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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Bir

likleri hakkındaki Kanun tasarısının Çalışma 
Komisyonuna verilmesi kabul olundu. 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, is
tanbul Adalet Sarayı yangınında yanan bir 
dosya hakkındaki sözlü sorusu, soru sahibi bu 
Birleşimde de hazır bulunmadığından, düştü. 

Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin. mem
leketin ekim durumuna dair olan sözlü sorusu
na, Tarım Bakanı cevap verdi. 

Gündemde bulunan diğer sorular, ilgili ba

kan hazır bulunmadığından, 23 
Çarşamba Birleşimine bırakıldı ve, 

Oturuma son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob 

Ç. K. lncedayı 

Kâtip 
Kocaeli 
C. Aksu 

i n . 1949 

Kâtip 
Çorum 

N. Atalay 

İkinci Oturum 
(Kapalı) 

(Kamutay 23 . III . 1949 Çarşamba günü 
saat 15 te toplanacaktır). 

Soru 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlunun; 
Orman işletmeleri döner sermayesi ile, şimdi
ye kadar yaptırılan yapılara ve bu yapılarla 

teşcir için harcanan paranın tutarına dair 
olan sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir (6/287) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Avrupa memleketleri arasında ödeme 

ve Takas Anlaşması ile eklerinin ve bu Anlaş
manın geçici olarak uygulanmasına dair olan 
Protokolün ve mezkûr Anlaşmaya ek olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Kırallık Hükümeti arasında Ankara'da imzala
nan Anlaşma ve eki mektupların onanması hak
kında Kanun tasarısı (1/521) (Dışişleri, Tica
ret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

İsviçre Federal Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair imza edilmiş olan Anlaşmanın 
onanması hakkında Kanun tasarısı (1/522) (Dış
işleri ve Ulaştırma Komisyonlarına). 

Teklif 
3. — Konya Milletvekili Sedad Çumralı ve 

on dokuz arkadaşının, Kazanç Vergisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/155) (Tarım, Maliye ve Bütçe Komi*-
yonlanna). 

BİBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Atalay Akan (ürfa) 

«•••> 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Dr. Akü Muhtar 
Ozden'in öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/343) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar öz

den'in 12, I I I . 1949 tarihinde öldüğü, içişleri 

- 9 0 -
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Bakanlığından alman 15. I H . 1949 tarih ve 
23302 • 31/2857 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasına hür-
meten iki dakika ayakta saygı durucu yapılmasını 
teklif ediyorum. 

(Ayakta iki dakika saygı duruşu yapıldı) 

2. — Tokad Milletvekili Galib Pekel'in öldü
ğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/344) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tokad Milletvekili Ali Galib Pekel'in 

13. i n . 1949 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakan
lığından alman 15 . I I I . 1949 tarih ve 23302 -
56/2856 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle bildiririm. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasına hür* 
meten iki dakika ayakta saygı duruşu yapılma* 
smı teklif ediyorum. 

(Ayakta iki dakika saygı; duruşu yapıldı) 

4. —SBÇÎMLEB 

i. — Geçici bir komisyon kurulması 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanınındır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Efendim; geçen Ekim ayında 
Avrupa Ekonomik İşbirliğine dâhil 16 Devlet 
arasında imzalanmış olan ödeme ve Takas Anlaş
masının onanması hakkındaki tasarı, İngiltere 
ile aramızda mevcut bir ihtilâfın halli üzerine 
Yüksek Meclise sunulmuştur. Bu anlaşmanın, bu 
ayın sonuna kadar Yüksek Meclisten geçmesi 
lâzımdır. Bu sebeple tasarmm havale edilmiş ol

duğu Komisyonlardan bir geçici komisyon- teşki
lini rica ederim. 

Havale edilmiş olan Komisyonlar; Dışiş
leri, Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarıdır. 

BAŞKAN — Tasarı, gelen kâğıtların bir nu
marasında yazılıdır ve Dışişleri, Ticaret, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmiştir. 

Bu Komisyonlardan üçer arkadaş alınmak 
suretiyle bir Geçici Komisyon kurulmasını yük

sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Geçici Komisyon kurulması kabul olun
muştur. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan MİUevekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, metruk emvali fuzulen ellerine geçirenler 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemali Bayizit'in 
sözlü cevabı (6/274) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6/274 7 . I I I . 1949 

Tapu senedi haricinde kanun ve nizamata 
aykırı vesaikle tapu kaydına göre çok ucuz fi
yatla İskân Dairesinden Devlete ait emvali met-
rukeyi fuzulen ellerine geçirenler haklarında 
îskân İdaresince dâva açıldığı ve işbu dâvaların 
müruruzaman dolayısiyle reddedildiği söylen
mektedir. 

Devletin yüz binlerce altm değerindeki em
vali metrukesini haksız olarak eline geçiren bu 
zevat kimlerdir ? 

Bu kanunsuz vesaikle aldıkları emvali met-

rukenin cins ve kıymetleri nedir J 
Medenî Kanununumuzun iptal dâvası hakkın

daki 501 nci maddesinde (Suiniyet sahibi olan 
müddei aleyhe karşı iptal dâvası ancak otuz se
nenin geçmesiyle sakıt olur) denmektedir. Bu 
dâvalar müruruzaman serdedilerek reddedilmiş 
ise diğer kanuni yollara müracaat edilmiş midir? 
Halen ne durumdadırlar ? 

Başbakan taraf mdan sözlü olarak Meclis hu
zurunda açıklanmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğhı 

BAŞKAN — Alâkalı Bakan olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı cevap verecektir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Arkadaşı
mız Sinan Tekelioğlu'nun sualinde kanun ve ni
zamata aykırı vesaikle emvali metrukeyi ellerine 
geçirenler hakkında İskân dairesince dâva açıl-
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dığı ve bu dâvaların reddedildiği beyan edilmek
te, bu gibi emvali metrukeyi alanların kimler 
olduğu sorulmakta ve Kanunu Medeninin 501 
nci maddesi hükmünün bunlar hakkında neden 
tatbik edilmediği de ayrıca bir sual olarak sorul
maktadır. 

Soruda İskân dairesince dâva açıldığı yazıl
dığına göre, biz, istitraden, yapılan teffiz mua
melelerine ait İskân Dairesinin yaptığı iptaller 
ve bu iptaller dolayısiyle Maliye Bakanlığınca 
açılmış olan dâvaların kastedildiğini anlıyoruz. 

Malûmu âliniz olduğu üzere, 1925 ten 1931 e 
kadar Lozan Muahedesi hükümlerine ve Ankara 
itilâfnamesi esaslarına göre mübadillere, bırak
tıkları yerlerdeki gayrimenkul mallarına muka
bil Türkiye'de aynı kıymette mal verilmiştir, 
teffiz^edilmiştir. 1931 senesinde bir kanunla tef
fiz muamelelerine son verilmiş, teffizden ala
caklı kalanlara bono verilmiştir. 1936 senesinde 
İskân Umum Müdürlüğü Sağlık Bakanlığına 
geçtikten sonra, İskân Umum Müdürlüğü ve 
Maliye Bakanlığının uzmanlarından müteşekkil 
bir tasfiye komisyonu teşkil olunmuştur. Bu 
tasfiye komisyonunda, mübadillere ait bütün 
meseleler, 1945 senesinde tasfiye edilmiştir. 

Teffiz muameleleri yapıldıktan sonra bâzı 
mübadiller hakkında tasfiye komisyonları teşek
kül ettiği vakit, İskân Umum Müdürlüğüne bâzı 
ihbar ve şikâyetler vâki olmuştur. Yani bırak
tıkları yerlerdeki mallarının kıymeti, ibraz et
tikleri vesikalarda gösterdikleri gibi değil, daha 
dundur, burada daha çok mal almışlardır, diye. 
Bunun üzerinde tasfiye komisyonu gerekli tetki-
kat ve tahkikatını yaptırmış, Konsoloslarımız 
vasıtasiyle mahallerinde incelemelerde bulun
muş, alınan malûmatta, vâki şikâyetlerin büyük 
bir kısmının asılsız olduğu, ancak bir kısmının 
üzerinde yanlış beyan suretiyle fazla mal ikti
sap edildiği meselesi meydana çıkmıştır. 

Bunun üzerine İskân Genel Müdürlüğü ya
pılmış olan bu teffiz muamelelerini, hakiki kıy
metlerine kadar olan kısmını bırakmak, gerisini 
iptal etmek suretiyle, ikmal etmiş, bu olduktan 
sonra da tapuları iptal edilen gayrimenkullerin 
durumu, fuzulen Hazine evmalini işgal etmek 
mahiyetinde olduğu için, Maliye Bakanlığına 
bildirilmiş ve Maliye Bakanlığı Muhakemat 
Umum Müdürlüğü bu gibi eşhas hakkında dâ
valar açmıştır. Yalnız 1931 de ve bu teffiz mu-
ameleleriyle iskân mevzuatına taallûk eden 

1331 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesi mu
vacehesinde, kaz&i merciler, yapılan muameleleri 
müruruzaman kaydiyle reddetmişlerdir. 1331 
sayılı Kanunun dokuzuncu maddesi aynen şöy
le demektedir: (Mütefevvizlerin uhdelerinde bu
lunduğu ba taahhütname beyan eyledikleri em
val o miktarda olmadığı veyahut usulen uhde
lerinde emvali gayrimenkule bulunmadığı beş 
sene zarfında tahakkuk edenlerin istihkakların
dan fazla miktar emval ve vefatı halinde verese
sinden istirdat ve Dâhiliye Vekâletinin işariyle 
tapuları iptal olunacağı gibi bunlar hakkında 
16 Nisan 1340 tarih ve 488 numaralı Kanunun 
4 ncü maddesi ahkâmı tatbik olunur» demekte
dir. 

Kazai merciler bu maddeye istinat ederek 
yapılmış olan müracaatları zamanaşımı yönün
den reddetmişlerdir. Bu dâvaların bir kısmı 
kaybedilmiştir. Bir kısmı ise halen rüyet halin
dedir. Arkadaşımız Tekelioğlu'nun, kanuni 
Medeninin 501 nci maddesi zamanaşımını 30 se
ne kadar derpiş etmektedir, neye bu yola gi
dilmedi şeklindeki sualine gelince; bu madde, 
gene hukukçuların beyanlarına göre, ölülere ait 
hukuktan mütevellit dâvalar için muteber imiş. 
O kanunun maddesinin metni aynen burada 
yazılıdır. Fakat şahsan benim maddenin yorumu 
veya kastı üzerinde bir söz söylememe imkân 
yoktur. Şu kadar ki mahkemede kaybedilen dâ
valar temyiz edilmiş, temyiz bunları tasdik et
miş, tashihi karar yoluna müracaat edilmiş ve 
tashihi karar talepleri dahi reddedilmiştir. 

Bu gibi ihbar ve dâva açılma muameleleri pek 
çok olduğu için arkadaşımızın neyi ve kimi kas
tettiğini anlıyamadığımızdan ve hepsini teker 
teker huzurunuzda sayıp dökmeme maddetn im
kân bulamadığımdan mevzuu bu şekilde aydın
lattığımı umarak sözlerime son veriyorum. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Türkiye Devleti ile Yunanistan 
Devleti arasında Lozan'da yapılan muahede
ye göre Yunanistan'da mevcut olan türkleri 
Türkiye Ve alacağız, Türkiye'de mevcut olan 
rumları da Yunanistan'a vereceğiz. Bunlar ken
di memleketlerinden ayrılırken sahip oldukları 
gayrimenkulleri tapu kaydına göre tescil etti
recekler ve oradaki Mübadele Komisyonlarına 
tasdik ettirerek aldıkları vesaikle Yunanis
tan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanis
tan'a gideceklerdi, 
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Tabiî arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, 

Yunanistan'la bizim mübadeleye tâbi tuttuğu
muz ülke Selanik Vilâyeti, Yanya Vilâyeti, Ko
zana Müstakil Sancağı, Serfice Sancağı ve Gi-
rid Adası. Şimdi buna mukabil bütün Türkiye'
de ne kadar rum varsa, bütün Türkiye'deki 
rumlar gidecekler. Bunların Türkiye'de bırak
mış oldukları emval çok fazla olduğu için Yu
nanlılarla yapılan muahedede onlardan alaca
ğımız tazminata tekabül etmek üzere bir an
laşma yaptık. Türklerin Yunanistan'da bırak
tıkları mallara mukabil biz burada onlara gay
rimenkul verecektik. Yalnız, hepiniz biliyor
sunuz ki, istanbul Vilâyeti ile Garbî Trakya'
da Etabli telâkki edildiği için, oradaki türk-
ler ve İstanbul'daki, ramlara mukabil, onların 
karşılığı olarak malları tesbit edildi. Garbî 
Trakya'dan İstanbul'a hiçbir Yunanlı gitmez 
ama Garbî Trakya'dan gelenler çok oldu. İstan
bul'da bunlara bir şey verilmedi. Sonra, derhal 
bir İskân Kanunu yapıldı ve İskân Vekâleti te
şekkül etti. Muhacirler gelmeye başladı. On
ların getirdikleri tapu kayıtları tetkik edildi. 
Bunların miktarı çok olmuyordu. Nihayet 10 -
15 dönüm kadar bir şey tutuyordu. Bendeniz 
ozaman kaymakamdım ve bu iskân işlerini biz
zat yaptım. Ve bunun dçin çok kısa bir müddet 
verdiler. O kısa müddet zarfında eğer elinde 
tapu kayıtlan bulunan ve Mübadele Komisyo
nunun tasdikini hâvi evrak yoksa biz onlara 
ellerindeki evraka göre arazi, ev ve dükkân ve-

'üyorduk. Şayet hiç bir şey getirmemişse mü
badil ise ve eğer onlar zürra iseler nüfus başı
na bir miktar arazi re bir ev veriyorduk, eğer 
onlar esnaf ve sanatkâr iseler/ kendi sanatlarını 
yapmaları için bir ev ve bir dükkân veriyorduk. 

