisin tatile girmesi kararma mütaallik reyleri-
i nizi istihsal etmeden evvel, bu mevzuu reye 
I koymadan evvel «Yakında bu işi gündeme ala-
I cağız» dediği halde halen alınmayışının esbabını 
I izah etmelidir, ben mebus olarak bunu öğren-
I mek istiyorum, bu benim hakkımdır. Lüzum 
j yok diyen mebus arkadaşların Meclisin salâhi-
j yetini ihlâl yolunda bulunduklarını da ha-
• tırlatmak isterim. Meclis tahkikatı Meclisin 
İ salâhiyetleri cümlesindendir. Bu babından Rei-
j simizin bu önergeleri gündeme alamayışları-
; nm - belli ki alamamışlar - sebebini öğrenmek 

istiyorum. Arkadaşlar, bir mebus olarak buna 
| benim hakkım yok mu? 
i Bir mebus olarak Mazlum Beyin buna hak-
j İn yok mtr? Bir mebus olarak bunu öğrenmek 
| istiyorum, hangi salâhiyetle beni susturmak 
. istiyorsunuz? Reis Bey, bunu böyle ifade etti, 
I aksini iddia edemez. Zabıtlar burada. Tatile 
! girmeden bunların neden gündeme alınmadığı-
! nm izahını yapsınlar. Reis lütfetsin, istirham 
1 ediyorum. Tahkikat önergelerinin neden hâlâ 
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gündeme alınmadığının esbabını anlatsınlar, on
dan sonra reylerinize müracaat etsinler. (Sağ
dan, soldan şiddetli gürültüler ) Ricam budur 
arkadaşlar. 

REİS — Sırrı Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Meclisin ne ka

dar müddetle tatile girebileceği tesbit edilmiştir. 
En çok altı ay! Eski tabiriyle teneffüs yani din
lenme için, bir de seçmenlerle temas sebebiyle 
ama altı ayı geçmemek üzere Meclis tatile gire
bilir. Bir yılı göz önünde tutarsak; Hazirandan 
Ekim sonuna kadar tatil oldu. Martta tatil yap
tık, Kasım 1 den galiba 13 üne kadar da tatil 
yaptık. Şimdi de Riyasetten tebliğ ediliyor, de
niliyor ki; «araya yılbaşı girmesi sebebiyle». Evet 
bir sebep gösteriliyor. Tüzükte teneffüs ve bir 
de seçmenlerle temas meselesi olarak tasrih edil
miştir. Onun için Riyasetin tebliğinin bir defa 
hukuki mesnedi yoktur. Araya- yılbaşı girmiş. 
Hangi yılbaşı girmiş? Isa :nm doğumu sebebiy
le. (Soldan şiddetli gürültüler) Müsaade buyu
runuz. Bir tarih. Bizim Anayasamızda tüzüğü-
müzdeki sebepler arasında bu tarih yoktur. Ana
yasa ile tüzükte Meclisin devam veya tatil sebep
leri arasında bu tarih bir sebep olarak .görülme
mektedir. Riyaset tebliğ etti; «araya yılbaşı ta
tili girmesi dolayısiyle» dedi. Riyaset tatile gi
derken içtüzükteki sebepler dışındaki bir sebebi 
gerekçesiyle bildirmesi icabederdi. Böyle bir şey 
bildirmedi. Yüksek Meclis bir emri vâki ile kar
şı karşıya getiriliyor, araya yılbaşmm girmesi 
sebebiyle 12 günlük bir tatil teklifinde bulunu
luyor. Değil 12 günlük bir müddet, Anayasa hü
kümlerine göre bir gün dahi fazla tatil imkansız
dır. Bunun içinde mesullerin suçlulukları görü
len hususları elinin tersi ile bir kenara atıp ta<-
tili^bir emri vâki ile Meclise getirmeye Riyase
tin veya Riyaset Divanının hakkı yoktur. İçtü
züğümüz Riyaset ve Riyaset Divanı meyanmda 
Reisvekillerinin de vazifelerini tesbit etmiştir. 
Riyasete verilen Meclis tahkikatlarını Riyasetin 
bir kenara bırakarak tatile girmeye hakkı yok
tur. On iki günlük tatilin haklı mesnetlerini gös
termek lâzımdır. Gündeme girmiyen Meclis tah
kikatları ve daha birçok meseleler dururken bilmi
yorum, karar Riyasetten mi geliyor, yoksa Re-
isvekillerinden mi geliyor. İçtüzük bunları tes
bit etmiştir. Devletimizin en itibarlı bir organı 
olan Büyük Millet Meclisinin sevku idaresindeki 
uzuvları ayırmıştır. Bir tek kelime ile bizden 

1.1959 0 : 1 
buna rey verecek kimse yoktur. ReisveMlleKn-
den ve Hükümetten gelen her teklife itiba* eden-
ler kendi itibarlarını kaybederler. Buna müsaa^ 
de etmeyin. 

REİS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; biraz evvel konuşan Fethi Çelik-
baş ve Sırrı Atalay tatil münasebetiyle vâki be
yanlarında meseleyi, sanki ilk defa yılbaşı dola
yısiyle tatil yapılıyormuş gibi bir hava içinde 
arz ettiler. 

Çok muhterem arkadaşlarım; yılbaşı münase
betiyle acaba ilk defa bu sene tatil karârı almı
yor da onun için mi bu zevat reaksiyon göster
mektedir? yılbaşı tatili uzun zamandan beri 
teamül halinde gelen bir tatildir. Bu hal muva
cehesinde meseleyi böyle bir hava içerisinde orta
ya atmak katiyen caiz değildir. O halde maksat 
nedir? Mesele bu tatil takriri münasebetiyle bir 
hâdise çıkarmak, ve bu hava içinde dağılıp git
mektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hâdiseyi sen 
çıkarıyorsun. 

BAHA AKŞİT (Devamla) — Mehmet Haaer, 
niçin bu kadar hiddet gösteriyorsunuz? 

Arkadaşlarım görülüyor ki, mesele sadece ha
vayı bozmaktır. Yılbaşı dolayısiyle tatil kararı 
alınması teamül haline gelmiş olmasına rağmen 
bu tarzda beyanatta bulunmanın tek hedefi Mec
liste olduğu gibi tatil esnasında dahi umumi ef
kâr! huzursuz bırakmak ve bu 12 günlük müddet 
zarfında da havayı bu istikamette bozmaktır. 
(Sağdan, gürültüler) («Tahkikat takrirleri ne
rede?» Sesleri) Elbette tahkikat takrirleri gün-~ 
deme alınacaktır. (Sağdan, gürültüler, «Nerede, 
nerede?» Sesleri) 

REİS — Gürültü etmeyin arkadaşlar. Buna 
sebep yoktur. 

BAHA AKŞİT (Devamla) — Görülüyor ki, 
sözümü kesmekte ve devamlı gürültü yapmakta
dırlar. Ben kendilerine hakaret ini ettim, ağır 
bir söz mü söyledim, izzeti nefislerinizi rencide 
mi ettim? Hayır. Konuşmalarımda tek Kötü söz 
sarf etmiş değilim. Siz Meclisin havasına yakışır 
şekilde hareket etmiyorsunuz. O halde burada 
sadece bir gayeniz vardır, o da şudur: Büyük 
Millet Meclisinin tatile girmesi dolayısiyle, Türk 
umumi efkârını bulandırmak. 

Teamül haline gelen tatilin kabulünden daha 
tabiî bir şey olmadığına kaani bulunmaktayım. 

• 
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Uzun zamandan beri Mecliste yaptıklarınızı bu
gün burada tekrar etmektesiniz. Mesele bundan 
ibarettir. Maksadınız hâdise çıkarmaktır. 

Bu hareketlerinizi bir defa daha Türk milletinin 
ve Yüksek Meclisin huzurunda tesbit ve tescil 
ediyoruz. (Soldan, alkışlar) (Soldan, «reye reye» 
sesleri). 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum. 
REİS — Lehte mi, aleyhte mi? 
MEHMET HAZER (Kars) — Üzerinde. 
REİS — Ancak iki kişi aleyhinde konuşabi

lir. Bu mevzuda üzerinde konuşma olamaz. 
Efendim. Sırrı Atalay Bey, araya bir yıl 

başı tatili sokularak Anayasa ve Dahilî Nizam
name hükümlerine aykırı bir tatil teklif edildi
ğini iddia etti, Yılbaşmın ne olduğu niçin resmî 
tatil olduğu malûm iken yılbaşı araya girdi de
menin mânası aşikârdır. Maksat istirahat ve 
dinlenmek içindir. (Sağdan «çok çalıştınız» ses
leri.) 

Fethi Çelikbaş arkadaşımız Meclis tahkikat 
taleplerinin gündeme alınmadan yılbaşı tatiline 
girmenin murakabe ve sair sebeplerle doğru ol
madığı yolunda iddialarda bulundu. Anlaşılıyor 
ki yılbaşı için 10 günlük bir tatile girme tema
yülü dahi olmasa bu yolda bir konuşma yine 
yapılacaktır. Binaenaleyh ben bu konuşmanın 
tatile giderken mutat teklif lerini bu kürsüye ge
tirmek maksadına dayandığına kaaniim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bunlar Reisin söyliyeceği sözler değil, Reis taraf
sız olur. 

REİS — Beyefendiler Reisin şahsına hitab-
ediliyor, bu kürsüye karşı ve bu Riyasette bu
lunmam dolayısiyle şahsım hedef tutularak bana 
hitabedildi 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -
Reise yakışmaz bunlar. 

REİS — Esat Bey size birinci ihtarı veri
yorum. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Suali so
ran benim. 

REİS"— Meclis tahkikat önergelerinin gün
deme alınacağını daha evvel olduğu gibi bugün 
de teyit ediyorum. Kısa bir zaman sonra bu 
mevzular buraya getirilemiyecek hale gelecektir. 
(Sağdan, ne demek sesleri) Çünkü halledilecek
tir. Bu bir. 

Bir de Riyasetin aczi hakkında söylenenlere 
cevabımı arz ediyorum. 
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Aczimiz veya iktidarımız hakkında milİetin 

takdiri daima lehimize tecelli etmiştir. Bunu 
Fethi Bey takdir edecek değildir. 

Bu itibarla, Bütçe Encümeni mesaiye devam 
etmek şartiyle 4 Ocak 1960 Pazartesi gününe 
kadar toplantılara ara verilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şûrayı Devlet seçimlerinin netieet&ini oku-
tuyonum. 

Yüksek Reisliğe 
Şûrayı Devlette açik bulunan 7 nci Daire 

Reisliği için, yapılan seçime 332 zait katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı olanlar hizalarım
da gösterilen reyleri almışlardır. 

Âza Âza Âza 
Denizli Konya Çankırı 

H. Sancar S. S. Burçak K. Tabak' 

Tevfik Şenocak 159 Vecîhi Tönük 62 
Yekta Ay tan 111 İptal edilen 3 

REİS — Nisap teinin edilemediğinden yeni
deni seçimi yapılacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Şûrayı Devlette açık bulunan 8 nci Daire 

Reisliği için yapılan; seçime 296 zat katılmış ve 
neticede aşağıda adlan yazılı olanlar hazaların
da gösterilen reyleri almışlardır. 

Âza Âza Âza 
. İzmir Sinob Mardin 
A. Aker M. Pınar H. Kermooğlu 

Rasiım Esmıerer 195 İhsan Ecetmiş 101 

REİS — Nisap temin edilemediğinden yeni
den seçim yapılacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Şûrayı Devlette açık bulunan 9 neu Daire 

Reisliği için yapılan seçime 331 zat katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı olanlar hizaların
da gösterilen reyleri almışlardır." 

Âza Âza Âza 
Diyarbakır Erzurum Ordu 
H. Turgut R. S. Burçak K. Sağra 

Tevfik Gerçeker 206 Rıza Göksu 125 

REİS — Tevfik Gerçeker nisap doldurarak 
9 ncu Daire Reisliğine seçilmiştir. 

• 
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Yüksek Reisliğe 

Şûrayı Devlette açık bulunan 8 âzalık için 
yapılan seçime 349 zat 'katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar 'hizalarında gösterilen 
reyleri almışlardır. 

Âza 
Amasya 
K. Eren 

Âza 
'Bursa 

M. Erkuyumcu 

Âza 
Maraş 

K. Bayazıt 

Âdil Dündar 257 
Muzaffer Kutman 194 
Ahmet Erdoğan 184 
Cahit Ortaç 174 
Sıtkı Arkan 168 
Mümtaz Nayman 159 
Ahmet Koçak 153 
Firdevs Menteşe 145 

Yusuf Vardar 70 
Kemal Berkeon 63 
Muharrem Bala-
saygım 58 
KâmjJ. Berkmaıı 50 
Naci Yüksel 42 
Mehmet Ali Çeltik 33 
Salih Aktan 30 
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A. Doğan Torun 144 
Celâlettin Ünseli 142 
Hızfı Tüz 133 
Gafur Soylu 133 
Nadir Alpay 127 

Rus'tu Ülgen 14 
Zühtü öşer 14 
Nâzım Arda 6 
î. Haikkı Ülgen 1 

REİS — Bu duruma göre Âdil Dündar, Mu
zaffer -Kutmam, Ahmet Erdoğan, nisabı dol
durmuşlardır. (Ca'hit Ortaç da doldurmuştur 
sesleri) Hayır, onda da nisap dolmamıştır. Di
ğerleri için yeniden seçim yapılacaktır. 

Gündemde görüşülecek "başka madde bulun
madığı için karar gereğince 4 Ocak 1960 Pazar
tesi saat on beşte toplanılmak üzere İnikadı 'ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
.4 — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'm, 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen hâkim, hâ
kim muavİ7ii, C. Savcısı ve C. Savcı muavinlerinin 
miktarına dair sualine Adliye Vekili Esat Bu-
dakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/613) 

12. . X . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Adliye" Vekili tarafından 

yazılı olaraık cevaplandırılmasına delâlet buy-
ruknasmı saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mustafa Saraç 

Halen kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen 
kaç hâkim, hâkim muavini, C. savcısı ve C. savcı 
muavini vardır. Bunların maaş dereceleri nedir? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Zat. İş. Um. Müdürlüğü 
în. Bü. Savı : 50951 

21 . XII . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade
siyle gelen 20.XI.1959 tarih, 7-613-3672/16099 
sayılı yazıları karşılığıdır. 

Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen hâ
kim, hâkim muavini, C. Müddeiumumisi ve C. 
Müddeiumumi muavinlerinin miktarının Mldiril-
mesine dair Zonguldak Mefbusu Mustafa Sa
raç'm tahrirî sual takriri incelenmiştir. 

1 250 liralık kadroda 51, 1 100 liralık kad
roda 46. ve 950 liralık kadroda da 27 olmak üze-

461 — 

http://20.XI.1959


t : 18 23.: 
re ceman 124 hâkim ve C. Müddeiumumisinin 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemediği yapılan 
tet'kikattan anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

2. — TJrfa Mebusu Esat Mahmut Karakurf-
un, İstanbul deniz ve kara nakil vasıtalarının 
kifayetsizliği karşısında ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sualine Münakalât Vekili Semi 
Ergin'in tahriri cevabı (7/749) 

25.XII.1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını saygı ile rica «derim. 

Urfa Milletvekili 
Esat Mahmut Karakurt 

îsttaribui halkının, deniz ve kara nakil vasıta
larının kifayetsizliği ve gayrimuntazam işletil
mesi yüzünden bu kış günlerinde çektiği taham
mül edilmez ıstıraba ne zaman bir nihayet veri
leceğini ve bunun içlin ne gibi âcil tedbirler dü
şünüldüğünü ve «şimdilik» kaydiyle kaldırılan 
ve bir seneden beri işletilmiyen Anadolu Yakası 
vapur seferlerine ne zaman başlanacağının bildi
rilmesini rica ederim. 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 21.XII.1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt no. : 2367 

Münakalât Vekâletine 

7 . 1 . 1959 tarih ve 2367 sayılı yazımıza ek
tir : 

Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, İs
tanbul deniz ve kara nakil vasıtalarının kifayet
sizliği karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair şifahi suali, cevap günü olan 18.XII.1959 
tarihli 16 ncı înikattta takrir sahibi hazır bulun
madığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap ta
lebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
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nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

T. B. M. M. Re'isvekili 
î. Kirazoğlu 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 
Liman ve Denizişleri 19.XII.1959 

Dairesi Reisliği 
Şubesi: Ulaştırma Müd. 
Dosya No. : U 12/1 -18 
Kayıt No. : 5361 -11242 

Özet : istanbul kara ve 
deniz nakil vasıtalarının 
kifayetsizliği hakkındaki 
şifahi sual takririne ait 
cevap Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

K : Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 7 . I . 1959 tarih ve 6-363/2367-9749 
sayılı yazıya ; 

İstanbul deniz ve kara nakil vasıtalarının 
kifayetsizliği karşısında ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Urfa Mebusu Esat Mahmut Ka
rakurt tarafından verilen şifahi sual takririne 
ait cevabın, adı geçen 18 . XII . 1959 Cuma 
günü şifahi sual takrirlerinin görüşülmesi sı
rasında Mecliste bulunmadığından, mumaileyhe 
yazılı olarak verilmek üzere ilişikte takdim kılın
dığını saygılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekili 
§. Ergin 

Urfa Mebusu Muhterem Esat Mahmut Kara
kurt tarafından verilen şifahi sual takririne ait 
cevabı arz ediyorum. 

1. Haydarpaşa - Pendik arasında günde kar
şılıklı olarak 28 çift banliyö treni işlemektedir. 
Bu trenler halen mahallî ihtiyaca cevap verecek 
durumdadır. 

2. Sirkeci - Halkalı kısmında halen iş gün
lerinde Sirkeci'den Halkalı istikametine günde 
74, aksi istikametten 75 tren hareket ettirilmek
tedir. 

Her biri ikişer elektrikli tren ünitesinden 
müteşekkil olan bu trenler tesbit edilmiş bulunan 
örerlerine uygun şekilde ve şayanı memnuniyet 
bir intizam içinde sefer yapmaktadırlar. 
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Son senelerde Sirkeci banliyosinde müteza-

yit bir inkişaf meydana gelmiş bulunmaktadır. 
1955 senesinde bu banliyöde taşınan yolcu sa
yısı 13 milyon iken 1956 da 18 milyon, 1957 de 
27 milyona, 1958 de 34 milyona baliğ olmuş olup 
1959 da 38 milyonu aşacağı tahmin olunmak
tadır. 

Bu hat banliyosundaki yolcu artışı karşısın
da yeniden 12 aded elektrikli tren ünitesi satm-
almmasma tevessül olunmuştur. Mubayaa mü
zakereleri cereyan etmekte olan bu yeni tren
ler gelince sabah ve akşam saatlerinde görülen 
izdihamın önüne geçilmiş olacaktır. 

3. İstanbul şehri deniz nakil vasıtalarına 
gelince : 

1950 ye 20917 gros tonluk 56 yolcu ve 5004 
gros tonluk 10 araba vapuru devredilmiştir. 

Bu vapurlardan 30 adedi normal çalışma 
ömrünü çoktan bitirmiş bulunmaktadır. Bu se
beple eski vapurlardan 2856 gros tonluk 7 yol
cu ve 2962 gros tonluk 6 araba vapuru kadro 
dışı edilmiş ve yerlerine yeniden 7119 gros ton
luk 14 yolcu ve 6286 gros tonluk 7 araba vapuru 
olmak üzere 21 ünite ikame edilmiştir. 

Bunlardan başka harice 81 milyon Türk lirası 
mukabili 9 milyon 72 bin dolar değerinde 2 100 
kişilik 9 aded şehir hattı vapuru inşa mukave
lesi tasdik olunarak yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. 

Süratle inşası mukarrer olan bu gemilerin 
servise girmesi suretiyle mevcut şehir hattı, fi
losunun yolcu taşıma kapasitesi % 40 nispetin
de bir artış ve ferahlık kaydedecektir. 

Buna ilâveten Denizcilik Bankasının İstinye 
tersanesinde ikişer bin kişilik 15 mil süratinde 
2 ve Hasköy tersanesinde de 750 kişilik bir şehir 
hattı gemisi ile Haliç tersanesinde bir araba 
vapuru inşa halindedir. 

Bunlar önümüzdeki seneden itibaren peyder
pey servise girmiş bulunacaklardır. 

Bunların dışında 4 araba vapuru ile 2 100 
kişilik «Bahçe» tipi iki şehir hattı vapurunun 
da inşası hususunda yabancı firmalardan bugjin-
lerde teklif beklenmektedir. 

Yukarda arz ettiğimiz gemilerin kısa zaman
da hizmete girmesiyle bugün için şikâyet mev
zuu olan izdihamın önüne geçilmiş olacaktır. 

Sualde zikredilen gecikmelerin anck sisli ve 
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lodoslu havalarda vııkubulduğunu ve bunun 
dışında normal havalarda şehir hattı seferleri
nin memnuniyet verici bir intizam ile devam-
etmekte olduğunu da arz etmek isterim. 

Marnıaranm Anadolu yakası vapur seferleri
nin yeniden ihdası mevzuuna gelince : 

Yüksek Heyetinizce de malûm bulunduğu 
üzere, bu yakada halen bütün güzergâha şâmil 
muntazam ve müteaddit tren seferlerine ilâve
ten otobüs, dolmuş, taksi ve mıntakanm bir kıs
mında da tramvay gibi nakil vasıtaları hizmet 
görmektedir. 

Bu itibarla, Denizcilik Bankasının her eşyden 
evvel deniz ulaştırma vasıtalarına ihtiyacı bu
lunan halkı tatmin etmek gayesiyle çeşitli vasıta 
ve imkânlara sahip kısımlardaki yolcuların em
rine vapur tahsisi ^ işini geniş imkânların tahak
kukuna mualak bırakmak zaruretinin yerinde 
bir tertip olarak kafyul edileceği de şüphesizdir. 

Teknik ve idari işletme zaruretlerinden do-
' ğan bu arızi sefer inkıtaının, Denizcilik Banka
sınca tamir ve revizyona alman gemilerin tek
rar hizmete girmesinden sorna Marmaranıh Ana
dolu yakasına da vapur tahsisi cihetine gidilece
ğini arz ederim. 

3. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
1 . /:. 1955 tarihinden 1 . I . 1959 tarihine kadar 
hangi ihracatçı firmalara hurda demir, çelik ve 
talaş ihraç lisansı verildiğine ve mukabilinde 
ne gibi malların ithaline müsaade olunduğuna 
dair tahrirî sualine Ticaret Vekili Hayrettin 
Erkmen'in, tahrirî cevabı (7/639) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili - taraf mdan 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 

9 Kasım 1959 

Ankara Mebusu 
Itecep Dengin 

i 

Soru : 
1 . 1 . 1955 tarihinden 1 . I . 1959 tarihine ka

dar hangi ihracatçı firmalara hurda demir, çelik 
I ve talaş ihraç lisansı verilmiş ve mukabilinde ne 
| gibi malların yurda ithaline müsaade +olunmuş-
I tur! Müsaadesi verilen malların cinsi ve evsafı 
i nelerdir? 
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T. C. 

