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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sivas Milletvekili Abidin Yurdakul'un öldü
ğüne dair olan Başbakanlık tezkeresi okunarak 
ayakta iki dakika saygı duıuşunda bulunuldu. 

Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun. teklifi-
nin Geçici Komisyona verilmesi uygun görüldü. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine; 
Bu Toplantı yılı içinde iki ayçian fazla izin 

alan Antalya Milletvekili Nuru Hah Esat 
Sümer'in; 

Aydın Milletvekili Emin Bilge'nin; 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen'in, 
İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çak

mak'm, ödeneklerine dair olan Başkanlık tezke-
"Z. releri okunarak onandı. 
•¥. Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, 

Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Genel 
. Müdürlüğünün Kuruluş Kanunu, işçilerin yük

seltilme durumu, kilometre primleri ve ağır iş
lerde çalışan işçilerin tazminatları hakkındaki 
sözlü sorusuna, Ulaştırma Bakanı cevap verdi. 

Kırklareli Milletvekili Dr. Puad Umay'm, 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Ka-

Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nm, ku
rulması düşünülen et kombinaları hakkındaki 

Teklif 

t. — Samsun Milletvekili Yakup Kalgay'm, 
Memurin Kanununun mûzeyyel maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi (2/215) 
(îçişîerî Komisyonuna). 

nunun uygulanma tarzına dair olan sözlü soru
suna, Millî Eğitim, Sağlık ve- Sosyal Yardım 
Bakanları cevap verdiler. 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim încedayı'mn 
tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vaka
larının cezasız olarak kaydına dair olan Kanun 
teklifinin 2 nci ve mütaakıp maddeleri istek 
üzerine Adalet Komisyonuna verildi. 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki Kanım teklifinin 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki Kanuna ek Kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi tamamlandı. 

16 . I . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
Mnisa Milletvekili 

H. öztarhan 

sözlü sorusu, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Tezkere 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa

dık Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/473) (Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyona). 

S o r u 

2. — HAVALE EDtLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N O t OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi Oztarhan (Manisa) 

« • » 

YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapacağız, arkadaşlar 
lütfen mevcudiyetlerini, yüksek sesle bildirsin
ler. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sonradan gelenler lütfen kim
lerini yazdırsınlar. Çokluğumuz vardır, müfca-
kereyo başlıyoruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'-
in, yeni bir Ta.pt Kanununun getirilmemesi se
bebi ile 3827 sayılı Kanuna aykırı taşıt alınıp 
alınmadığına ve resmî taşıtları şahsi maksatlar 
için kullananlar hakkında kovuşturma yapılıp 
yapılmadığına dair Başbakanlıktan olan sorusu
na Devlet Bakanı Cemil Said Barlas ve İçişleri 
Bakanı Emin Erişilgü'in sözlü cevapları 
(6/412) 

Yüksek Başkanlığa 
Muhtelif daire ve müesseselerin emrinde bu

lunan binek arabası, kaptıkaçtı, kamyonet gibi 
nakil vasıtalarının resmî işler yanında hususi 
işlerde de kullanılmak suretiyle, suiistimal edil
diği üç yıldan beri muhtelif vesilelerle, Meclis 
kürsüsüne tarafımızdan intikal ettirildiği hal
de bugüne kadar bu hususta suiistimali önleyici 
hiçbir tetbir alınmadığı görülmektedir. Onun 
için aşağıdaki suallerin Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim: 

1. Yeni bir Taşıt Kanunu getirileceği Hü
kümetler tarafından mütemadiyen tekrarlandığı 
halde bugüne kadar böyle bir kanun getirilme
mesinin sebebi nedir? 

2. 3827 sayılı Nakil Vasıtaları Kanununa 
aykırı taşıt satın alan vö kullanan daire ve mü
esseseler var mıdır? 

3. Daire ve müesseselere ait resmî taşıtları 
kendi şahsi maksatları için kullananlardan her 
hangi bir kimse hakkında bu tarihe kadar taki
batta buHmulmuş mudur Bulunulmuşsa alâka

lılar ne gibi ceza ile cezalandırılmışlardır 
İstanbul Milletvekili 

Senihi Yürüten 

DEVLET BAKANİ CEMİL SAÎD BARLAS 
(Gazianteb) — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in sözlü sorusuna sırasiyle cevap arzedi-
yorum. 

İlk önce su noktayı tebarüz ettirmek isterim. 
Arkadaşımız önergesinde resmî nakil vasıtaları
nın hususi işlerde de kullanılmak suretiyle sui
istimal edildiğini üç yıldan beri Meclis kürsü-. 
sünden beyan ettiği halde, bugüne kadar suiis
timali önleyici tedbir alınmamış olduğunu bil
dirmekle söze başlıyor. 

Ben de, cevaplara geçmeden bir üd kelime 
ile bu noktaya temas edeceğim. Resmî nakil va* 
«italarının hususi işlerde kullanılmasını. 3827 
sayılı Nakil vasıtaları Kanunu menetmektedir. 
Hükümet bu vasıtaların münhasıran resmî hiz
metlerde kullanılmasına âzami dikkat ve itinayı 
göstermektedir. Yüksek malûmunuz olduğu üze
re Meclis Başkanına, Başbakan'a Bakanlara ve 
daha bâzı makamlara verilmiş olan binek araba
ları, tamamiyle makam sahiplerinin emrindedir. 
Bunun dışında kanunun 2 sayılı cetvelinde yazı
lı makamlara verilen tarabalar da yalnız makam 
hizmetlerine mahsus bulunmaktadır. Makam sa
hibinin eşi resmî merasim ve davetlerde ve ten
sip edeceyi memurlar makam hizmetlerinde bu 
arabalardan faydalanırlar. Ayrıca resmî hizmet
lerin başarılması için kamyon, kamyonet, oto-
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büs, motosiklet ve diğer taşıt vasıtaları da kul
lanılabilir. 

Kanunun geçici madlesine göre, neşri tari
hinde hizmet arabası olarak kullanılmakta bu
lunan binek arabalarının da yenilenmesi lâzım-
gelen zamana kadar . kullanılması caizdir; 
resmî arabaların kanunda tâyin edilen bu şekil 
dışında kullanılmaması için gerekli bütün idari 
tedbirler alınmış, Başbakanlıkça Bakanlıkları 
katî emirler verilmiştir. Ve bu emirler tatbik 
edilmekte, aykırı hareket edenler hakkında ge
rekli muamele yapılmaktadır. 

Şimdi suallere geçiyorum : 
1. Yeni bir taşıt kanunu Hükümetçe hazır

lanmış ve yüksek Meclise sunulmuştur. 
2. Başkanlıklardan ve dairelerden alman 

malûmata göre 3827 sayılı Taşıt Kanununa ay
kırı taşıt alan ve kullanan daire ve müessese 
yoktur. 