Arkadaşlar, onlar için tesbit edilen müddet 
1927 senesinde sona ermiştir, o vakit Devlet 

"bir kanun yaptı ve teffiz muamelesi hitama er
miştir dedi. Ondan sonra oyun başladı arka
daşlar. 

Bu oyun şöyle oldu; tabiî ellerinde evrakı 
inispit«leri ©lmıyan insanlar sevdaya düştüler, 
zengin olma hevesine kapıldılar. Kimisi zey
tinliğe sahip olacak, kimisi güzel arsalara 
sahip olacaktı, kimisi saltanatla yaşıyacak fa
kat Türk Milletinin İstiklâl Harbini yapmış 
olanlar sürünecekti. 

Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki; Türk Mil. 
l»ti dört taraftan düşman istilâsına uğramış 
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elinden silâhı alınmış topsuz tüfeksiz kalmış, 
mutlak olan esarete mahkûm edilmişti. 

Türk Milleti topsuz tüfeksiz bütün dünyaya 
karşı ilânı husumet etmişti, 

Arkadaşlar; bir gün cepheyi dolaşırken öl
müş zannettiğim bir arkadaşın yanına sokul
dum. 60 yaşında bir ihtiyardı. Ben ölmüş zan
netmiştim, meğer ölmemiş, ne yapıyorsun bu
rada dedim, «Paşam küçük oğlum harbde öldü, 
büyük oğlum da silâhı aldı cepheye gitti, belki 
o da ölürse silâh boş kalmasın diye bekliyorum 
diyordu.» 

Arkadaşlar, bu insan sefil ve perişan olarak 
açlıktan öldü. 

Yine bir arkadaşımın çiftliği1 ve binaları 
yandı emvali yağma edildi birçoklarının yandı 
ya - müruru zaman uğradı diye bu insanlara 
hiçbir şey vermediler. Onlar da diğer birçokları 
gibi sürünüyorlar. 

Yine arkadaşımın elleri ile, tırnakları ile top
rağı kazarak siper yaptı; çünkü kazma, kürek 
yoktu; onun da aç olarak öldüğünü gözümle 
gördüm. 

Türk Milleti İstiklâl Harbini kazandıktan 
sonra, Rumları memleketten çıkardıktan sonra. 

Müruru zaman varmış arkadaşlar; ana ka
nun dururken, o ana kanuna aykırı olarak vaz
edilmiş olan bir esasa göre müruru zaman mev-
zuubahis olur mu arkadaşlar? 

Pek iyi, bu adam memleketin mallarını 
aşırmış, hiçbir vesaike müstenit olmaksızın na
sıl olur? Böyle saçma iş olur mu! 

Sayın Bakanın buyurduğu gibi, bu iş mah
kemeye tevdi edilmiş. O adamları benden daha 
iyi bilirler. Bendeniz bir bir isimlerini söyliye-
bilirim. (Gürültüler) (Söyleyin sesleri). 

Evvelâ Bakan söylesin. Meclisten geçmiştir. 
Arkadaşlar, bu iş buraya gelmiştir. Komisyon 
o kanunun, o maddenin tefsirini kabul etmiş
tir. Encümen de tefsirini kabul etmiştir. En son 
komisyon, Bütçe Komisyonu kabul etmemiştir. 
Bütçe sözcüsü o kanunun o maddesinin tefsiri
ne mahal yoktur demiş tefsir edilmemiştir. Ka
nunun o maddesi muhtelit encümene verilmiş
tir. Şimdi B. M. M. nin mahzenlerinde ölüyor 
o teklif. (Allah allah sesleri). 

Hiç kimseyi kasdetmiyorum. Ne Demokrat 
Partiyi, ne Millet Partisini ve ne de Halk Par
tisini. Bu işten hepimiz mesulüz. Yalnız Halk 
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Partisi değil. Biz bu memleketin istikrarını tan- ] 
zim etmekte hepimiz elbirliği ile çalışmak zaru-
retindeyiz. 

Şimdi bakınız size isimlerini vereceğim bir
çok insanlar vardır. Biz çok iyi biliyoruz ki ; 
bir köyde 500 bin liralık mal sahibi insan ola
maz. Soruyorum, 500 bin liralık mal alan insan 
var arkadaşlar. (îsmi nedir sesleri) Evvelâ 
Vekil söylesin ben sonra söyliyeceğim. Bu iş 
gayet mühim bir iştir, öyle 15 dakikaya sığacak 
bir iş değildir. Türk Devletinin milyarları şu
nun bunun elindedir, arkadaşlar. (Söyle ismini 
söyle sesleri) 

Ben şimdi kapalı söyliyeceğim, Vekil onun 
ismini kendisi söylesin, çünkü mahkeme safa
hatından geçmiştir. 

Arkadaşlar, Selanik'te bir otel, bir han 300 
küsur bin altın lira kıymetinde. Tabiî bir te
reddüt oluyor ve bir ihbar vâki oluyor, Maliye 
Bakanlığına gidiyor bu kâğıt, Maliye Bakanlığı 
Hariciye Bakanlığı vasıtasiyle soruyor, Sela
nik Konsolosluğundan. Konsolos diyor ki ; Se-
lânikte bu isimde ne bir han ve ne de bu kadar 
yüksek kıymette otel vardır. 

Şimdi soruyorum, Sayın Sıhhat Bakanından? 
Acaba bu muamelenin bu şekilde tecelli etmesi 
doğru mudur? 

Adalet Bakanından soruyorum, mahkemeler 
nasıl olur da müruruzaman meselesini ortaya 
atarlar? Benim sorumla Sıhhat Bakanlığı alâ
kadar olmuş ve Bakanlık tam ve kâmil vazifesi
ni görerek isimlerini çıkarmıştır, vermiştir. Ama 
daha da çıkacak isimler vardır, Bunları da 
sormak en büyük hakkımızdır. 

Arkadaşlar; Millet bugün ne haldedir hepi
miz biliyoruz, arkasında bir balta, üzeri binbir 
yamalı bir vaziyette daha sabahın erken saat
lerinde odun kömür kırdıran diye bağırıyor. 
Aldığı bir liranın 20 kuruşunu da vergi olarak 
veriyor. Diğer taraftan bâzı insanlar Milletin " 
haksız olarak malını alıp lüks otomobillerle sal
tanat sürüyorlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Milleti
nin yegâne ve hakiki mümessilidir Bize düşen 
vazife hakikaten çok ağırdır. Bana seni öldü
rürler dediler. Ben hiçbir şeyden korkmuyo
rum. 30 sene evvel ben idama mahkûm olmuş 
bir adamım. 

Türk Milletinin hukukunu her zaman siya- j 
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ı net ve vikaye eden şu Meclisin bir ferdi ola

rak, onların bir uzvu olarak duyduklarımı doğ
ru ise sizlere arzetmek mecburiyetindeyim. 

Gelelim sadede (Gülüşmeler) Şimdi arka
daşlar, bu otel meselesi, han meselesi Koyuncu 
Salih Ağa'nındır. Eğer Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı bilmiyorsa kendilerine arzediyo-
rum. Aşağı yukarı bugünkü hesaba göre on 
sekiz milyon liralık malı vardır. Bunu durup da 
söylememek benim elimden gelmemektdir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bu 300 bin li
ralık malı almifi mı? 

SÎNAN TEKELIOĞLU (Devamla) — Almış. 
Konsolosluktan gelen malumat da mahkemeye 
gönderildi mi? Gönderilmedi mi? Bilmem. Fa
kat gitmiş olsaydı Türkiye Adliyesini elinde 
tutan o namuslu insanlar herhalde bu kararı 
vermezlerdi. Mahkemeye gidilmiştir. Fakat Ma« 
liyenin avukatı sesini çıkarmamıştır, öteki ta
rafın avukatı yalnız «Müruru zaman» de
miştir ve mahkemeden karar almıştır. Tem-
yİ2; Mahkemesine gidilmiş orada da aynı 
oyun oynanmış ve hüküm tasdik edilmiştir. 

Okuyacağım Sağlık Bakanı hukukçu olmadı-
ğı için okuyacağım. Ben hukukçuyum, fakat 
bu da yetmiyor. Bir de Yunan Hukukundan dip
loma almak icabediyor mu?. 

Müsaade ederseniz okuyacağım : Müruru 
zaman, îptal Dâvası. Yani tapuya yanlış olarak 
geçmiş olan muamelelerden dolayı tapu senedi 
almış olan insanların tapularının iptali için olan 
madde: 501 «îptal Dâvası, müddeinin tasarrufa 
ve bunların sebebine muttali olduğu günden iti
baren bir sene ve her halde vasiyetnamenin (...) 
tabiî vasiyetnamesi olacak, çünkü görüyorsunuz 
ki, yukarda vasiyetname kelimesi yoktur. «... . 
Vasiyetnamenin açılması tarihinden itibaren beş 
sene geçmekle müruru zamana uğrar». 

Eğeı tapu senedi vârise intikal ediyorsa tabiî 
bir vasiyetname olacaktır, bu vasiyetnamenin açıl
masından sonra beş senelik bir müddet mevcut
tur. Ama bu tasarrufun kanuna muhalif olma
ması şarttır. Bunun neresi kanuna muhalif değil
dir?. Kıpkızıl kanuna muhaliftir. Çünki Yunan'-
istan da şu kadar malım mevcuttur, işte evrakım 
diyecek, buna mukabil de komisyon ona -mal tah
sis edecektir. Eğer muamele böyle cereyan etmez
se her önüne geçen, gelecek benim şu kadar malım 
vardı diyecek, Türk milletinin malını taksim ede-

I cek. Bu kanuna aykırı değil de nedir? Maddeyi 
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okumakta devam ediyorum. (.... Tasarrufun but- | 
lamı gerek kanuna muhalefet ve «âdabı umumiye 
ye mugayeretten, gerek ademi ehliyetten neşet et- I 
sin; suiniyet sahibi olan müddei aleyhe karşı 
iptal Dâvası, ancak 30 senenin geçmesiyle sa
kıt olur». Şimdi bu, suiniyet sahibi değil midir? 
Kendi malı olmadığı halde Devletin malını zab-
tetmek istiyor ve karşılığında Selanik'teki ote
li gösteriyor. Oradaki konsolos diyor ki, Se
lanik oldu olalı böyle bir otel orada kurulma
mıştır. Buna kanuni demek, büyük bir hatadır. I 
Sonra «Müddeialeyhe karşı îptâl Dâvası ancak I 
30 senenin geçmesiyle sakıt olur.» 30 sene geç
medi. Butlan her zaman iddia edilebilir. Zanne
diyorum ki, hâkimler bizim düşündüğümüz gibi 
müstakil olmayıp yalnız kararlarında hür ve | 
müstakildirler. Ellerinde kanun olduktan son- I 
ra ona göre hareket etmek mecburiyetindedirler. 
Eğer kanunda sarahat yoksa o zaman hâkim, 
kendisini vazıı kanun yerine koyar ve vazıı ka
nun ben olsaydım ne şekilde hareket ederdim 
diyerek o suretle hareket eder. Kimse bu kanu
nu tefsir etmek hakkını haiz değildir. Ne mah
keme! temyiz, ne de başka birisi tefsir edemez. 
Ancak ve ancak B. M. M. tefsir edebilir. 

Büyük Millet Meclisi bunu tefsir edememiş
tir. îşin altından Çapanoğlu çıktığı için bırak
mıştır. 