Ticaret Vekâleti 23 Aralık 1959 
Dış Ticaret Dairesi 

Sayı : 38778 

özü: Ankara Mebusu .Re
cep Dengin'in hurda de
mir, çelik ve talaş ihracı 
ile ilgili tahrirî sual tak
riri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
25 . XI . 1959 tarih ve 7-639/3728 - 15588 sa

yılı yazıları karşılığıdır: 
1 . I . 1955 tarihinden 1 . I . 1959 tarihine 

kadar hangi ihracatçı firmalara hurda demir, 
çelik ve talaş ihracı lisansı verildiği ve mukabi
linde ne gibi malların yurda ithaline müsaade 
olunduğu ve müsaadesi verilen malların cins ve 
evsafının neler olduğu hakkındaki Ankara Me
busu Recep Dengin tarafından verilen tahrirî 
sual takriri üzerine keyfiyet Vekâletimizce tetkik 
edildi : 

1. 1 . I . 1955 tarihinden 1 . I I . 1959 tari
hine kadar Mıgırdıç Arat ve Ortakları firması, 
Maden Hurdacılığı Türk Anonün Şirketi Umum 
Müdürlüğü ve Türkiye Demir ve Çelik İşletme
leri Umum Müdürlüğüne hurda demir, çelik ve 
talaş ihracı lisansları verilmiştir. 

2. 17 . I I . 1956 tarih ve 78 sayılı Vekâlet-
lerarası Döviz Komitesi kararı gereğince hurda 
demir ihracı mukabilinde tahassui edecek döviz
lerle Jeep ve Büssing kamyonları imaline mah
sus malzmenin ithaline müsaade olunmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

4. — Ankara Mebusu Muammer Akpınar'ın, 
Meydan ve Akçay derelerinin Iskilii) kazası mer
kezinde yaptığı tahribat dolayısiyle halka yar
dım yapılıp yapılmadığına dair sualine İmar ve 
İskân Vekâleti Vekili Hayrettin Erkmen'in tah
riri cevabı (7/599) 

1 . IX . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun İmar ve iskân Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Muammer Akpmar 
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15 Ağustos 1959 günü yağan şiddetli yağmur

larla taşan Meydan ve Akçay derelerinin İskilip 
kaza merkezinde yaptığı tahribat üç dört milyon 
tahmin edilmektedir. 

1. Bugüne kadar Hükümetçe zarar gören 
halka yardım yapılmış mıdır? Miktar ve mahiyeti 
nedir? 

2. Bugüne kadar yardım yapılmamışsa sebe
bi nedir? 

T. C. 
imar ve İskân Vekâleti 21.XII.1959 

Tetkik Heyeti Rs. 
Sayı : 18/2/22042 

özü : Tahrirî sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makamına, 

Umumi Kâtiplik 18 . X I . 1959 gün ve 7/599, 
3587-15541 sayılı yazılan karşılığıdır : 

Ankara Mebusu Muammer Akpınar'ın Mey
dan ve Akçay derelerinin İskilip kazası merke
zinde yaptığı tahribat dolayısiyle halka yardım 
yapılıp yapılmadığına dair tahrirî sual takriri 
üzerine yapılan inceleme sonunda : 

Âfetin vukuunu mütaakıp mahalline bir fen 
heyeti gönderilerek hasarın mahiyet ve şümulü 
tetkik ettirilmiş ve sel âfetinin kasabanın içme 
suyu ile kanalizasyon tesislerinde ve dere yata
ğındaki 5 dükkânda ve kasaba haricindeki bah
çelerde hasar yarpmış olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 7269 
sayılı Kaaran hükümleri gereğince sel âfetinin 
vukuu anında lüzumlu tedbirler alınmıştır. An
cak sel âfetinin şümulü itibariyle dükkânlarında 
ve bahçelerinde hasar meydana gelen vatandaşla
ra yardım yapmaya kanun hükümleri müsait de
ğildir. 

Kasabanın su tesislerinde vukua gelen hasa
rın tamiri için belediyesine İller Bankasınca 
lüzumlu kredi temin olunmuştur. 

Arz olunur. 
İmar ve İskân Vekâleti V. 

H. Erkmen 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
m, Gercüş'ün Hasankeyf nahiyesinin mesken du
rumuna dair sualine İmar ve İskân Vekâleti Ve
kili Hayrettin Erkmen'in, tahriri cevâbı (7/659) 
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19 . X I . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun İmar ve îskân Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

'Gercüş'ün Hasankeyf nahiyesi halkı mağara
larda ve her zaman yıkılması mümkün kayalık
lar arasında yaşamaktadır. Bu nahiye halkının 
çok tehlikeli şartlar içindeki mağara hayatından 
kurtarılmaları ve ezcümle nahiyenin düzlükte 
kurulması hususunda ne gibi tedbirler düşünül
mektedir! 

•T. 0. 
İmar ve İskân Vekâleti 21 . XII . 1959 

Tetkik Heyeti Rs. 
Sayı : 18 - 2/22041 

Özü : Tahrirî sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik : 27 . XI . 1959 gün 7/659, 

3802 - 16849 sayılı yazıları cevabıdır. 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm 
Gercüş'ün Hasankeyif nahiyesi halkının mes
ken durumuna dair, tahrirî sual takriri üze
rine yapılan inceleme sonunda : 

Bugüne kadar vekâletimize bu hususta her 
hangi bir müracaatte .bulunulmadığı anlaşıl
mıştır. 

Arz olunur. 
İmar ve İnkârı Vekâleti 

' Vekili 
Hayrettin Erkmen 

6. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın, 
Mardin kalesinden kaya düşmesi ihtimali do
lay isiyle tahliyesi düşünülen Gül ve Medrese 
mahalleleri sakinlerine yardım yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine İmar 
ve İskân Vekâleti V'ekili Hayretim Erkmen'in, 
tahrirî cevabı (7/593) 

29 . VII . 1959 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Vekili 
tarafından yazılı, olarak cevaplandırılmasına ta-
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vassııt buyurulmasını saygılarımla rica ederim. . 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

İlgili mütehassıslar tarafından verilmiş ra
porlara binaen Mardin kalesinden düşmesi kuv
vetle melhuz bulunan büyük kaya parçaları
nın yarattığı tehlike sebebiyle, Mardin Gül 
ve Medrese mahalleleri sakinlerinin tahliyesi 
konusu ele alınmış olup, bu hususta vekâletçe 
alman tedbirler nelerdir? Evlerinden çıkarı
lacak olan vatandaşlara, ne gibi tazminat ve
rilmesi, - yahut mesken edinmeleri hususunda 
ne gibi yardımda bulunulması düşünülmektedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti . 2 1 . X I I . 1959 

Tetikik Heyeti Rs, 
Sayı: 18/2 - 22037 

özü : Tahriri sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük: Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
(makamına 

Umumi kâtiplik : 
18 . X I . 1959 gün ve ,7/593, 3503 -15075 sa

yılı yazıları cevabıdır : 
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arikan'ın, Mar

din Kalesinden kaya düşmesi ihtimali dolayı-
siyle tahliyesi düşünülen Gül ve Medrese ma
halleri sakinlerine yırdım yapılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair, tahrirî sual takriri 
üzerine yapılan inceleme sonunda: 

Hâdise Nafıa Vekâleti Jeologu E. Labn ta
rafından 26 . V I I I . 1954 tarihinde mahallinde 
tetkik edilmiş ve tahliye edilecek evlerin ieab-
attirdiği masrafın fazlalığı hasalbiyle hususi 
bir tahsisat kanununa ihtiyaç hissedildiği anla
şılmıştır. 

25 . V . 1959 tarihinde yürürlüğe giren 7269 
sayılı Kanunun bu gibi kaya sukutu hâdisele
rine de tatbik edileceğinden Mardin'e bir Fen 
Heyeti gönderilmesi programa alınmıştır. Tet
kik neticesine göre Gül ve Medrese mahallerin-
deki kaya sukutu 'tehlikesine mâruz evler hak
kında gerekli muamele yapılacaktır. 

Arz olunur. ••,...->, 

îmar ve iskân Vekâletti 
Vekili 

H. Erkmeıı 
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7. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Ulu

kışla'nın Horoz köyünün daha müsait bir saha
ya naklinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine İmar ve İskân Vekâleti Vekili Hayret
tin Erkmen'in, tahrirî cevabı (7/696) 

28 Kasım 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulımasını saygı İle rica ederim. 

Niğde Mebusu 
Vedat Mengi 

Ulukışla ilçesinin Horoz köyü T-oros dağları 
arasına sıkışmış yolsuz ve arazisiz bir köy ol
du ğn malûmunuzdur. 

Bu köyün daha müsait bir sakaya naklinin 
düşünülüp -düşünülmediğinin, böyle bir tema
yül miervcut ise nereye ve ne zaman naklinin dü
şünüldüğünün bili diril misini rica ederim. 

T. C. 
imar ve iskân Vekâleti 2 1 . X I I . 1959 

Tetkik Heyeti Rs* 
Sayı: 22039 

özü: Takriri sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük" Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makamına 

Umnımi Kâtiplik : 
4 . X I I . 1959 gün ve 7/696. 3898/17109 sa

yılı yazıları cevabıdır. 
Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Ulukışla'

nın Horoz köyünün daha müsait bir sahaya 
naklinin düşünülüp düşünülmediğine dair, tah
rirî sual takriri üzerine yapılan inceleme so
nunda : 

Bugüne kadar vekâletimize bu hususta her 
hangi Ibir müracaatte Iralunulm'adığı anlaşılmış
tır. 

Arz olunur. . 
imar ve iskân Vekâleti 

Vekili 
H. Erkmen 

8. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Kütahya'nın Hacikebir köyü muhtar seçimine 
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vâki itiraz üzerine ne muamele yapıldığına dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
riri cevabı (7/724) 

2 . XII . 1959 
T. B. M. Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tara
rın dan. yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Kütahya'nın Hacikebir köyünde 8 . I I . 1959 
tarihinde "yapılan muhtar seçimlerine hile ve 
fesat karıştırıldığına ve Seçim Kanununa ay
kırı hareket edildiğine dair C. H. P. temsilcileri 
tarafından vâki itiraz üzerine ne gibi muamele 
icra olunmuştur. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 23 . X I I . 1959 

M. I. G. M. 
3. D. R. §. M. 

Sayı : 631 - 538 -19/1959 

19850 

Özü : Mardin Mebusu Mehmet 
Ali Arıkan'ın tahrirî sual takriri 
hakkında. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
11 . XII . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik 

Kanunlar Md. 7/724 - 3956 .- 17244 sayılı buy
rukları akrşılığıdır.' 

Kütahya vilâyetine bağlı Hacikebir köyün
de 8 . II . 1959 tarihinde yapılan muhtar se
çimlerine hile ve fesat karıştırıldığı ve Seçim 
Kanununa aykırı hareket edildiği hakkındaki 
G, H. P. temsilcisi tarafından vâki itiraz üze
rine ne gibi muamele yapıldığına dair Mardin 
Mebusu Mehmet Ali Arıkan tarafından sunu
lan tahrirî sual takriri incelendi : 

Muhtar seçimlerine vâki itirazların tet-
tetkik mercii; 5672 sayılı Kanun gereğince ilce 
seçim ve adalet kurulları bulunmasına binaen' 
bu hususta vekâletimizce yapılacak bir işlem 
yoktur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

İ Dr. Namık Gedik 
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Türlüye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Krallığı Hükümeti arasındaki Hava Ulaştırma 

Anlaşmasının tasdikine dair Karnına verilen reylenn neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi : 610 
Rey verenler : 309 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmiyenler : 278 
Münhal mebusluklar : 23 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hamza Eroğlu 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hârait Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
tsmet Oleraç 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

Adnan Selekler 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mokki Said Esen 
Ali Tl eri 
Halil tmre 
Mücteba Iştm 
Ahmet Kccabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okeuoğhı 
Ekrem Yıldız 

BlTLÎS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nuru 11 ah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahif. Uraî 
Piatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 

Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri. Anğ 
Kâmil Tayşi 
Halil Tıınrııt 
riüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dara 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Sabri Erdnman 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Rıza Topçu oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Oürük 
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Haruit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih tnal 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Nedim Ökmen 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hem iş 
Tahsin İnanç, 
Doğan Köy men 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Sabahattin Kadirbeyoğhı 
HAKKÂRİ 

Übeydullah Seven 
HATAY 

Alısen Aral 
tÇEL 

Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltart 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtif a oğlu 
Haindi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Arslaıı Nilıad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Ayşe Gün el 
Mehmet Gürpınar 
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Aleksaudros Hacopulos 
Hadi Hüsrnan 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamottin Kırsa n 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mıgırdıe. Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekin el 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hrâtaki Yoannidis 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapan 1 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlıı 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şii'n At al ay 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğln 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Bageğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğhı 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğbı 

. 1959 C : 1 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakınan 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
tshak Avui Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğîu 
Remzi Bir and 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan G ökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keyman 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil Özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
Ahmet thsaıı Gürsoy 
İrfan Haznedar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Nebil Sadi Al tuğ 
Hikmet Bayii r 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Öcakoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 

Aziz Uras 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğhı 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rıfat Gürsoy 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

RÎZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Rifat Kadı zad e 
Nusret Kirişeioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik ti eri 
Abdullah Kelesoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SttRD 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
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Malımüt Pınar 
TEKİRDAĞ 

Nurettin Aknoz 
TOKAD 

Ahmet îspirli 
TRABZON 

Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
O. Nuri Lermioğln 

î : 18 
Hasan Polat 
Salih Zeki itanı oğlu 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydm 

URFA 
Atalav Akan 

23.12.1959 C : 1 
E. Mahmut Karaknrt 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Taıııl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Ulus 

[Müstenkifler] 

NİĞDE 
Vedat Mensi 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Sainı Karaöraerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa. (1.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Grürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 

AĞRI 
Kasım Küf re t 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğln 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
ibrahim îmirzalıoğlu 
tsmail inan 
Selim Soley 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Nusr ettin Barut 
Selâhattin İnan 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
.Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Recep Bârım 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
Kâmil Tabak 
Ethcm Yalçınalp (î.) 

ÇORUM 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil (1.) 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 
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GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisieum 
hur) 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes 
(Başvekil) 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 

(I.) 
Necdet Davran 
Kemal Serdaroğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 

t ; 18 23.12 
Rasim İlker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 
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Devre : XI 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Sıtma Eradîkasyonu kanunu lâyihası ve Sıhhat ve İçtimai Muave
net, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/243) 

T. C. 
Ba^vekâUt 22 . VIII. 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ' . 

Say%: 71-536/2512 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri 
Heyetince 8 . V I I . 1958 tarihinde kararlaştırılan Sıtma Eradikasyonu kanunu lâyihasının, esbabı 
mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Eskiden beri memleketimizin büyük bir sağlık problemi olan sıtma, bilhassa Birinci Dünya 
Harbi sıralarında tahribatını âzami haddine ulaştırmış bulunuyordu. Filhakika 1917 - 1924 yılları 
arasında yapılan tetkiklere nazaran memleket nüfusunun takriben %. 75 i sıtmadan muztarip idi. 
Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kurulup dâ sıtma mevzuu ehemmiyetle ele alınıncaya 
kadar bu hususta hiçbir ciddî tedbire de tevessül olunmamıştı. 1926 da çıkarılan 839 sayılı Kanun
la memleketimizde ilk defa sıtma ile mücadeleye başlandı. 

1926 - 1939 yılları arasında 839 sayılı Sıtma Savaş Kanunu tatbikatından iyi neticeler alınmış 
iken 1939 senesinde İkinci Dünya Harbinin başlaması üzerine sıtma ilâçlarının ihtiyacı karşılıyacak 
şekilde temin ve tedarik edilememesi ve mevcut stokların bitmesi yüzünden memleketin muhtelif 
yerlerinde muhtelif şiddette sıtma epidemileri baş göstermiştir. Bu durumu önlemek üzere 1945 de 
bir yıl süreli olarak çıkarılan 4707 sayılı (Olağanüstü Sıtma Savaş Kanunu) ile hastalıkla amansız 
bir mücadeleye girişilmiş ve bu senenin hitamında bu kanun yürürlükten kaldırılarak bunun ye
rine 4871 sayılı Kanun ikame edilmiştir. 

Halen bu kamum göre memelektimizde sıtma ile savaşa devam olunmaktadır. 
1926 -. 1950 yılları arasında daha ziyade sürl'e mücadelesi ve sıtmalılara meccanen ilâç tevzii 

gibi klâsik metot ve usullerle yapılan sıtma savaşı, sıtma vakalarını oldukça azaltmış bulunuyordu. 
ikinci Dünya Harbi içinde sivrisineklerin imhası maksadiyle bütün dünyada DDT kullanılmaya 

başlanmasından sonra bunun müessir bir silâh olduğu anlaşıldı. Bu madde memleketimizde de ev
velâ tecrübe mahiyetinde ve mahdut miktarlardasonradan geniş ölçüde kullanıldı; beher metre ka
re satha iki gram isabet edecek şekilde ve umumi olarak yapılan ve her sene tekrarlanan kalıcı DDT 
püskürtmelerinden çok iyi neticeler alındı. 

Bu suretle son beş sene içinde bir taraftan kalıcı DDT tatbikatı ile nâkillerin imhası suretiyle in
tikalin kısmen önlenmesi, diğer taraftan hastaların takip ve tedavileri sayesinde sıtma halen 
memleketimizde asgari hadde indirilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika 1950 de yapılan muayenelerde nüfusun % 7 sinde büyük dalaMı tesbit edilmiş iken 
1935 sonunda bu nispet % 0,7 ye düşmüş, memleketin hiçbir yerinde sıtma epidemileri hattâ küçük 
sıtma hareketleri de görülmemiş ve hastalık tamamen andemik bir halde mahdut ve münferit vakayie 
münhasır kalmıştır. 
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Ancak sıtmanın bu sakin durumu her sene.tekrarlanan kalıcı DDT püskürtmeleri ve bu maksat

la ihtiyar olunan masraf ve gösterilen âzami gayret sayesinde sıkı bir baskı altında tutulmasiyle 
mümkün olabilmiştir. Eğer bu baskı gevşetilecek olursa kısa bir zamanda sıtmanın yine baş kaldıra
cağı ve hastalığın, bilhassa genç nesil arasında öldürücü epidemiler şeklinde tezahür edeceği muhak
kaktır. Zira memleketimizde henüz vektör anofeller ve portör eşhas mevcuttur. Ve bu sebeple sıt
manın tamamen kökü kazınmış değildir. 

Diğer taraftan sıtma mücadelesiyle meşgul memleketlerin devamlı olarak hudut bölgelerinden 
bulaşma tehlikesine mâruz bulundukları cihetle bunu bertaraf etmek üzere komşu devletlerin de ay
nı şartlarla ve aynı zamanda eradikasyon faaliyetine iştirak etmeleri ve bâzı yerlerde bir kısım ano
fellerde ensektisid maddelere karşı görülmeye başlanan mukavemetin; hastalıkla mücadele imkânla
rını gittikçe güçleştirmekte olduğu 1955 te Meksika'da toplanan Dünya Sağlık Teşkilâtı 8 nci 
Asamblesinin başlıca müzakere mevzuunu teşkil etmiştir. 

Adı geçen teşkilât tarafından mezkûr celsede alınan karar gereğince sıtma nâkili anofel nevile-
rinde zuhuru muhtemel bir mukavemetin tamamiyle teessüsünden evvel dünya üzerinde sıtmanın kö
künün kazınması için standart usul ve metotlarla bütün devletlerin müştereken derhal sıtma era-
dikasyonu kampanyasına başlamaları tavsiye olunmuştur. 

Buna nazaran : 
1. Bâzı anofel nevilerinde ensektisid maddelere karşı görülen mukavemetin gittikçe artmakta 

olduğu ve bilhassa geniş ölçüde kalıcı DDT püskürtmelerine altı yıldan fazla devam edilmiş olan 
yerlerde mukavemetin daha çabuk teessüs etmesi muhtemel görüldüğünden sıtma ile mücadele yapan 
milletlerin süratle eradikasyon faaliyetine geçecek surette yemden teşkilâtlanmak ve bütün dünyada 
1957 deri itibaren bu faaliyete girişilerek her memleketin bugünkü sıtma durumuna göre 3 - 5 senelik 
programlarla âzami beş yıl içinde Eradikasyonu tamamlamak; 

Ş, Eradikasyon programında hedef : 
k) Beşerî memba olan sıtmalıları ortadan kaldırmak (Bu maksatla yurdun her tarafında mev

cut sıtmalıları arayıp bulmak ve bunları modern sıtma ilâçları ile katı olarak tedavi etmek). 
0) Sivrisineklerle vukubulan sıtma intikaliui kesmek (Bu maksatla içinde tnsan ve hayvan 

j|grındıran bilûmum kapalı yerlerde, intikal kesilinceye kadar DDT püskürtmelerine devma etmek) 
3. Devamlı sürveyyans ile bu hizmetlerin lâyıkiyle ifasını temin etmek ve binnetice Eradi-

Isjftsyonu muvaffakiyete götürmek üzere Eradik'isyon yapan diğer memleketlerin kurdukları muasır 
murakabe teşkilâtının bir aynını vücuda getirmek. 

4. Bu esaslar dairesinde bütün memleketlerin 1957 den itibaren Eradikasyon kampanyasına ka 
tılabilmeleri için; Ensektisid madde, motorlu nakil vasıtaları ve sair malzeme ve teçhizat ihtiyaç
larının da artmış olacağı ve bunları kendi imkânlariyle ne dereceye kadar temin edebilecekleri; 
bu memleketlerin bugünkü sıtma durumlarına nazaran' kendilerine ne suretle yardım yapılabileceği 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından mahallerine gönderilen Malarya Eksperleri 
vasıtasiyîe tetkik .ettirilmiştir. • 

Bu meyanda memleketimize gönderilen Ekesperlerle müştereken yapılan tetkikler neticesinde: 
a) Halen sıtma savaşı altında bulunan 6 722 135 nüfusa şâmil 12 812 köye ilâveten 

4 - 5 bin köyün daha mücadeleye alınmak suretiyle köy adedinin takriben 18 bine, kontrol al
tında tutulacak nüfus adedinin de 9 - 9,5 müVona çıkarılması lâzımgeldiğini * 

b) Bu suretle genişliyeeek olan faaliyet sahasının; ensektisid maddeler, sair malzeme ve teçhi-
J0L jfe||^§^rının da bu nispette artarak ilk senede tutarının 1 100 000 dolara beş yıllık ihtiyacın 
w3.iBJjSpp. dolara baliğ olacağı hespalanmış ve bu malzeme UNÎCEF tarafından temin edildiği 
l&kâfcfe «uçak Eradikasyon kampanyasına iştirak edebileceğimiz neticesine varılmış ve keyfiyet Dün-
ya Saflık Teşkilâtı ve UNÎCEP'e de bildirilmiştir. Adı geçen bu teşekküller taraf mdan talebimiz 
kabul olunmuş ve başka memleketlere ihtiyaçlarının mahdut bir kısmı verildiği halde, (Memleke
timizin sıtma savaşında muvaffak olmuş bir memleket olması göz önünde tutularak) ihtiyacımızın 
yüzde yüzünün aynen verilmesi kararlaştırılmış ve bu 'hususta karşılıklı mükellefiyet ve vecibe-

(S. Sayısı: 9) 
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leri hâvi bir protokol UNICEF ile imza edilmiştir. Beş senelik eradikasyon kampanyası için 
UNICEF tarafından taahhüdedilen yardım miktarı 3 milyon dolardır. 