3. Resmî taşıtları özel işlerde kullanmaları 
sebebiyle haklarında kavuşturma yapılanlar, ve 
bu kovuşturmalardan alınan neticeler şunlardır. 

A) Adapazarı Geyre Orman işletme Müdür 
ile muhasebecisi hakkında koğuşturma yapılmış, 
ilgililer hakkında Kocaeli İdare Kurulunca lü
zumu muhakeme kararı verilmiştir. Takibat 
devam etmektedir. 

B) Sümer Bank Sivas Çimento sınai mües
sesesi müdürü aleyhine 3827 sayılı Kanuna ay
kırı harekette bulunduğu mülâhazasiyle Sivas 
Cumhuriyet Savcılığınca cezai takibata girişil
miş ise de mahkemece hâdiseden kanuna aykırı 
bir cihet görülmiyerek müdürün beraetine ka
rar verilmiştir. 

C) Ankara Cezaevi müdür yardımcısının 
müessese arabasını şahsi işinde kullanmış olma
sından dolayı hakkında kamu dâvası açılmış 
olup duruşması devam etmektedir. 

D) Edirne Cezaevi idare memurunun da 
müessese arabasını şahsi işinde kullandığı tesbit 
edilerek Cumhuriyet savcılığınca hakkında ta
kibata başlanmıştır. 

ŞENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) - tfaym 
milletvekilleri, resmî dairelerde lüzumsuz otomobil 
kullanma hastalığının salgın haline geldiğini gö
ren Yüksek Meclis, hangi makamların, kaç aded, 
kaç liralık, ne tip ve kaç sene kullanmak mec
buriyeti olduğunu mahdut, çerçeveli bir de 2 sa
yılı cetvelle ayrı ayrı gösteren 3827 sayılı Nakil Va-
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1 sıtaları Kanununun 15 . V . 1940 ta çıkarmaya lü

zum görmüş, bu kanuna aykırı hareket edenlerin 
de göreceği cezaları o kanunun 15 nci maddesinde 
göstermiştir ve böylece cetvel harici birçok nakil 
vasıtaları ekarte edilmiş ve bu suretle de israı! 
önlenmiştir. 

Hal böyle devam ederken siyasi sebeplerle 
yolların kapalı bulunmasından memlekete nakil 
vasıtaları getirilememiş, resmî dairelerin de kul
lanma müddeti kendiliğinden uzatılmış bulunu
yordu. 

1944 ve 1945 senelerinde komşu memleketler
den alman ve Ticaret Ofisinin el koyduğu muh
telif tip ve marka nakil vasıtaları satın alınarak 
ihtiyaç karşılanmış, fakat o zaman da gerek fiyat 
ve gerek tip nazarı itibara alınmamış ve kanun 
dışı hareket edilmiştir. 1946 senesinde siyasi se
beplerden dolayı kapalı olan denizyollarının açıl
ması sebebiyle memlekete nakil vasıtaları ithal 
edilmeye başlanmış, resmî dairelerin hemen kâf-
fesi nakil vasıtası almıştır. 

Hattâ bâzı resmî makamlar ellerinde 1944 se
nesinde alınmış nakil vasıtaları olduğu ve kanun 
icabı beş sene kullanmak mecburiyeti bulunduğa 
halde, kanundaki ne fiyat ve ne de miadı ve 
onuncu maddesindeki dört tipi geçmemek kay
dını da nazara almıyarak envai çeşit mubayaada 
bulunmuşlardır. 

O zamanın Hükümeti bu satın alma işlerinde 
miadın, tipin ve fiyatın mahzurlu olduğunu ve o 
güne kadar yapılan mubayaanın kanuna aykırı 
bulunduğunu görmüş olacak ki, 3827 sayılı Ka
nunun fiyat, miad ve tip hakkındaki en mühim 
maddelerini değiştiren bir tasarı ile Meclise gel
miştir. Ben bu değiştirmeden doğacak aksaklık
ları bu kürsüden belirtmiş, Meclisin gösterdiği 
çerçeveden dışarı çıkıldığında lüks, müzeyyen 
naylon otomobiller görüleceği iddiasında bulun
dum. 

O zaman Ticaret Vekili bulunan Sayın Atıf 
İnan şöyle beyan buyurmuştu. (Zabıtlardan) 
17 . V I . 1947 tarih ve 237 sahife. «Tasavvur et
tikleri lüks otomobillerin ithaline izin verilme
mekte ve ithal edilmemektedir. Bu itibarla bâzı 

I resmî dairelerin bu otomobillerden almasına im
kân yoktur. Şimdi kendileri, bâzı dairelerin bu 
otomobillerden almak hevesine düşerler gibi, vâ-

[ ki olmuş bir şeyden bahseder şekilde' konuştular. 
Ye yine Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın 

! Münir Birsel de «Zabıtlardan ayneni» ; Bugün 
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bu tasarı ile Büyük Meclisinizden istenilen şey, 
fiyat hakkında, donmuş ve hiç kımıldamıyan su
nun cari fiyatlarına uymaktır. Nihayet ihtiyaca 
cevap veremezse ben, hükümleri Bakanlar Kurulu
na bırakmak isterim. Ama bu demek değildir ki, 
Senihi Yürüten 'in dediği şekilde, bu hususta öl
çüyü, çerçeveyi Büyük Meclis elinden kaptırmış, 
kaçırmış ve Bakanlar Kuruluna vermişti. 

Hükümetin fiyat, miyat ve tipi kaldırmasını 
istediği bu tasan Yüksek Meclisçe kabul edil
miştir. Artık resmî dairelerde istediği fiyata is
tediği tip ve kullanma müddeti tahdit edilme
miş nakil vasıtaları alacaktı. Kanunun çıkarıldı
ğı tarihten evvel, kanun dışı hareket edenler 
hakkında hiçbir muamele yapılmamıştır. Bir su
al takririm münasebetiyle nakil vasıtalarının 
nasıl kullanıldığını ve nasıl fuzuli yere masraf
lar yapıldığını ve nasıl suiistimal edildiğini Mec
lis kürsüsünden birer birer anlatmış ve ondan 
sonra da Adalet Bakanının bile, lüks, tenezzühe 
hususi otomobili kamyon diye gösterdiğini, bu
nun o kamyon değil binek olduğunun fotoğraf-
lariyle Başbakan Sayın Hasan Saka'ya Meclis 
huzurunda takdim etmiştim. Başbakan Sayın 
Hasan Saka sorularımı cevaplandırırken, Mec
lis kürsüsünden şöyle buyurmuşlardı : Zabıtlar
dan aynen : (19 . XI . 1947 cilt 17, sahife 101) 
(Arkadaşlar hakikaten vesaiti nakliye meselesi 
Hükümeti çok üzen ve âdeta konuşulmasından 
hicap duyulan bir mevzudur. Yakında getirece
ğimiz kanunu, yüksek elinizle esaslı şekilde tet
kik ederek, ondan sonra şu bakan arabası şurada 
durdu idi, şu bayan bindi idi, o geldi, o gitti 
gibi mevzuların da konuşulması hicabında Hü
kümetinizi kurtarmanızı rica ederim. 