Şimdi arkadaşlar; Eğer bu işleri hallü fasl 
etmezsek Türk milletinin huzurunda hepimiz 
mesulüz. Bakınız isim de söyledim. 

Gelelim öteki işe: Bir köylü 500 bin liralık 
mal almıştır. Zeytinlik hikâyesini hepiniz bil
diğiniz için onu söylemek istemiyorum. Sonra 
İstanbul'un emvali metruke meselesi. Arkadaş
lar, İstanbul'da en güzel arsaların ne suretle 
taksim edildiğini benden iyi bilirsiniz. Onun 
için söylemek istemiyorum. (Söyle, söyle ses
leri- öyle ise söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Sinan Bey, 15 dakika vaktiniz 
dolmuştur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, isterseniz burada bırakıp ikinci bir so
ru ile geleyim. ÇŞünki söyliyeceklerim çoktur. 
(devam devam sesleri) 

BAŞKAN — Kısa söyliyecekseniz müsaade 
edeyim. Değilse başkka soru ile geliniz. İstisnai 
muamele yapamam. 

SİNAK TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka- j 
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daşîar, öyle ise bırakayım, (devam devam ses
leri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Deva

ma müsaade eden heyeti umumiyedir, kanun 
mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Heyeti 
umumiye tüzüğe mugayir karar veremez. Siz 
kısa söyliyecekseniz devam edin, fakat uzun 
konuşacaksanız müsaade edemem, başka bir so
ru sorarsınız. 

Gl. REFET BELE (İstanbul) — Bu mevzu
lar konuşulmaz olur mu? Konuşsun. (Devam, 
devam sesleri; gen soru yap sesleri) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Reis 
beyefendi; bu milletin kanunlarım yapan Mec
lis bana devam et diyor, siz bu meclisten biri 
olarak sözümü kesiyorsunuz. Mevzuum bir kaç 
dakikaya sığacak kadar değildir. 

BAŞKAN — O halde lütfen kürsüyü terke-
diniz. (Gürültüler, devam etsin sesleri) 

Arkadaşlar; Sözlü soru münasebetiyle 15 
dakikadan fazla söz söylenemez; Tüzük hük
mü budur. Arkadaşımızın sorduğu sual çok 
mühimdir. Fakat ne olursa olsun, tüzük hüküm-
lerina riayet etmekliğimiz lâzımdır. Eğer Heye
ti umumiye bu müddetin tadili yolunda bir ka
naatte ise tüzüğün tadili derpiş edilebilir. 
Onun yolu ayrıdır. Bu itibarla burada konuşa
cak arkadaşların sözlerini ona göre ayarlamala
rı lâzımgelirdi. İkinci mesele için tekrar bir so
ru Önergesi verebilir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon) — Emsal 
vardır, evvelce bu şekilde devam edilmesine da
ir karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Bazan devam ettiği vâki olmuş
tur, devam ettirmemeye çalışıyoruz. (Sağdan 
gürültüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz konuyu olduğu gibi hulâsa 
ederek huzurunuzda arzettim ve dedim ki, İs
kân dairelerince teffiz muameleleri iptal edil
dikten sonra işin artık iskân cephesinden hiç bir 
ilgisi kalmaz. Emvali metrukeyi fuzulen işgal 
edenler hakkında ne gibi umumi hükümler cari 
ise bu hükümlere uyularak, teffiz muamelesi ip
tal edilerek, keyfiyet Maliye Bakanlığına bildi
rilmiş, Maliye Bakanlığı da dâva açmış, fakat 
dâvalar kaybedilmiştir. Mahkemenin verdiği 
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bu kararı Temyiz de tasdik etmiştir ve vâki olan 
tashihi karar talepleri de reddedilmiştir, dedim. 

Bir taraftan hukuk devit tiyiz deriz. Büyük 
Millet Meclisi kanun ısdat' eder, bu kanunlara 
dayanarak müstakil, muhtar mahkemelerimiz 
karar verir, o kararlar her türlü mercilerden 
geçer, ondan sonra Kanuiu Medeninin 501 nci 
maddesinde 30 seneye -katUu* zamanaşım hükmü 
vardır, niye. bu yönden bu iş takip edilmedi su
aline mâruz kalırız. Tekrar ifade edeyim, ben
deniz hukukçu değilim. Yalnız Kanunu Medeni
nin 501 nci maddesi hükmünün, miras sebebi ile 
istihkak dâvalarında cari olduğunda, hemen he
men temas ettiğim bütün hukukçular müttefik
tirler. Arkadaşlar hassasiyet gösterdiler. Hükü
metin de bu mevzuda, lâakal kendileri kadar, 
hassasiyet gösterdiğine emin olsunlar. Ancak bu 
hususları halledecek merci, Büyük Millet Mecli
sidir. Bu iş yorum yolu ile Büyük Millet Mecli
sine gelmiştir, örtbas edilmiştir, çünkü altın
dan çapanoğlu çıkacaktır, şeklindeki ifadeleri 
ile, zamanın Büyük Millet Meclisinde bulunan 
hemen hemen bütün arkadaşları töhmet altına 
sokmuş bulunuyorlar. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hâşa. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr, KEMALİ BAYİZİT (Devamla) — Bendeniz 
bunu asla kabul etmiyorum. Meclisin tatil döne
mine rast gelmiştir. Kadük olmuştur. Tekrar 
sevk edilmiştir. Komisyonlarda müzakeresi ya
pılırken yine kadük olmuş vaziyettedir. 

Yorumu sevk eden İskân Umum Müdürlüğü, 
yani Sağlık Bakanlığıdır. Biz bu beş senelik za

manaşımını idari bir iptal kararı mahiyetinde 
telâkki etmişizdir. Böylece beş sene geçtikten 
sonra umumi hükümlere girerek zamanaşımı 
derpiş edilmiştir, mütalâasında bulunduk. 

Fakat mesele heyeti umumiyeye geldiği va
kit uzun uzadıya münakaşalar olmuştur. Mesele
nin bir kere daha Adalet Komisyonunda tetkik 
edilmesi için yeniden Adalet Komisyonuna gön
derilmiştir, Mesele de böylece kadük olmuştur. 
Mâruzâtım bu kadardır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Me
sele halledilmemiş olarak kalmıştır. Sayın Ba
kanın ifadesinden de açıkça böyle anlaşılıyor. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, kısaca arzedeyim, bu beş senelik zaman
aşımı teffiz muamelesi hitama erdiği içindir. 
Yani o zamandan sonra vâki olacak müracaat-
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I 1ar kabul edilmez demektir. Halbuki butlan dâ

vası için tatbik edilecek olan, arzettiğim mad
dedir. Ben de hukukçuyum, böyle anlıyorum. 
Acaba başkaları bunu başka türlü mü anlıyor? 

Şimdi arkadaşlar, gelelim ikinci meseleye. 
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Çapanoğlunu 

izah edin. (Gülüşmeler). 
SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Mec

lise gelmemiş değildir, bu bir encümenden çık
mış, ikinci encümenden çıkmış, Meclis burada 
karar vermiştir, Bütçe Komisyonu Sözcüsü bu
rada şiddetle muarız kalmış ve demiştir ki; bu
radaki mürur zaman; müracaat ve muamele 
müruru zamanıdır, iptal müruru zamanı değil
dir. Meclis bunu kabul etmiş, böylece encümen
lere havale etmiş, orada uyumuş. Burada Mec
liste değil. Onun için Meclisi bendeniz hiçbir 
zaman ittiham edemem. Acaba hangi milletve
kili bu kadar tecavüz edene karşı dursun. Buna 
imkân var mı? (Gürültüler). 

Şimdi gelelim köylüye; Antalya'dan başlıya-
rak İzmir sahillerine gelinceye kadar, bendeni* 
Fethiye Kaymakamı iken, Avukat Celâl isminde 
bir zat bana geldi.*Elinde beş on kişiye ait maz
batalar, Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya demiş ki; 
bunları ona götür, dosyalarını o tetkik etsin. 
Ben: Bu dosya ve vesaikle teffiz olmaz, buna 
imkân yoktur dedim. Sonra Avukat Celâl efen
di bunların hepsini almış. Arkadaşlar, bunları 
burada bırakalım mı? 

ATIF ESENBEL (Malatya) — Kim! 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Kim 

olduğunu bilmem. 
ATIF ESENBEL (Malatya) — Koyuncu Sa-

liha hanım mı? Yoksa Salih ağa mı? 
SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sali-

ha hanım koyuncu olur mu? Kadından çoban 
olmaz, koyuncu Salih ağadır, Rica ederim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Belki soyadı 
koyuncudur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, sonra istanbul'daki Defteri Hakaniye 
müracaat ediyorlar. Defteri Hakaniden yüz se
ne evvelki kayıtları çıkarıyorlar. Meselâ Sela
nik civarında her hangi birisinin çiftliği varmış, 
satmış, iş böyle olmuş. Fakat yüz, yüz elli sene 
evvelki kayıtlarla emval alanlar çoktur arka
daşlar. Köylüler de köylü diye alıyor, o da çift
liğin sahibiyim diye tekrar bütün köylülerin 

I malları kadar mal alıyor. 
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Halbuki elimizdeki iskân Kanununa göre, I 

yalnız Yunanistan'dan teffiz komisyonu tara
fından tasdikli getirdiği evraka müstenit olarak 
t£ffi2 muamelesi yapılır, iskân Umum Müdürlü-
ğü bunu benden çök daha iyi bilir. Beş ön ki
şinin tasdikiyle senin bu kadar malın var diye 
mal vermek bilmem ne dereceye kadar uygun
dur? 

Akşehir'de bir zat, ismini icabederse veri
rim. (Ver ver sesleri) Kendisi bir köylüdür, 
Vodina'nın Tugman Köyündendir, Akşehir'de 
altında dükkânları bulunan bir otel almıştır, 
Ilgın'dan kıymetli tarlalar ve bir değirmen al
mıştır. Konya'da Terkenli diye mâruf olan ve 
altında on üç dükkânı bulunan bir otelin 3220 
hissesinden 2000 hissesini almıştır, bu köylü. 
Karaman'dan aynı kıymette bir otel almıştır. 
Ondan sonra o da yetmemiş, Mersin'den de al
mıştır. Bırakalım mı? Bu köylünün on dönüm 
tarlası varmış, bu köylü buna mukabil 500 bin 
liralık emlâk almış." Otelin kıymetini herhalde 
Konya Milletvekilleri çok iyi bilirler, yüz bin 
liradır. Arkadaşlar, bu ne kadar zengin bir 
köylü? Halbuki oradaki tarlasının hepsini sat
san 3000 lira etmez. Refet Paşa çok iyi bilir, Çün
kü orada Jandarma kumandanlığı yapmıştır. 

Daha söyliyecek birçok şeyler var. 
Sonra arkadaşlar, iskâna tâbi zavallı ve kim

sesiz olan biçare köylülerin de bir kısmına elle
rindeki tapu kayıtlarına göre emval verilmiş, bir 
kısmı da iskânı âdiye tâbi tutulmuş, emval ala
madıklarından dolayı böyle hâlâ müstahsil va
ziyete geçemiyen birçok muhacirler var. Bunla
rın da birçok müracaatları var, isimleri de ben
de mahfuz bunların. j 

Sonra, bir zaman zengin zeytinlik mmtakası j 
olan Edremit, Bandırma civarına gitmiştim. 
Oradaki Emvali metrukeye ait zeytinliklerin de 
ne surutle alındığını oradakilrden dinledim. 

Müzayedeye bu zeytinlikler çıkarılmış, mü
zayedeye iştirak eden insanların müzayedede 
bulunmamasını temin için bu talipler polis 
dairesine çağrılmış, onların hüviyetleri tesbit 
edilmiş ve o meyanda da münakaşa ve müza
yede hitama ermiştir. Bu zeytinlikler de bizim 
yeni zenginlerimize intikal etmiştir. Bunları 
sormak, acaba Türki Milletinin ve onun mümes
sili olan biz Milletvekillerinin vazifesi değil 
midir? Onun için bendeniz memleketin çok 
namuslu ve çok şerefli bir şahsiyeti olan Sayın I 

- 9Î 

.1*49 0 : 1 
Başbakandan rica ediyorum; bu işi hallü fas
letmek için Maliye, Ticaret ve iktisat Bakanlık
larından bir heyet kursunlar, bu iskân işleri 
baştan aşağı tetkik edilerek böyle kanunsuz ya
pılan bu iptal dâvalarının, müruruzaman vâki 
olmuş diye reddedilmiş olanları, kanun yolları
na müracaatle halletsinler, her yerde aranan 
bu müruruzaman meselesini kökünden halletsin
ler. Filvaki B. M. Meclisi nasıl hükümdarlar 
için bir kanun yapıp onların mallarını ellerin
den almışsa, zamanı geldiği vakit bu şekilde 
hareket eden insanların elinden mallarını almak 
kudretini haiz. Benim söyliyeceklerim bundan 
ibarettir. 

2. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-
tn, çocuk, doğum ve ölüm durumu hakkındaki 
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr: 
Kemali Bayizit'in sözlü cevabı (6/282) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6/282 

3 Mart 1949 tarihli Ulus gazetesinin ikinci sa-
hifesinde : (Nüfus çoğaltmak için geniş tedbir-
ler alınıyor, çocuklarda ölüm nispeti çok azal
dı) başlıkları altında yazı1 an bir yazıda : 

«Resmî makamlara göre 1945 ten sonra ve 
bilhassa son bir yıl içinde doğan çocuk nispeti 
800 000 i geçmektedir. 1943 ve 1944 yıllarında 
doğan çocukların yüzde yetmiş biri öldüğü hal
de geçen yıl bu nispet yüzde elliye düşmüştür.» 
denilerek hastalık sebepleri ve bunlara karşı 
alman tedbirlerden bahsedilmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu ra
kamlara karşı mütalâası nedir. 

Türkiye'de bir senede doğum nispeti, ölüm 
nispeti ne kadardır, ölenlerin ne kadarını çocuk
lar teşkil etmektedir? 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bun
lara sözle cevap vermelerini rica eder, saygıla
rımı sunarım. 15 . I I I . 1949 

Kırklareli Milletvekili 
Fuad Umay 

SAĞLIK VE SOSYAL YARIM BAKANI Dr. 
KEMALİ BAYlZlT (Mâraş) — Sayın arkada
şım Kırklareli Milletvekili Fuad Umay, üç tarih
li Ulus gazetesindeki bir yazı dolayısiyle 
ölüm, doğum meseleleri ve bilhassa çocuk ölümü 
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hakkında sual sormaktadır. Peşinen arzedeyim 
ki Ulus gazetesinde çıkmış olan bu yazı ne be
nim, ne Müsteşarın ve ne de neşriyat yapmaya 
yetkili Neşriyat ve Propaganda Müdürünün be
yanı değildir. 

Yurtta nüfus hareketleri iki elden istatistiğe 
raptedilmektedir. Birisi, Başbakanlığa bağlı is
tatistik Genel Müdürlüğü ki 25 il merkezinde 
ölüm ve doğum vukuatını tesbit ederek nispetler 
kurmakta ve buna kıyasen ölüm, doğum nispeti 
hakkında ihticaca sâlih rakamlar meydana ge
tirmektedir. 

Diğeri de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
30 ilde 7322 köyün 3 milyon nüfusu üzerinde 
doğan ve ölenlerin istatistiğini tutmakta ve bir 
sene sonunda bunlardan çıkardığı netice ve nis
petlere göre bir hükme varmaktadır. 

Sıtma savaş bölgelerinde, elde ettiğimiz ra
kamlar ve tesbit ettiğimiz istatistiklere göre, 
1934-1938 seneleri arasında doğum nispeti 40 
ilâ 45 olarak tesbit edilmiştir. Bu hesaba nazaran 
senede 750 - 800 bin doğum olduğu tahmin edil
mektedir. Gazetedeki 1943 -1944 yıllarında do
ğan çocukların % 71 inin, geçen yılda da % 50 
sinin öldüğüne dair çıkan yazının hakikatin ifa
desi olduğunu zannetmiyoruz. Ve bunun oraya 
nasıl geçtiği hakkında da bendeniz takipte bulun
dum, bu haberin yanlış olarak nereden aksetti-
rildiğini de öğrendim. Ulus müessesesinden de, 
benden, müsteşarımdan ve neşriyat müdüründen 
başka bu nevi beyanatı vermiye yetkili olmıyan 
eşhas eli ve diliyle yapılacak beyanatı neşretme
melerini rica ettim. Dr. Ahmet Hâmit Selgili 
bu hususta işhat ederim. 

Bu ciheti tebarüz ettirdikten sonra 1934 se
nesinden bu tarafa sıra ile tesbit ettiğimiz rakam
lar ve nispetleri arzedeyim : 

1934 te 1000 canlı doğumda 96, 1935 te 125, 
1936 da 142, 1937 de 159, 1938 de 161, 1939 da 
154, 1940 da 135, 1941 de 128, 1942 de 83, 1943 
te 112, 1944 te 105, 1945 te 78, 1946 da 75 ve 
1947 senesinde 79 olarak tesbit edilmiştir. Bun
lar bin doğuma nazaran ölüm nispetleridir. Bu 
rakamlar 1934 -1938 seneleri arasında, senede 
doğan takriben 800 bin çocuğa mukabil, senede 
artışımızın ancak 200 - 250 bin civarında olması 
düşünülerek aradaki farkm yani 500 - 600 bin 
kişinin yanlış olarak hep çocuk ölümleri zanne
dilmesinden galat olması muhtemeldir. Bundan 
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çıkardığı netice ile çok hatalı bir rakam olarak 
bunu % 51 olarak ifade etmiştir. Halbuki 
500 - 600 bin ölüm umumi Ölüm nispetidir. Dün
ya istatistiklerine nazaran, sayın arkadaşım da 
bilir ki, umumi ölümün ancak % 20-25 i bir 
yaşında ve bir yaşından aşağı olan çocuklardakv 
ölümlerdir. Bu hesaba nazaran bizim 1947 deki 
binde 79 ölüme aşağı yukarı uymaktadır. 

Türkiye'de sıtma savaş bölgelerinde % 100, ki 
köylerdeki nüfusun 3/4 üne yakın kontrol altın
dadır. 1947 senesinde doğum nispeti 27,5 a düş
müştür. Bunun da sebebi genç neslin silâh altında 
bulunmasıdır. Yine bu bölgelerde 1938 de % 
25,2 olan ölüm nispeti 1947 de 11,1 e kadar düş
müştür. 

Elimizdeki istatistik! malûmat bundan iba
rettir. Arzettiğim gibi bu yanlış beyanı belki tas
hih edebilirdik, tekzip edebilirdik. Bizden böyle 
birşey çıkmamıştır diyebilirdik. Fakat malûmu 
âliniz o zamanlar bütçe görüşmelerinden ve ça
lışmalarından yeni çıkmıştık, diğer işlerin de 
ağırlığı altında bu, yapılmıştır. Bu ihmali şah
san bendenizin yapmış olduğumu arkadaşım ka
bul etsin, Sağlık teşkilâtının verebileceği malû
mat budur. Bu gibi yanlış statistikî malûmatın 
verilmemesinin temini için de rica ettim, gereken 
her türlü tedbiri aldım. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Kıymetli 
arkadaşımın beyanlarına çok teşekkür ederim. 

Kendilerinin de ifade buyurdukları gibi, biz
de doğum nüfusumuza nispet edilirse aşağı yu
karı senede 800 000 doğum olmaktadır. • 1935, 
1940 ve 1945 te yapılan nüfus sayımlarında hiç
bir zaman bu artış nispeti % 30 dan yukarı çık
mamıştır. 

Şimdi elimizde, malûmu âliniz iki cihet var
dır; ölüm nispetinin mevcudiyeti ve rakamı, 
bir de artış nispeti. Bu ara yerde mühim ra
kamlar ifade edilmemektedir. Kıymetli arkada
şımızdan çok rica ediyorum, bizde çocuk ölümft 
çok acıdır. Bunun için bu meseleyi daha iyi 
tetkik edecek olurlarsa alınacak netice çok iyi 
olur. Ozaman Meclisi Âli de bu meseleyi çok 
önemli olarak ele alacaktır. Ben Sağlık Baka
nından bunu çok rica ediyorum ve kendisine 
bu hususta da muvaffakiyetler temenni ediyo
rum. 
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3. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'

ın, Etibank tarafından Zonguldak'ta yaptırıl
masına karar verüen liman inşaatı hakkındaki 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Said 
Barlas'ın sözlü cevabı (6/283) 

Yüksek Başkanlığa 
16 . III . 1949 

Aşağıdaki sorularınım Ekonomi Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Etibank tarafından, Zonguldak'ta yapılma
sına karar verilen liman inşaatının bir ecnebi 
firmaya verilmek üzere olduğu öğrenilmştir: 

1. — Bayındırlık Bakanlığı aynı ehemmiyet 
ve büyüklükte olan Trabzon ve Ereğli Limanla
rını muvaffakiyetle başarmakta olduğuna göre 
bu işin ecnebi bir firmaya verilmesi sebepleri 
nelerdir? 

2. — Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta 
olan limanlardaki fiyatlara nazaran ecnebi fir
ma fiyatlarının iki misli civarında olduğu doğ
ru mudur? 

3. — Bu limanın ecnebi firmaya yaptırılması 
için mücbir sebepler varsa, projelerin, fiyatların 
ve anlaşmaların Bayındırlık Bakanlığının tet
kik ve tasvibine sunulması düşünülmekte midir? 

Burdur Milletvekili 
Ahmed Ali Çınar 

EKONMÎ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
aAtD BARLAS (Gaziantep) — Efendim, yek-
nazarda çok vazıh gibi görülen suali iki defa 
okuyunca ben doğrusu tereddüde düştüm. 

Ortada, bu ayın 25 inde yapılacak bir ihale 
varken, yani henüz ihale edilmemişken Ahmet 
Çınar arkadaşım Zonguldak'ta yapılmasına ka
rar verilen liman inşaatı niçin ecnebi bir firmaya 
veriliyor, diye sual soruyorlar. Halbuki daha 
evvel bana gelip hususi şekilde böyle bir ihale 
yapılmış mıdır? Diye sorsalardı, yapılmamıştır 
derdim. 

Arkadaşım acaba bu şekilde Ereğli ve Trab
zon inşaatını ypan firmaya, Zonguldak inşaatı
nı da mı verelim? Demek istiyorlar. Böyle bir 
inhisarcılık olur mu? Esasen Zonguldak limanı 
henüz ihale edilmiş değildir, ayın 25 inde ihale 
edilecektir. 

Sonra ben bu şekil suallerin, ihale yapılmadan 
evvel , Millet Kürsüsünde mevzuubahis edilmesi-
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I nin, bu ihaleye giren adamlar üzerinde müspet 
I yerine menfi bir tesir yapacağına kaani bulunu-
I yorum. Kaldı ki bu memleket inşaata ve imara 
I muhtaçtır, vaziyet böyle iken, ecnebi Türk, Türk 
I ecnebi gelecek her firmaya kapımız açıktır. Han-
I gisi daha ucuz, daha iyi yapacaksa onlardan 

Türk limanlarının, inşaatında ve madenlerinin 
işletilmesinde bize yardım ellerini uzatmalarını 
istiyeceğim. (Bravo sesleri) Binaenaleyh bu gibi 
hususlarda, niçin Türk firmasına vermiyor, ni
çin ecnebi firmaya veriyorsun? Diye değil de, ni
çin gecikiyorsun? Diye bir sual beklerdim. 

Bugüne kadar Zonguldak limanı ihaleye ve
rilmiş değildir. Üzerinde hassasiyetle durduğum 
ve emir verdiğim, bu limanın teknik şartlarla 
ihalesinin yapılması olacaktır. Bunun en iyi ve 
fennî şeraitle yapılmasını Etibanktan bekliyorum. 

Sordukları İkinci sual; Bayındırlık Bakan
lığı ile temas ediyorlar mı? Diyor. 

Orada Rıza isminde bir zat varmış, bidayette 
plânların hazırlanmasında onun mütalâasından 
istifade ettiğimiz gibi, bütün plânlar hazırlanıp 
bu işe ait ecnebi firmalardan teklif edildikten son
ra, onun mütalâasını da almak istedik. Zongul
dak'm hususi ehemmiyeti olduğu, amortisman he
sapları da normal hesaplar olmadığı ve bu iş 
maden yüklemekle alâkadar oduğu için bu işin 
külfetini Etibank ve Zonguldak işletmesi üzeri* 
ne almıştır. Bunun hesabı da 2-1-2=4 gibi alel
ade bir tahmil, tahliye işi değildir. Ancak istih
sal edilen maden kömürü bakımından Zongul
dak limanı lâzımdır; hinterlandı olan bir yer de
ğildir. Binaenaleyh mahiyeti bakımından ne 
Trabzon, ne de Ereğli limanı ile kabili kıyas de
ğildir. Bu vesile ile arkadaşlar, kürsüden tekrar 
ediyorum, bugünkük Hükümette iktisadi işler
den sorumlu bir Bakan sıfatiyle söylüyirum: 
Ecnebi firmalarla, Türk firmaları arasında as
la bir tefrik yapmak niyetinde değiliz. Memleket 
hayrı için ve memleketin iktisadi, tekniği ve kal
kınması bakımından gelecek Türk ve ecnebi fir
malara müsavi şartlar altında kapımız açıktır. 
(Soldan Bravo sesleri) 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Efendim, 
Sayın Bakan benim sözlü sorumdan biraz alın
mışa benziyor. Halbuki, sorumun mahiyeti ta
mamen yapıcıdır. Bir yanlışlığı önlemek içindir. 
Vâki olmuş bir hâdiseden ziyade, vukuundan en
dişe ettiğim ve on - on beş milyon zarar tevlit et-

1 m'esi muhtemel bir hâdiseyi önlemek maksadiyle 
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huzurunuzda Bakana malûmat yermek için bu 
soruyu verdim. 