Normal sıtma mücadelesinde; bugün asgari hadde indirilmiş bulunan sıtmalı aded ve nispeti 
bu seviyede tutabilmek için her sene aynı faaliyetin yapılması lâzımdır. Bunun müddeti muayyen 
değildir. Buna senelerce devam etmek ieabederken bu şekildeki savaş her sene (Maaşlar ve mas
raflar dâhil) Devlete 13,5 milyona malolmaktadır. "* 

Her sene hariçten mubayaasına lüzum görülen Ensektisit maddeler ve sair malzeme için takri
ben 1 milyon dolar harcanmakta idi. 

Sıtma eradikasyonunda ise bütün malzeme UNICEF tarafından verileceği cihetle bu miktar 
dolar tasarruf edilecek ve bunun takabül ettiği 8 475 600 lira (Resmî kurdan) bütçeye yük ol-
mıyacaktır. 

Sıtma eradikasyonu beş sene gibi muayyen bir zamanda tamamlanacaktır ve hizmet muvak
kattir. 

Beş sene gibi muayyen bir müddette memleketimizden sıtmanın kökü kazınacağı cihetle bu 
kampanyanın sonunda teşkilât kaldırılarak sıtmaya mütaallik işler mahallî sıhhat teşkilâtı tara
fından görülecek ve sıtma eradikasyonuna sarf edilen meblâğ tamamen tasarruf edilmiş olacak
tır. 

Sıtma eradikasyon faaliyeti neticesinde seneden seneye bir kısım bölgelerde haşere öldürücü 
maddelerin pülverizasyonuna son verileceği cihetle senelik bütçelerle alınan umumi masraflarda 
da her sene muntazaman bir azalma olacaktır. 

Bu itibarla sıtma eradikasyonu, normal sıtma savaşma nazaran çok daha tasarruflu bir faali
yet olarak bütün dünyaca kabul edilmektediı. 

Diğer taraftan tasarıda bugünkü Sıtma Savaş Teşkilâtımızın kadroları sıtma eradikasyon hiz
metlerinin icaplarına uygun olarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Bu meyanda sıtma eradikasyon programının tatbik ve murakabesinde hizmet bakımından bi
rinci derecede ehemmiyeti haiz olmak üzere yeniden 12 sürveyyans grup başkanlığı ihdasına kati 
zaruret görülerek 12 sürveyyans grup başkanı kadrosu ile merkez teşkilâtına 1 tabip kadrosu, 
ilâve edilmiştir, ilâve edilen bu kadroların senelik tahsisatı (89 400) liradır. Buna mukabil ev> 
velce mevcut 265 sıtma savaş tabibi kadrosundan 105 tabip kadrosu kaldırılarak tabip kadrosu 
160 a indirilmiştir. 

Kaldırılan sıtma savaş tabibi kadrolarının senelik tahsisatı 330 000 lira tutmakta idi. 
Bu tasarının gayesi 5 senede memleketimizden sıtmanın tamamen kökünün kazınması gibi mesut 

bir neticeye ulaşmaktadır. Sıtma eradikasyonu kampanyası sonunda bu mesut netice alındıktan sonra 
teşkilât tamamen kaldırılarak sıtmaya mütaallik işler mahallî sıhhat teşkilâtı tarafından görülecek 
ve bu suretle (maaş ve umumi masraflar dâhil) her sene bütçeye tahmil olunan takriben 13 milyon 
liralık bir tasarruf temin edilmiş olacaktır. 

Yukarda tafsil edilen sebeplere binaen beş sene içinde sıtmanın kökünün kazınması ameliyesinin 
kolaylıkla ve süratle icrasını sağlamak ve matlûp neticenin istihsalini temin etmek üzere bu kanun 
tasarısı hazırlanmış ve buna göre lüzumlu hüküm ve müeyyideler konulmuştur. 

Şöyleki : 
Birinci ve ikinci maddeler : Memleketimizde şimdiye kadar yapılan sıtma mücadelesi ve bilhassa 

son beş seneden beri ilmî esaslara göre sistematik bir şekilde tatbik edilmekte olan kalıcı DDT. püs
kürtmeleri sayesinde yurdun bâzı yerlerinde sıtma intikalinin kesilmeye yüz tuttuğu ve bu gibi yer
lerde 1 - 3 sene; sıtma intikalinin halen mevcudolduğu bir kısım bölgelerde ise 3 - 5 sene müddetle 
eradikasyon faaliyetine devam edilmesinin zaruri bulunduğu yapılan tetkikler neticesinde anlaşıl
mış ve tasarının 1, 2 nci maddelerine, buna göre hüküm verilmiştir. 

Üçüncü madde : Dünya Sağlık Teşkilâtı Malarya Eksperleri Komitesi tarafından yapılan ilmî 
araştırmalarda müesseriyeti tahakkuk eden sıtma ilâçlariyle ensektisit maddelerin kullanılması era-
dikasyonun süratle elde edilmesini sağladığı anlaşıldığından üçüncü maddede buna işaret olunmuş
tur. 

( a Sayısı: 9 ) 



Ensektisit maddelerin tatbik edileceği zaman, şekil ve yerlerin tâyini gibi teknik hususat hak
kında salâhiyetsiz kimselerin müdahalelerini önlemek maksadiyle bu maddelerin nerelerde, ne su
retle ve ne zaman kullanılacağının Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince tesbit olunacağı aynı 
maddede bildirilmiştir. 

Dördüncü madde : Sıtma eradikasyonu maksadiyle mevcuda ilâveten lüzumlu teşkilâtın kurul
ması için tasarının *4 ncü maddesinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti salahiyetli kılınmıştır. 

Kurulacak yeni teşkilât öteden beri mevcut sıtma savaş teşkilâtından farklıdır. Bilhassa yeniden 
12 aded (Sıtma Eradikasyon Sürveyyans Grup Başkanlığı) ihdas edilmesi teemmül olunmuştur. Bu 
gruplardan her birine lüzum ve ehemmiyeıine göre bir veya bir kaç sıtma savaş bölgesi verilecek
tir. 

Sıtma Eradikasyon faaliyetinin arz ettiği hususiyet nazarı dikkate alınarak teşkilâtta yeniden 
vazifelendirilecek olanlarla; öteden beri vazifeli olanların yeni çalışma tarzına intibakları için ma
lûmatlarının artırılması maksadiyle kurslar açılması, tetkik gezileri tertibedilmesi ve lüzuma halin
de aynı maksatlarla ecnebi memleketlere personel gönderilmesi 4 ncü maddede derpiş olunduğu gi
bi Eradikasyonun icabettirdiği bütün tedbirleri almaya ve modern sıtma ilâçlarını, vekâletçe tesbit 
olunacak usullerle, sıtmalı olduğu anlaşılanlara usulü dairesinde parasız vermeye Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti salahiyetli kılınmıştır. 

Beşinci madde : Tasarının 4 ncü maddesinde yazılı teşkilât ve müesseselerde istihdam edilecek 
teknik, meslekî ve idari bilûmum memur ve hizmetliler için 5 nci madde ile Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

Altıncı madde : İlmî esaslar dairesinde murakabe ile sıtma Eradikasyonunun süratle istihsalini 
temin maksadiyle yeniden kurulmakta olan (Sıtma Eradikasyon Sürveyyans Grup Başkanlıkları) 
mn vazifeleri : . 

A) Kanlarında sıtma paraziti mevcut bilûmum sıtmalıların aranıp bulunarak tedaviye alınma
larını temin ve kontrol etmek, 

B) Çocuklarda parazit endeksinin tesbiti suretiyle her hangi bir mahalde sıtma intikalinin 
kesilip kesilmediğini kontrol "ederek mahallî icaplara göre alâkalılara gerekli tedbirleri -aldırmak 
suretiyle intikalin süratle kesilmesini sağlamak, 

C) Sıtma intikalinin mevcudolduğu bölgelerde anofellerin DDT ye karşı mukavemet derecele
rini devamlı kontrollerle araştırmak, 

D) Netice olarak bir taraftan beşeri memba olan hakiki sıtmalıların tedavileriyle bunların 
bertaraf edilmesini, diğer taraftan kalıcı £)DT püskürtmeleriyle sıtma intikalinin kesilmesini kon
trol ve temin suretiyle sıtmanın eradike edilip edilmediğini tesbit eylemek ve eradikasyon husule 
geldiği anlaşılan yerlerde DDT püskürtmelerine en kısa bir zamanda son verilmesini ve binnetice 
eradikasyonun süratle elde edilmesini sağlamaktır. 

Bu suretle vazifeleri ilmî ve gayet ehemmiyetli olan ve hizmet sahaları bir veya birkaç böl
geye şâmil bulunan sıtma eradikasyon sürvayyans grup başkanlıkları doğrudan doğruya Vekâlete 
bağlanmış olup vazife mesuliyetleri tasarının 6ncı maddesinde zikrolunmuştur. 

Diğer taraftan aynı maddede (sıtma savaş bölge başkanlıkları) mn ifa eyledikleri hizmet iti
bariyle bölgelerine dâhil vilâyet ve kazalardaki, teşkilâtın teknik ve idari âmiri olduğu açıklan
mış ve bâzı ihtilâtlârı önlemek maksadiyle 3017 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 2 nci fıkrası 
hükmünden istisna edilmiştir. 

Yedinci Madde : Sıtma eradikasyonu bakımından diğer vekâletlerle resmî ve hususi daire ve 
teşekküllerle hakiki şahıslar tarafından yapılması iktiza eden işlerin de bulunabileceği teemmül 
olunarak bu. hüküm vaz'olunmuştur. Esasen halen yürürlükte bulunan 4871 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinde de aynı hüküm mevcuttur. 

Sekizinci Madde : Valilerin bulundukları mahallin en büyük idare âmiri sıfatiyle kanunlar, 
nizamnameler ve Hükümet emirlerinin hüsnü tatbikine memur bulunması hasebiyle sıtma era
dikasyonunun muvaffakiyetini temin ve neticenin süratle elde edilmesi bakımından bu hüküm 

(S. Sayısı: 9) 
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yaz'olunmuştur. Esasen ve halen yürürlükte bulunan 4871 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde-de 
aynı hüküm mevcuttur, 

Dokuzuncu Madde : Bu maddenin (A) bendinde sayılan yerlerde sivrisineklerin çoğalıp üre-
yebileceği göz önünde tutularak eradikasyon çalışmaları sırasında yapılacak devamlı tetkik ve 
teftişlerle bu gibi mahaller görüldüğü takdirde bunların ortadan kaldırılması veya ıslahı hu
susunda Sıtma Savaş Teşkilâtı tarafından teklif ve tavsiye edilen bütün tedbirleri almaya bunları ellerin
de bulunduran bilûmum resmî ve hususi daire ve teşeküllerle hakiki ve hükmi şahısların mecbur bu
lunduğu tahtı hükme alınmıştır. Aynı maddenin (B) bendinde de bu hususlarla alâkalı yasak hük
mü vaz'olunmuştur. 

Onuncu Madde : Bu , maddede yazılı dalak ve kan muayeneleri mecburi tutulmuştur. Eradi-
kasyonun gayesi yurdumuzda bir tek sıtma paraziti hâmili şahsın kalmamasıdır. Bu sebeple gerek, 
sıtmalı olarak müracaat edenlerden, gerekse sıtmalı olduğundan şüphe edilen şahıslardan hasta
lığın teşhisi maksadiyle mutlaka kan alınması lâzımdır. Diğer taraftan bir mahalde sıtmanın ta
mamen eradike edildiğinin anlaşılması; ancak, o mahal sakinlerinden alınacak kanlarda sıtma pa
raziti endeksinin tâyin v.e tesbitiyle mümkündür. Bu endeks aynı zamanda kalıcı ensektisit püs- ' 
kürtmelerinin yapılıp yapılmadığı ve dolayısiyle sıtma intikalinin kesilip kesilmediğini ve binne-
tice Eradikasyonun husule gelip gelmediğini göstermesi bakımından çok mühimdir. Bu sebeple ta
mamen ilmî esaslara dayanan ve eradikasyonun ayrılmaz bir unsuru olan kan muayeneleri mec
buriyeti konulmuştur. 

On birinci madde : Eradikasyonun istihsalinde kalıcı ensektisit püskürtmeleri de sıtma nâkili 
anofellerin imhasını temin eden ve dolayısiyle sıtma intikalini önliyen diğer mühim bir unsurdur. 
Bu püskürtmelerin anofellerin barındığı bilûmum yerlere yapılması elzemdir.* Küskürtülen satıhlar
da kalıcı ensektisitlerin müessiriyetini bütün yaz ve sonbahar aylarında muhafaza etmesi için ekse
riya ilkbahar aylarında yapılan püskürtmelerden sonra geçecek beş ay zarfında duvar ve tavan sa
tıhlarının silinmemesi, badana edilmemesi ve yıkanmaması lâzımdır. Aksi halde yapılan masraf ve ^ 
emek heba.olur. Bu sebeple Eradikasyonda çok mühim olan bu püskürtmeler hakkında gerekli ahkâm 
vaz'olunmuştur. 

On ikinci madde : Bu maddede sayılan işlerin yapılması sırasında sıtma bakımından ekseriya 
zararlı vaziyetler husule geldiği cihetle bunu önlemek maksadiyle gerekli hükümler bu maddede der
piş olunmuştur. Esasen bu hükümler halen yürürlükte bulunan 4871 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinde de aynen mevcuttur. 

On üçüncü madde : Sıtma Eradikasyan faaliyetinin gayesi memlekette tek bir sıtma paraziti hâ
mil şahsın kalmamasıdır. Ve bu neticenin 3 - 5 sene içinde elde edilmesi lâzımdır. Kanunun bütün 
mecburiyet ve mükellefiyetleri bu neticenin süratle elde edilmesini temin edecek şekilde ayarlanmış
tır. Bu itibarla sanat ve meslekleri icabı bu maddede sıfat ve hüviyetleri sayılanlar, en küçük ihmale 
meydan verilmiyecek şekilde sıtmalıları ihbarla mükellef tutulmuşlardır. 

On dördüncü madde : Mahallî belediyeler, 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 15 nci maddesi
nin 4 ncü bendinde yazıldığı veçhile (Salgın ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasına 
mâni olmak için mahsus kanun, nizamname veya talimatnameleri mucibince tatbik edilen tedbirler 
hakkında Hükümet teşkilâtiyle birlikte çalışmak mecburiyetinde olduklarından); 4871 sayılı Kanunun 
16 nci maddesinde mevcut hüküm bu tasarıda aynen ipka edilmiştir. 

On beşinci madde : Eradikasyon faaliyetinde teşkilâtın tam kadro ile çalışması veya kadrolarda 
mevcut memurların devamlı olarak mevsim icaplarına göre ayarlanan çeşitli hizmetlerin zamanında 
ifasiyle meşgul olmaları mutlak surette zaruri ve çok mühimdir. Bu itibarla hizmetin aksamaması 
için teşkilât mensuplarının maddenin metninde sayılan fevkalâde haller haricinde (velev muvakkat 
dahi olsa) aslî vazifeleri haricinde tavziflerini önlemek maksadiyle bu hüküm konulmasına şiddetle 
lüzum hissedilmiştir. 

(S. Sayısı; 9 ) 
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On altı ve yirmi üçüncü maddeler: Yurdumuzdan sıtmanın 3 - 5 senelik programlarla tamamen 
bertaraf edilmesi; bu kanun gereğince vaz'edilmiş olan mecburiyet ve mükellefiyetlerin zamanında ve 
eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve yasaklara aynen riayet edilmesi suretiyle ancak mümkün olan 
gayet mühim ve nazik bir mevzudur. Bu sebeple bu kanun gereğince kendilerine mecburiyet, mü
kellefiyet ve hizmet tahmil edilmiş olan Devlet ve her türlü âmme müesseseleri memur ve müstah-
demleriyle hususi hükmi şahısların mümessilleri ve hakiki şahısların yasak ve mecburiyetlere riayet 
etmek suretiyle işe gereği gibi ehemmiyet vermelerini ve kanun karşısında vazife ve mesuliyetlerini 
müdrik bulunarak hareketlerini buna göre ayarlamalarını temin maksadiyle müessir cezaların vaz'-
ına zaruret görülmüştür. Bu cezai müeyyideler konulurken suç ile ceza * arasında mevcudolması lâ-
zımgelen âdil nispet göz önünde tutulmuş, yasak ve mecburiyetlerin eradikasyonun elde edilmesinde
ki kıymet ve ehemmiyetleri derecesine göre ceza tâyinine bilhassa dikkat olunmuştur. 

Yirmi dördüncü madde : Sıtma eradikasyonun da tam kadro ile çalışılmasını temin etmek üzere 
muvakkat dahi olsa umumi seferberlik dışında personelin işlerinden ayrılmamalarını teminen bu hü
küm vaz'edilmiş olup 4871 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde de aynen bu hüküm mevcuttur. 

Yirmi beşinci madde : Mahallî Hıfzıssıhha Mec üslerine Sıtma Savaş Teşkilâtı tabiplerinin de iş
tiraki faydalı görüldüğünden bu madde konulmuştur. Esasen bu hüküm 4871 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinde aynen mevcuttur. 

.Yirmi altıncı madde : 3017 sayılı Kanunun 44 neü maddesinin 5825 sayılı Kanunla değişen (B) 
fıkrası gereğince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Sıtma, Trahom ve Frengi Savaş Başkanları 
Vekâlet Komisyonunun intihabı ve Vekilin tasdiki üzerine kararname ile tâyin edilmektedirler. 

Bu kere sıtma eradikasyonu dolayısiyle yeniden ihdas edilen sıtma eradikasyonu Sürveyyans 
Grup Başkanları kararname ile tâyin olunan Sıtma Savaş Bölge Başkanlarının ilmî murakıbı duru
munda olduklarından bunların da kararname ile tâyinleri zaruri görüldüğü cihetle işbu madde ko
nulmuştur. 

Yirmi yedinci madde : Bu maddenin metninde sayılan işlerin 2490 sayılı Kanunun formaliteleri
ne tâbi tutulması halinde gecikeceği, eradikasyon faaliyetinin ise bu gibi gecikmelere tahammülü 
olmadığı teemmül olunarak işin sürati bakımından bu hükmün konulmasına mecburiyet duyulmuştur-. 

Yirmi sekizinci madde : Sıtma eradikasyon pr ogrammın tatbiki ve muasır ilmî esaslara göre yü
rütülmesi için bugün dünyada sıtma eradikasyonu yapan diğer memleketlerin teşkilâtına uygun ola
rak (Sürveyyans) sisteminin kabulü zaruridir. Bu sebeple sıtmaı eradikasyonunun tahakkukunda hiz
met bakımından birinci derecede ehemmiyeti haiz olmak üzere (Sıtma Eradikasyon Sürveyyans 
Grup Başkanlığı) ihdas ve 12 aded Sürveyyans Grup Başkanı ile merkez teşkilâtına bir aded tabip 
kadrosu ilâve edilmiştir. 

Buna mukabil. 265 şube tabip kadrosundan halen «L» cetvelinde bulunan 90 tabip kadrosundan 
maada 15 aded 40 liralık tabip ki ceman 105 tabip kadrosu kaldırılarak şube tabibi kadrosu 160 şa 
indirilmiştir. 

( S. Sayısı : Ö ) 



Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası 
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Karar No. : 4 

Yüksek 

Sıtma Eradikasyonu hakkında Hükümetçe ha
zırlanıp Yüksek Riyaset tarafından encümenimize 
havale buyrnlan kanun lâyihası ilgili vekâlet mü
messillerinin &uzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Uzun zamandan beri memleketimizde yapıl
makta olan sıtma mücadelesinin gayet müspet bir 
netice vörmiş olduğu ve bu suretle sıtmanın mem
leketimizde asgari bir hadde indirilmiş bulundu
ğu aşikâr bir keyfiyettir. Ancak bütün bu çalış
malara rağmen yurdumuzda halen sıtmanın âmil
lerinden olan anofel nevinden sivrisineklerle ka
nında sıtma mikrobu taşıyan portör şahısların 

' meveudolduğu da bir hakikattir. 

Sıtma nakili sivrisineklerde, ensektisit (Ha
şere öldürücü) maddelere karşı son zamanlarda 
jgörülmeye başlıyan mukavemetin tam mânasiyle 
teessüsünden evvel sıtmanın standard usullerle 
kökünden kazınması için.X>ünya Sağlık Teşkilâtın
ca yapılan tavsiyelere uyularak sıtmalı memleket-
ierde büyük bir eradikasyon kampanyasına giri-
şildiği anlaşılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere Hükümetimiz ile 
UNICEP arasında tanzim kılınan protokola isti
naden adı geçen teşkilât -tarafından memleketimi
ze yapılmakta olan takriben üç milyon dolar de
ğerindeki DDT, motorlu nakil vasıtası ve saire 
gibi ilâç ve malzeme yardımının da inzimamı ile 
sıtmanın tamamen bertaraf edilmesi için hazırlan
mış olan işbu kanun lâyihası esas itibariyle encü-
menimizee kabul edilmiş olup, aşağıdaki hususlar
dan dolayı bâzı tadil ve ilâvelerin yapılması uy
gun görülmüştür. 

1. Lâyihanın 2 nci maddesindeki ensektisit 
tâbiri lisanımıza yeni girmiş bir kelime olduğu 
cihetle bunun haşarat öldürücü maddelere verilen 
umumi bir isim olduğunu tebarüz ettirmek mak-
sâdiyle lâyiha metninde lüzumlu tadilât yapıl
mıştır. 

2. Lâyihanın 3 ncü maddesinde, sıtma sa
vaş teşkilâtı tarafından yapılacak muayenelere 
ve lüzumu halinde kan alınmasına herkesin mü-

5 . II . 1959 

Reisliğe 

saade etmeye mecbur olduğu hakkında bir 
hüküm mevcuttur. 

Sıtmanın teşhisi bakımından yerinde olan 
bu hükmün yanında sözü geçen hastalığın te
davisi bakımından da buna mütenazır bir ted
bir alınması zaruri olduğu cihetle, sıtmalı şa
hısların, lüzumlu ilâçların tatbikine müsaade 
etmeye mecbur oldukları yolunda maddeye bir 
hüküm ilâvesi uygun görülmüştür. 

3. Sıtma Eradikasyonu bakımından lâyiha
nın 7^9, 10, 11, 12 ve nci maddeleriyle bâzı ted
birlerin alınmasının derpiş edildiği ve sıtma
nın intikalini önlemek maksadiyle birtakım 
yasak, mecburiyet ve mükellefiyetler- konuldu
ğu görülmektedir. Yukarda zikri geçen hü
kümlerin tatbik edilebilmesi için lâyihanın ce
za hükümleri faslına icabeden müeyyidelerin 
konulduğu anlaşılmaktadır. 

Lüzumlu tedbirlerin zamanında alınmaması 
vo diğer yasak ve mükellefiyetlere riayet edil
memesi halinde müsebbiplerin mahkemece ceza-
alndırılabilmesi için evvelemirde keyfiyetin 
alâkalılara duyurulması lâzımgeleceği izahtan 
varestedir. 