O tarihten bugüne kadar tamam 796 gün geç
ti, bu kanun her nedense Meclise getirilmedi. Bu 
arada eskisi gibi hattâ ondan daha fazla lüks 
otomobil saltanatı devam etti ve etmektedir. Fi
yat tahdidinin ve miadın kaldırılmasından, tipe 
lüzum görülmemesinden istifade eden resmî dai
reler, radyolu, kaloriferli, soğuk hava tertibatlı, 
camları elektrikle kalkan, Dünya fabrikalarının 
en lüks arabaları olan Lasal, Buik, Kadillâk gi
bi nakil vasıtaları almaktalar ve bunlarla mutbak-
larının levazımını bile taşımaktadırlar. 3947 sa
yılı Kanuna ilişik listede 1940 senesinde, ra
yice göre fiyatların ekserisi 5 000 lira iken ve 
bugün bir misli zam ile en mükemmel harcıâlem 
otomobiller alınabilirken, resmî dairelerde 15, 18, 

1.1950 O : 1 
20 bin liralıklarının alındığı görülmüştür, hattâ 
Meclis Reisimize 31 bin liralık bir otomobilin 
alınması, Meclis Bütçe Komisyonunda görüşül
mektedir. 

Sayın Milletvekilleri; Amerika'da, Dünyanın 
çeşitli ucuz ve pahalı otomobillerini çıkaran ve 
birbiriyle rekabet halinde bulunan üç müessese 
vardır. 

Birisi Ford, ikincisi Garaysler, üçüncüsü Gene-
ra] Motordur. Bu General Motor ise her müşte
risini memnun etmek için en ucuz ve en pahalı 
otomobiller imal etmektedir. Meselâ: Şevrole 
Pulman, Olsmobil, Oklam, Buik, Lasal, Kadillâk. 
(Komisyonculuk yapıyor sesleri) 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Daha 
bağır 

SENİHÎ YÜRÜTEN (Devamla) - - Anlıyana 
sivrisinek az, anlamıyana davul zurna az. 

Bizim dairelerin, işte bu fabrikaların en ucuz 
ve en güzel malûmatı olan Ford, Doç, Şevrole gibi 
idareli, harcıâlem markalı arabalarını almayıp, 
gene aynı kumpanyanın; Şevroleden sonra 7 dere
ce pahalı birinci sırasından Kadillâk, Lâsal ve 
Bui.kten başlamaları israftan başka bir şey de
ğildir. 

Dün İstanbul gazetelerinde okudum: Otomobil 
fabrikatörleri, İngiliz Rolls-Royce Fabrikası F . 
Leveliıı ile Umum Müdürü M. Hives dün uçakla 
şehrimize gelmişler, Ankara'ya gideceklermiş» 
diye yazıyorlardı. Beni bir merak aldı. Acaba 
bu fabrikadan da otomobil mi alacağız? Çünkü 
bu fabrika dünyanın en meşhur, siparişle otomobil 
imal eden bir fabrikasıdır, vidalarını dahi nikâ-
lajlandırdığı bu arabaların fiyatı 80 bin liradan 
aşağı değildir. 

Muhterem arkadaşlar; mesele yalnız bu oto
mobillerin alınmasında değildir. Bir de bunların 
kullanılması ve masrafları vardır. Bundan bir
kaç ay evvel benzine kiloda 11 kuruş zam yapıl
ması hakkındaki kanun Meclisten çıkmıştı. Mak
sat, benzinden alman vergi ile yolları yapmaktır. 
Halbuki resmî dairelerce alman bu lüks arabalar, 
kuvvetli motorlu taşıtlardır. Sarfettikleri benzin 
diğerlerinin iki mislidir. Keza lâstikleri de 
onun gibidir. 

Bunun sonu ne olacak! Paramız yok, dövizi
miz yok, Marşal Yardımına sığınıyoruz, lüks ha
yat yaşıyoruz. Kağnıda tekerlek yok, tekerlek 
var, öküz yok. Çiftçi sapanını sürmek için bir 
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tarafına tek öküzünü, diğer tarafına kendini ko
şuyor ve mükellef olduğu vergiyi veriyor. (To-
palsa ne olacak sesleri) 

SENİHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Topal 
topal da sapanını sürecek. 

DEVLET BAKANI CEMlL SAİD BAR 
LAS (Gazianteb) — Bunlar zapta geçsin tarihî 
önemi var. 

SENÎHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Diğer ta
raftan 30 000 liralık otomobillerin nasıl keyfî 
kullanıldığını görüyoruz. Bu borçları çocukla
rımız ödiyemiyecek, torunlarımız ise asla ödiye-
miyeceklerdir. 

Buna rağmen lüks hayat, şahane hayat "de
vam edip gidiyor. Beyhude yere israf edilen dö
vizleri, insan canını kurtaran pensilin, istropto-
nıisin ve mümasili ilâçlara sarf etsek olmaz mı? 

Nafıanın hali nedir, Müdafai Millîyenin hali 
nedir, günlerce Ankara'da, İstanbul'da sinema
ların, tiyatroların, barların kapılarında tesbit 
edilmiş otomobil numaralarını arzu ederlerse" 
listeler halinde Başbakana takdim ederim. Hep
sini görsünler, alâkadarlar kendilerini de gör
sünler. (öyle şey yok sesleri) 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Dema
goji bunlar. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Bu söz
leri yaz da cebinde bulunsun, kendin do yapar
sın. 

NAŞÎ.T FIRAT (Samsun) — Eğer hakika
ten biliyorsan liste halinde ver, vermezsen sen 
de suç ortağı demeksin. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Tabiî bi
liyorum ve vereceğim. Ne ise sözlerimi rica ede
rim kesmeyiniz benim hitabım size değil, Yük
sek Meclisedir. Size cevap vermekle mükellef 
değilim. 

Bâzı resmî otomobiller çalıştırılmadığı hal
de çalıştırılıyor gibi gösterilip akaryakıtını di
ğer otomobillerde kendi hevesine nasıl sarf edil
diğini görsünler. 