Denebilir ki: Bakanla gidip şahsan görüşsey-
din. Fakat huzurunuzda bu on - on beş milyon li
rayı mevzuubahis etmemin, takdir buyurursu
nuz ki, ehemmiyeti vardır ve huzurunuzda ken
dilerine hitap etmem elbette faydalıdır. Kendileri
nin hâdiseyi tamamen ters aldıklarını ve onun 
için heyecanlandıklarını zannediyorum. Bu ar-
zettiğim işin ölçüsü on - on beş milyonluktur ve 
memlekete bu kadaır bir fayda sağlamak için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bundan sonra hâdiseyi şöylece huzurunuzda 
arzedeceğim : 

Şimdi Zonguldak'ta bir liman yapılmasına 
karar verilmiş. Zonguldak'ta yapılacak olan 
bu limanın projeleri hazırdır. Proje için diye
ceğim bir şey yoktur. Fakat projenin tatbiki 
meselesi yani işi kime yaptıralım, nasıl yaptı
ralım meselesi . . . . Bir Holânda firması 
ile temasa geçilmiştir, biz ecnebilere iş 
vermiyelinı, demiyorum, ecnebi firmalara fazla 
para vermiyelim, diyorum. Kendimiz bunu 20 
milyon liraya yaparken bir ecnebi firmaya bu
nu 30 milyon liraya vermiyelim. Konuşma ze
mini olan Holânda firmasının teklifleri, Dev
letin halen yapmakta olduğu Ereğli ve Trabzon 
limanlarının fiyatlarının aşağı yukarı iki mis
lidir. Ben bunu öğrenince gittim, Etibank 
Umum Müdürlüğü ile temas ettim. Dedim 
ki, - politik bir münakaşa olsun diye huzuru
nuzda arzetmediğimi izah için söylüyorum. 
Bayındırlık Bakanlığı ile temas ettiniz 
mi? Çünkü orası Holânda firmasının fiyatının 
yarısına inşaatlarını devanı ettirmektedir. Bu 
inşaatlar da hemen hemen Zonguldak Limanı
nın aynıdır, gerek büyüklük ve gerek ehemmi
yeti itibariyle, hattâ Ereğli Limanı Zonguldak'
tan daha büyüktür. Şartları, hususiyetleri de 
aynıdır, bu iki misli fiyat ortada olduğuna gö
re, acaba Bayındırlık Bakanlığı ile temas etsey-
diniz, fiyatları tesbit ettikten sonra, konuşma
ları o istikamette tevcih etseniz, memleket de 
bu kadar zarar görmese daha iyi olmaz mı? 
Veya aynı zamanda bu ecnebi firma fiyatı da 
daha aşağı indirse, dedim. Aldığım cevap şu ol
du: Bu bir emrivakidir. Biz bunu bu firmaya 
yaptırmak durumundayız. Maamafih bir 
kere de Bayındırlık Bakanlığından bunu sora
rız dediler, 
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EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 

SAİD BARLAS — Liman Yaptırılması işi.. 
AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) — Lima

nın Holândalılara yaptırılması karşısında bir 
Türk vatandaşı ve bir Milletvekili sıfatiyle, bu 
10 - 15 milyon liralık bir meseleyi huzurunuza 
getirmekle vazifemi yapmış oluyorum. Bundan 
dolayı vicdani bir huzur duymaktayım. (Sağdan 
bravo sesleri). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bir 
Milletvekili mütaahhitle mi konuşsun? 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşma
yın. 

AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, fiyatları takdim ediyorum. Bayın
dırlık Bakanlığının, Devletin aynı ehemmiyette 
olan ve hattâ daha ileri bulunan Ereğli Limanı 
fiyatlariyle Holânda firmasının teklif ettiği fi
yatların mühim kalemlerini huzurunuzda arze-
diyorum. Fiyatlar aşağı yukarı iki misli civa
rındadır. Ve bu da heyeti umumiyesi üzerinde 
10 - 15 milyon lira farketmektedir Taş dikleri 
yapmak için. Eti Bankın vermek üzere olduğu 
Zonguldak Limanının hacmi 900 bin ton, Ho
lânda firmasının teklif ettiği fiyat vasatı ola
rak ton başına on liradır, 

Ereğli limanı için Bayındırlık Bakanlığının 
yaptığı inşaat bir milyon iki yüz bin ton. Bu
nun fiyatı ton babına beş liradır. (Mesafe ne ka
dar sesleri) Mesafe Eti Bankta daha müsaittir. 
O hususları da tetkik ettim. Sayın Bakan, Ba
yındırlık Bakanlığı ile tema* ederlerse benim ne 
derece haklı olduğumu ve memlekette ne derece 
faydalı olduğumu takdir buyuracaklardır. 

Sonra, drenaj yani denizden toprak hafri
yatı. Hafriyat da milyonlar tutuyor Devlet bu
nun metrekübünü 76 kuruşa yaptırmaktadır ve 
bunun %15 de tenzili mevcuttur. Firmanın tek
lifi ise 210 kuruştur. Bu onun üç mislidir. Bü
tün bunlar toplana toplana heyeti umumiye üze
rinde 10 - 15 milyon lira farketmektedir. Sonra 
da bu paranın yarısının döviz olarak dışarıya 
çıkması kaydı mukavelede vardır. Zaten bu nok
tadan anlaşılıyor ki, firma %50 sini kâr olarak 
dışarıya çakaracağmı tesbit etmiştir, inşaat be
deli olan 27 milyonun yanında ayrıca elektriği 
bedelsiz olacak ve sosyal yardımlar diye birta
kım yardımlar için de külfet altına girmekteyiz. 
Bütün bunların yanında da, mukavele mucibin-
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ce, vergi vermiyecek, yani mütaahhitlerin tâbi j 
olduğu vergiye tâbi olmıyacak. Bütün bunları i 
toplarsak bir hayli yekûn teşkil etmektedir ve j 
btt suretle bu limanı bize 30 000 000 liraya mal- j 
edeceğiz. Bunun da %50 si dışarıya çıkarılaca- j 
gına göre, demek ki, 15 milyon liralık bir do- | 
vizin dışarıya çıkarılmasını kabul ediyoruz. Dö- ] 
vizin memleketimiz için kıymetini de elbette j 
takdir buyurursunuz. 

Sonra bu kadar fedakârlıkların niçin yapıl- i 
dığmı düşünüyorum; acaba bu parayı biz beş j 
on senelik bir vâde ile mi ödiyeceğiz? Bakıyo- j 
mm, hayır, her ay parayı ödiyeceğiz, %50 si j 
Türk parası, %50 si döviz olarak. Acaba acele 
yaptırmak istiyoruz da ondan mı? Diyorum, ha
yır, dört senelik bir müddet verilmiştir. O hal
de bu da değil. Bunun bâzı hususiyetleri var da 
biz bunu yapamıyor muyuz? dîye düşünüyorum, 
buna da hayır, çünkü Ereğli Limanını Bayındır
lık Bakanlığı yapmakta ve başarmaktadır. İşte re
simleri, bu yıl fırtınada birçak gemiler bu li
manlarda barmmışlardır; önümüzdeki yıllarda ı 
da bitecektir. Binaenaleyh yapamayız gibi bir1 

mahzur da varit değildir. Şu noktayı tesbit de 
etmek istiyorum. 

Demiryollarını yaptığımız zamanlarda bu 
deJttiryollarını yapacak ecnebi firmalar getir
dik ve bu ecnebi firmaları Devlete prezante 
e4en insanlara komisyonlar verdik. Daha bir 
veya ifcl ay önce gazetelerde münakaşasını oku
dunuz, 1939 dan evvelki ölçülerle bir zata bir 
milyon 36 bin lira komisyon verilmiştir. Bu hu
susu bundan tamamen tecrit ediyorum, fakat 
ifade etmekten de kendimi alamadım, bunu da 
tesbit etmek durumundayım. 

Sonra .mücbir bebep olarak da başka birşey 
bulamıyorum, bunu bir hesapsızlığın neticesi 
olarak kabul ediyorum. 

Nihayet rasyonel ve koordine bir çalışmadan 
bahsediyoruz. Bu meyanda bütütn inşaatların 
Bayındırlık Bakanlığında temerküz etmesi te
mayülü mtita&ddit defalar arkadaşlarca izhar 
edilmiş bulunmaktadır. Hâdise- böyle iken hiçbir 
ihtisası olmıyan bir bankanın bu kadar işin pro
je ve ihalelerini yapmasını ve fiyatların mâku-
liyetini hiçbir yere danışmadan bir firmaya ver
miş olmasını kavlimizle fiiliyatımızın birbirine 
uymaması peklinde alıyorum. (Sağdan doğru 
şeşleri) 

Sayın Bakan dedi ki: Rı^a Bey isminde bir 
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mütahassıs varmış, o da bu konuşmalarda bu
lunmuş. Rıza Bey, Bayındırlık Bakanlığı değil
dir. Hiçbir resmî sıfatı olmadan bu konuşmada 
bulunması birşey ifade etmez, bizim için de bir 
teminat sayılmaz. 

Netiee olarak Bayındırlık Bakanlığına ve
rildiği takdirde Bakanlık bu işi ya kendisi ya
pacaktır veyahut da bir ecnebi firmaya vere
cektir. Kendisi yaptığı takdirde memlekete 10» 
15 milyon lira kazandıracaktır. Bakanlığın ec
nebi firma ile konuşması başka bir istikamet de 
olacaktır. Çünkü elinde yaptırmakta olduğu li
manların fiyatları vardır, mukayese imkânları 
vardır. Kaldı ki bakanlık bunu başarabilecek 
durumdadır. Etibank, yalnız finanse etmelidir.' 

Aziz arkadaşlarım; katiyen politik bir zih
niyete bağlanmaksızm yalnız bir hatayı huzu
runuzda bakana ve Hükümete izahtan gayrı 
hiçbir arzum olmadığı bu meselede* kendim bir 
iç huzuru ile huzurunuzdan ayrılıyorum ve zan
nederim lâzımgelen malûmatı da kâfi derecede 
bakana vermiş bulunuyorum. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, yine 
söylüyorum; sayın Ahmet Çınar gelip benden 
izahat alsaydı hem burada yorulmazlar, hem de 
bir kısım sözleri beydude yere söylemiş olmaz
lardı. 

Bayındırlık Bakanlığından Rıza beyi zikre-
dişimizin sebebi otorite olmasındandır. Bayın
dırlık Bakanlığını temsilen 1945-1946 senelerinde 
bu plânları plânlaştırma meselesinde resmen bu 
zat bulunmuştur. Bu plânlaştırma ameliyesi 
Millî Müdafaa, Bayındırlık, Ulaştırma ve Bti-
Bank ve diğer dairelerin iştirakiyle meydana 
gelmiştir. 

Buyurdukları gibi bugün bir ihale yapılmış 
değildir. 

AHMET ALİ ÇIN AK (Burdur) — Biz de 
haber veriyoruz. 

E. VE TİCARET BAKANI CEMÎL SAİD 
BARLAS (Devamla) — Müsaade buyurun, ben 
sizi dinledim, siz konuşurken ben karıştım mı? 
15 milyon liralık zarardan bahsediyorsunuz ve 
sonra da iç huzuriyle kürsüden indiğinizden 
bahsediyorsunuz. Hangi komisyon? Bilmem 1927 
senesinde ecnebi şirketleri temsil eden firma
lar... Bunu burada söylemek kolay ama Ahmet 
Bey, bunun arkasından zihinlerde hâsıl olacak 
şeyleri çıkarmak güç olur. Biz limanı Marşal 
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| dim ama işin portesinin büyüklüğünü nazarı 

itibara alarak bunu huzurunuza getirmekte fay
da mülâhaza ettim ve bugün memnuniyetle 
görüyorum ki, sözlü sorumun neticesi hâsıl 
olmuştur. O vakit başka firmaların ve Türk 
firmalarının girmesi düşünülmüyordu, bilâhara 
Bayındırlık Bakanlığından fiyatların alınması 
kararma varılmıştır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMlL 
SAİD BARLAS (Devamla) — Hayır öyle de
ğil-

AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Evet, be-
nim temas ettiğim zaman Etibankta katiyen böyle 
bir şey yoktu ve ben bu endişe ile huzurunuza 

I geldim, işin bugünkü vaziyete gelmesinde benim 
I de bir hissem varsa bu şekilde memleketime 

yaptığım hizmet dolayısiyle iftihar duyarım, şe
ref duyarım, vazifemi de yapmış bulunduğuma 
kaani bulunuyorum. 