Sözü geçen tedbir,yasak, mükellefiyet ve mec
buriyetlerin halka ne şekilde bildirileceğine 
dair lâyihada bir hükme raslanamamaktadır. 
Bu itibarla bunlardan ehemmiyetli görülenle
rin alâkalı kimselere yazılı olarak tebliğ edi
leceğine ve yapılacak muayenelerle ensektisit 
tatbikatının zamanının ise mahallî örf ve âdete 
göre elverişli olan vasıtalarla halka duyuru
lacağına dair bir metin hazırlanmış ve 13 ncü 
madde olarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

4. Lâyihanın 13 ncü maddesinde tabipler 
tarafından teşhis edilen sıtma vakalarının ih
barı ve bu ihbarla birlikte hastadan alınacak 
kalın damla ve yayma kanın da alâkalı makam
lara verileceği hakkında bir hüküm mevcuttur. 

• 'Ellerinde her zaman lâm ve saire gibi vasıta 
ve malzemeleri bulunmıyan tabiplerin hastadan 
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kalın damla veya yayma usulü ile kan alma
ları mümkün değildir. Bu bakımdan mezkûr 
hükmün tatbikatta bir fayda vermiyeceği ve 
hattâ kanı almak imkânından mahrum olan 
kimselerin bu mükellefiyetten 'kurtulmak için 
bâzı ahvalde sıtma vakalarını bile ihbardan kaçı
nacakları ve bu suretle mezkûr hükümden bekle
nen netice tahassui etmiyeceği cihetle, mümkün 
olan hallerde kan alınmasının daha muvafık ola
cağı düşünülerek metin üzerinde gerekli tadilât 
yapılmış ve işbu hüküm 14 ncü madde olarak lâ
yihada yer almıştır. 

5. Lâyihanın 16 ncı maddesi hükmü gayri-
vazıh olduğu ve halihazır metinden ifade edilmek 
istenilen mânayı çıkarmak kabil olmadığı cihetle 
sözü geçen madde üzerinde icabeden tadilât ya
pılmış ve 17 nci madde olarak lâyihaya konulmuş
tur. 

6. Sıtma Eradikasyonunda tam kadro ile ça
lışılması muvaffakiyetin temini bakımından birin
ci şarttır. Halen Sıtma Savaş kadrolarında ya
rıya yakın münhal bulunduğu anlaşılmakta
dır. Maaş ve ücretlerin azlığı ve hizmetin haddi
zatında ağır olması hasebiyle Sıtma Savaş Teşki
lâtının muhtelif kadrolarında çalışanların müh im 
bir kısmının işlerini terk etmekte ve hariçte ken
dilerine daha müsait şartlar altında iş bulmakta 
oldukları müşahede edilmektedir. 

Eradikasyon faaliyeti âzami beş yıl- devam 
edeceğine ve icabında bu personeli normal me
sai gün ve saatleri dışında çalıştırmak mecburi
yeti hâsıl olacağına göre, muvakkat mahiyette 
olan bu teşkilâtta istihdam edileceklerin bu müd
det zarfında işlerinden ayrılmamalarını temin 
etmek maksadiyle kendilerine her ay fazla mesai
lerine mukabil bir ücret verilerek hizmeti cazip 
kılmak ve binnetice tam kadro ile çalışmayı «ağ
lamak zarureti kendini göstermiş bulunmaktadır. 

Sıtma Savaş Teşkilâtında çalışan personele 
verilecek olan bu ücret randımanı artıracağı gibi, 
Eradikasyon faaliyetinin bir an evvel belirtilme
si bakımından bütçeye ehemmiyetli bir külfet de 
tahmil etmiyecektir. Zira Hükümetimiz ile 
UNİCEF teşkilâtı arasında yapılan protökola na
zaran karşılıklı mükellefiyet ve vecibelere girişil
miş olup idaremizin tam kadro ile çalışarak prog
ramı zamanında ikmal etmek taahhüdüne muka
bil, adı geçen teşkilât da takriben üç milyon (do
larlık ilâç, vasıta ve malzemeyi ımeccanen ver
meyi kabul letümüş ve hattâ bu malzemenin bü

yük bir kısmını iki seneden beri göndermiş bu
lunmaktadır. 

Tam kadro ile çalışmak ve fazla mesai yap
mak suretiyle ensektiisitlere karşı sivrisineklerde 
görülmeye başlıyan mukavemet ttam mânasiyle 
teessüs 'etmeden eradikasyon işleri zamanında 
ikmal 'edildiği takdimde gerek bütçe ve gerekse 
döviz bakımından oldukça mühim <bir tasarruf 
sağlanmış olacağı aşikârdır. 

Diğer taraftan eradikasyon faaliyetinin ik
malinden sonra sıtma savaşı için her sene (büt
çeye konulan takriben 13 milyon liralık tahsi
sat da badema tasarruf edilmiş olacağı cihetle 
muvakkat mahiyetteki bu hizmet için fazla me
sai ücreti verilmesinin yerinde olacağı netice
sine varılmıştır. 

Bu itibarla 6968 sayılı Zirai mücadele ve zi-
rad karantina Kanununun 46 ncı maddesinden 
ilham alınmak suretiyle hazırlanmış olan hüküm 
29 ncü madde olarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

7. Lâyihanın kadro cetvellerine ait 28 nci 
maddesinin müzakeresi sırasında; 1 sayılı, eetvel 
aynen kabul edilmiş ve 2 sayılı cetvelle kaldırıl
ması derpiş edilen sıtma, savaş tabibi kadroları
nın hepsinin kaldırılması halinde geri kalan kad
rolarla beş sene zarfında Eradikasyon faaliyeti
nin ikmal edilememesi ihtimali Hükümetçe ileri 
sürülmüş olduğundan, 35 lira maaşlı 80 aded 
kadronun 70 adede indirilmesi suretiyle 10 kad
ronun faal. kadrolar meyanında, bırakılması uy
gun görülerek mezkûr kadro cetvelinde gerekli 
değişiklik yapılmıştır. 

8. Bu lâyihanın İkanunlaşmasından evvel 
1959 yılı Bütçe 'Kanununun Büyük Millet Mec
lisinden çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu tak
dirde 29 ncu madde ile verilmesi iktiza eden faz
la mesai ücretlerinin Sıtma Savaşı umumi mas
rafları tertibindeki tahsisattan ödenmesi halin
de bu faslın ihtiyacı tkarşılıyamıyacağı anlaşıl
maktadır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
tinde eleman kifayetsizliği dolayisiyle, dolduru-
lamıyan kadrolar bulunduğu ve bu sebeple maaş 
ve ücretler f aslındaki tahsisattan bir kısmının 
her sene arttığı müşahede edilmekte olduğun
dan fazla mesai ücretlerinin 1959 malî yılı zar
fında bu fasıldan ödenmesi için muvakkat bir 
madde hazırlanmış ve 31 nci maddeden sonra 
lâyihayr. ilâve edilmiştir. 

9. Lâyihanın 7, 8,11, 12, 19, 20, 21, 23 ve 
31 nci maddelerinin ihtiva ettikleri hükümler 
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bakımından, bu maddelerde mâna itibariyle de
ğişiklik yapılmasını mucip bir cihet olmamak
la beraber, kanun tekniği ve redaksiyon nokta 
smdan bâzı tadilâtın icarası ve lüzumsuz bâzı 
tekerrürlerin çıkarılması muvafık görüldüğün
den madde metinlerinde bu hususta gerekli de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Yukardaki esaslar dairesinde yeniden ha 
zırlanan kanun lâyihası Dahiliye Encümenine 
havale edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kütahya Konya 

A, î. Gür soy S, Soylu 

Kâtip 
Eskişehir 

ff. Akkurt 

Aydın 
P. Levent A. 

Giresun 
M. Hemiş 

Kayseri 
A. R. Kthçkale 

Gümüşane 
H. Polat 

Çorum 
Dedekargınoğlu 

Kastamonu 
Ş. Esen 

Manisa 
/. Yatkın 

Konya 
S. S. Burçak 

Artvin 
E. Doğan 

Tokad 
F. Ayanoğlu 

Diyarbakır 
H. Ülkü 

Zonguldak 
N. Tanyolaç 

Dahiliye Enoümeni maabatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/243 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

4 . V . 1959 

Sıtma Eradikasyonu kanunu lâyihası ile 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazba
tası, ilgili vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun lâyihası, gerekçesinde tafsilen arz ve 
izah olunduğu üzere rasyonel ve ilmî esaslar 
dairesinde ve Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafın
dan tavsiye olunan usuller göz önünde bulundu
rulmak suretiyle sıtma âfetinin memleketimiz
de âzami beş sene içinde tamamen imhasını is
tihdaf etmektedir. 

Gerçi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha ve 
4781 numaralı Sıtma Savaş kanunlariyle Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletince bu hasta
lığın izalesi yolunda yapılan mesai neticesinde, 
hastalığın haddi asgariye indirildiği şükranla 
kayda değer. Bir vakıa ise de, sıtmanın müvel-
lidi olan anofel nevinden sivrisineklerle, kanın
da bu hastalığın mikrobunu taşıyan portör şa
hısların halen mevcut bulunduğu da bir haki
kattir. Binaenaleyh, bir taraftan sıtmalıları 
katî tesirli ilâçlarla tedavi ederek intan mem
balarını bertaraf etmek diğer taraftan kalıcı 
ensektisit püskürtmelerle nakil amufelleri im

ha ederek hastalığın intikalini önlemenin şid
detle lüzum ve zaruretine kaani bulunan encüme
nimiz, Türkçe mukabili; «Kökünden imha ve 
haşarat öldürücü» mânalarına gelen eradikas-
yon ve ensektisit kelimeleri üzerinde titizlikle 
durmuş, ancak bu yabancı kelimelerin Dünya 
sağlık edebiyatına mal olmuş bulunmaları ve sıt
ma mücadelesi yapan devletlerin mevzuatında 
da yer alınış olmaları hasebiyle Türkçe muka
billeri gösterilmek üzere kanun metninde ay
nen ipka ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encü
meninin mazbatasının esas tutulması hususları
nı kararlaştırdıktan sonra maddelerin müzake
resine geçmiş ve 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ; 28, 29, 30, 
31, 32 ve 33 ncü maddeleriyle muvakkat mad
desini Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni
nin kabulü veçhile aynen, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümenin 2 
nci maddesinin 1 noi fıkrasında «Kalıcı mahi
yette» cümlesinden sonra en'sektisit kelimesi 
ve bunu mütaakrben (Haşarat öldürücü) cüm
lesi ilâve olunarak 2 nci, 

6 nci maddesinin son fıkrası, 5442 sayılı İl 
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İdare Kanunu ile müesses idari vahdeti ze
deleyici mahiyette görüldüğünden tayyedilmek 
suretiyle 6 neı, 

7 nci maddesinin sonuna yeniden «Ancak 
sıtma savaş bölge (başkanlıkları almaya lüzuln 
gördükleri bu kaibü tedbirleri tatbik edecek 
mahallin bağlı bulunduğu vilâyetle temas vo 
mutabakattan sonra alırlar.» fıkrası eklenerek 
7 nci, 

15 nci maddesinin nihayetine «Sıtma Savaş 
Teşkilâtının, tatbikatın lâyıkiyle temini bakı
mından belediyelere teknik yardımda bulunur
lar.» fıkrası ilâve edilerek 15 nci, 

16 nci maddesi, bu vadide yapılacak müca
deleyi verimli kılmak aımacı ile bu teşkilâtta 
çalıştırılanların muvakkat dahi olsa yalnız 
umumi hayata müessir âfetler haıicolmak ka
yıt ve şartiyle sair hizmetlerde istihdam edil
memeleri hususu tasrih olunarak 16 neı, 

17 nci maddesinin sonundaki «Fiillerine te
mas eden cezaları iki kat olarak (hükmolunur.» 
İbaresi çıkarılarak «Türk Ceza Kanmm hü
kümlerine tevfikan cezalandırılır» cümlesi ek
lenerek 17 nci, 

19 ncu maddesinin nihayetdndeki «Veya bir 
aydan üç aya kadar hapis» ibaresi çıkarılarak 
19 ncu maddeleri de yukarıda belirtildiği şe
kilde tadilen kafoul olunmuştur.» 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni Reisvekili 
Reisi 

Edirne 
li. Nasuhioğlu 

Yozgad 
ö. L. Erzurumluoğlu 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Samsun 
E. Anıt 

Amasya 
K. Eren 

Bitlis 
X. Barut 

Denizli 
T. Bahadır 

Kocaeli 
8. Yalım 

Aydın Aydın 
F. Batur H. Coşkun 

tmzada ibulunmadı 
Bitlis Çorum 

R. Bingöl K. Erdem 
îmzadfi bulunamadı 

Kırşehir Samsun 
0. Canatan N. Ulusoy 

Van 
S. Erdinç 

imzada bulunamadı • 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Adliye Encümeni 
Esm No. 1/243 
Kar<ı<r No. 52 

6 .VI . 1959 

Yüksek Riyasete 

Sıtma Eradikasyonu hakkında Hükümet 
tarafından hazırlanan kanun lâyihası, alâkaları 
itibariyle Dahiliye Vekâleti ile Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti encümenlerince tetkik edile
rek bu baptaki mazbatalar ile beraber encümeni
mize tevdi kılınmış olduğundan Adliye, Dahili
ye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

tnsan nesli üzerinde vahim tahribat husule 
getiren sıtmanın tevlidettiği zararları önlemek 
maksadiyle (Sıtma Savaş) Kanunu 21.11.19416 
tarihinde tatbik mevkiine konulmuştur. Ancak; 
vâki mücadelenin matlup olan katı imhayı te

min edemediği de meşhut bulunmaktadır. Bu 
maksadın husul ve tahakkuku zımnında vâki mu
tabakata müsteniden UNICEF teşkilâtı tarafın
dan memleketimize her türlü malzeme ve teç
hizat ve muhtelif ilâçların verilmesi mukarrer 
olduğundan mesbuk Anlaşmanın teyidi ve fiiliyata 
intikali hakkında lâyihanın hazırlandığı anlaşıl
mış ve mevzu hükümler kül halinde muvafık 
bulunmuştur. Ancak, encümenimiz .tarafından 
umumi mahiyette ve maddelere sâri olmak üze
re aşağıda izah edildiği veçhile bâzı değişiklik
ler yapılmıştır. 

A — Umumi hükümlere mütaallik izahat : 
1. — Lâyihada kanunun başlığı (Sıtma Era-
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dıkasyonu Kanunu) olarak tertibedilmiştir. 
Eradikasyon tâbirinin Milletlerarası cari olma
dığı tesbit edildiğinden, geniş bir kitleyi alâka
dar eden kanunun mahiyetinin kolaylıkla an
laşılabilmesi bakımından bu tâbirin Türkçe mu
kabili ile ifadesinin lüzumu düşünülmüştür. 

Eradikasiyon'un lûgavi mânada (Kökünden 
çıkarmak, Kal') mukabili olduğu ve tıbbi ıstılah 
olarak da (Bir hastalığın büsbütün defi' ve teşfi-
yesi) mânasına geldiği cihetle bunun yerine (Yok 
etme, ortadan kaldırma, izale ve nâbudolma) mâ
nalarına, gelen ve Arapça ifal babına tasruf edil
mek suretiyle galatı fasih olarak lisanımızda yer
leşen - mahıv kelimesinin müştakkı (îmha) tâbi
rinin kullanılmasının musibolacağı mütalâa edi
lerek başlıkta ve maddelerin metinlerinde gerekli 
değişiklikler yapılmıştır. 

Kezalik; (Ensektisit) tâbiri de aynı mülâhaza 
ile Türkçede tam mukabili bulunan (Haşere öldü
rücü madde) diye ifade olunan ustur. 

2. Lâyihanın dördüncü ve mütaakıp madde
lerinde yazılı bulunan (Sürveyyans grup) şeklini 
ihtiva eden tâbirin, dil kaideleri ile telifi müm
kün - bulunmadığından bu gayrimazbut ifade 
ıslah olunarak (Bölgeler grup reislikleri) diye ya
zılmıştır. Bu suretle maddelerin metinlerinde 
zikri geçen (Bölge) teşkilâtı ile irtibatı bulundu
ğu sarih surette tesbit edilmiş ve teşkilât unvan
larında ahenk sağlanmıştır. 

3. Lâyihanın mütaaddit maddelerinde (4 sıt
ma savaş) tarzında tesbit olunan tâbirler yukarı-
ki bentte izah olunan sebeplere müsteniden me
tinlerden tayyedilmiş, bunlar encümenimizee ka
bul edilen şekilleri ile veya teşkilât diye kısa ola
rak yazılmıştır. 

4. Cezai müeyyideler, mevzuatımızın kabul 
ettiği esaslar dikkat nazarına alınmak sureti} l.e 
memnuiyet altında bulunan fiillerin şümul ve de
recelerine göre yeniden tesbit ve tâyin edilmiş
tir. 

Para cezalarının tahsili keyfiyetinde ise; Tica
ret Kanununun 64 ve 65 nci, Bankalar Kanunu
nun 81 nci maddelerinde vaz'olunan hükümler ile 
tenazuru temin sadedinde hükmi şahıslar, asıl 
failler ile müteselsilen mesul tutulmuşlar ve tah
sil usulü de, Âmme alacakları Kanununun bü
kümlerine bağlanmıştır. 

Bu hüküm lâyihaya encümenimiz tarafından 
ilâve edilmiştir. 

5. Yukarda izah olunan sebeplerle * bütün 
madde metinleri yeniden yazılmış ve aynı zaman
da, hükümlerde vuzuh temin ve husulü zımnın
da tahrir ve tertip değişiklikleri de yapılmıştır; 

B) Maddelere mütaallik izahat : 
1. Maddeler, Sıhhat ve içtimai Muaveuet 

Encümeninin tanzim ettiği mazbatadaki teselsüle 
riayet edilmek suretiyle tetkik edilmiştir. 

2. Mazbatanın bu kısmında; sevk olunan hü
kümlerin asıllarına müessir tadilât tesbit olun
muştur. 

3. a) Madde 16. — Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Encümeni Hükümet lâyihasının 15 îıci 
maddesini aynen kalbul etmiş ise de, bu maddenin 
ihtiva ettiği hükümlerden mevzu ile telifi kabil 
olmıyan ihtilâl ve saire hâdiselerden bahis kısım
lar çıkarılmış ve madde kanunun tatbifcatiyle ta-
kibolunaa gaye ve matlubun husulünü temin ile
cek şümul ve mahiyette yeniden yazılmıştır. 

b) 17 ve 21 nci maddeler yeniden ve 18 nci 
madde ile 19 ncu madde ihtiva ettiği hükümler 
itibariyle birleştirilmek suretiyle ve 18 nci madde 
olarak yazılmış ve madde numaraları bu dairede 
teselsül ettirilmiş, 23 ncü maddeye son fıkra ola
rak teşkilât tarafından tutulacak zabıt varakala
rının hilafı salbit oluncaya kadar muteberiyeti 
hakkında bir hüküm ilâve edilmiştir. 24 ncü mad
de mazbatanın (A) bendinin 4 sayılı fıkrasının 
2 nci kısmında zikrolunan esaslar dairesinde yeni
den tedvin suretiyle metne ithal edilmiştir. 

25 nci ve mütaakıp maddeler Sıhhat ve içti
mai Muavenet Encümeni tarafından vaz'olunan 
madde numaralarına göre yazılmıştır. 

Bütçe Encümenine havale edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisvekili M. Muharriri 

Çorum Balıkasir 
M. Kemal Biberoğlu V. Asena 

Kâtip 
Manisa Aydm Burdur 

.4. Akın N. Geveci B. Kayaalp 
Bursa Çanakkale • Denizli 

77. Bayrı • S. Sezgin î. Hadımlıoğhı 
İstanbul Maraş 

.V. Tekinel H. F. Evliya 
İmzada bulunamadı 

Nevşehir Ordu 
H. H. Ülkün Z. Kumrulu 

tmzada bulunamadı 
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Sakarya 
T. Barış 

12 
Sakarya 

N, Kirişçioğlu 
Siird 

F. Şendur 
İçel 

M. Dölek 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/243 

Karar No. 13 

11 . XII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekil
leri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
22 . VIII . 1958 tarihli ve 71 - 536/2512 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen Sıtma Eradikasyon Ka
nunu lâyihası Sıhhat ve Idtimai Muavenet, Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbatalariyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letleri mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi : 

Kanun lâyihası, gerekçesinde mufassalan 
arz ve izah edildiği üzere dünyanın her tara
fında sıtma hastalığını nakleden sivrisinekle
rin haşere öldürücü maddelere karşı mukave
met kazanmaları muvacehesinde haşere öldü
rücü ilâçların icabına göre değiştirilmesi ve 
umumi olarak sıtma parazitinin ortadan kal
dırılması ve sıtmanın yok edilmesi maksadiyle 
hazırlanmış olup bu yeni anlayışa muvazi bir 
program ve teşkilâtın tahakkukunu istihdaf 
etmektedir. 

Lâyiha üzerinde cereyan eden uzun müza
kerelerden ve Hükümet mümessillerinden alı
nın mütemmim izahattan sonra lâyihayı bida-
yeten' tetkik eden Adliye Encümeninin ha
zırlamış olduğu metin üzerinden maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha ile temini istenilen husus, sıtma
nın imhası faaliyetinde Dünya Sağlık Teşkilâ
tının kabul ettiği usuller de gözönünde bulun
durularak ilmî ve rasyonel esaslar dairesinde 
hareket edileceği tabiî bulunduğundan ikinci 
madde metni tadilen kabul ve aynı mucip se

beple zait görülen üçüncü madde tayyedilmiştir. 
Teşkilât ve salâhiyete ait dördüncü madde

nin (b) fıkrasında yazılı hususat Vekâletin esa
sen salâhiyeti dâhilinde bulunduğundan tayye
dilmiş ve dördüncü madde üçüncü madde olarak 
kabul ve aynı mucip sebeple beşinci madde tay
yedilmiştir. 

Lâyihanın altıncı maddesi müzakereye esas 
tutulmuş ve üzerinde kelime değişiklikleri yapıl
mak suretiyle dördüncü ve Adliye Encümeninin 
yedinci maddesi kelime değişikliği ile beşinci 
madde olarak kabul ve valilerin salâhiyet ve va
zifeleri hakkındaki sekizinci madde esasen mev-
cudolan salâhiyet ve vazifeleri tekraxdan ibaret 
olduğundan tayyedilmiştir. 

9 - 27 nci maddeler, bâzılarında redaksiyon 
tadilleri yapılmak ve madde numaraları teselsül 
ettirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

28 nci madde, metnindeki Muhasebei Umumi
ye Kanunu hükümlerinden muafiyete mütaallik 
kısmı çıkarılmak suretiyle 25 nci madde olarak 
kabul edilmiş ve 29 ncu maddenin tedvinine lü
zum görülmediğinden tayyedilmiştir. 

30 ncu madde 26 nci madde olarak merbut 
cetveli ile birlikte encümenimizce yeniden tan
zim ve tedvin edilmiş ve 31 nci madde 27 nci 
madde olarak aynen kabul ve 29 ncu madde ile 
alâkalı bulunan muvakkat madde tayyedilmiştir. 