Aynı otomobile İstanbul'da ayrı, Ankara'da 
ayrı plâka taktıklarını görsünler. 

10 tekerlekli koca kamyonlarla subayların 
seyahatlerini görsünler, şahsi işlerinde Ankara'
dan, İstanbul'a, İzmir fuarına gidenleri görsün
ler, valileri görsünler, emniyet müdürlerini gör
sünler, buna zamimeten Devlet Demiryollarında 
motorlu treni bile kendi hesaplarına kullanan
ları görsünler. 
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İsmini söyledik, resmini gösterdik, Hüküme

te buradan, 3827 sayılı Kanunun ceza kısmım 
gösteren 15 nci maddesini bir daha okuyorum. 
Lütfen dinlesinler. 

«Madde 15. — Bu kanunun 3, 4, 5t 6 ve 7 
nci maddelerindeki yazılı otomobil ve motorlu 
nakil vasıtalarının her ne sebeple olursa olsun 
tahsis olunduğu işin gayrısında veya şahsi husu-
larda kullananlar veya Devlet hizmetinde kulla
nılmış gibi gösterenler veya kanunen bir maka
ma tahsis olunmadığı halde hakikati tahrif ile 
bu vasıtalardan istifade eden ve ettirenler, bun
ların seyrüseferine müsaade edenler ve kanun 
hilâfına numara ve plâka verenler ve istimale 
elverişli olduğu halde miadını doldurduğu baha
nesiyle tecdit eden ve ettirenler ve bu hususlar 
için masraf tahakkuk evrakını hazırlıyan veya 
tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize eden
ler, vazifeyi suiistimal etmiş addolunarak hak
larında takibatta bulunulmakla beraber bu yüz
den, tahakkuk eden masraf ve zararlar da kendi
lerine teselsülcn ve üç kat olarak tazmin ettirilir. 
Tekerrürü halinde cezaya mütaallik umumi hü
kümlerin tatbikmdan başka tazmin ettirilecek 
masraf ve zararlar altı kat olarak îstîfa olunur.» 

Ben senelerce bu kanuna aykırı duranların 
millet malını, benzinini, yağını hevayühevesine 
kullananları memur olsun, müdür olsun, ba
kan olsun hakkında takibat yapılmasını yeni bir 
taşıt kanununun da hemen Meclise getirilmesini 
bekliyorum. İşte arkadaşlar muhalefet böyle 
söyler. 

DEVLET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 
(Gazianteb) — Arkadaşlar; söze başlamadan ev
vel size soru müessesesine ait İçtüzüğün hüküm
lerini okuyacağım. Ondan sonra da Senihi Yü
rüten'in yapmış olduğu, hafif bir tâbirle, de
magojisine lâzımgelen cevabı vereceğim. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Ben de 
sana vereceğim. 

DEVLET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 
(Devamla) — İçtüzüğün 149 ncu maddesi: Her 
milletvekili Hükümet adına Başbakana yahut 
bakanlara sözlü ve yazılı sorularda bulunabilir. 

Cevaba ait 151 nci maddeyi okuyorum: «Ce
vabı gerek yazılı, gerek sözlü olarak istenen bir 
soru herhalde yazılı olarak verilmelidir. Sora 
önergeleri Başkanlığa sunuluı4. 

Başkan bu önergeleri verilir verilmez tuta-
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nak dergisine geçirtir ve bir tezkere ile ilgili ba
kana bildirir.» 

152 nci maddeyi okuyorum : «Soruya yazılı 
cevap istenmişse gelecek cevap soru ile birlikte ol
duğu gibi tutanak dergisinin sonuna konur so
ruya sözlü cevap istenmişse Başkanlık tezkeresini 
aldıktan en geç iki birleşim sonra bakan ona 
Meclis kürsüsünde cevap verir. 

Cevaptan önce Başkan soruyu kâtiplerden bi
rine okutur.» 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bunları bili
yoruz. 

DEVLET BAKANI CEMÎL SAÎD BARLAS 
(Devamla) — Müsaade buyurun Ahmet Oğuz 
Bey siz de soru sorduğunuz zaman gelip burada 
konuşabilirsiniz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Riyasetin va
zifesini yapıyorsunuz da onun için soyuyorum. 

DEVLET BAKANI CEMÎL SAÎD BARLAS 
Devamla) — 153 ncü maddeyi okuyorum : 

Ahmet Oğuz Bey sizde bir sözlü soru sordu
ğunuz zaman cevabını alırsınız. Bir sözlü soru 
veya muayyen bir bilgi almak veya bir meseleyi 
efkârı umumiye önünde aydınlatmak için soru
lur. Bu ya sözlüdür bu kürsüden ifade edilir 
ya yazılıdır ait olduğu makam soru sahibine key
fiyeti yazıyla bildirir. Siz d^ bir soru sorarsınız 
biz de ona göre müdafaamızı hazırlarız. Son 
zamanlar soru müessesesinin en çok işleyeni yal
nız sözlü soru tarafıdır. Bunun hakkında İçtü
züğün 154 ncü maddesi «Soru sahibi cevap gü
nünde hazır bulunmazsa mesele bir defalık ol
mak üzere gelecek birleşime bırakılır. Yine bu
lunmazsa soru düşer. Fakat sahibi isterse bir 
başka önerge ile yalnız bir defa daha aynı so
ruyu yenileyebilr». 

155 nci maddesi «İlgili Bakanın cevabından 
sonra düşüncesini bildirmek yalnız soru sahibi 
milletvekilinin hakkıdır. Ancak bu bildirme 15 

dakikadan fazla süremez. 
İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten şu su

alleri sordu: 
«1. Yeni bir taşıt kanunu getirileceği Hü

kümetler tarafından mütemadiyen tekrarlandığı 
halde bugüne kadar böyle bir kanunun getiril
memesinin seibehi nedir?» 

Ben Hükümet adına, bu kanun sevkedilmiş-
tir, Meclise gemiştir dedim. Fakat daha evvel 
yazılmış yazıların ve burada okunması ve çekil-
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I miş fotoğrafların icabederse gösterilmesi karar
laştırılmış olduğu için kanun Meclise gelmemiş 
gibi konuşuldu. Bunu teşriî ahlâka uymıyan bir 
misal olmak üzere arzederim. (Sağdan gürültü
ler) reddederiz sesleri) Evet, bir aile ahlâkı ol
duğu gibi bir de tşriî ahlâk vardır. 

«2 nci sualleri: 3827 sayılı Nakil Vasıtaları 
Kanununa aykırı taşıt satınalan ve kullanan da
ire ve müessejseler var mıdır? 