Sonra dediler k i ; ben yıkıcı tenkit yapmı
şım. Bu tenkidin yıkıcılığı neresinde? Arkadaş-

j 1ar; ben bir noktaya işaret ettim ve endişemden 
I bahsettim ve bir komisyon meselesinden bahse

derek bir hâtıranızı tazelemek istedim, bu 
I hâtıranızı da tekrar tazelerim. 
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puanından yaptırıyoruz, içerden para çıkarma
dan yaptırıyoruz. Holânda firmasının gelmesine 
ben uğraştım, arkasından Danimarka Firması
nın teklif inin alınmasına ben emir verdim. Eğer 
talip Türk firmalar varsa onlar için de emir 
verdim. Marşal Pılânı dolayısiyle Zonguldak 
Limanı yapılırken, bu yardımların Avrupa'da 
kullanılması şart koşulmuştu. Biz bu yardımla
rın kira işlerini konuşmak suretiyle kabul et
tim. inebolu, Amasra, Trabzon limanlarının bü
tün fiyat mukayeselerini Eti Bank bugün teklif 
etmektedir. Tetkik edilmekte olan bir şey 
hakkında, tetkik edilmeden gibi, konuştuktan 
sonra, iç huzuru ile bu kürsüden iniyorum der
seniz, oradaki memurların çalışma şevki kırıl
maz mı, Ahmet Bey? Birçokları burada oturu
yorlar, memurları temsil ediyorlar, yumruğu ba
sma vurur gibi konuşuyorsunuz. Ben mesul Ba
kan sıfatiyle nasıl müteessir olmam? Siz, is
tediğiniz kadar söyler ve ondan sonra iç huzu
ru ile kürsüden iniyorum derseniz, insaf buyu
run. 

Ben iç finansmanı nasıl ve nereden bulu
ruz diye, daha nasıl ucuza temin ederiz diye 
düşünürken, Marşal Pılânı ile ayrılan yardım
lar Avrnpa'ya gelmezden evvel, onları memleke
te döviz olarak sokmak imkânını ararken bana 
gelip söyleseydiniz ben size tekrar tekrar ce
vap verirdim, sizi tatmin emeye çalışırdım. 
Bundan sonra kürsiye çıkar, Bakanın izahları 
beni tatmin etmedi, ifadeleri muğlâktır der
diniz. 

Nitekim Zonguldak direk işinde de muhalif 
bir arkadaş geldi, benimle konuştu. Kendileri
nin bu konuşmasından istifade ettim ve işi o yo
la şevkettim. 

/: Ortada kaçırılmış mal varmış gibi konuşmak 
doğru değildir. Bu şekil ifadeler memlekette 
yapıcı ruhları sarsar, iş başında olan insanla
rı rencide eder, cesarelerini kırar. Bu yola git
mekten sakınmamız lâzımdır. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Efendim, 
bendenizin de arzettiğim, vâki bir hâdisenin 
tenkidinden ziyade, bir hâdisenin vukuunu ön
lemek için bu sorumu huzurunuza getirdim 
dedim. 

Çünkü Etibanka gidip vaziyeti tetkik etti
ğim zaman aldığım cevapların beni müteessir 
edecek bir durumda olduğunu gördüm. Evet 
Bakanla gidip konuşabilir ve izahat verebliir-

4. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, 
Sütlüce'deki Nuri KilUoğlu Fabrikasına fülmi-
nat ve kapsül imali için müsaade verilip veril
mediği hakkındaki sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hüsnü Çakır ve Başbakan Şemsettin GünaL-
tay'm sözlü cevapları (6/284) 

Yüksek Başkanlığa 
Sütlüce infilâkı hakkında: 
1. — Bu fabrikaya kapsül imal etmek müsa

adesi ne zaman ve hangi makam tarafından ve
rilmiştir ' 

2. — Fülminat imali müsaadesi verilmiş 
midir? 

3. — Kapsül ve fülminat imalinden evvel 
nereden temin edilmekte idi? 

Başbakanlıkça sözlü olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerini rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Ali Rıza Arı 

MlLLl SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Bu fabrikanın kapsül yaptı
ğına dair dairesinde bir malûmat yoktur. Kap
sül yapması için de tahsisen verilmiş bir müsa-
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ade olduğuna dair bir muamele görülmemiştir. 
Fülminat için de vaziyet aynıdır. 

Esasen bu fabrika imalâtı için lâzım olan 
kapsülü mamul olarak Askerî fabrikalardan al
maktadır. Daima da öyle yapmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka-

daşlar, bu acı faciaya yine huzurunuzda temas 
etmekle müteessirim. 

Bilirsiniz ki, facia bu ayın üçünde vâki ol
muştur ve bu facia bize 27 kurbana ve bir o ka
dar da yaralıya mal olmuştur. Bunların kalan 
çocukları sigorta teşkilâtının yapmakta olduğu 
yardımla yaşamaktadır, ve yaşıyacaktır. 

Bu facia olmuştur, bu facia karşısında şuur
lu ve ateşli Türk işçisi bu facia olmuştur, diye 
her hangi bir tehlikeden kaçacak değildir. Onun 
dikkatli, ve enerjili zeki hareketleri, devletin it
tihâz edeceği tedbirler hakkındaki ciddiyeti ve 
vazife alanların vazifelerini tam şümulü ile ya
pacakları için bu hâdise bir daha tekerrür et-
miyecektir. Biz bu facianın kurbanı olan arka
daşların 12 sini 12 mezara gömdük, geri kalan 
15 ni de meşhur üç mezara koyduk. 

Arkadaşlar, bu cenazelerin kaldırılmasında, 
ailelerinin tesellisinde başta işçi sendikası bir
liği, Çalışma Bakanlığı İstanbul Belediyesi ve 
şehitlik teşkilâtına, yaralıların tedavisinde gay
ret ve şefkat gösteren doktor ve hemşirelere hu
zurunuzda ve millet huzurunda teşekkür etmeyi 
Mr borç bilirim. 

Arkadaşlar; hiç şüphe «yok ki?, Bu facianın 
ıstırapları ve esrarı arasında İstanbul'da vazife 
gören bir savcılık vardır. O hâdiseleri ümit ede
rim ki en iyi şekilde tebellür ettirerektir. Ama 
İstanbul'da bu gibi neticeleri bekliyen daha 
bâzı tesisler de vardır. Adliye, adlî bakımdan 
kendi vazifelerini yapadursun, Biz de bu gibi 
âkibetleri karşılıyacak ve B. M. Meclisince ka
bul edilmiş kanunların tatbikındaki ihmalinden 
doğan bu gibi neticeler üzerinde biraz durmak 
mecburiyetindeyiz sanırım. 

Arkadaşlarım; facianın ertesi günü bâzı ar
kadaşlarla facia yerindeydik. Harabeyi gördük, 
yaralılarla konuştuk, kalanların da çoğunu ay
rı ayrı gördük ve dinledik. Burada yalnız ima
lâtı harbiye yapmakla mesele kalmış değildir. 
Size kısaca arzedeceğim. Resmî kayıtlardan al
dığım notlara göre bu fabrikanın nasıl teessüs 
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I ettiğini ve hangi kanunların ihmal edilerek 

nasıl derbeder bir tarzda ve anormal bir me
sai ile, çalışma mevzuundaki aykırı hareket
leriyle nispetsiz bir inkişaf gösterdiğini sizler
de göreceksiniz. Müsaadenizle sözü biraz vesi
kalara bırakalım. Sütlüce Fabrikasının tesis ve' 
inkisarını resmî kayıtlara istinaden kısaca ar-
zetmek isterim: 

Fabrika 1938 de tesis müsaadesini almıştır. 
31 . III . 1939 da dahilî talimatnamesini tasdik 
için Ekonomi Bakanlığının, Ekonomi Müdürlü
ğünün îş Dairesine vermiştir. Burada fabrika
nın unvanı: Madenî Eşya Fabrikası'dır. Fakat 
birinci maddesinde fabrikanın harb malzemesi 
yapabileceği de zikrdilmektedir. Fabrika made
nî eşya imalâtına başladıktan sonra daha 1939 
da kısmen harb malzemesi yapmaya da başla
mıştır. Bu fabrikanın yanındaki arsa sahibi olan 
bir zatla görüştüm, bu fabrika ruhsatı aldıktan 
bir sene sonra deniz kıyısında montajı yapılmak 
üzere hazırlanmış olan mayınlar, görmüştür. 
Oralarda metre karesi 25 - 30 liradan aşağı arsa 
yoktur, bu zat arsasını 1,5 liraya başkasına 
devretmiştir. Çünkü arkadaş orayı tehlikeli 
bulmuş v orayı fabrika tesisine müsait görme
miştir. Şimdi elindeki müsaade ile işe başlıyan, 
bir taraftan madenî eşya yapan diğer taraftan 
da mühimmatı harbiye işinde en çok kullanılan 
font döküm işleriyle de meşgul olmuş ve dök
tüğünü zımpara taşıyla ıslah ve temizlemeye 
daha sonra torna ve tesviye etmeye başlamış
tır. Fabrika montaj işlerini bir zamanlar bu 
fabrikanın merkezi mahiyetinde bulunan Zey
tin Burnu Mühimmat Fabrikasında icra eder
ken sonradan peyderpey buraya ve tama-
miyle nakledilmiştir. Bu suretle burada bir 
fabrika kurulmuş bulunurken, İstanbul'un bir 
belediyesi bir vilâyeti olduğu halde bundan 
haberi olmıyor. 

j Fu fabrikanın 1946 da mühimmatı harbiye 
I imal ettiğini Hükümetin Çalışma Bakanlığının 
| bildiğini şimdi okuyacağım. İşçi Sigortaları Ge-
I nel Müdürlüğüne yazılmış bir yazısiyle arzede-
| eeğim. İşçi sigortası primi dolayısiyle bir 

tenzil istiyen bir müracaat dolayısiyle yazılan 
I bu yazıdan resmen ve sarahaten göreceksiniz. 

Fabrika 1948 den evvel, Sayın Millî Savun
ma Bakanının da buyurdukları gibi, kapsül işini 
İmalâtı Harbiyeden almakta idi. Fakat o tarih-

j ten itibaren son siparişlerini aldığı zaman kap-
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sül dahi yapmaya başlamıştır. Bununla da iktifa ] 
etmiyerek genç Kimyager İbrahim fülminat dö 
merkür yapmaya, başlamıştır. Fülminat yaptığı 
yer, altı depo olan ve bir rivayete nazaran 1,5-2 
ton barut bulunan bu depodan bir beton taban 
ve üstünde bir de tahta döşeme ile örtülü bir 
yerde yapılmakta idi. Bu tahta döşemenin üstün- | 
de alelade masalar vardı. Bu bina evvelâ kok, j 
sonra da linyit yakan iki soba ile ısıtılmaktadır. 
Ben memlekette fülminat yapılmıyacak demek 
istemiyorum. Zaten fülminat yapan genç Türk 
mütahassısl arımız vardır. Ancak kimyevi ve tek- I 
nik işlerle uğraşanlar çok iyi bilirler ki, teknik 
kaideler ve formüller emir ve iradeleri hiç dinle
mezler. Lâubaliliğe hiç gelmezler. En ufak bir 
ihmal büyük bir ceza ile karşılanır. İşte bu bina I 
içerisinde kapsül de yapılmıştır, fülminat da ya
pılmıştır. Çok şayanı dikkattir ki; müfettişlerin 
bu tesisleri teftiş ettiklerine dair benim gördü
ğüm bir iki rapor vardır. Bu müfettişler teneke 
dairesine girip teftiş ettikleri halde raporlarında 
lâboratuvara ait bir tek kelime yoktur. Bu lâu
balilik o kadar çoktur ki havsala almaz. Sütlüce 
yolcu üzerindeki bir binanın içine bin veya iki 
bin küsur mermi ve 500 küsur kadar da el bom
bası- konmuştur. 