Mütaakıp yürürlük maddeleri madde numa
raları teselsül ettirilmek suretiyle 28 ve 29 ncu 
maddeler olarak kabul olunan kamun lâyihası, 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Balıkesir . Muğla 
H. îmre N. özsan 
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Mazfbata Muharriri 

* İzmir 
B. Bilgin 

Ankara 
M. Akpmar 

Aydın 
İV. Celim 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 

E: Cenani 

Ankara 
/. Seçkin 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Bursa 

H. Köymen 
Diyarbakır 

H. Z. Tigrel 
İsparta 

T. Ttğh 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Antalya 
K. Akmantar 

Bolu 
8. Bilir 
Çorum 

H. Burgurlu 
Edirne' 

M. Sarol 
istanbul 

N. Ktrşan 

İstanbul 
N. Nuri Yücel 

Kastamonu 
N. Batur 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Rize 

H. Agun 
Siird 

M. D. Süalp 
Yozgad 

T. Alpay 

İzmir 
K. Serdaroğlu 

Kastamonu 
M. Îslâmoğlu 

Manisa 
8. Mıhçıoğlu 

Rize 
M. Önal 
Sinob 

Ö, özen 
ZonguidaJk 
T. öktem 

Kars 
B. öcal 
Kayseri . 

0. Kavuncu 
Nevşehir 
İV. önder 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Zonguldak 
H. Timu-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sıtma Eradikasyonu kanunu lâyihası 

Umumi hükümler 

MADDE 1. — Yurt iyinde sıtma eradikasyo
nu (Sıtmanın tamamen imhası) bu kanun hü
kümlerine göre yapılır. Sıtma eradikasyonu beş 
yıl devam eder. 

MADDE 2. — Sıtma eradikasyon faaliyeti; 
rasyonel ve ilmî esaslar dairesinde Dünya Sağ
lık Teşkilâtı tarafından tavsiye edilen usullere 
göre, bir taraftan sıtmalıları katı tisirli ilâçlar
la tedavi ederek intan membalarını bertaraf et
mek, diğer taraftan kalıcı ensektisit püskiirtme-
leriyle nâkil anofelleri imha ederek sıtma inti
kalini önlemek suretiyle yapılır. 

Sıtma eradikasyonu yapılacak yerler ve bu 
yerlerde hastalığın sirayet ve intikal dereaesine 
göre beş sene geçmemek üzere eradikasyon faa
liyetine ne kadar müddetle devam olunacağı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince tâyin 
ve tesbit olunur. 

MADDE 3. — Gerek sıtmalıların tedavisin
de, gerekse sıtma nâkili sivrisineklerin itlafında 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tavsiye edi
len ilâç ve ensektisit maddeler kullanılır. 

Sıtmalıların tedavi tarzları ile ensektisit 
maddelerin nerelerde, ne zaman ve ne suretle 
kullanılacağı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letince tâyin olunur. 

Te§küât ve salâhiyet 

MADDE 4. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti; eradikasyonun gerektirdiği yerlerde 
lüzumlu bölge teşkilâtı ile Sürveyyans Grup Baş
kanlıkları ihdasına, enstitüler, lâboratuvarlar 

(S. Sı 
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET 

ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sıtma Eradikasyon kanun lâyihası 

MADDE 1. — HüMmetç'e hazırlanan lâyi
hanın 1 nci maddesi aynen ikalbul edilmiştiır. 

MADDE 2. — Sıtma Eradikasyon faaliyeti; 
rasyonel ve ilmî esaslar dairesinde Dünya Sağ
lık Teşkilâtı tarafından tavsiye edilen usullere 
göre, ıbir taraftan sıtmalıları katı tesirli ilâç
larla tedavi ederek intan membalarını bertaraf 
etmek, diğer taraftan kalıcı mahiyette haşerait 
öldürücü (Ensektisit) maddelerdin püskürtm'ele-
riyle nâkil anofelleri dimim ederek sıtma dratika-
lini önlemek suretiyle yapılır. 

Sıtma Eradikasyonu yapılacak yerler ve bu 
yerlerde hastalığın sirayet ve intikal derecesin'e 
göre beş seneyi geçmemek üzere Eradikasyon fa
aliyetine n'e kadar müddetle (devam »olunacağı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince tâyin 
ve tesbüt olunur. 

MADDE 3. — Hükümetçe hazırlanan üâyi-
hanm 3 ncü maddesi aynen kabul ^edinmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetçe foazırlianian lâyiha
nın 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ısı : 9 ) 



DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN I 
TADİLİ 

Sıtma Eradikasyonu kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Sıtma eradikas
yon faaliyeti; rasyonel ve ilmî 
esaslar dairesinde Dünya Sağ
lık Teşkilâtı tarafından ravsiye 
edilen usullere göre, bir taraftan 
sıtmalıları kati tesirli ilâçlarla 
tedavi ederek intan membalarını 
bertaraf etmek, diğer taraftan 
kalıcı mahiyette ENSEKTİSİT 
(Haşarat öldürücü) maddelerin 
püskürtmeleriyle nakil anofelle
ri imha ederek sıtma intikalini 
önlemek suretiyle yapılır. 

Sıtma eradikasyonu yapılacak 
yerler ve bu yerlerde hastalığın 
sirayet ve intikal derecesine gö
re beş seneyi geçmemek üzere 
eradikasyon faaliyete ne kadar 
müddetle devam olunacağı Sıh- t 
hat. ve İçtimai Muavenet Vekâ- 1 
letince tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 3. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Encümeninin 3 
ncü maddesi aynen kabıil edil
miştir. 

MADDE 4. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Encümeninin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
mişti!'. 

— lö — 
ADLİYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Sıtmanın imhası hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde 
sıtmanın imhası (Eradikasyon) 
bu kanun hükümlerine göre 
yapılır. Bu faaliyet beş yıl de
vam eder. 

MADDE 2. — Sıtmanın im
hası faaliyeti; ilmî ve rasyonel 
esaslar dairesinde Dünya Sağ
lık Teşkilâtı tarafından kabul 
edilen usullere göre : 

a) Sıtmalıları katî tesirli 
ilâçlarla tedavi ederek intan 
membalarını bertaraf etmek, 

b) Kalıcı evsafta haşere öl
dürücü madde; (Ensektisit) 
püskürtmeleriyle nâkil sivrisi
nekleri imha ederek sıtmanın 
intikalini önlemek suretiyle ya
pılır. 

İmha faaliyeti yapılacak yer
ler ile faaliyet müddetleri Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletince tesbit olunur. 

MADDE 3. — Sıtmalıların 
tedavisinde ve sıtma nâkili siv
risineklerin itlafında Dünya 
Sağlık Teşkilâtı tarafından ka
bul edilen ilâç, ve haşere öldü
rücü maddeler kullanılır. 

Sıtmalıların tedavi tarzı ile 
haşere öldürücü maddelerin ne 
suretle kullanılacağı Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletince 
tâyin olunur. 

Teşkilât ve salâhiyet 

MADDE 4. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâleti : 

a) İmha faaliyeti yapılacak 
yerlerde lüzumlu bölge teşki-

(& Sayısı; 9 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Sıtmanın imhası hakkında 
kanun lâyihası 

I MADDE 1. — Adliye Encü-
| meninin 1 nci maddesi aynen ka-
| bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sıtmanın imha
sı faaliyeti : 

a) Sıtmalıları katî şekilde 
tedavi ederek intan membalarını 
bertaraf etömek, 

ıb) NâMl sivrisinekleri imha 
ederek sıtmanın initükalini önle
mek, 

Suretiyle yapılır. 
îralha faaliyeti yapılacak yer

ler ile faaliyet müddetleri Sıh
hat vte İçtimai Muavenet' Vekâ
letince tesfoit olunur. 

Teşkilât ve salâhiyet 

MADDE 3. — Sıhhat ve İçti-
mai Muavenet Vekâleti : 

a) îımflıa faaliyeti yapılacak 
yerlerde lüzumlu bölge teşkilâtı 
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tesis etmeye ve bu teşekkülleri lüzumu halinde 
bulundukları yerlerden kısmen veya tamamen 
kaldırmaya veya başka mahallere nakletmeye, 
eradikasyonda vazifelendirilecek meslekî ve ida
rî memur ve hizmetlilerin yetiştirilmesine ve te
kâmüllerine ait kurslar açmaya, tetkik gezileri 
tertibetmeye ve aynı maksatlarla bunları ecnebi 
memleketlere göndermeye, eradikasyonun ^erek-' 
tirdiği bilûmum tedbirleri almaya ve tedaviye 
lüzumlu sıtma ilâçlarını; sıtmalı olduğu tesbit 
edilenlere usulü dairesinde parasız vermeye sala
hiyetlidir. 

MADDE 5. — Yukardaki maddede yazılı teş
kilât ve müesseselerde hizmetin temini için lü
zumlu bilûmum tabip yüksek mühendis, tercü
man, sıtma savaş memuru, sağlık koruyucusu, 
laborant ve diğer meslekî ve idarî memur ve 
müstahdem kullanmaya Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 6. — Sıtma Savaş Sürveyyans Grup 
başkanlıkları, doğrudan doğruya vekâlete bağlı 
olup, gruplarına dâhil sıtma savaş bölgelerinde
ki teşkilâtın ilmî murakıbidirlar. Bu sıfatla ve
kâletçe eradikasyon mevzuunda verilmî'ş: olan 
bütün emirlerin infazını murakabe ve temin ile 
mükellef olup eradikasyonun süratle tahakku
kundan mesuldürler. 

Sıtma Savaş Bölge başkanlıkları bölgelerine 
dâhil vilâyet ve kazalardaki teşkilâtın âmiri olup 
bölgelerinin sıtma ile alâkalı bütün ilmî teknik 
ve idarî işlerini tedvirle mükellef ve bu işlerin 
matlûp şekilde yürütülmesinden mesuldürler. 

Sıtma savaş bölge başkanlıkları bulun hıkla
rı vilâyet vasıtasiyle vekâletle muhabere ederler. 
Sıtma savaş bölge başkanlıkları 3017 sayılı Ka
nunun 30 ncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmün
den istisna edilmiştir. 

S. ve 1. M. E. 

MADDE 5. — Hükiim'etçje haızırlamu lâyi
hanın 5 nci maddesi aynen kaıbul «dÜmiştiır. 

MADDE 6. —- Sıtma Savaş Sürveyyans 
ftrupu başkanlıkları, doğrudan doğruya Vekâlete 
bağlı olup, gruplarına dâhil sıtma savaş. bölge
lerindeki teşkilâtın ilmî murakıbıdırlar. Bu sı
fatla Vekâletçe Eradikasyon mevzuunda veril
miş olan bütün emirlerin infazını temin ve mu
rakabe ile mükellef olup Eradikasyonun süratle 
tahakkukundan mesuldürler. 

Sıtma Savaş Bölge Ibaşkanlıkları, bölgeleri
ne dâhil vilâyet ve kazalardaki teşkilâtın âmiri 
olup bölgelerinin sıtma îte alâkalı bütün ilmî, 
teknik ve idari işlerini tedvirle mükellef ve bu 
işlerin matlup şekilde yürütülmeısisnden mesul
dürler. 

Sıtma Savaş ©ölge ıbaşjkanlıkları bulunduk:-
lan vilâyet vasıtasiyle Vekâletle .muhabere eder-
ler. Sıtma Savaş Bölge başkanlıkları 3017 sayı
lı Kanunun 30 ncu maddesinin 2 nci fıkrası hük
münden istisna edilmiştir. 

(S. Sayısı : 9 ) 
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MADDE 5. — Sıhhat ve içti
mai Muavenet Encümeninin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Sıtma savaş 
sürveyyans grup başkanlıkları, 
doğrudan doğruya vekâlete bağ
lı olup, gruplarına dâhil sıtma 
savaş bölgelerindeki teşkilâtın 
ilmî murakıbıdırlar. Bu sıfatla 
Vekâletçe Eradikasyon mevzu
unda verilmiş olan bütün emir
lerin infazını temin ve muraka
be ile mükellef olup Eradikas-
yonun süratle tahakkukundan 
mesuldürler. 

Sıtma Savaş bölge başkan
lıkları, bölgelerine dâhil vilâyet 
ve kazalardaki teşkilâtın âmiri 
olup bölgelerinin sıtma ile alâ
kalı Jbütün ilmî, teknik ve idari 
işlerini tedvirle mükellef ve bu 
işlerin matlup şekilde yürütül
mesinden mesuldürler. 

Ad. E. 
lâtı ile bölgeler grupu reislik
leri ihdas, enstitüler, lâboratu-
varlar tesis ve bu teşekkülleri 
icabında başka yerlere naklet
meye, kısmen veya tamamen 
kaldırmaya, 

. b) Vazifelendirilecek mes
lekî ve idari memur ve hizmet
lilerin yetiştirilmesine ve tekâ
müllerine ait kurslar açmaya 
tetkik gezileri tertibetmeye ve 
aynı maksatlarla yabancı mem
leketlere göndermeye, 

c) îmha mevzuunda sair bü
tün tedbirleri almaya, 

d) Sıtma tedavisine yarı-
yan ilâçları parasız vermeye 
salahiyetlidir. 

MADDE 5. — Yukardaki 
maddede yazılı teşkilât ve mü
esseselerde hizmetin temini için 
tabip, yüksek mühendis, tercü
man, sıtma savaş memuru, sağ
lık koruyucusu, laborant ve di
ğer meslekî ve idari memur ve 
müstahdemleri Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâleti tâyine 
salahiyetlidir. 

MADDE 6. — Bölgeler gru
pu reislikleri doğrudan doğru
ya vekâlete bağlı olup grupla
rına dâhil bölgelerdeki teşkilâ 
tm murakıbı ve imha faaliye
tinin tahakkukundan mesuldür
ler. 

Bölge reislikleri, bölgelerine 
dâhil vilâyet ve kazalardaki teş
kilâtın sıtma ile alâkalı ilmî, 
teknik ve idari işlerini tedvirle 
mükelleftirler. Bulundukları vi
lâyet vasıtasiyle vekâletle mu
habere ederler. 

Bölge reislikleri 3017 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesinin 
2 nci fıkrası hükmünden istis
na edilmiştir. 

B. E. 
ile bölgeler grupu reislikleri ih
das etmeye, enstitüler ve lâibo-
raituvarlar tesis etmeye ve bu 
teşekkülleri icabında başka yer
lere nakletmeye, kısmen veya ta
mamen kaldırmaya» *. 

b) Sıtma tedavisine yarıyatı 
ilaçlan parasız vermeye, 

Salahiyetlidir. 

MADDE 4. — Bölgeler grup 
reislikleri doğrudan doğruya ve
kâlete bağlı olup gruplarına dâ
hil bölgelerdeki teşkilâtın ilmî 
omurakıpleridirler. Bu sıfatla ve
kâletçe imha mevzuunda .veril
miş olan bütün emirlerin infazı
nı murakabe ve temin ile mükel
lef olup inlhanın «süratle tahak
kukundan mesuldürler. 

Bölge reislikleri bölgelerine 
dâhil vilâyet ve kazalardaki teş
kilâtın âmiri olup bölgelerinin 
sıtma ile alâkalı bütün ilmî, tek
nik ve idari işlerini tedvirle mü
kellef ve bu işlerin matlup şe
kilde yürütülmesinden mesul
dürler. 

Bölge reislikleri bulunduk, an 
vilâyet vasıtasiyle Vekâletle mu-

( S. Sayısı : i) ) 
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MADDE 7. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti veya mahallî sıtma savaş teşkilâtı tara
fından sıtma eradikasyonu bakımından lüzum 
görülecek her türlü tedbirleri almaya VJ tesis
leri yapmaya umumi ve mülhak bütçeli daireler
le hususi idareler, belediyeler, köy hükmü şah
siyetleri, 3659 sayılı Kanuna tâbi teşekküller ve 
bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlar ve 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair 
teşekküllerle bilûmum hususi müessese ve iş ye
ri sahip veya temsilcileri ve diğer hakiki şahıs
lar- vazifelidir. 

MADDE 8. — Sıtma eradikasyonu yapılan 
yerlerde valiler kendi çevrelerinde Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâletinin lüzum gösterdiği 
bütün tedbirleri alırlar ve sıtma savaş teşkilâtı
nın faaliyetini güçleştirecek ve geciktirecek bü
tün engelleri en kısa bir zamanda bertaraf eder
ler. 

Mecburiyet ^mükellefiyet ve yasaklar 

MADDE 9. — Sıtma eradikasyonu yapılan 
yerlerde : 

A) Sokak, ev, bağ ve bahçe, arsa, mera, ça
yır, kavaklık ve çeltiklik, taş, kum, kireç, tuğla 
ve kiremit ocakları gibi mahallerle sivrisinek 
sürfelerinin yetişip inkişaf edebileceği süre için
de su altında bırakılan tarla, fabrika ve su ark
ları, su değirmenleri ve bentleri, çeşme ayakları 

S. ve İ. M. K. 

MADDE 7. — Umumi ve mülhak, «bütçeli 
dairelerle hususi idareler, belediyeler, köy hük
mi şahsiyetleri, 3659 sayılı Kanuna tâbi teşek
küller ve bunlara ıbağlı idare, müessese ve ku
rumlar ve sermayesinin yarısından fazlası Dev
lete ait sair teşekküllerle (bilûmum hususi mües
sese ve iş yeri sahip veya temsilcileri ve diğer ha
kiki şahıslar; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti veya ımtahallî Sıtma (Savaş Teşkilâtı tara
fından sıtma Eradikasyonu bakımından lüzumı 
görüfecek her türlü tedbirleri alimak ve tesis
leri yapmakla mükelleftirler, 

MADDE 8. — Hükümetçe hazırlanan lâyiha
nın 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mecburiyet, mükellefiyet ve yasaklar 

MADDE 9. — Sıtma Eradikasyonu yapılan 
yerlerde : 

A) Sokak, -ev, (bağ ve bahçe, arsa, mera, ça
yır, kavaklık ve çeltiklik, taş, kum, kireç, tuğ
la ve kiremit ocakları gibi muhallerle sivrisinek 
sürfelerinin yetişip inkişaf edebileceği süre içinr 
de su altında bırakılan ıtarla, fabrika ve su ark
ları, su değirmenleri ve bentleri, çeşme ayak 

( S . Sayısı : 9 ) 
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MADDE 7. — Umumi ve 
mülhak bütçeli dairelerle husu
si idareler, belediyeler, köy hük
mi şahsiyetleri, 3659 sayılı Ka
nuna tâbi teşekküller ve bunlara 
bağlı idare, müessese ve kurum
lar ve sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete ait sair teşekkül
lerle bilûmum hususi müessese 
ve iş yeri sahip veya temsilcileri 
ve diğer hakiki şahıslar; Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
veya mahallî sıtma savaş teşki
lâtı tarafından sıtma Eradikas-
yonu bakımından lüzum görüle
cek her türlü tedbirleri almak 
ve tesisleri yapmakla mükellef
tirler. 

Ancak, Sıtma savaş bölge 
başkanlıkları almaya lüzumlu 
gördükleri bu kabîl tedbirleri 
tatbik edilecek mahallin bağlı 
bulunduğu vilâyetle temas ve 
mutabakattan sonra alırlar. 

MADDE 8. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Encümeninin 8 
nci maddesli aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeniniîi 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ad. E. 

MADDE 7. — Umumi ve 
mülhak bütçeli dairelerle husu
si idareler, belediyeler, köy 
hükmi şahsiyetleri, 3659 sayılı 
Kanuna tâbi teşekküller ve bun
lara bağlı idare, müessese ve 
kurumlar ve sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait sa
ir teşekküllerle bilûmum hususi 
müessese ve iş yeri sahip veya 
temsilcileri ve diğer hakiki şa
hıslar; Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâleti veya teşkilât ta
rafından bu kanun gereğince 
tesbit olunan tedbirleri almaya 
ve tesisleri yapmaya mecbur
durlar. 

t 

MADDE 8. — Valiler; imha 
faaliyeti yapılan yerlerde, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letinin bildireceği tedbirleri al
mak ve çalışmaları akim bıra
kacak, güçleştirecek ve gecikti
recek hareketleri izale etmekle 
mükelleftirler. 

Mecburiyet, mükellefiyet ve 
yasaklar 

MADDE 9. — İmha faaliyeti 
yapılan yerlerde : 

A) 7 nci maddede yasüı da
ire, müessese ve teşekküllerle ha
kiki şahıslar : Sokak, ev, bağ, 
bahçe, arsa, mera, çayır, kavak
lık ve çeltiklik, taş, kum, kireç, 
tuğla ve kiremit ocakları gibi 

R. E. 
habere ederler. Bölge reislikleri 
3017 -sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesinin 2 nci fıfcrasa hük
münden istisna edilmiştir. 

MADDE 5. — Umumi ve 
mülhak bütçeli dairelerle husu
si idareler, belediyeler, köy hük
mi şahsiyetleri, 3659 sayılı Ka
nuna tâbi teşekküller ve bunlara 
bağlı idare, müessese ve kurum
lar ve sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete ait sair teşekkül
lerle bilûmum hususi müessese 

. ve iş yeri sahip veya temsilcile
ri ve diğer hakiki şahıslar Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti veya teşkilât tarafından bu 
kanun gereğince tesbit olunan 
tedbirleri almak ve tesisleri yap
makla vazifelidirler. 

Mecburiyet, mükellefiyet ve 
yasaklar 

MADDE 6. — İmha faaliyeti 
yapılan yerlerde: 

A) 5 nci maddede yazılı da
ire, müessese ve teşekküllerle ha
kiki şahıslar sokak, ev, bağ, bah
çe, arsa, mera, çayır, kavaklık 
ve çeltiklik, taş, kum, kireç, tuğ
la ve kiremit ocakları gibi yer-

!(a Sayısı: 9) 
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ve heıv türlü durgun su birikintileri husule geti- j 
recek sair yerlerde sıtma bakımından zarar ve- | 
receği sıtma savaş teşkilâtı tarafından tesbit 
edilen çeşitli sürfe yuvalarının imha ve İslahı 
hakkında teklif ve tavsiye edilen bütün tedbir
leri, bu mahalleri ellerinde bulunduran 7 nci 
maddede yazılı bilûmum daire, müessese ve te
şekküllerle hakiki şahıslar tâyin edilen zamanda *' 
almaya mecburdur. 

B) «A» bendindeki tedbirleri zamanında 
almamak, alınmasına karşı koymak veya güç
leştirmek, tedbir alacaklara engel olmak ve yeni 
baştan sürfe yataklarının husulüne sebebiyet 
vermek, bilûmum binalar ve müştemilâtı ile bağ 
ve bahçelerde yapılacak tetkik ve teftişlere mü
manaat etmek yasaktır. 

MADDE 10. —• Sıtma Savaş teşkilâtı tarafın
dan bulundukları yerlerde yapılacak umumi ve
ya kısmî muayenelere herkes icabet etmeye ve 
hastalığın teşhisi veya kitlenin sıtma paraziti 
endeksinin tâyini maksadiyle yapılacak bakter-
yolojik muayeneler için her talep vukuunda 
kan alınmasına müsaade etmeye mecburdur. 
Reşidolmıyan veya temyiz kudretini haiz bu-
lunmıyanlarm bu muayeneye gelmemesinden 
veli veya şasileri mesuldür. Bu gibi şahısların 

- veli veya vasileri tarafından muayene ve tetkik
lere getirilmesi şarttır. 