Yoktur dedim. 
«3 ncü sualleri: Daire ve müesseselere ait ta-

I şıtları kendi şahsi maksatları için kullananlâr-
ı dan her hangi bir kimse hakkında bu tarihe ka

dar takibatta bulunulmuş mudur? Bulunulmuş
sa alâkalılar ne gibi ceza ile cezalandırılmış
lardır? Kendisine bir liste okudum. 

Bütün bunlardan sonra, tatmin edilmemiş-
lerse, Bakan şunu söylediyse de şu kısmı beni 
tatmin etmedi, hu kısmı beni tatmin etti demesi 

i lâzımdı. Daha evvel yazmış olduğu birtakım is
mini bilmediğim ve ancak bir otomobil komis
yoncusunun bilebileceği firmaların isimlerini 
okuyarak bir şeyler söylemeye uğraştı. Bilmiyo
rum, anlıyan oldu mu? Otomobil Kanunu hü-
hükümleri- şöyledir, Başbakanlığın verdiği ce-
vabda da dediği gibi, Bakanlara ve bâzı zevata 
tahsis edilen otomobiller makam otomobili değil 

I hususi binek otomobilidir. Bunlara istedikleri 
I gibi tasarruf edebilirler. Bu, kendilerine kanu
nen verilmiş bir haktır. 

Yeni Otomobil Kanunu çıkıncıya kadar onun 
üzerinde her hangi bir münakaşa yapılamaz. 

İkincisi makam otomobilleri var. Bunu kulla
nan zevat vazifelerini suiistimal etmişlerse, bunu 
Meclis kürsüsünde konuştukları gibi Cumhuriyet 
Savcılığına bir müşteki ve muhbir sıfatiyle ihbar 
edip haklarında tahkikat açılmasını istiyebilirler. 
Böyle Ahmed'in Mehmed'in suiistimali var zan-
niyle kürsüye çıkmak Meclise doğrudan doğru-
iya bir ceza mahkemesi, bir savcılık vazifesi yük-
jlemek demektir. 

Marshall Yardımına sığınıp lüks yapıyoruz 
dediler. 
I ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Olmu
yor mu? 
r ** 

CEMÎL SAÎT BARLAS (Devamla) — Abi-
din Potuoğftı'na söylüyorum, Maı*shall Yardımı
nın her santiminin hesabını verdik, vereceğiz, 
yermekteyiz. 

— İMİ — 
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ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bütçe I 

açığını onunla kapadın. (Soldan, gürültüler). 
Memleketin masrafını onunla kapatıyorsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMÎN ERİŞÎRGİL 
(Zonguldak) — Senihi Yürüten arkadaşımız va
lilerden, idare âmirlerinden bahsettiler. Anonim 
olarak bu Mecliste bir zümre memurlardan müb-
hem şekilde burada bahsetmeyi doğru bulmam. 

Şu noktayı arzedeyim, şimdiye kadar bana 
bir arkadaşımın her hangi bir hareketi hakkında 
bir söz söylenmiş ise derhal tahkik ettirdim. Fa
kat çok rica ederim, bu memleketin idaresini fe
ragatle, fedakârlıkla yapan bir zümre hakkında 
anonim isnatlarda bulunulmasın. 

Şu noktayı arzedeyim, valilerin otomobili 
vardır. Kaymakamlara da jip vereceğim. (Sol
dan alkışlar). Kaymakam ve zabıta âmirlerine 
bu memlekette jip verebilirsem bununla, iftihar 
edeceğim. Nitekim Jandarma ve Emniyet Büt
çesine bunun için para konulmuştur. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) Muh
tarlara da, ihtiyar heyetine de. 

IÇÎŞLERÎ BAKANI EMÎN ERÎŞlRGİL 
(Devamla) —• Benim bu fikrimi muvafık göırmü-
yorsa arkadaşlar 1950 Bütçesi müzakeresi esna
sında kalkarlar jandarma ve emniyet memurla
rına jip lüzumu yoktur derler, müdafaalarını ya
parlar, efkârı umumiye de kendileri hakkında I 
hükmü verir. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Cum
huriyet Halk Partisi mensuplarına da. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI EMlN ERÎŞlRGİL 
(Devamla) — Rica ederim, ben memleket işini 
konuşuyorum, parti işini konuşmuyorum. Kay
makam diyorum, kaymakam Devletin memuru
dur. Sizin de temsil ettiğiniz parti ile siyasi ha
yatı bir kül olarak kabul ediyorum, binaenaleyh, 
kaymakam bu külün memurudur. 

Valilerin lüks otomobil kullanmaları mesele
sine gelince; ben bunu katiyen bilmiyorum. Ba
lıkesir'den yeni geldim; beş senelik bir otomobil
de titreye titreye, bütün Balıkesir ve Bandırma 
halkının hayret ettiği bir şekilde seyahat ettim. 
Vali otomobilinde; birimizin üzerinde yorgan, 
birimizn üzerinde battanye; bu suretle seyahat 
ettik. Arkadaşlar; bunun neresi lükstür? Fera
gatli idare âmirlerimize karşı nasıl bu şekilde is
natta bulunabiliriz. Bir vali ilcesine gitmesin 
mi, bir vali köyüne gitmesin mi? Bir vali resmî 
hizmetlerini görmek için en iptidai bir vasıtaya | 
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bu devirde malik olmasın mı? Biz halk hizmeti©» 
rini bu değerli arkadaşların fedakârlıkla yapma
larını isterken bunları bunu yapmaktan mah
rum etmeye mi kalkalım? 

Onun için heyeti aliyenizden çok rica ediyo
rum. Kanun yaparsınız, biz kanunu tatbik ile 
mükellef oluruz. Fakat kanun yapmaksızın, sizin 
verdiğiniz tahsisatla, hangi bir memura ifayı va
zife etmesi için eğer biz bir vasıta temin eder
sek, artık bu Yüksek Mecliste bu arkadaşlarımız 
hakkında tariz konusu olmamalıdır. 

Benim odam her zaman açıktır, böyle bir va
ziyetle karşılaşırlarsa muhalif milletvekili arka
daşlarımızın bana söylemelerini çok rica ederim, 
ieabederse mesullerini derhal tecziye ederim. 
Ama umumi bir surette valiler ve kaymakamlar 
denmesin -yolitik bakımdan. Şu noktayı da söy
lerim ki, bu memurları kırmak, rencide etmek 
insan kalbi için doğru değildir. (Soldan çok gü
zel sesleri). 