İnfilâkın ikinci günü gittiğim zaman ve diğer 
günler buralarını tekrar tekrar gördüm. 

Şimdi arkadaşlarım; bu gayrifennî tesisat 
ve mevzuat dışında çalışmak ve anormal inkişaf 
karşısında harekete geçilmek için sizin koyduğu
nuz kanun ve nizamnameler acaba ne durumda
dır % Biraz da onları görelim. 

1930 da çıkmış 1580 sayılı Belediye 'Kanunu
nun 15 nci maddesinin 12, 13, 22 ve 38 numaralı 
paragrafları sarahaten belediyeye vazifeler yük
lemektedir. Bu maddeler belediyeye orman yan- | 
gmma karşı,şehrin sağlık ve selâmetini; koru
ma vazifesine kadar göstermiştir. Kanunları j 
okumakla vaktinizi imha etmiyeyim, kanunun i 
baş tarafında selâmet ve sağlık maddesi mev
cuttur; buna rağmen resmî beyanatı dinledi- i 
diniz, istanbul'da bu işle meşgul olan belediye 
makamları benim sorduğum noktalar hakkında 
rapor verecek durumda değildir. 6 . V . 1944 
tarihinde intişar eden 1593 sayılı Kanunun 268, | 
269 ve 270 nci maddeleri vardır ki, bunlar için- ! 
de hıfzıssıhha müesseselerimize de vazife veril
mektedir. Bu müesseselerle ilgili şahsiyetlerle 
konuştuğumuz zaman biz sıhhate bakarız, der- ı 
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ler. Sıhhate bakar ama, ölüm olursa ona karış
mayız mânasını çıkarabiliriniz. Yetki ve mesu
liyeti tam olarak üstüne almış ne bir 'belediye 
müessesemiz vardır ne de bir hıfzıssıha mü
essesemiz, kadrosu tamamdır, muntazam tah
sisat ve para almaktadırlar. 

4. 1938 de fabrikanın tesisine müsaade et • 
nıiş olan bir makam vardır. Fakat maalesef bu
lamıyoruz, hangi makamdır? 

5. 31 . III . 1939 da Ekonomi Bakanlığı 
namına bu fabrikanın dahilî talimatnamesini 
kabul etmiş bir iş dairemiz vardır. Dosyası da 
mevcuttur. 

6. Yönetmeliğinin bir maddesinde fabrika
nın lıarb malzemesiyle iştigal edeceği kaydına 
göre bu müessesenin tesis ve murakabesinde Sa
vunma Bakanlığına yetki tahmil eden 3763 sa
yılı bir Kanun vardır. Bu kanun, vazife ve salâ
hiyet, mesuliyet yüklediği bir savunma teşkilâ
tı vardır. Ve yine bu kanunla ilgili Savunma 
Bakanlığından maada İçişleri, Ekonomi ve Sağ
lık Bakanlıklarımız da mevcuttur. Sekiz çalış
ma mevzuatı, tetkik murakabe memuru ve Ça
lışma Bakanlığı teşkilâtı vardır. Kanunları 
okursak arkadaşlar, görürüz ki ; limitler gayet 
iyi tesbit edilmiştir. Su götürmiyecek kadar va
ziyet sarihtir, katidir, bütün tedbirler düşünül
müş, kanunlar konulmuş, nizamnameler yapıl
mıştır fakat tatbik edilmemiştir, reçeteler yazıl
mış ama eczaneye gitmemiştir, rafta unutulmuş
tur. 

Sütlüce Fabrikası hâdisesi karşısında arzet-
tiğim yukardaki Belediye Kanunu vardır, fa
kat istanbul'da tam vazife gören bir belediye 
yoktur. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vardır, fa
kat yine aynı tabirle, kelimeleri değişik olarak 
arzedeyim, vazifesini bilen ve yapan bir makam 
yoktur. 3763 sayılı Kanun vardır, fakat bu ka
nunla ilgili teşkilât maalesef işlememektedir. İşi 
kendisine mal etmemiştir. Bu iş ağnın kıymetli 
atı hikâyesini hatırlatmaktadır ama benzemekte
dir, ata bakmak için üç tane seyis tâyin etmişler, 
fakat neticede at bakımsızlıktan ölmüştür. 

Alâkadar makamların vazifesini ve kontrolü
nü yapıp yapmadıkları hakkında bâzı notlarım 
var, okuyacağım. Bunda bu makamların hangi 
tarihlerde mürakaba yaptıklarına dair raporla
rını istedim. Yalnız Çalışmadan aldım. Diğer 
ilgili gördüğümüz makamlar mesuliyeti birbirleri 
üzerine yüklemekle, atmakla meşguldurlar, henüz 
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rapor bulamadılar, aldığım cevapta tetkikatla-
rında berdevam olduklarını öğrenmiş bulunu
yorum. 

Tabiî bunlar arasında arzettiğim, Hıfzıssıh-
ha müessesemiz, Belediyemiz, Vilâyetimiz, Sa
vunmanın mesul makam ve teşkilâtı vardır. 

Hattâ İstanbul Çalışma Bakanlığı Bölge Mü
dürlüğünün teftişlerinde dahi bir intizam ve 
ideal yoktur. 

BAŞKAN — Ali Rıza bey müddetiniz dol
muştur. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Söylesinler. 
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — İki dakika 

müsaade buyurunuz. 
BAŞKAN — Kısaca fikirlerinizi söyleyip 

bitiriniz. 
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Efendim, 

vaktim kısa olduğu için kısaca arzedeyim. 
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Hülâsatan. 
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Üç teftiş 1947 

de yapılmış. Bir teftiş de ta 1948 de bir de hâdise
den iki ay evvel. 1947 senesi içinde geçen şaya
nı dikkat bir i§ var kısaca zaptın son kısmını 
okuyacağmı; 

Fabrikanın, gidilip görüldüğü gibi, fabrika 
dairelerinin birbirinden ayrı plânlı binalarda 
bulunduğu ve fabrkasında mavaddı infilâkiye 
imal etmediği gibi bu namda hiçbir şey mev
cut olmadığını ilâveten söylemesi üzerine bu söz
leri aynen tutanağa geçirilmiş ve böylece hazır
lanan bu zabıt varakası yerinde tanzim edilmiş 
ve iş verene okutulup imza ettirilmiştir, iş mü
fettişi, îhsan îlhan, İş veren Nuri Killigil. 

19 . 7 . 1947. 
Çalışma Bakanlığının îşçi Sigortaları Genel 

Müdürlüğüne verdiği cevaptan da birkaç satır; 
«Adı geçen fabrikada 1946 yılı Temmuz ayma 
kadar infilâk maddeleriyle silâh yapılmakta* ol
duğu ve tyugünkü madenî eşya imalâtından baş
ka tekrar bu gibi imalâta geçilmesi ihtimali göz 
önünde tutularak böyle bir hal vukuunda prim 
tarifesinin dördüncü maddesi gereğince en yük
sek tehlike sınıfı tatbik edilmek üzere iş yerinin 
muayyen fasıllarla teftiş edilmesi uygun olur. 

îmza 
Çalışma Bakanı yerine Fuat Erciyas 

Arkadaşlar, biraz daha okuyacak yerim var, 
fakat vaktimiz yoktur; kısaca söyemek suretiyle 
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sözlerime son vermek istiyorum. 

Adliye teşkilâtı bu haberler arasında tetkik
lerine devam edecek ve ümit ederiz ki bize ha
kiki sebepleri gösterebilecek bir netice alacaktır. 
İstanbul Savcısından bunu bekleriz. Fakat be
nim kanaatim, bu hâdisede umumi ve hakiki üç 
sebep görebilmekteyim. 

1. Mesul ve, ilgili makamların çıkarılan ka
nun ve nizamlara kıymet ve ehemmiyet verme
mesi, 

2. Vazife ve mesuliyet korkusu yokluğu, 
3. Hatıra ve zülfü yara kanun fevkinde say

gı ve sevgi iptilâsı. 
Sayın Başbakan Büyük Mecliste beyanatı sıra

sında vazife ve mesuliyet duygusunu tesis edecek
lerini vait buyurdular. Bunu ümitle bekliyoruz. 
Hatıra ve zülfü yare kanun fevkinde sevgi ve 
saygı ve sevgi iptilâsma da bir an evvel çare bul
malarım istanbul'un sağlığı ve selâmeti namına 
rica edeceğim. İstanbul'da daha öyle lâubalilik
ler, öyle hatırlar ve zülfüyârlar vardır ve çoktur 
ki bunlar artık birçok yurttaşlara kemend olmak
tadır. İstanbul bu uzun zülüflerden bizardır. 
Meclisten ve Hükümetten ricam bu zülüfleri ke
selim. Ve kanunları herkese tanıtalım ve hâkim 
kılalım. Vatandaşın canını ve sağlığını kazalar
dan koruyalım. 

Ben muhtelif makam ve bakanlıkları vazife 
ve salâhiyet bakımından ilgilendirdiğini sandı
ğım bu hâdise karşısında suiistimal ile mücadele 
için Su Komisyon raporunda gördüğüm şayanı 
dikkat bir teklifi hatırladım; teklif sahibi Baş
bakanlığa bağlı hususi yetki ve mesuliyetlere sa
hip bir teftiş cihazının kurulmasını istemekte idi. 
Eğer böyle bir teftiş heyeti bugün olsaydı her
halde keseceği zülüfler ile çözeceği kördüğüm 
sayısı pek az olmazdı sanırım. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Arkadaşlar; Sütlüce faciası bütün 
memleket çocukları gibi, hepimizinde kalblerini 
parçalıyan elim bir vakıadır. Bu vakıanın elimli-
ği nispetinde, vazifedar bir takım insanların, va
zifelerini ihmal etmeleri ve kayıtsızlık gösterme
leri gibi kötü bir durumu açıklamış olması itiba
riyle bende ayrıca bir ceriha uyandırmıştır. (Bravo 
sesleri) Bâzı memurların, lâkaydi ve vazife naşi-
naslığı, bir takım hasis menfaat arkasında koşan 
adamların, hasis menfaatlerini temin etmek için 
yaptıkları kötü teşvikler, maalesef, seciyesi zayıf 
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biı takım insanları kötü duruma sevketmiştiı. 
Umumi ve süratli bir teftişin ağır ve ezici mesu
liyetinden vareste bırakılan bir kısım memurlar 
da tamamiyle lâkaydiye sürüklenmişlerdir. Bu 
hâdiseye el koymuş olan adalet teşkilâtı vazifesi
ni ifa edecek ve faciaya sebep olanlan meydana 
çıkararak şüphesiz cezalarını verecektir. Fakat 
bunun haricinde bâzı dairelerde, kanunların ken
dilerine tahmil etmiş olduğu vazifeleri hakkiyle 
ifa' etmiyenlerin veya ihmal edenlerin bulunduğu 
anlaşıldığından bunlar hakkmda Bakanlıklarca 
esaslı ve ciddî tetkikler yapılacaktır^ Lâkaydi 
gösterenlerin, vazifelerini ihmal edenlerin mey-
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dana çıkarılmasını arkadaşlarımdan rica ettim. 
Bu hususta tetkikata başlanmıştır. Şüphesiz bun
larda cezalarını göreceklerdir. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) Aynı zamanda bu mahiyette bulunan 
müesseseler de sıkı bir surette teftiş edilerek ge
rekli şeraiti haiz olmıyanlarm faaliyetlerine son 
verilecektir. 

BAŞKAN — Bundan sonraki madde kapalı 
oturumda konuşulacaktır. Dinleyicilerin salonu 
boşaltmaları için oturuma beş dakika ara veriyo-
rımı. 

Kapanma saati : 16,60 

»&<i 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATİPLER : Naim Atalay (Çorum), Atalay Akan (ürfa) 

MM» 

BAŞKAN — Kapalı oturumda alınan karar
ların ilân edilebilmesi için açık oturumda bunun 

neticelerini arzediyorum 

6. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Erzincan eski Milletvekili Behçet Ke
mal Çağlar'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 
1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 787 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Bilekçe Komisyonu raporu (4/78) [1] 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 
1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 787 
sayılı karar, Dilekçe Komisyonunun rapora ay
nen kabul edilmek suretiyle karara bağlanmış
tır. 

2. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, 
Dilekçe Komisyonunun 6 . XII. 1948 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1405 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/131) [2] 

dir> 
[1] 142 sayılı basmayan tutanağın sonunda-

[2] 143 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
dir> 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun 6 . XII . 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1405 
sayılı kararı, bir kere de Adalet Komisyonunda 
incelenmek üzere o Komisyona havale edilmek 
suretiyle karara bağlamıştır. 

Gündeme devam ediyoruz. 