MADDE İ l . — Sivrisineklerin itlafı mak
sadiyle evler ve müştemilâtiyle bağ ve bahçelerde 
mevcut, içinde insan ve hayvan barındıran bil
ûmum yerlere kalıcı ensektisit püskürtülmesine 
ve lüzumlu sair tedbirlerin alınmasına engel 
olmak ve kalıcı ensektisit tatbik edilmedikten 
sonra geçecek beş ay zarfında duvar ve tavan 
satıhlarını silmek, yıkamak veya badana etmek I 
yasaktır. f 

j l a n ve her türlü durgun su birikintileri husule 
| getirecek sair yerlerde sıtma bakımından zarar 

vereceği Sıtma Savaş teşkilâtı tarafından tesbit 
edilen çeşitli sürfe yuvalarının imha ve ıslahı 
halkkmda teklif ve tavsiye edilen bütün tedıbir-
'lera, bu mahalleri ellerinde bulunduran 7 nci 
maddede yazılı bilûmum daire, müessese ve te
şekküllerle hakiki şahıslar tâyin edilen zaman
da almaya mecburdur. 

B) (A) bendindeki tedbirlerin alınmasına 
karşı koymak veya güçleştirmek, tedbir ala
caklara engel olmak ve bilûmum binalar ve 
müştemilâtı ile bağ ve bahçelerde yapılacak tet
kik. ve teftişlere mümanaat etmek yasaktır. 

MADDE 10. — Sıtma savaş teşkilâtı tara
fından, bulundukları yerlerde yapılacak umu
mi veya kısmi muayenelere herkes icabet etme
ye ve hastalığın teşhisi veya kütlenin sıtma 
paraziti endeksinin tâyini maksadiyle yapıla
cak bakteriyolojik muayeneler için her talep 
vukuunda kan alınmasına ve ilâçlann tatbiki
ne müsaade etmeye mecburdur. Reşidolmıyan 
veya temyiz kudretini haiz bulunmıyanlarm bu 
muayeneye gelmemesinden veya ilâçların tat
bik edilmemesinden veli veya vasileri mesuldür. 

MADDE 11, — Sivrisineklerin itlafı mak
sadiyle evler- ve müştemilâtiyle bağ ve bahçe
lerde mevcut, içinde insan ve hayvan barındı
ran bilûmum yerlere kalıcı ensektisit püskür
tülmesine ve lüzumlu sair tedbirlerin alınması
na engel olmak ve kalıcı ensektisit tatbikinden 
itibaren beş ay geçmeden duvar ve tavan sa-

I tınlarım silmek, vıkamak veya badana etmek 
yasaktır. 

( S. Sayısı : 9 ) 
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MADDE 10. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 
10 ncu maddesi aynen kabul 
edilmüştir. 

MADDE 11. — Sihihat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 
11 noi maddesi aynen fcabul edil
miştir, 

— âl — 
Ad. E. 

yerlerde ve sivrisinek sürfeleri
nin yetişip inkişaf edebileceği 
müddet içinde su altında bıra
kılan tarla, fabrika ve su arkla
rı, su değirmenleri ve bentleri, 
çeşme ayakları ' ile durgun su 
birikintileri husule getirebilecek 
sair yerlerde tesbit edilen sivri
sinek sürfelerinin imhası ve bu 
yerlerin ıslahı hakkında teşki
lât tarafından ittihaz o! anacak 
tedbirleri tâyin olunacak müd
det içinde almaya mecburdurlar. 

B) Yukardaki bentte mez
kûr tedbirleri akim bıraktır
mak, güçleştirmek, geciktirmek 
ve bilûmum binalar ile müştemi
lâtında ve bağ ve bahçe gibifyer-
lerde yapılacak tetkik ve teftiş
lere mâni olmak yasaktır. 

MADDE 10. — Teşkilât tara
fından, mahallinde yapılacak 

«umumi veya kısmi muayenelere 
herkes icabet etmeye ve hastalı
ğın teşhisi veya kütlenin sıtma 
paraziti endeksinin tâyini mak-
sadiyle yapılacak bakteriyolojik 
muayeneler için her talep vuku
unda kan alınmasına ve ilâçla
rın tatbikine müsaade etmeye 
mecburdur. 

Bu madde tatbikatından dola
yı, reşidolmıyan veya temyiz 
kudretini haiz bulunmıyan kim
selerin veli veya vasileri mesul
dürler. 

MADDE 11. — Sivrisinekle
rin itlafı maksadiyle evler, ve 
müştemilâtı ile bağ' ve bahçeler 
ve sair yerlerde mevcut ve için
de insan ve hayvan barındıran 
bilûmum yerlere kalıcı haşare öl
dürücü madde püskürtülmesine 
ve gerekli sair tedbirlerin alın
masına engel olmak ve kalıcı 

B. E. 

lerde ve sivrisinek sürfelerinin 
yetişip inkişaf edebileceği müd
det içinde'su altında bırakılan 
tarlalarla, fabrika, su arkları, su 
değirmenleri ve bendleri, çeşme 
ayakları gibi durgun su birikin
tileri husule getirebilecek sair 
yerlerde tetslbit edilen sivrisinek 
sürfelerinin imhası ve bu yer
lerin ıslahı hakkında teşkilât ta
rafından tavsiye olunacak te'd-
'birleri tâyin olunacak müddet 
içinde almaya mecburdurlar. 

B) Yukardaki bentte mez
kûr tedbirleri akim bıraktır
mak, güçleştirmek, geciktir
mek yasaktır. Bilûmum bina
lar ile müştemilâtında, bağ ve 
bahçe gibi yerlerde yapılacak 
tetkik ve teftişlere mâni olu
namaz. 

MAPDE 7. — Herkes, teşki
lât tarafından mahallinde ya
pılacak umumi veya kısmi mu
ayenelere riayet etmeye ve 
hastalığın teşhisi veya kütle
nin sıtma paraziti endeksinin 
tâyini maksadiyle yapılacak 
bakteriyolojik muayeneler için 
her talep vukuunda kan alın
masına ve ilâçların tatbikine 
müsaade etmeye mecburdur. 

Bu madde tatbikatından do
layı, reşidolmıyan veya temyiz 
kudretini haiz bulunmıyan kim
selerin veli veya vasileri me
suldürler. 

MADDE 8. — Sivrisinekle
rin itlafı maksadiyle evler ve 
müştemilâtı ile bağ ve bahçe
ler ve sair yerlerde kâin olup 
içinde insan ve hayvan barı
nan bilûmum binalara kalıcı 
haşere öldürücü madde püs
kürtülmesine ve gerekli sair 
tedbirlerin alınmasına engel 

(S . Sayısı : 9 ) 
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MADDE 12. :— Yol, demiryolu, köprü, su 
barajları, regülâtör, sulama, boşaltma ve kurut- \ 
ma kanajlariyle, fabrika, çiftlik ve saire kalabalık j 
halk kütlesi barındıran tesislere ait inşaat sıra- j 
smda sıtmayı önlemek bakımından alâkalı ma- j 
kam ve şahıslar önceden Sıhhat ve İçtimai Mu- j 
aveîıet Vekâleti veya mahallî sıtma savaş teşki- j 
lâtı tarafından gösterilecek tedbirleri almak ve i 
bunları devam ettirmekle mükelleftirler, I 

i 
i 
I 
i 

0 

MADDE 12. — Yol, demiryolu, köprü, su, 
barajları, regülâtör, sulama, boşaltma ve kurut
ma kanallariyle, fabrika, çiftlik ve saire 
kalabalık halk kütlesi barındıran tesislere ait 
inşaat sırasında sıtmayı önlemek bakımından 
alâkalı makam, müessese ve şahıslar önceden 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti veya ma
hallî sıtma savaş teşkilâtı tarafmdanu gösteri
lecek tedbirleri almak ve bunları devam ettir-
i:i eklo mükelleftirler.' 

MADDE 13. — 7, 9 ve 12 nci maddeler ge
reğince salahiyetli merciler tarafından alın
ması lüzumlu görülen tedbirler, alâkalı Dev
let daireleriyle belediyelere, köy hükmi şahsiyet
lerine, 3659 sayılı Kanuna tâbi teşekküller ve 
bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlar ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair 
teşekküllerle bilûmum hususi müessese ve iş yeri 
sahip veya temsilcileriyle diğer hakiki şahıs
lara yazılı olarak bildirilir. 

10 ve 11. nci maddeler gereğince yapılacak 
muayenelerle ense'ktisit tatbikatının zamanı, şe
hir, kasa'ba ve 'köylerde mahallî örf ve âdete 
göre elverişli olan va'tıtalarla halka duyurulur. 

MADDE 1.4. — Her sıtma vakasının ihbarı • 
ınedburidir. Asker, sivil, resmî ve serbest bü
tün tabipler, bilûmum hastane ve diğer sağlık 
müesseleri (başhekim veya müdürleri, bakteri
yolojik tahlil lâJboratuvarları müdür veya müte
hassısları teşhis ettikleri sıtma vakalarını bu-

MADDE 13. — Her sıtma vakasının ihbarı 
mecburidir. Asker, sivil, resmî ve serbest bütün 
tabipler, bilûmum hastane ve diğer sağlık mü
esseseleri başhekim veya müdürleri, bakteriyolo- ) 
jik tahlil lâboratuvarları müdür veya mütahas- j 
sısları teşhis ettikleri sıtma vakalarım bulunduk- j 

( a Sayın : 9 ) 
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MADDE 12. — Sıhhat ve İç
timai . Muavenet Encümeninin 
12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 
13 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 
14 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ad. E. 
haşere öldürücü madde tatbi
kinden itibaren beş ay geçmeden 
duvar ve tavan satıhlarını sil-
ımek, yıkamak veya badana et
mek yasaktır. 

MADDE 12. — Yol, demiryo
lu, köprü, su barajları, regülâ
tör, sulama, boşaltma ve kurut
ma kanaliariyle, fabrika, çiftlik 
gibi kalabalık halk kütlesi barın
dıran tesislere ait inşaat sırasın
da sıtmayı önlemek bakımından 
alâkalı makam, müessese ve şa
hıslar önceden Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti veya mahallî 
teşkilât tarafından gösterilecek 
tedbirleri almak ve bunları de
vam ettirmekle mükelleftirler. 

MADDE 13. — 7, 9 ve 12 m» 
maddeler gereğince salahiyetli 
merciler tarafından alınması lü
zumlu görülen tedbirler, alâkalı 
Devlet daireleriyle belediyelere, 
köy hükmi şahsiyetlerine, 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşeMriiller 
ve bunlara bağlı idare, (müessese 
ve kurumlara, sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait sair 
teşekküllerle bilûmum hususi 
müessese ve iş yeri sahip veya 
temsilcileriyle diğer hakiki şa
hıslara yazılı olarak bildirilir. 

10 ve H nci maddeler gereğin
ce yapılacak muayenelerle haşe
re öldürücü madde tatbikatının 
zamanı; şehir, kalsaba ve köyler
de mahalî örf ve âdete göre hal
ka duvnrultır. 

MADDE 14. — Her sıtma 
vakasının ihbarı mecburidir. As
ker, sivil, resmî ve serbest bütün 
tabipler, bilûmum hastane ve 
diğer sağlık müesseseleri başhe
kim veya müdürleri, bafteteriyo-

B. E. 
olmak ve kalıcı haşere öldürü
cü madde tatbikinden itibaren 
beş ay geçmeden duvar ve ta
van satıhlarını silmek, yıkamak 
veya badana etmek yasaktır. 

MADDE 9. — Yol, demiryo
lu, köprü, su barajları, regülâ
tör, sulama, boşaltma ve kurut
ma kanalları inşaatiyle fabri
ka, çiftlik gibi kalabalık halk 
kütlesi barındıran tesislere ait 
inşaat şırasında alâkalı ma
kam, müessese ve şahıslar sıt
mayı önlemek bakımından Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti veya mahallî teşkilât ta
rafından gösterilecek tedbir
leri önceden almak ve bunları 
devam ettirmekle mükelleftir
ler. 

MADDE 10. — 5, 6, ve 9 ncu 
maddeler gereğince salahiyetli 
merciler tarafından alınması 
lüzumlu görülen tedbirler, alâ
kalı Devlet daireleriyle beledi
yelere, köy hükmi şahıslarına, 
3659 sayılı Kanuna tâbi teşek
küllerle bunlara bağlı idare, 
müessese ve kurumlara ve ser
mayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait sair teşekküllerle 
bilûmum hususi müessese ve iş 
yeri sahip veya temsilcilerine 
ve diğer hakiki şahıslara yazılı 
olarak bildirilir. 7 ve 8 nci 
maddeler gereğince yapılacak 
muayenelerle haşere öldürücü 
madde tatbikatının zamanı şe-
(hir, kasaba ve "köylerde ma
hallî örf ve âdete göre halka 
duyurulur. 

MADDE 11. — Her sıtma 
vakasının ihbarı mecburidir. 
Askerî veya sivil resmî ve ser
best bütün tabipler, bilûmum 
hastane ve diğer sağlık mües
seseleri başhekim veya mü-

( S. Sayısı : 9 ) 



24 — 
Hü. 

lan yerlerin sıtma savaş bölge başkanları veya 
şube tabipliklerine ve bu teşekküllerin bulun
madığı yerlerde Sıhhat ve içtimai Muavenet mü
dürlükleri, hükümet veya Sağlık merkezi, baş
tabipliklerine en seri vasıta ile haber vermekle 
mükelleftirler. 

İhbarla mükellef olanlar hastanın adı, soy
adı, yaş ve sarih adresini alâkalı makamlara yazı 
ile bildirmeye ve hastadan alınacak kalın damla 
veya yayma kanı da beraber vermeye mecburdur. 

Sıtma savaş teşkilâtının bulunmadığı yerler
de mnhallî sağlık makamlarına yapılacak sıtmalı 
ihbarlarına ait 2 nci fıkrada münderiç malûmatı 
havi yazı ve kanların bu makamlarca mümkün
se aynı günde; olmadığı takdirde ertesi günü be
hemehal en yakın sıtma savaş bölge başkanlığına 
gönderilmesi mecburidir. 

MADDE 14. — Şehir ve kasabalarda sivr 
risinek üremesine mâni olacak ve yok edilmesini 
sağlıyacak tedbirleri almaya mahallî belediyeler 
mecburdur. 

MADDE 15. — Sıtma savaş teşkilâtında ça
lıştırılanlar, harb, ihtilâl, su baskını, zelzele ve 
yangın gibi fevkalâde haller müstesna olmak üze
re mahallî idare âmirleri tarafından - muvakkat 
dahi olsa - asli vazifeleri haricinde sair hizmet
lerde çalıştırılamazlar. 

S. ve 1. M. E. 
lunduklan yerlerin Sıtma Savaş bölge başkan
lıkları veya sulbe tabipliklerine ve ıbu teşekkül
lerin bulunmadığı yerlerde Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet müdürlükleri, Hükümet veya sağlık 
merkezi (baştabipliklerine en seri vasıta ile ha
ber vermekle mükelleftirler. 

İhbarla mükellef olanlar hastanın adı, so
yadı, yaş ve sarih adresini alâkalı makamlara 
yazı ile bildirmeye ve 'ka'bil olduğu takdirde 
hastadan alınacak kalın damla veya yayma ka
nı da beraber vermeye mecburdur. 

Sıtma Savaş teşkilâtının bulunmadığı yer
lerde mahllî sağlık makamlarına yapılacak sıt
malı ihbarlarına ait 2 nci fıkrada ımünderiç ma
lûmatı havi yazı ve kanların bu makamlarca 
mümkünse aynı günde; olmadığı takdirde er
tesi günü behemehal en yakın Sıtma Savaş böl
ge başkanlığına gönderilmesi mecburidir. 

MADDE 15. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 14 ncü maddesi 15 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 15 nci maddesi 16 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 9 ) 
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MADDE 15. — Şehir ve kasa
balarda sivrisinek üremesine anâ-
ni olacak ve yok edilmesini sağ-
lıyaeak tedbirleri almıya beledi
yeler mecburdur. 

Bu hususta Sıtma Savaş teşki
lâtı tatbikatın lâyıMyle temini 
bakımından belediyelere teknik 
yardımda bulunurlar. 

MADDE 16. — Sıtma Savaş 
teşkilâtında çalıştırılanlar umu
mi hayata müessir âfetler haric-
olmak üzere muvakkat dahi ol
sa asli vazifeleri haricinde sair 
hizmetlerde çalıştırılamazlar. 

— 25 — 
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lojik tahlil laboraıtuvarları mü
dür veya mütehassısları teşhis 
ettikleri sıtma vahalarını bulun
dukları yerlerin bölge reislikle
rine veya şubelerine, bu teşek-
küller'in bulunmadığı yerlerde 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet mü
dürlükleri, Hükümet tabiplikle
ri veya 'sağlık merkezi baştalbip-
likl erine en seri vasıta ile haber 
vermekle mükelleftirler. 

İhbarla mükellef olanlar; has
tanın adı, soyadı, yaşı ve sarih 
adresini alâkalı makamlara yazı 
ile bildirmeye ve mücbir sebeb-
olmadıkça hastadan alınacak 
kaim damla veya yayma kanı 
da beraber vermeye mecbur
durlar. 

Teşkilâtın bulunmadığı yer
lerde mahallî sağlık makamla
rına yapılacak sıtmalı ihbarla
rına ait 2 nci fıkrada münde-
riç malûmatı havi yazı ve kan
ların bu makamlarca mümkün
se aynı günde, olmadığı tak
dirde ertesi günü en yakın böl
ge reisliğine gönderilmesi mec
buridir. 

MADDE 15. — Şehir ve ka
sabalarda sivrisinek üremesine 
mâni olacak ve yok edilmesini 
sağlıyacak tedbirleri almaya 
mahallî belediyeler mecburdur. 

MADDE 16. - Teşkilâtta 
çalıştırılanlar; su baskını, zel
zele ve yangın veya umumi ha-
j^ata müessir âfetler gibi fev
kalâde haller müstesna olmak 
üzere mahallî idare âmirleri 
tarafından - muvakkat dahî ol
sa - asli vazifeleri haricinde 

B. E. 
dürleri, bakteriyolojik tahlil 
lâboratuvarları müdür veya 
mütehassısları teşhis ettikleri 
sıtma vakalarını 'bulundukları 
yerlerin bölge reisliklerine ve 
şubelerine bu teşekküllerin 
bulunmadığı yerlerde Sıhhat 

j ve îçtimali Muavenet müdür-
| lükleri, Hükümet talbiplikleri 
'. veya sağlık merkezi baştabip-
i İlklerine en seri vasıta ile ha

ber vermekle mükellef tirler. 
İhbarla mükellef olanlar 

hastanın adı, soyadı, yaşı ve 
sarih adresini alâkalı makam
lara yazı ile bildirmeye ve 
mücbir sciböbolmadıkça has
tadan alınacak kalın damla ve
ya yayma kanı da beraebr ver
meye mecburdurlar. 

Teşkilâtın fbıüunmadiğı yer
lerde m'aüıallî sağlık makamla
rınla yapılacak sıtmalı ihbarla
rına ait 2 nci fıkrada nıünd'e-
riç malûmatı havi yazı ve kan
ların bu makamlarca mümkün
se aynı günde, olmadığı tak
dirde ertesi günü en yakın 
bölge reisliğine gönderilmesi 
mecburidir. 

MADDE 12. •••—-' Adliye En
cümeninin lö ; nci maddesi 12 
nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Adliye En
cümeninin 16 nci maddesi 13 
ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

( a Sayı» : .9 ) 
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Cezai hükümler 

MADDE İti. — Bu kanun gereğince sıtma 
eradikasyonu maksadiyle Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekâleti veya mahallî sıtma savaş teşki
lâtı tarafından alman karar ve tedbirleri tat
bik ctmiyen veya bu husustaki tebligata riayet 
eylemiyen ve yapılması lâzımgelen islerde ihmal 
ve suiistimali görülen veya.hu kanunun diğer 
daire ve müesseselerle alâkalı hükümlerini uygu-
lamıyan veyahut sıtma savaşı dolayısîyle vazi
fesi ile ilgili her hangi bir suç işliyen umumi ve 
mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler, bele
diyeler köy hükmi şahsiyetleri 3659 sayılı Kanu
na tâbi teşekküller ve bunlara bağlı idare, mü
essese ve kurumlar ve sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete ait sair teşekküllere mensup bi
lûmum memur ve müstahdemlerle Türk Ceza 
Kanununun 279 ncu maddesine göre bu kanunun 
tatbikatında memur sayılan diğer şahıslar hak
kında mezkûr kanunda yazılı cezalar iki kat ola
rak hükmolumır. 

MADDE 17. — 7 ııci madde gereğince Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti veya mahallî sıt
ma savaş teşkilâtı tarafından gösterilen tedbir
leri almıyan ve tesisleri yapmıyan hususi hükmi 
şahısların mümessilleri ile hakiki şahıslar 1 000 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para e ezaniyle 
cezalandırılırlar. 

MADDE 18. — 9 ncu maddenin «A» fıkrasın
da yazılı mecburiyetleri ifa etmiyen ve «B» 
fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket eden husu
si hükmi şahısların mümessilleri hakkında 500 
liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası ve 

S. ve. t M. E. 

Cezai hükümler 

MADDE 17. — Bu kanunu tatbik ile mükel
lef plan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
bağlı bilcümle memur ve müstahdemlerle bu 
kanun gereğince Sıtma Eradikasyon maksadiy
le adı geçen vekâlet veya mahallî Sıtma Savaş 
teşkilâtı tarafından alınacak tedbirleri zama
nında yerine getirmemek suretiyle vazifelerini 
ihmal veya suiistimal eyleyen veya her hangi 
bir başka suç işleyen, umumi ve mülhak büt
çeli dairelerle, hususi idareler, belediyeler, köy 
hükmi şahsiyetleri, 3659 sayılı Kanuna tâbi te
şekküller ve bunlara bağlı idare, müessese ve 
kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait sair teşekküllere mensup bilûmum 
memur ve müstahdemler haklarında Türk Ceza 
Kanununun fiillerine temas eden eczaları iki 
kat olarak hükmolunur. 

MADDE 18. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 17 ııci maddesi 18 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 9 ncu maddenin (A) ben
dinde yazıl* mecburiyetleri ifa etmiyen ve (B) 
bendindeki yasaklara aykırı hareket eden hususi 
ve hükmi şahısların mümessilleri hakkında 500 
liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası 

(S . Sayısı 9 ) 
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Da. E. 

Cezai hükümler 

MADDE 17. — Bu kanttım 
tatbik ile mükellef olan SıMıat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
'bağlı bilcümle memur ve müs
tahdemlerle bu kanun gereğince 
Sıtma Eradikaısyon maksadiyle 
adı geçen vekâlet veya mahallî 
sıtma savaş teşkilâtı tarafından 
alınacak tedbirleri zamanında 
yerine getirmemek suretiyle va
zifelerini ihımal veya suiistimal 
eyliyen veya her hangi bir baş
ka suç işi iyen, umumi ve mülhak 
bütçeli dairelerle, hususi ida
reler, belediyeler, köy hükmi 
şahsiyetleri, 3659 sayılı Kanu
na tâbi teşekküller ve bunlara 
bağlı idare, müessese ve ku
ramlar ve sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait sair 
teşekküllere mensup bilûmum 
memur ve müstahdemler hak
larında Türk Ceza Kanununun 
hükümlerine tevfikan cezalan
dırılırlar. 