BAŞKAN — Senihi Yürüten buyurun. 
ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — İsmim 

mevzuubahis oldu söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade edin. 
SENlnî YÜRÜTEN (İstanbul) — Biz bir 

hakikatten bahsettik. Milletvekili arkadaşlarımı
zı ikaz ediyoruz. Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesi olmak itibariyle polis hafiyesi gibi takibat
ta bulunuyoruz, Bakanlar feveranda bulunuyor- " 
lar. Sayın Başbakan Yardımcısı teşriî ahlâktan 
bahsetti, teşriî ahlâkın mektebi yoktur. (Gürül
tüler) Teşriî mekanizmanın şekli dolayısiyle 
halk aralarından bir işçiyi yağlı tulumundan çı
karıp Büyük Millet Meclisine gönderir. Bunun 
mektebi tahsil yeri varsa gösterin. Sayın Cemil 
Said Barlas arkadaşım belki Devlet parasiyle Av
rupa'da tahsil etmiştir. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Ken
di paramla tahsil ettim. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Fransa, 
Almanya, ingiltere hepsini karış karış bilirim. 
Bu işin orada da mektebi yoktur, burada da mek
tep yoktur. 

Valiler dedim; Dâhiliye Vekili Bey arkada
şımız hemen feveran buyurdular. Bir iki not ar-
zettim, liste halinde de vereceğim. Meselâ An
kara Valisi sayın Avni Doğan "beyin 2106 An
kara plâkalı otomobille Bursa'ya, Bursa'dan 
İzmir fuarına ziyarete gittiğini tahkik etsin, 
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Sonra, ben katiyen, zinhar demiyorum ki, 

jandarma komutanına, müddeiumumiye otomo
bil vermeyiniz. Veriniz. Veriniz ama, B. M. 
Meclisi 1940 senesinde bu işi hudutlandırmış. 
Ben bizzat istanbul Cumhuriyet Savcısının bir 
otomobile ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama 
ne yapalım ki kanun bu şekildedir. 

Şimdi B. M. Meclisinden çıkmış bir kanun 
varken, bir tahdit varken, vaziyeti tahdit etmiş
ken, ben bu kanuna aykırı hareket edildiğini 
görüyorum, şikâyet ediyorum. Meclisiâli karar 
verir, jandarmaya da otomobil verilir, hattâ 
asayişin temini için mitralyöz bile verilir. (Sağ
dan bravo sesleri) 

Sayın Bakan, yine Dâhiliye Bakanı arkada
şımız, küçük oluyorum, ben de küçük oluyorum, 
meselâ bu sabah teşrif ediyorlar, istasyona res
mi otomobille Bakanı karşılamaya gidiyorlar. 
Bunlar kanunen yapılmaması lâzımdır. Kanunu 
biliniyorlarsa okusunlar. Hükümet de tetkik 
etsin. 

Sabık bir Adliye Vekilinin resmî otomobili 
tenezzüh otomobili gibi kullandığı hakkında fo
toğraflar* çekerek maruzatta bulundum. Hani, 
takip edildi mi? 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
— Hangi Adliye Vekili? 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Şinasi 
Devrin. 

Tıs ya tıs.. Tıs. (Gülüşmeler) O, yardır, ağ
yar gibi tecziye edilmez. 

DEVLET BAKANI CEMÎL SAÎD BARLAS 
(Gazianteb) — Efendim, kanundan bahsettiler. 
Demin de arzettiğim gibi kanunun nakil vasıta
ları hakkındaki kanunun bir numaralı cetvelin
deki zata mahsus otomobiller tıpkı şahsi malla
rı gibi emirlerinde kullanılmak üzere verilmiş
tir. Vebu yalnız burada değil, dünyanın her ta
rafında böyledir. Bir kanun kendi keyfimize gö
re tefsir edilemez. Bakanın arabası bugün ha
nımını istikbale götürebileceği gibi, icabettiği 
zaman da limon almaya ds gider. 

SENÎHI YÜRÜTEN (istanbul) — işte ka
nun harici konuşuyor. Teessüf ederim, teessüf 
ederim, otuu defa tesssüf ederim. 

BAŞKAN — Senihi Bey; inzibatı ihlâl eder
seniz hakkınızda, inzibati muamele yapmaya 
mecbur kalırım. Söz istiyorsanız söz veririm. Ri-
ea ederim sükuneti ihlâl etmeyiniz, 
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ABlDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Şah

sıma sataşılmıştır, cevap vermek için söz istiyo
rum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Size sataşılmamıştır, ne söyle
di? Büyük Meclis gördü, hakkınızda bir şey 
slöylemedi. 

ABlDÎN POTUOĞLU — Efendim Bakan 
siözle şahsıma sataşmıştır, onun için cevap arze-
deceğim. Kendimi müdafaa edeceğim. 

BAŞKAN — (Abidin Potuoğlu'na hitaben) 
anlaşılan şudur: Senihi Yürüten, biz Marshall 
Yardımını şuna buna, lükse kullanıyoruz dedi. 
Bakan da, hayır faydalı yerlerde kullanıyoruz 
dedi. Buna mukabil siz de, oturduğunuz yerden, 
bütçe açığım Marshall Yardımı ile kapattınız, 
dediniz. Çok rica ederim, bunun neresinde sa
taşmak vardır* 

ABlDt^ POTUOĞLU (Eskişehir) — Sataş
mıştır, müdafaa hakkımı istiyorum. 

BAŞKAM — Böyle bir şey yoktur, ikinci so
ruya geçiyorum. 

2. — Afyon Kardhisar Milletvekili Hasan 
Binçer'in, Kabe örtüsü hakkında Başbakanlıktan 
olan soruya Devlet Bakanı Cemil Said Barlas'ın 
sözlü cevabı (6/415) 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanının, anneleri tarafından Kabe 

Anahtarcıbasısı şeyh Şeybi'den mektupla iste
nilen Kabe örtüsünün geldiğine ve taksimine 
djair Hürriyet Gazetesinde intişar eden yazı ve 
n^ütalâalann 6 . XTC . 1949 tarihli resmî tebliğ 
ile tekzip edildiği görülmüştür. 

Doğruluğu halinde sadece hürmetle karşı
lanması icabeden asılsızlığı halinde ise, kale bi
le alınması gerekmiyen ve her iki halde bir ge-
zete ile bir vatandaşı alâkadar eden bu işe bir 
Devlet olayı mahiyeti verilerek resmî tebliğ neş
redilmesi sebebi nedir? 