3. — 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığa tezkeresiyle 1942 yılı Kesinhesabt hakkında 
Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/235, 1/425) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü 
istiyen var mı?... 

hakkında söz 

İHSAN OLGUN (Yozgad).— Muhterem ar
kadaşlar, 1942 yılı kesinhesabına ait uygunluk 

[1] 18 e ek sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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bildirimi ve Sayıştay Komisyonunun bu husus
taki raporu müzakere edilmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyor. 

Arkadaşlarım teşriî cihazın en mühim vazi
felerinden biri de bütçeyi kontrol etmektir. 
Teşriî kontrol ancak hesabı katilerin neticesini 
almakla mümkündür. 

Şimdi 1942 yılının kesinsebını 1949 yılında 
görüşüyoruz. Halbuki, Anayasa'nm 99 ncu 
maddesi « Her yılın kesinhesap kanunu tasarı
sı o yılın sonundan başlıyarak en geç ikinci yıl 
Kasım ayının başına kadar Büyük Millet Mecli
sine sunulacağı :» hükmünü ifade ediyor. 

Yine Anayasamızın .101 nci maddesi « Sayiş-
tayca, genel uygunluk bildirimini ilişkin ol
duğu kesinhesap kanununun Maliyece Büyük 
Millet Meclisine verilmesi tarihinden başlıya
rak en geç altı ay içinde Meclise sunar > diyor. 

Arkadaşlar, Anayasanın 91 ve 101 nci mad
deleri hükmü yerine gelmiş değildir. Eğer Ana
yasanın bu hükümleri yerine getirilmiş olsaydı 
bu hesabın bizim elimize nihayet iki sene sonra 
gelmesi, yani 1944 senesinde gelmesi lâzımgc-
lirdi. Halbuki, şimdi; 1949 senesi içindeyiz. 
Şu hale nazaran katî hesap üzerinden en aşağı 
dört senelik bir teehhür vardır. Yüksek Mec
lisin teşriî murakabesinin ahkâmı Anayasanın 
99 ve 101 nci maddelerine göre uygulanmamış
tır. Ve yapılmamıştır. 

Yine arkadaşlarım, Muhasebei Umumiye Ka
nununun 101 nci maddesi mucibince Bakanlar
dan her biri kendi bütçesine ait giderlerin ke
sinhesap cetvellerini akçalı yılın gayesinden 
itibaren 9 ay içinde iki nüsha olarak tanzim ile 
bir nüshasını Maliye Bakanlığına ve diğer nüs
hasını da Sayıştay'a gönderir. Maliye Bakanı 
akçalı yılın sonundan itibaren 17 ay içinde ge
nel hesabı hazırlıyarak Sayıştaya gönderir, Sa
yıştay bir taraftan Bakanlıkça tanzim edilip 
gönderilen kesinhesapları, diğer taraftan Hazi
neden gelen hesapları karşılaştırır ve mutaba
kat cetvellerini hazırlıyarak altı ay içinde B. 
M. Meclisine gönderir. 

Şu hale nazaran Anayasa'nm 99 ve 101 nci 
madesi ve Muhasebei Umumiye Kanununun 101 
nci madesi mucibince kesinhesaplarm nihayet 26 
ay içerisinde B. M. Meclisine sunulması icabe-
derken, dört küsur senelik bir teehhürden sonra 
gelmiş oluyor. Şu vaziyete nazaran bu teehhür -
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nerede husule gelmiştir ? Bu teehhürün elimizde 
bulunan 1942 yılı kesin hesap kanun tasarısına 
nazaran hükümette olmadığı anlaşılıyor. Çünkü 
bunun esbabı mucibe lâyihasının bir bendinde 
1942 senesi bütçesinin malî sene zarfında geçir
diği safhaları tetkik eden hesabı katî kanun lâ
yihası mevcut cetvelde görülebileceği üzere 1942 
senesinde karşılığı zamanında gelmiştir diye bir 
kayıt var. Şimdi bunun hükümette teehhüre 
uğramadığına nazaran Sayıştayda kaldığı anla
şılıyor. Sayıştay Yüksek Meclise bağlı ve Yüksek 
Meclis namına hesabı katî kontrolünde yegâne 
kazai bir müessesedir. 

Arkadaşlar; bu hesabı katilerin bizim bütçe 
ve malî hayatımız üzerinde ehemmiyeti büyük
tür. Çünkü, bir Hükümet ki hesabı katilerinin 
neticesini alamaz, gelirlerinin neden ibaret oldu
ğunu, giderlerinin neden ibaret olduğunu .bütçe
nin ne kadarının normal gelirlerle, ne kadarının 
istikrazlarla kapatıldığını bilmiyecek olursa, 
normal bir bütçe incelenmiş bir bütçe yapması
na imkân var mıdır ? 

Şu hale nazaran hesabı katinin, Anayasanın 
emrettiği zamanlarda muntazaman Yüksek Mec
lise sunulmasına kesin olarak ihtiyaç vardır. 

Sayıştay neden bu işi geciktirmiştir ? 
Arkadaşlar, Sayıştay kadrosu itibariyle, Dev

let Bütçesi bugünkü bütçenin onda bir iken na
sıl bir kadro ile çalışıyor ise, bugün de ayni 
kadro ile çalışmaktadır. Binaenaleyh bu hesabı 
vaktiyle inceleyip mutabakat beyannamesini çı
karamamaktadır. Şu hale göre bizim gelir ve gi
derlerimiz üzerinde hakiki rakamlara vâsıl ola
bilmemiz için Anayasanın 99 ve 101 nci madde
lerinin emrettiği zaman içinde katî hesapları 
alabilmek, Büyük Meclisin bütçe üzerindeki teş
riî murakabesinin tam mânasiyle temin ve tesisi 
için bunların vaktinde mutabakat beyannamesini 
tanzim ederek Yüksek Meclise sunması lâzımdır. 

Bu yapılmadığı takdirde arkadaşlar bence 
muvazeneli, sıhhatli bir bütçe tanzim etmemize 
imkân yoktur. 

İkincisi teşriî cihaz bütçe üzerindeki muraka
besini tam ve kâmil olarak yapamaz. 

Arkadaşlar, Sayıştay Yüksek Meclise bağlı 
bir hesap mahkemesi olduğu halde bugüne kadar 
tam ve kâmil bir şekilde çalışmak imkânını bula
mamıştır. Bunun sebebi münhasıran kadrosuzluk 
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değildir. Dünyanın her tarafında olduğu gibi 
bizde de, Maliye, yani Devletin icra organları 
karşısında Büyük Meclise bağlı müstakil kaza 
hakkını haiz süzgeç ve kontrol istemez. Hükü
met daima, icra organı bu kazai murakabeden 
kaçar ve bu kazai murakabenin zayıf olmasını 
temenni eder. Fakat Yüksek Meclis namına ka
zai bir murakabeyi temin ve tesis ile mükellef 
olan ve bu işi üzerine almış olan Sayıştayı lâyık 
olduğu mevkie çıkarmak Yüksek Meclisin salâ
hiyeti cümlesindendir. 

Arkadaşlar, Sayıştay akademik bir hesap 
mahkemesi olmasına rağmen bugünkü haliyle 
ve yardımları itibariyle de tam mânasiyle yetiş
miş bir halde değildir. Size bir fikir vermek için 
bugün Sayıştay üyeliğine aday olması lâzımge-
len 22 üyeden ancak beşi yüksek mektep mezu
nudur. Yani 22 başmurakıptan ancak beşi yük
sek tahsillidir. Sayıştay üyeliğine bunların beşi 
namzettir. Şu vaziyet bize gösteriyor ki, Sayış-
taym memur kadrosu Sayıştayın akademik 
bir sınıf olması vasfını iktisap edecek bir du
rumda değildir. 

Arkadaşlar, Sayıştay, Yüksek Meclis adına 
bu murakabe vazifesini yaparken, Devlet mas
rafların % 90 ı badelsarf vizeye tâbidir. 
Masraflar ödeniyor ve üzerinden seMz sene mü
rur ediyor, ondan sonra elde mevcut evrakı 
müsbite üzerine Sayıştay tetkikatmı yapıyor ve 
bunu da Yüksek Meclis namına yapıyor ve teş
riî murakabe oluyor. Binaenaleyh bütçemize 
Yüksek Meclis tam hâkim olabilmesi için hesa
bı katilerin buraya zamanında, vaktinde, Ana
yasanın emrettiği günde gelmesi ve Sayıştayın 
muntazam olarak çalışması ve bize hesabı ka
tiyi zamanında vermesine kati olarak ihtiyaç 
vardır. Aksi takdirde Büyük Millet Meclisi, 
bütçe üzerindeki murakabesini lâyikiyle ve za
manında yapamaz. Murakabe organı olan Sa
yıştay Umumi Heyeti, Büyük Millet Meclisi na
mına kaza hakkını haizdir. Yalnız Sayıştayın 
idari murakabeleri vardır; Maliye Müfettiş
leri yapar, Hazine Genel Müdürlüğü yapar 
ve bir kısmı Sayıştayın tasdikından geçer. Bu, 
idaridir. Kazai murakabeyi yalnız Sayıştay ya
par. Bu, vazifesini yapmadığı takdirde bütçe
nin murakabesi nasıl olur? Onun için arkadaş
lar, Muhasebat Umum müdürlüğünde milyonları 
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aşan eşhas zimemi vardır ve gayrikabili tashih bir 
haldedir. 

Arkadaşlar, Sayıştayı Anayasanın ehemmi
yete lâyık bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. 
Şimdi burada âni bir karar vermiye imkân 
yoksa da badessarf vize usulünün ihyası üze
rinde durulmalıdır. Çünkü, badelsarf vize usu
lü iyi neticeler vermemektedir. Başka memle
ketlerde, yani divanı muhasebatı ilerlemiş olan 
memleketlerde, îtalya, Fransa, Belçika gibi 
memleketlerde divanı muhasebata yalnız mülkiye 
veya hukuk gibi hukuki ve malî kültür sahibi 
olanlar alınmaz, bir mühendis, bir ziraatçi, bir 
doktor ve bir ormancı da alınır. Bunlar bütçe
yi denetlerken her biri kendi ihtisası nokta
sından tetkikatmı yapar ve bu suretle kendi 
ihtisası dâhilinde bulunan hizmetler cephesinden 
bütçeyi Meclis namına denetlemiş olurlar. Yok
sa arkadaşlar, bugünkü şekliyle kurulmuş bir 
teşkilâtın milyarı aşan bir hütçenin tetkik ve 
murakabesini istediğimiz zaman bugünkü man
zara her zaman karşımıza çıkacak ve her zaman 
4 - 4,5 sene gibi bir teehhürle huzurunuza gele
cektir, düşününüz ki, 1939 Harbinin mad
di mânevi her türlü insan ahlâkını 
yıprandırdığı bir senenin içindeki he
saplar bu kadar sene sonra huzuru
nuza gelirse ondan bir fayda hâsıl olur mu? 
Bir de bu murakabeden fayda bekleniyorsa 
bunların gününde ve zamanında Yüksek Mecli
sin huzurunuza gelmesine katî ihtiyaç vardır. 
Anayasamız da bunu emretmektedir. 

îşte arkadaşlar; şimdi kabul veya reddolu-
nacak olan tasarı 4,5 sene sonra gelmiş bir tasa
rıdır. Bu nokta üzerinde Yüksek Heyetin dik
katini çekerim. Teşriî cihazın bütçe üzerindeki 
son sözü katî hesaptır. Bu katî hesaplar olma
dıkça Hükümetler ibra edilmiş olmaz. Mâru
zâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — içtüzüğün 87 nci maddesini, 
hatırlamanız için, bir kere okuyacağım : 

Madde 87. — Hükümet adına düşüncesini 
bildirmek üzere Başbakan, yahut, onun yetki-
lediği bir Bakan veya birinci sınıf daire reis
lerinden biri, her görüşmenin başından sonuna 
kadar hazır bulunur. 

Bundan başka bir Bakanlıkla ilgili bir ta-
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sarı veya teklif görüşüldüğü sırada, o Bakanın 
veya adma gelen birinci sınıf daire reislerinden 
birinin hazır bulunması şarttır. 

Maliye Bakanını arattırdım, bina içinde bul-
duramadım. Onun için görüşmeyi geriye bırakı
yorum. 

Bundan sonra gelen Askerî öğrencilerden 
başarı gösteremiy enler hakkındaki tasarının gö-
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rüşülmesinde de Millî Savunma Bakanının hu
zuru şarttır. Kendisini arattırdım, bina dâhi
linde yoktur. Bunu da geriye bırakıyorum. 

Gündemde başka işimiz kalmamıştır. Cuma 
günü saat 15 te toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18 
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