MADDE .18. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 
18 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. r ~ 9 ncu mad
denin (A) bendinde yazılı mec^ 
buriyetleri ifa etmiyen ve (B) 
bendindeki yasaklara aykırı 
hareket eden hususi ve hükmi 

Ad. E. 
sair hizmetlerde çalıştırıla
mazlar. 

Cezai hükümler 

MADDE 18. — 7 ve 9 ncu 
maddeler gereğince alınması 
icabeden tedbirleri yerine ge-
tirmiyen, tesisleri yapmıyan 
veya mükellefiyetleri ifa eyle-
miyen hususi, hükmi şahıslarla 
âdi ortaklıkların işlerini fiilen 
idare eden vazifelileri ve taal
lûku halinde idare meclisi reisi 
ve azaları ve hakiki şahıslar 500 
liradan 2 500 liraya kadar 
ağır para eezasiyle cezalandırı
lırlar., 

B. E. 

Cezai hükümler 

ı MADDE 15. — 5 ve 6 ncı 
ı maddeler gereğince alınması 
- icabedem tedbirleri yerine gte-
ı tinmiyen, tesisleri yapmıyan 

efvya mükellefiyetleri ifa ey-
ı lemiyen hususi hükmi şahıslar-
ı la âdi ortaklıkların işlerini 

fiilen idare eden vazifelileri ve 
i taallûku halinde idare meclisi 
3 reisi ve azalan ve hakiki şahjs-
r 1ar 500 liradan 2 500 liraya ka

dar ağır para eezasiyle cezalan
dırılırlar. 

MADDE 17. — Bu kanun 
hükümleri gereğince salahiyet
li merciler tarafından alınması 
lüzumlu görülen tedbirleri ye
rine getirmiyen, 3659 sayılı 
Kanuna tâbi teşekküller ve 
bunlara bağlı idare, müessese 
ve kurumlar ve sermayesinin 
yansından fazlası Devlete ait 
sair teşekküllere mensup bilû
mum memur ve müstahdemle
re fiillerinden mahiyetlerine 
göre Türk Ceza Kanununun 
Devlet memurları hakkındaki 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 14. — Adliye En
cümeninin 17 nci maddesi 14 
ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

f a Sayım r *) 
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hakiki şahıslar hakkında ise 200 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para veya bir aydan üç aya 
kadar hapis cezası hükmolumır. 

MADDE 19. — 10 ncu maddede yazılı umu
mi veya kısmi muayenelere bulundukları yer
lerde yapılan davet üzerine gelmiyen ve bakte
riyolojik muayeneler için kan alınmasına müsa
ade etmiyenler ile, velayet veya vesayeti altın
daki kimseleri getirerek bu muayeneleri yaptır-
mıyanlar 25 liradan 100 liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde 
hafif para cezası iki kat olarak hükmolunur. 

MADDE 20. — 11 nci maddede yazılı yasak
lara aykırı hareket edenler 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezaşiyle cezalandırılırlar. Te
kerrürü halinde para cezası iki kat olarak hük
molunur. 

MADDE 21. — 12 nci maddede yazılı ted
birleri almıyan veya bunları idame ettirmiyen 
hakiki şahıslarla hususi hükmi şahısların mümes
silleri 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 22. — 13 ncü maddede yazılı mec
buriyete riayet etmiyen serbest tabiplerle hususi 
hastane ve diğer sağlık müesseseleri başhekim 
veya müdürleri, hususi bakteriyoloji tahlil lâbo-
ratuvarları müdür veya mütehassısları 100 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezaşiyle ceza
landırılırlar. Tekerrürü halinde cezanın asgari 
haddi 250 liradan aşağı olamaz. 

MADDE 23. — Sıtma savaş teşkilâtı tara
fından bu kanunda yazılı hususlar hakkında tan
zim olunacak zabıt varakaları suçlunun hüviyet 
ve ikametgâhı tesbit edildikten sonra derhal ma
hallî C. Müddeiumumiliğine tevdi olunur. Za
bıt varakalarının aksi ispat edilmedikçe imza 
eden memurlar mahkemeye eelbolunamazlar. 

(S. Sı 

S. ve i. M. K. 
ve hakiki şahıslar hakkında ise 200 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para veya bir aydan üç aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 20. — 10 ncu madde hükmüne 
riayet etmiyenler 25 liradan 100 liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrü
rü halinde hafif para cezası iki kat olarak 
hükmolunur. 

MADDE 21. —• 11 nci maddede yazılı ya
saklara aykırı hareket edenler 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezaşiyle cezalandırılır
lar. Tekerrürü halinde ağır para cezası iki kat 
olarak hükmolunur. 

MADDE 22. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 21. nci maddesi 22 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. \ 

MADDE 23. — 14 ncü maddede yazılı mec
buriyete riayet etmiyenler 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezaşiyle cezalandırılırlar. 
Tekerrürü halinde cezanın asgari haddi 250 li
radan aşağı olamaz. 

MADDE 24. — Hükümetçe hazırlanan lâ
yihanın 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

ayısı : 9) 



Da. E. 
şahısların mümessilleri hakkın
da 500 liradan 2 500 liraya ka
dar ağır para cezası ve hakiki. 
şahıslar hakkında ise 200 lira
dan 1000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

MADDE 20. — Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümeninin 
20 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümeninin 
21 nci maddesi aynen kabul 

> edilmiştir. 

MADDE 22. — Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümeninin 
22 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümeninin 
23 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24. —' Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümeninin 
24 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

— 29 — 
Ad. E. 

MADDE İ9. — 10 ncu mad
de hükmüne riayet etmiyenler 
25 liradan 100 liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm edi
lirler. Tekerrürü halinde hafif 
para cezası iki kat olarak hük
molunur. 

MADDE 20. — 11 nci madde
de yazılı yasaklara aylan hare
ket edenler 100 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. Tekerrürü ha
linde ağır para cezası iki kat 
olarak hükmolunur. 

MADDE 21. — 12 nci mad
dede yazılı tedbirleri almıyan 
veya 'bunları idame ettirmiyen 
hususi hükmi şahıslarla âdi or
taklıkların işlerini fiilen idare 
eden vazifelileri ve taallûku-ha
linde idare meclisi reisi ve ara
ları ve hakiki şahıslar 2 50C li
radan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 22. — 14 ncü mad
dede yazılı mecburiyete riayet 
etmiyenler 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. Tekerrürü halin
de cezanın asgari haddi 250 lira
dan aşağı olamaz. 

MADDE 23. — Teşkilât tara
fından bu kanunda yazılı hu
suslar hakkında tanzim olunacak 
zabıt varakaları, suçlunun hüvi
yet ve ikametgâhı tesbit edildik
ten sonra derhal mahallî Cum-

( S. Sayısı : 9 ) 

B. E. 

MADDE 16. — 7 nci madde 
hükmüne riayet etmiyenler 25 
liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezasına mahkûm edmrler. 
Tekerrürü halinde hafif para 
cezası iki kat olarak hükmolu-

I nur. 

MADDE 17. — 8 nci madde
de yazılı yasaklara aykm hare
ket edenler 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. Tekerrürü halin
de ağır para cezası iki kat olarak 
hükmolunur. 

MADDE 18. — 9 ncu madde 
yazılı tedbirleri almıyan veya 
bunları idame ettirmiyeu husu
si hükmi şahıslarla âdi ortak-, 
lıkrarm işlerini-fiilen idare eden 
vazifelileri ve taallûku halinde 
idare meclisi reisi ve azaları 
ve hakiki şahıslar 2 500 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 19. — 11 nci mad
dede yazılı mecburiyete riayet 
etmiyenler 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. Tekerrürü halin
de cezanın asgari haddi 250 li
radan aşağı olamaz. 

MADDE 20. — Adliye Encü
meninin 23 ncü maddesi 20 nci 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Hu kanunda cezai arı tâyin edilen suçlara mü-
taallik dâvalar müstacel en görülür. 

Müteferrik hükümle r 

MADDE 24. — Sıtma Savaşı 'Umum Müdür
lüğü merkez ve taşra teşkilâtında çalıştırılan bi
lûmum memur w hizmetliler, umumi seferber
lik dışında talim veya her hangi bir suretle ye
dek olarak askere çağı rılmıyarak sıtma savaş teş
kilâtında çalıştıkları müddet zarfında celpten 
tehirli sayılırlar. S 

MADDE 25. — Vilâyetlerde sıtma savaşı böl
ge başkanları, kazalarda sıtma savaşı şube ta
bipleri bulundukları mahallin hıfzıssıhha mec
lislerinin tabiî âzasıdır. 

MADDE 26. — Sıtma Eradikasyon Sürvey-
yans Grup Başkanları, Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Encümeninin intihabı ve Vekilin 
tasdiki ürerine kararname ile tâyin edilirler. 

MADDE 27. — Sıtma eradikasyonuna, lüzum
lu ilâç, malzeme ve teçhizat ile sair maddelerin 
ve motorlu nakil vasıtaları yedek parçalarının 
satmalınması ve bunların memleket dâhilinde 
nakliyelerine mütaallik taahhüt işleri ve motorlu 
nakil vasıtalarının tamirleri 2490 sayılı Artır
ma - Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 savılı 

Müteferrik hükümler 

MADDE 25. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 24 ncü maddesi 25 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 25 nci maddesi 26 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Hükümetçe hazırlanan- lâyi
hanın 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak ay-
ne-n kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 27 nci maddesi 28 nci madde olarak ay
nen 'kabul edilmiştir. 

( a Sayısı : 9 ) 
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Müteferrik hükümler 

MADDE 25. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 25 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 26 
ncı maddesi aynen kabul edil-
mişttir. 

MADDE 27. — Sıdıhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 27 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Sı'hhaıt ve İç
timai Muavenet Encümeninin 28 
nıci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

| * Ad. E. 
I huriyet müddeiumumiliğine tev-
j di olunur. Zabıt varakaları aksi 
j sabit oluncaya kadar muteber

dir. 
I Bu kanunla ilgili suçlara ait 

dâvalar müstacel mevaddan ad
dolunul'. 

MADDE 24. — Bu kanuna 
* göre hususi hükmi şahısların or

ganları hakkkında hükmedilen 
j para cezalarından hususi hükmi 

şahıslar müteselsllen mesuldür
ler. 

i Para cezaları hükmi şahıslar
dan, Âmme alacaklarının tahsili 

i usulü hakkındaki Kanun hü-
j kümleri mucibince tahsil ediiir. 
I 

i Müteferrik Hükümler 

I MADDE 25. — Sıtma Savaşı 
I Umum Müdürlüğü merkez ve 
( taşra teşkilâtında çalıştırılan 
i bilûmum memur ve hizmetliler 

umumi seferberlik dışında mü
eccel sayılırlar. 

i MADDE 26. — Vilâyetlerde 
bölge reisleri, kazalarda şube ta-

] bipleri bulundukları mahallin 
| hıfzıssıhha meclisinin tabiî âza-
j sidir. 

j MADDE 27. — Bölgeler gru-
j pu reisleri Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet Vekâleti Encümeni-
j nin intihabı ve Vekilin tasdiki 
| üzerine kararname ile tâyin edi-
ı lirler. . 

MADDE 28. — Sıtmanın im-
J hası için lüzumlu ilâç, malzeme 
i ve teçhizat ile sair maddelerin 

ve motorlu nakil vasıtaları ye-
j dek parçalarının satmalınması 

ve bunların memleket dâhilinde 
I nakillerine mütaallik taahhüt 
I işleri ve motorlu nakil vasıtala-

| 

i 

| MADDE 21. — Bu kanuna. 
ı göre hususi hükmi şahısların or-
I ganlan hakkında hükmolunan 
j para cezalarından alâkalı husu-
i si hükmi şahıs mezkûr org.t.niar-
I la birlikte müteselsilen mesui-
ı dür. 
j Para cezaları hükmi şaiaslar-
j dan âmme alacaklarının tahsili 
i usulü hakkındaki Kanun hüküm-
i leri mucibince tahsil edilir. 

! Müteferrik hükümler 

İ MADDE 22. — Adliye Encü-
i meninin 25 nci maddesi 22 nci 
i madde olarak aynen kabul edil-
i mistir. 

MADDE 23. — Vilâyetlerde 
bölge reisleri, kazalarda şube f 
tabipleri bulundukları mahal
lin hıfzıssıhha meclisinin tabiî 
azasıdırlar. 

MADDE 24. - - Bölgeler 
grupu reisleri Vekâlet encü
meninin intihabı ve Vekilin tas
diki üzerine kararname ile tâ
yin edilirler. 

MADDE 25. - Sıtmanın 
imhası için lüzumlu ilâç, mal
zeme ve teçhizat ile sair mad
delerin ve motorlu nakil vası
taları yedek parçalarının sa-
tmalınmasma ve bunların mem
leket dâhilinde nakillerine mü
taallik taahhüt işleri ve rao-

(Ş. , Sayısı ;.";9 ), 
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Hü. 

Muhasebe! Umumiye Kanunu hükümlerine tâbi 
değildir. 

Ancak mahallen teşkil olunacak satmalına ko
misyonlarında Maliye teşkilâtının bir temsilcisi 
bulundurulur. 

S. ve î. M. E. 

MADDE 29. — Normal mesai güa ve saat 
leri dışında, sıtma eradikasyonu işlerinde bil
fiil çalıştırılan memur ve hizmetlilere; Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletince tesbit edilen 
esaslar dâhilinde, beher fazla mesai saati için, 
aylık veya ücretlerinin bir saatine tekabül eden 
miktar kadar fazla mesai ücreti verilir. 

Sıtma eradikasyon faaliyetindeki fazla ça
lışma müddetleri ne olursa olsun verilecek faz
la mesai ücreti; tabip ve mühendisler için gün
de sekiz liradan, diğer memur ve hizmetliler 
için 2 liradan aşağı olamaz. ( 

Fazla mesai ücretleri, her yıl bütçesinin 
sıtma savaşı genel giderleri tertibindeki tahsi
sattan ödenir. 

MADDE 30. — Hükümetçe hazırlanan lâyi 
hanın 28 nci maddesi 30 ncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 9 ) 
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MADDE 29. — SıMıaıt ve iç
timai 'Muavenet Encümeninin 29 
ncu ımaddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Sıhhat ve İç-
tiımıai Muavenet Encümeninin 30 
ncu ımaddesi aynen kabul edil-
anigtir. 

- 38 -
Ad. E. 

rmın tamirleri 2490 sayılı Ar
tırma - eksiltme ve ihale Kanu
nu ile 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye Kanunu hükümlerine 
tâbi değildir. 

Ancak mahallen teşkil oluna
cak satmalına komisyonlarında 
Maliye teşkilâtının bir temsilcisi 
bulundurulur. 

MADDE 29. — Normal mesai | 
gün ve saatleri dışında, sıtma- j 
nın imhası işlerinde bilfiil çalış- j 
.tınlan memur ve hizmetlilere; j 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâletince tesbit edilen esaslar 
dâhilinde, beher fazla mesai saa
ti, için, aylık veya ücretlerinin 
bir saatine tekabül eden miktar 
kadar fazla mesai ücreti verilir. 

Sıtmanın 'imhası faaliyetin de
ki fazla çalışma müddetleri ne 
olursa olsun verilecek fazla me
sai ücreti; tabip ve mühendisler 
için günde sekiz liradan, diğer 
memur ve hizmetliler için iki li
radan aşağı olamaz. 

Fazla mesai ücretleri her yıl 
bütçesinin sıtma savaşı genel gi
derleri tertibindeki tahsisattan 
ödenir. 

MADDE 30. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar ilâve edil
miş ve (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmıştır. 

B. E. 
torlu nakil vasıtalarının ta
mirleri 2490 sayılı Artırma - Ek
siltme ve ihale Kanunu hü
kümlerine'tâbi değildir. ' '•'*'-

Ancak, mahallen teşkil olu
nacak -satmalına "%0ttris3*onîa-
rmda . Maliye toşkilâ<tıniK bir 
temsilcisi buİTjndujrul.y.î". • 

- ?•? . ; . i i « 

MADDE 26. —. 15\ I I , 1946 
tarih ve 4862 sayılı Kanunun, 
21 . VI . 1947 "târih ve 5087, 
27 . IV . 1948 -tarih ve 5194, 
1 . VIII . 1951 ;ta.Hh ve *5825 
sayılı kanunlarla muaddel (1) 
sayılı ce tve l in in Sıtma, .IJmum 
Müdürlüğü merkez ve vilâyet
ler teşkilâtı ile Adana Sıtma 
Enstitüsü Müöürlüğü '.^aşlığı 
altındaki kadrolar k'al&mlmış, 
bunların yerine bu kanuna 
bağlı cetvelde derece, aded, 
memuriyet unvanları ile aylık 
tutarları gösterilen kadrolar 
konulmuştur. 

(S. Sal ı s ı : 9 ) 
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MADDE. -28. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar ilâve edilmiş ve (-2) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

"MADDE 29. —-'487-1 sayılı Sıtma Savaş Ka-
aıunu kaldırılmıştır. 

S. ve ' t 'M. . E. 

MADDE 50. 
riyete girer. 

Bu kanun nejşri târihinde me-

MADDE 31. — Bu kanun lıükümlerini icraya 
t'îcra "Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

"Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
'E. Budakoğlu 
'Dâhiliye Tekili 

İV. Gedik 
Hialiye Vekili 
iB. îPolaikan 

8 . VII . 1958 

Devlet Vekili 
8. Ağaoğlu \ 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 
C. Tardimcı 

MADDE'31. — 4871 sayılı Sıtma savaş Ka
nunu ilga* edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Sıtma eradıka*. 
yon işlerinde çalıştırılan memur ve hizmetlile
rin fazla mesai ücretleri, 1959 malî yılına mün
hasır olmak üzere Sıhlhat ve İçtimai Muavenet; 
Vekâletinin maaş ve ücretler tertlbindeki tah
sisattan $d?eiıir. *• 

MADDE 32. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın* 30 ncu maddesi 32 nei madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Hükümetçe hazırlanan lâyi
hanın 31 nci maddesi 33 ncü madde olarak ay 
nen kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve" tç. "Mua; Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışmav Vekili 
H. Erkmen 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili* 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. TJçaner 

Sanayi Vekil Vekili 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

8. H<ırcal% 
&İmar ve iskân Vekili 

'M. Berk 

(S. Sayısı: 9 ) 



Da. E. 

MADDE 31. — Sihîhatt ve iç
timai Mua/venet Encümeninin 31 
nci maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Sıhlhat ve îçtilmai Muavenet En
cümeninin muvakkat maddesi 
aynen liaibul edilîmiştir. 

MADDE 32. — Sıhhat ve îç
tilmai Muavenet Encümeninin 32 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 33. — SıMıat ve iç
timai Muavenet Encüsmendnin 33 
neü maddesi*; aynen kaibul edil
miştir. 

- 3 5 — 
Ad. E. 

MADDE 31. — 4871 sayılı 
Sıtma savaş Kanunu ilga edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Sıtmanın imhası işlerinde çalış
tırılan memur ve hizmetlilerin 
fazla mesai ücretleri, 1959 malî 
yılma münhasır olmak üzere 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâletinin maaş ve ücretler terti-
bindeki tahsisattan ödenir. 

MADDE'32. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

ı 

MADDE 33. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri' Heyeti memurdur. 

» B. E. 

MADDE 27. — Adliye En
cümeninin 31 nci maddesi 27 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Adliye En
cümeninin 32 nci maddesi 28 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 29. — Adliye En
cümeninin 33 m.cü maddesi 29 
ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

( S . Sayısı : 9 ) 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin mev'd Aded 

36 — 
Dahiliye Encümeninin tadiline bağfa cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

5 Mütehassıs Tabip 1 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

4 Sıtma Eradikasyonu Sürvey-
yans Grup Başkanı 6 

5 Sıtma Eradikasyonu Sürvey-
yans Grup Başkanı 4 

6 Sıtma Eradikasyonu Sürvey-
yans Grup Başkanı 2 

Maaş 

80 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded 

90 

80 

70 

Maaş 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

9 Sıtma Savaş Tabibi 
10 >> » » 

25 40 
80 35 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin tadiline 
bağlı cetveller 

[ İ ] SAYILI CETVEL 

Hükümetin (1) sayılı cetveli aynen kabul 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

9 Sıtma Savaş Tabibi 25 
0 Sıtma Savaş Tabibi 70 

40 
35 

Hükümetin teklifine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeninin (2) 
sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

Adliye Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

80 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

5 Mütehassıs Tabip 1 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

4 Bölgeler Grupu Reisi 
5 » » » 
6 » » » 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 
4 
2 

90 
80 
70 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

9 Sıtma Savaş Tabibi 
10 » » » 

25 
70 

40 
35 

( S. Sayısı : 9 ) 



D. Görevin nevi 

- 37 -
Bütçe Encümeninin tadiline bağlı 

CETVEL 

Aded Maaş D. Görevin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

3 Sıtma Umum Müdürü 1 
4 Umum Müdürlük Mütehas

sıs Müşaviri 1 
5 Umum Müdürlük Mütehas

sıs Tabibi 5 
3 Yüksek Su Mühendisi 1 
7 Şef 1 
8 Şef 1 
9 istatistik Memuru 1 

10 Mümeyyiz 1 
12 Memur 1 
13 Kâtip 3 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Bölgeler Grupu Reisi 
» > . > 

Bölge Reisi 

10 
6 
5 

10 
15 
15 
17 

1 500 

1 250 

1 100 
1 500 
800 
700 
600 
500 
400 
3ö0 

250 
100 
950 
250 
100 
950 
800 

5 Sıtma Tabibi 
7 » > 
8 » * 
9 » > 

11 Bölgeler Grupu Kâtip ve 
Ayniyat Mutemedi 

12 Bölgeler Grupu Ambar Me
muru 

11 Bölge Kâtibi 
12 
13 
14 
9 

10 
11 
12 
13 

Sıtma Savaş Memuru 
•» > » 
•» » » 
» > » 

Aded Maaş 

1 1 ICO 
35 800 
56 700 
20 600 

21 

21 
13 
23 
22 
5 
3 

180 
100 
150 
450 

ADANA SITMA ENSTİTÜSÜ 

4 Enstitü Müdürü 1 
5 Lâboratuvar Şefi 1 
6 Parazitoloğ 1 
7 Antomoloğ 1 

12 Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 1 
13 Kâtip 1 

450 

400 
450 
400 
350 
300 
6C0 
500 
450 
400 
350 

1 250 
1 100 
950 
8C0 
400 
350 

» • « 

i( S. Sayısı: 9 ) 
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Devre : XI I A 
İçtima: 3 S. S A Y I S I t | U 

Devlet Şûrasında münhal bulunan 3 Daire Reisliği ile 8 âzalık 
için seçim yapılmasma dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/494) 

T.C. 
Başvelcâlei 23 . XI . 1959 

Zat ve Yazı İşleri 
Umum Müdürlüğü 
ff. No. 5/2-2541 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Şûrasında açık bulunan 3 Daire Reisliği ile 18 âzalıktan, 3 Daire Reisliği ve 8 âzalık için 
3546 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre hazırlanan iki liste bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 



Adı ve soyadı 

1 — Vecüıi Tönük 
2 — Yekta Aytan 
3 — Hükmü Arkök 
4 — Hayri Orhon 

5 — Akil Önder 

Doğum 
tarihi 

1324 
1322 
1317 

1318 

Tahsili 

Hukuık 
» 
» 