Bu cihetim Başbakan tarafından sözlü olarak 
e? îvapl andırıl masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 

Hasan Dinçer 

DEVLET BAKANI CEMÎL SAÎD BARLAS 
(Gazianteb) — Sayın Afyon Milletvekilinin so
rusu cevabı şudur : 

Başbakanlık hâdiseyi bir vatandaş ile bir ga
zete arasında kalacak mahiyette görmemiştir. Zi-

101 
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ra Hürriyet Gazetesi, her hangi bir vatandaş 
adından hiç bir tavsife gitmeksizin bahsetmekle 
kalmamıştır. Doğrudan doğruya «îsmet Paşa
nın annesi» ve «Cumhurreisİ ismet Paşanın va
lidesi» şeklinde j^azmıştır. Hürriyet Gazetesi
nin bu tarzdaki yazısının gözle görülür neticesi 
şu olmuştur : Devlet Reisimizin muhterem anne
sine Kabe Örtüsü gelmiş diye gazetede okuyan ve 
okuyanlardan duyarı vatandaşlar, masraflara, 
zahmetlere katlanarak bu örtüden bir parça is
temek için teşebbüse geçmişlerdir. Bu suretle 
hem Cumhm'başkanımızm valideleri, hem de 
diğer vatandaşlar rahatsız olmuşlardır. 

Eğer Hürriyet Gazetesinde ilân edilen bu 
hâdise her hangi bir suretle hakikat olsa idi, di
yecek bir söz kalmazdı. Fakat, yazılanlar hiçbir 
asıl ve esasa dayanmamaktadır. Şöyleki; ne Cum
hur Başkanımızın muhterem annesi böyle bir 
mektup yazmış ne de Kabe örtüsünden bir parça 
kendisine gönderilmiştir. Yapılan tahkikat, ha
vadisin tamamen uydurma olduğu neticesini ver
miştir. 

Başkanlığın yalanlamasına rağmen Hürriyet 
Gazetesi ilk yazdığının doğru olduğunu ve örtü 
istendiği ve gönderildiği sözünün dört kişi hu
zurunda söylendiğini tekrar ısrarla kaydetmiş 
ve Şeyh Şeybi kastedilerek «Müslüman dünyası
nın en mühüm simalarından olan Kabe'nin anah
tarlarını muhafazaya memur bulunan pek sayın 
bir zatın sözlerinde hakikate aykırı birşey olamı-
yaeağı» belirtilmek istenmiştir. 

Hürriyet Gazetesinin bu ikazı üzerine Şeyh 
Şeybi'ye Hürriyet Gazetesinde çıkan yazı muhte
viyatı hakkında malûmat verilerek, düşüncesi 
soruldu. Şeyh Şeybi'den alman cevap şudur : 
Şeyh Şeybi, Reisicumhur Hazretlerinin validele
rinden ne mektup almış ve ne de kendisine Kabe 
örtüsü göndermiştir. Ancak, üç Türk gazete
cisi, haç sırasında, kendiliklerinden Şeyh Şey
bi'ye giderek Türkiye Reisicumhurunun valide
sine Kabe örtüsü gönderirseniz çok memnun 
olur demişlerdir. Şeyh, cevaben, ben kendi 
Hükümetimden emir almadan birşey göndere
ni em demiştir.» 

Görülüyor ki hâdise baştan aşağı uydurma
dır. Hürriyet Gazetesi «Kâbenin anahtarları
nı muhafazaya memur bulunan pek sayın bir 
zatın sözlerinden hakikate aykırı birşey olmı-
yacağmı belirttiğine göre, Şey Şeybi'nin resmî 
kanallardan gelen açıklaması, bir uydurma 

karşısında bulunduğunu göstermektedir. 
Başbakanlık bu uydurma haber üzerinde 

durmuş ve durmaktadır. Çünkü, Cumhurbaşka
nımızın kendisi ve ailesi efradı hakkında türlü 
şekillerde yalan ve uydurma havadisler yayarak 
bir maksat, muayyen bir propaganda için ça
lışanlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Dünyanın 
her memleketinde Devlet reislerinin adı hususi 
bir dikkat altındadır. Hattâ bâzı Garp demok
rasilerinde Devlet reisinin ve ailesinin hususi 
hayatından her defasında müsaade almadan 
bahsedilmemesi teamül halindedir. Bizde maa
lesef bu dikkatten çok uzak olanlar var. Bu 
kadar incelik şöyle dursun, Cumhurbaşkanının 
kendisi ile uğraşmak yetmiyormuş gibi, muhte
rem validelerinin, memlekete İnönü gibi muh
terem bir evlât yetiştirmiş 85 yaşındaki bir 
muhterem Hanımefendinin, dinî hissiyatı da 
günlük ticarete mevzu yapılmaktadır. 

Şu halde, Devlet Reisinin kendi adı ile bir
likte ailesi efradından birinin adının günlük ti
caret için istismar edildiğini gören Başbakanlı
ğın, keyfiyeti halk efkârına bildirmesi vazifesi
dir. Bugüne kadar böyle idi, bundan sonra da 
böyle olacaktır. Muhterem validelerini, İnönü 
gibi bir evlâdı yetiştiren bir annenin dinî his
siyatı günlük politika mevzuu yapılmaktadır. 

Şu halde Devlet Reisi muhterem annesinin 
günlük politika mevzuu yapılmaması için keyfi
yeti Başbakanlığın bir tebliğ ile bildirmesi vazi
fesidir. 

Bugüne kadar böyle idi, bundan sonra da 
böyle olacaktır. (Soldan, bravo sesleri). 

HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) — 
Ben bu takriri bir prensipin müdafaası için ver

dim. 
Cumhurbaşkanının anneleri her Türk anası 

gibi şayanı hürmettir. Fakat bu hürmetin dere
cesi ne olursa olsun, Başbakanlık tarafından çı
karılan bu yersiz ve ieapsız tebliği tenkit etme
mize asla mâni değildir. Verilen cevaptan anlı
yorum ki, bu takrir cevabının 25 gün gibi uzun 
bir müddet geri bırakılması Şeyh Şeybi ile mu
habere yapmak ihtiyacından doğmuştur. Hükü
met bunun için boşa zahmet etmiş, boşa yorul
muştur. Ben takririmde bu örtü istenmiş mi, 
istenmemiş mi, mevzuu üzerinde durmadım. So
rarken de kendi noktai nazarımı gayet açık ola
rak ifade ettim. Örtü istenmiş olsun olmasın, 
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gelmiş olsun olmasın Hükümet bunun cevabını 
verebilmek için Şey Şeybi'ye sormaya ihtiyacı 
yoktu. 

Orgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Biz öyle düşünmüyoruz. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Olabüir. 
Şimdi arkadaşlar, Hükümet diyor ki, hâdi

se, Reisicumhurun annesine ve aile efradına ta
allûku itibariyle Hükümeti meşgul eder, resmî 
tebliği de bu sebeple çıkardık ve bundan sonra 
da çıkarmaya devam edeceğiz. Bir noktai nazar
dır. Ben, l)iı noktai nazarda değilim. Sebebini 
de izah edeceğim. 