Münhal üç daire reisliği için namzet listesi 

7 nci Dâva Dairesi 

Memuriyeti 

Şûrayı Devlet 4 ncü Daire Âzası 
» » 
» » 4 » » » 

Dahiliye Vekâleti Tetkik Heyeti Reisi 

Temyiz Mahkemesi Âzası 

Rasim Esmerer 

2 — İhsan Ecemiş 
3 — Cemil Tüzemen 
4 — Tevfik Senocak 

5 — Mahmut Nedim 
Uğut 

1319 Hukuk 

1327 S. B. F 
1313 
1814 Hukuk 

131.1 S. B. F. 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 

• Tevfik Gerçeker 
Rıza Göksu 

• Haindi Tanç 
Arif Yazar 
Mennan Yiğiter 

1314 
1319 
1311 
1310 
1327 

Hukuk 

» 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Okulu 

8 nci Dâva Dairesi 

Şûrayı Devlet 6 nci Daire Âzası 

Temyiz Mahkemesi Âzası 
Şûrayı Devlet 5 nei Daire eski Âzası 

Şûrayı Devlet 5 nci Daire Âzası 

9 ncu İdari Daire 

Şûrayı Devlet 2 nci Daire Âzası 
» » 1 » » » 

Şûrayı Devlet 6 nci Daire Âzası 
» » 1 » » » 
» » 2 » » » 



1 
2 • 

3 
4 
5 
6 
7 • 

8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

Adı ve soyadı 

— Fikri Kuttan 
— Celâl G-öydün 

— Muzaffer Kutman 
— Yusuf Vardar 
— Nahit Hatiboğlu 
— Ali Doğan Toran 
— FirdevS Menteşe 
— Salih Aktan 
— Âdil Dündar 

— Ahmet Koçak 

— Avrii Givda 
— Niyazi Dalokay 
— İhsan Arar 

Doğum 
tarihi 

1324 
1325 

1330 
1323 
1323 
1316 
1327 
1323 
1326 

1329 

1325 
1323 
1323 

— İsmail Hakkı Ülgen 
— İsa Pertev Duru 
— Zühtü Öner 
— Cahit Ortaç 

— Hıfzı Tüz 
— Şenınmz Dora 
— Nadir Alpay 
— Gafur Soylu 
— Fuat Aran 
— Muhtar Uluer 

1320 
1906 
1326 

1324 

1329 

1325 
1324 

Tahsili 

Hukuk 
Orman Mektebi 
Âlisi ve Hukuk 
Fakültesi 
Hukuk 

» 
» 
» 
» 
» 

Memuriyeti 

Şûrayı Devlet 4. Daire Başmuavini 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kanun Sözcüsü 
U. H. Başmuavini 
2. Daire Başmuavini 
U. H. Başmuavini 
5. Daire Başmuavini 
Kanun Sözcüsü 
Kanun Sözcüsü 

Dahiliye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi 

Dahiliye Vekâleti Mülkiye Başmüfettişi 

Ziraat Vekâleti Hukuk Müşaviri 
tmar ve İskân Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi 
Münakalât Vekâleti 1. Hukuk Müşaviri 
Maarif Vekâleti 1 nei Hukuk Müşaviri 
Ticaret Vekâleti Tetkik Heyeti Reisi 
Dahiliye Vekâleti Merkez Valisi 
Dahiliye Vekâleti Mahallî İdareler Umum 
Müdürü 
Dahiliye Vekâleti Tetkik Kurulu Müşaviri -
Adana Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 
Bursa Ağır Ceza Mafhkenıdsi Reisi 
İller Bankası İdare Meclisi Reisi 
Ticaret Vekâleti Tetkik Heyeti Âzası 
Sanayi Vekâleti Maden Dairesi Reisi 



Doğum 
Adı ve soyadı tarihi Tahsili 

24 — Abdullah Polat 
GözûMyük 

25 — Ahmet Erdoğdu 
26 — Muharrem Bala-

sâygun 
27 — İhsan Akhun 
28 — Mehmet Alı Çeltik 
29 — Turgut Başkaya 
30 — Nurettin Aynuksa 
31 — Mazlum Yegül 
32 — Ahmet Akhil 
33 — Mümtaz Nayman 
34 — Cenap Nuh Aksu 
35 — Kemal Betfkem 
36 — Kâmil Berfcman 
37 — Sıtkı Arkan 
38 — Nâzım Arda 
39 — Rüştü Ülgen 
40 — Halil Celâlettin 

Tinseli 

1322 
1319 
1327 
1324 
1322 S. B. R 
1321 8. B. P. 
1329 
1324 
1321 Hukuk 

1320 Orman 
1330 S. B. P. 
1331 Hukuk 
1314 » 

1320 S. B, F 

Memuriyeti 

Ankara Hâkimi 
Ankara Hâkimi 

Dahiliye Vekâîeti Tetkik Heyeti Müşaviri 
Ziraat Vekâleti Tetkik ve İstişare Heyeti Reisi 
îmar ve îskân Vekâleti Tetkik Heyeti Reisi 
Yozgad Valisi 
Erzurum Valisi 
îsparta Valisi 
Dahiliye Vekâleti Merkez Valisi 
Mülkiye Müşavir Müfettişi 
Kırklareli Valisi 
Vergiler Temyiz Komisyonu 1. Daire Reisi 
Ziraat Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi _„ 
Birinci Sınıf Mülkiye Müfettişi 
Malatya Valisi 
Dahiliye Vekâleti Nüfus Um. Md. 

M 

fesi 

10 

Dahiliye Vekâleti Vilâyetler Dairesi Um. Md. 



— 5 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümeni 
Esas No: 3/494 

Karar No : 1 

11 .' XII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Şûrasında açık bulunan 7, 8 ve 9 ne a Daire Reislikleri ile 8 âzalık için 3546 sayılı Devlet 
Şûrası Kanununun 3 ncü maddesi gereğince secini yapılması hakkındaki Başvekâletin 23 . XI . 1959 
tarih ve 5/2-2541 sayılı tezkereleri ve ilişiği liste Muhtelit Encümenimize havale kılınmış olmakjla 
9 . X I I . 1959 tarihinde Adliye ve Dahiliye Vekilleri hazır oldukları halde toplanıldı : 

1. Yapılan yoklamada 49 azanın iştirak ettiği anlaşıldı. 
2. Başvekâlet tezkeresi, merbutu namzet listesi ile resen yapılan müracaatlere ait liste okundu. 
3. Rey puslalarmın tasnifi için beşer kişilik üç heyet işari reyle ayrıldı. 
4. Seçim neticesinde ekseriyet kazananlar, aldıkları rey adedine göre sırasiyle aşağıda gösterildi : 
a) Yedinci Daire Reisliği : 

Şûrayı Devlet Vecihi Tönük 
Yekta Aytan 
Tevfilk Şenocak 

b) Sekizinci Daire Reisliği : 
İhsan Ecemiş 
Mahmut Nedim Uğut 
Rasim Esmerer 

c) Dokuzuncu Daire Reisliği 
Tevfik Gerçeker 
Rıza Göksu 
Arif Yazar 

Azalar . 
Ali Doğan Toran 
Âdil Dündar 
Cahit Ortaç 
Firdevs Menteşe 
Sıtkı Arkan 
Ahmet Koçak 
Ahmet Erdoğdu 
Mümtaz Nayman 
Muharrem Balasaygun 
Yusuf Vardar 
Hıfzı Tüz 
Salih Aktan 
Zühtü öner 
Rüştü Ülgen 
Halil Celâlettin Ünseli 
Muzaffer Kutman 
Nadir Alpay 
Mehmet Ali Çeltik 
Kemal Berkem 
İsmail Hakkı Ülgen 

(46) Rey 
(40) » 
(37) .» 

(45) 
(39) 
(36) 

(47) 
(43) 
(33) 

(47) 
(47) 
(46) 
(46) 
(45) 
(42) 
(41) 
(41) 
(40) 
(39) 
(39) 
(39) 
(38) 
(37) 
(37) 
(36) 
(36) 
(36) 
(36) 
(35) 

4 ncü Daire Âzası 
3 ncü » » 
5 nei' : eski Âzası 

Şûrayı Devlet 6 
» » 5 

neı 
nci 
nei 

nci 
nci 
nci 

Daire Âzası 

Şûrayı Devlet 5 nci Daire Başmuavini 
Dahiliye V. Teftiş Heyeti Reisi 
Dahiliye V. Mahallî İdareler Umum Müdürü 
Şûrayı Devlet Kanun Sözcüsü 
Birinci Sınıf Mülkiye Müfettişi 
Dahiliye Vekâleti Mülkiye Başmüfettişi 
Ankara Hâkimi 
Mülkiye Müşavir Müfettişi 
Dahiliye Vekâleti Tetkik Heyeti Müşaviri 
Şûrayı Devlet 2 nci Daire Başmuavini 
Dahiliye Vekâleti Tetkik Kurulu Müşaviri 
Şûrayı Devlet Kanun Sözcüsü 
Dahiliye Vekâleti Merkez Valisi 
Dahiliye Vekâleti Nüfus Umum Müdürü 
Dahiliye Vekâleti Vilâyetler Dairesi U. Müdürü 
Şûrayı Devlet Umumi Heyeti Başmuavini 
Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 
İmar ve İskân Vekâleti Tetkik Heyeti Reisi 
Vergiler Temyiz Komisyonu 1 nci Daire Reisi 
Maarif Vekâleti 1 nci Hukuk Müşaviri 

{ [(S. Sayısı: 10) 



Kâmil Berkman 
Nâzım Arda 
Gafur Soylu 
Naci Yüksel 

(35) rey , Ziraat Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi 
(35) ?> Malatya Valisi 
(32) » iller Bankası idare Meclisi Reisi 
(29) » Toprak veî skân işleri Umum Müdürlüğü Birinci 

Hukuk Müşaviri 
Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Amasya Adıyaman 
K. Eren 8. Turanlı 

Bitlis 
N. Barut R. 

M. Muharriri 
Balıkesir 
V. Asena 

Afyon K. 
0. Talu 

Bitlis 
Bingöl 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Çorum Denizli 

K. Erdem T. Bahadır 1 
izmir izmir 

N, Davran E. Kavur 

Denizli 
'. Hadımlıoğlu 

izmir 
E. D. Başar 

Kâtip 
Manisa 

Â, Akın 
Aydm 

N. Geveci 

Adana 
K. Sarıibrahimoğlu 

İmzada bulunamadı 
Bursa 

H. Bayrı 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

izmir 
R. Onursal 

imzada bulunamadı 
Kastamonu Kastamonu 
H. Dura S. Çağlar 

Konya Konya 
8. Sayın H. özyörük 

Kırşehir 
0. Canatan 

Kırşehir 
II. Çopuroğlu 

imzada bulunamadı 
Malatya 

N. Akyurt 
Manisa 

0. Ocakoğlu 
imzada bulunamadı 

Nevşehir Siird 
H. H. Ülkün F. Şendur 

imzada bulunamadı 
Uşak Uşak 

A. R. Akbıyıkoğlu A. Çalıkoğlu 

Sakarya 
S. Dinçer 

Yozgad 
M. Ataman 

Tokad 
D. Yurdakul 

Yozgad 
S. Eronai 

Bursa 
M. Kayalar 

içel 
M. Dölek 

Kars 
M. Hazer 

Kocaeli 
8. Yalım 

Manisa 
C. Özgirgin 

Tokad 
Ş. Kitapçı 

Ö.L, 

Balıkesir 
F. Ocak 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İsparta 
8. Bilgiç 

Kars 
0. Y üt ekin 

Konya 
ö. Şeker 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Trabzon 
8. Z. Ramoğlu 

Yozgad 
, ErzurumluoğtM 

" • • • « \>m<i 

[(S. Sayısı-. 10) 



Devre XI i A 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : \ö 

Libya (Trablusgarb) dald Turgut reis manzumesi restorasyonunun 
Vakıflar Umum Müdürlüğünde yaptırılması hakkında kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/415) 

T. C. * > '*"* * \ -
Başvekalet 12 . IX . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
T&tMk Dairesi 

Sayı: 71-974/2204 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 11 . IX . 1959 tarihinde kararlaştırılan Libya 
(Trablusgarb) daki Turgııtreis manzumesi restorasyonunun Vakıflar Umum Müdürlüğünce yaptı 
nİması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mneibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla ar/ 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Türk tarihinin mümtaz simalarından Turgut Reisin Libya (Trablusgarb) daki türbe, cami ve 
sair müştemilâttan mürekkep mimari manzumesi harap bir haldedir, 

Libya Hükümetinin arzu ve muvafakati üzerine, bu manzumenin restore ettirilmesi, mahallî 
Hükümetçe istimlâk edilecek çevresindeki 'binaların bedelleri ödenmek suretiyle etrafının açılması, 
tarih ve tanzimi uygun görülmüştür. 

Bu suretle, tarihimizin, yabancı diyarlarda krlmış şerefli bir hatırası tamamen haraJbolmaktan 
kurtarılacak ve ziyaretçilerin nazarları önünde muhteşem bir kıymet olarak gelecek nesillere 
ulaştırılması sağlanmış olacaktır. 

Bahis konusu manzumenin menşei vakıf olan eski eserlerden bulunmasına binaen tanzim ve 
restore masrafının da; bu gibi eserlerin tamiri için Vâkıflar Umum Müdürlüğü bütçesinin 741 nci 
faslının 20 nci maddesine mevzu tahsisattan, İcra Vekilleri Heyeti karariyle ödenmesini derpiş 
eden ilişik kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 25, XI. 1959 
Esas No. 1/415 

Karar No. M . * *• 
Yüksek Reisliğe 

Lifbya (Traiblusgarb) daki Turgutreis man- re edildi ; 
zumesinin restorasyonunun Vakıflar Umum Kanun lâyihasında Hükümetin serd etmiş 
Müdürlüğünce yaptırılması hakkındaki kanun olduğu «afoabı mucibe esas itibariyle yerinde 
lâyihaisı encümenimizde alâkalı Hükümet tem- görülerek lâyihanın 1, 2, 4 ve 5 nci maddeleri 
sil çilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzake aynen. 3 ncü madde ise ifade bakımından bâzı 



deği'siklikler yapılmak suretiyle tadilen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Bursa 
K. Yılmaz M. Kayalar 

Amasya 
H, Koray 

Kocaeli 
D. Erol 

Çorum 
O. Köstekçi 

Samsun 
A. Saraçoğlu 

Bursa 
Y. Teksel 

Denizli 
A. H, Sancar 

Sivas 
Y. Kocabay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/415 

Karar No : 15 

14 . XII. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Libya (Trablusgarb) daki Turgut reis man
zumesi restorasyonunun Vakıflar Umum Müdür
lüğümde yaptırılması hakkında îcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclisle arz olunan ve Başve
kâletin 12 . IX . 1959 tarihli ve 71-974/2204 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen 'kanun lâyihası Ma
liye Encümeni mazbatasiyle birlikte (encümenimi
ze baıvalle 'edilmiş o'flmıaMa M'alye Vekâleti ve 
Valkıflar Umum Müdürlüğü mümessilleri hazır 
oldukları halde teıtMk ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere Türk tarihinin mümtaiz Si-
m'aliarmdan biri olıan Turgutreiskı TrabluSgarb '-
da bulunan türbe, cami ve sair müştemilâtından 
mürekkep ve harabİyete yüz tutmuş olan man-
zuimesMın Vakıflar Ulmum Müdürlüğünce res
torasyonunun yaptırılmasını temin m aksadı yi o 
ihzar ve ısievik edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler «emcüm'e-
nimizce yerinde görülerek ımaddelerih (müzake
resine geçilmiş ve birinci madde Iklelfee değişik
liği ile, ilrinci madde aynen ve restorasyonun 
icabetltırdiği bilûımuim ıma'şraflarm âzami haddi, 
Hükümet mümessilinin verdiği izahat göz önün
de bulundurularak tesbit edilmek suretiyle 
üçüncü madde tadilen ve mütaakıp maddeler 
Hükümetin teklifi veehi'le 'aynen kabul edilmiş
tir. •-•..•••••'• 

Kanun lâyihası, Ulmuımâ Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reiısliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazhalta M. 
Balıkesir Muğla îzmir 
Tl. îmre N. özsan B, Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. II. Ünal 

Artvin 
Y. Gümüşe! 

Bolu 
N. Tiitüncüoğlu 

Çorum 
//. Bulgurlu 

Eskişehir 
II. Sezen 
İstanbul 

N. Ktrsan 
• Kayseri 

O. Kavuncu 
Rize 

//: Agun 
Sinob 

ö. özen 
Van 

F. Melen 

Antalya 
K. Akmantar 

Aydın 
N. Celim 

Bursa 
//. Köy men 

Denizli 
A. R. Karaca 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

İV. N. Yücel 
Kocaeli 
C. Tüzün 

Rize 
M. önal 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Yozgad 

T. Alpay 
Zonguldak 
ff, Timur 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Balıkesir 
M. II. Timurtaş 

Çankırı 
F. Arkan 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta . 
T. Tığlı 

tzmir 
K. Serdaroğlu. 

Nevşehir 
,V. önder 
Sakarya 

İV. Kiriscioğlu 
Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
T. öktew 

(Si-Sayısı:'-1-9) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Libya (Trablusgarb) daki Tur-
gutreis manzumesi restorasyo
nunun Vakıflar Umum Mü
dürlüğünce yaptırılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Libya (Trab
lusgarb) ela bulunan Turgut-
rois manzumesinin restorasyo
nu ile etrafının açılması ve tan
zimi için lüzumlu her türlü mal
zemenin dâhilde ve hariçte mu
bayaa, imâl ve nakline, yerli ve 
yabancı mütehassıslar marife
tiyle mahallinde inşa ve monte 
ettirilmesine ve teknik kontro
lünü yapmaya Vakıflar Um,.;m 
Müdürlüğü mezun kılınmıştıv. 

MADDE 2. - - Yukarda pa
zılı işlerde; 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanunu ile 2490 
sayılı Artırma, eksiltme ve 
ihale Kanunu hükümleri tatbik 
olunmaz. 

MADDE 3. — Birinci madde
de yazılı işlerin icabettirdiği bi
lûmum masraflar İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle, 7044 sayılı 
Kanun gereğince verilen tahsi
satlardan karşılanır. 

MADDE 4. — Bu kanun n<-ş-
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükjimlerini icraya, İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

1.1 . IX . 1959 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 

— 3 — 
MALÎYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Libya (Trablusgarb) daki 
Turgutreis manzumesi resto
rasyonunun Vakıflar Umum 

Müdürlüğünce yaptırılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Lâyihanın .1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 
nci'maddesi aynen kabul edil
miştir.. 

MADDE 3. — Birinci mad
dede yazılı işlerin icabettirdiği 
bilûmum masraflar İcra Vekil
leri Heyeti karariyle ve 7044 sa
yılı Kanun gereğince verilen 
tahsisattan karşılanır. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

I BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
| TADİLİ 

| Libya (Trablusgarb) daki Tur-
î gutreis manzumesi restorasyo-
! nunun Vakıflar Umum Müdür-
! lüğünce yaptırılması hakkında 

kanun lâyihası 

i MADDE 1. — Libya (Trab-
| lusgarb)da bulunan Turgutre-
i. is manzumesinin restorasyör.u 

ile etrafının açılması ve tanzi-
; mi için lüzumlu her türlü mal-
| zemenin dâhilde ve hariçte mu-
ı bayaa, imal ve nakline, Türk 
I ve yabancı mütehassıslar mari-
[ fetiyle mahallinde inşa ve nıon-
| te ettirilmesine ve teknik kont-
! rolunu yapmaya Vakıflar 
i Umum Müdürlüğü mezun kılın-
. mistir. 

; MADDE 2. — Lâyihanın 2 
, nci maddesi aynen kabul edil-
i mistir. 

I MADDE 3. — Birinci mad
dede yazılı işlerin icabettirdiği 
bilûmum masraflar 2 400 000 
lirayı geçmemek üzere İcra Ve
killeri Heyeti karariyle ve 7044 

; sayılı Kanun gereğince verilen 
| tahsisattan karşılanır. 

j MADDE 4. — Lâyihanın 4 
| ncü maddesi aynen kabul edil-
I mistir. 

I MADDE 5. — Lâyihamı: 5 
| nci maddesi aynen kabul edil-
; mistir. 

(S . Sayısı : 19) 



m. 
Devlet Vekili 

/. Âkçal 
Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğh 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili 
.V. Gedik 

Hariciye Vekili 
F, R. Zorlu 

Maliye Vekili ve 
Koordinasyon V. V. 

H. Polatkan 
Maarif Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. tlen 
Ticaret Vekili 

Sıh, ve tç.. Mua. Vekili 
Dr. L. Kır dar 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Münakalât Vekili 
.¥. Kurbanoğlu 

Çalışma Vekili ve 
Ticaret V V. 

H. Şaman 
Sanayi Vekili 

Bas, - Yay. ve Tıırz. Vekili 

tmar ve iskân Vekili ve 
Sanayi V. V. 

M. Berk 
K (jordin-asyon Veki I i 



Devre : XI 
İçtima : 3 S. SAYISI 20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/40) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının 

Tetkiki Encümeni 
Esas No. 5/40 
Karar No. 2 

15 . XII . 1959 

Yüksek Eeisliğe 

Lira 

8 577 489 
34 524 727 
+ 

K. 

11 
31 

Mart 1959 başında bankada mevcut para. 
Mart, Nisan ve Mayıs 1959 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

43 102 216 42 Yekûn. 
18 642 569 34 Mart, Nisan ve Mayıs 1959 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para, 

24 459 647 08 Haziran 1959 başında bankada mevcut para. 
Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Mart, Nisan ve Mayıs 1959 aylara gider kâğıtları incelendi. 
Mart 1959 başında Ziraat Bankasındaki kalan para Mart, Nisan ve Mayıs '1959 aylarında Ziraat 

Bankasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan 
para çıktıktan sonra Haziran 1959 ayı başında Ziraat Bankasında' v24 459 647,08 lira kaldığı gö
rülmüş ve bankanın hergün gönderdiği hesap pus laları toplamı da buna uygun bulunmuş olmakla 
beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu anlaşıl
mıştır. 

Meclis Hesaplarının Mazbata M. Kâtip Murakıp 
Tetkiki Encümeni İsparta Bingöl Erzurum 

Reisi K. Demiralay E. Yıldız A. E,ryurt 
İstanbul 

F. N. Çamlıbel 

Adana 
M. Y. Mete 

Edirne 
S. Paırsoy 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
F. Taşkesenlioğlu 

Bolu 
Z. Dmışman 

Erzurum 
S. Erduman 

Erzurum 
B. Topcuoğlu 

Çorum 
F. Hacırecepoğlu 

Erzurum 
8. Kantarel 

Giresun 
A. N. Duyctyuk 

Diyarbakır 
T. C. Çubukçu 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
M. Özer 

istanbul 
M. Erdener 



2 — 
İstanbul 

M. Gürpınar 

Konya 
R. Birand 

Sivas 
İV. Yaraş 

İstanbul 
C. Ramazanoğlu 

Kütahya 
M. Özkefeli 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
S. Karayavuz 

Zonguldak 
H. Vhıs 

Kars 
A. Yeniaras 

Malatya 
M. Kartal 

Trabzon 
P. Samaç 

Kırklareli 
H. Yaman 

Mardin 
, §. Dursun 

Van 
S. Erdinç 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 20) 