Anayasamı.-? ve kabul ettiğimiz rejim, Cum
hurbaşkanlığını şahsi olarak mütalâa etmiştir. 
Cumhurbaşkanlığının ailesi efradına hiç bir im
tiyaz tanımannşt!;-. Binaenaleyh, muhterem vali
delerine taallûk eden bu neşriyat sıhhatsiz ise, 
yersiz yapılmış ise, yani uydurma ise her vatan
daş gibi, kanununa göre istimal etmesi lâzım-
gelen bir tekzip hakkı mevcuttur. Bu tekzip 
hakkını istimal eder, yapılan neşriyatın asılsız
lığını umumi efkâra bildirir, kendisine yapıla
cak müracaatları da önliyebilirdi. Binaenaleyh, 
Reisicumhurun annesini her hangi bir vatandaş
tan farklı telâkki eden Hükümet zihniyetinde 
asla isabet yoktur. Bu tebliğde bir hanedan ko
kusu hissediyorum. (Allah, Allah sesleri) onun 
için bu rejimde vazife alan hükümetler bu nok
tada hassas olması lâzımdır, hükümetler buna 
mecburdurlar. 

Bu mevzu muhterem br annenin akidesine ta
allûk eden ve doğruluğu halinde kendisine sa
dece hürmet toplıyacak olan, doğrudan doğruya 
vicdan hürriyetine taallûk eden bir mevzudur. 

Binaenaleyh Hükümete bu nokta-bir vazife 
terettüp etmez, onu alâkalandırmaz. Reisicunı* 
hurun ailesi efradına böyle imtiyaz bahşeden bir 
şekilde Hükümet tebliğler çıkaracak olursa 
içinde bulunduğumuz rejimin esasları üzerinde 
hassas olmadığını göstermiş olur. 

Hükümet belki bu şekildeki tebliğlerini iti
yat edebilir. Fakat içinde bulunduğumuz rejim 
ve Cumhuriyet müessesesi Reisicumhurların aile 
efradını, şahsi halleri ile Hükümetin meşgul ol
masını meneder. Bu nevi tebliğlerin tekerrür 
etmemesini gönülden isterim, ve böyle bir cevap 
beklerdim. 

. 1950 O : 1 
DEVLET BAKANI CEMİL SAÎD BAR-

LAS (Gazianteb) — Hasan Dinçer arkadaşımın 
görüşü, kendine göre bir görüştür. Fakat şunu 
bilmek lâzımdır ki, insan cemiyeti, kendilerinin 
de bildikleri veçhile, kendisi mutlak bir mevcu
diyet değildir. 

insan ailesi denilen bu varlığın içinde bir 
parçadır. İster bir aile reisi olsun, ister en kü
çük bir fert olsun; bunu bildikleri içindir ki, si
yasi hayatın birçok cephelerinde bir adamın 
şahsına vurmak için vesileler ararlar. Eğer o 
adam daima çok kuvvetli olursa, hergün yapılan 
hücumlar ancak onun ayak uçlarına gelecek ka
dar metin olursa, o vakit onun aile harimine gi
rerler. 

Bunun geçmiş misalini Avrupa tarihinde çok 
gördük. Burada da görüyoruz ki, Devlet Başkanı 
böyle bir durum karşısında bulunur ve onun salı
sına değil hiç olmazsa annesine veya diğer fertle
rine sistemli olarak hücum edilmek suretiyle bir 
kasıt karşısında bulunduğunu Hükümet olarak se
ziyoruz.. Bu yöndendir ki, biz bu çeşit neşriyata 
karşı tekzip yolundan asla ayrılmıyacağız. 

3. — Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, 
alınmış ve alınacak gemilerin tip ve vasıf lariy-
le Denizyolları işletmeciliğine, Genel Müdürlük 
kuruluşunda değişiklik yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ve Amerika'dan 1947 yılında 
satın alınan 6 gemi ile gemi satınalmakla da 
görevli heyete dair Ulaştırma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/430) 

BAŞKAN — Hakkı Gedik. (Burada yok ses
leri) o halde tehir ediyorum. 

-/. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, Yerli Ürünler Türk Anonim Ortak
lığının 1946 - 1947 yılı mahsulünden satın aldı
ğı tütünler hakkında Başbakanlıktan sözlü So
rusu (6/431) 

BAŞKAN — Bu soruya kim cevap verecektir?. 
DEVLET BAKANI CEMİL SAİD BAR-

LAS (Gazianteb) — Bakan burada yoktur. Cu
ma gündemine tehirini rica ederim. 

BAŞKAN — Hükümet Cuma günü cevap 
vermek üzere mühlet istiyor. (Kabul sesleri) 

Sorular bitti. Birinci defa görüşülecek işlere 
geçiyorum. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'-
»n, Uludağ'da inşaata müsaade edilmesi hakkın-
da kanun teklifi ve Tanm Komisyonu mütalâası 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/171) [X] 

AHMET REMZÎ YÜREĞİR (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşım Baha Pars hayırlı bir işe 
vasıta olmak için bir kanun teklif etmiştir. Bu 
hayırlı iç de Uludağ'da inşaata müsaade edilme
si ve bu suretle burada turistik ve sağlık mües
seselerinin sağlanmasıdır. 

Kendisini tebrik ederiz. 
Yalnız bu kanun teklifinin müzakeresinde 

kanaatime göre, İçtüzüğe göre bir aykırılık 
mevcuttur. Bu aykırılık da, teklifin Hazine iş
lerine ait olması, bilhassa orman işlerine matuf 
bulunması itibariyle Maliye ve Bütçe Komisyon
larında da görüşülmesi icab ederken görüşülme
miştir. Bu komisyonların karar ve mütalâasına 
tesadüf edilmemektedir. 

Binaenaleyh İçtüzüğün 126 ve 22 nci madde
leri gereğmce bu kanun teklifinin Maliye ve 
Bütço Komisyonlarına da havale edilmesi lâ
zımdır.-

Bunun için bir önerge takdim ediyorum. Ka
bulü Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, önerge
yi okutuyorum. 

16 . I . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Sayın Muhattin Baha 
Pars tarafından teklif edilen (Urudağ'da) inşa
ata müsaade edilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının İçtüzük gereğince ve usul bakımından Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarından da geçmesi lâ
zım gelirken bu kanun tasarısında bu komisyon
ların karar ve mütalâalarına tesadüf edileme
miş olduğundan bu kanun tasarısının sözü ge
çen bu komisyonlara da havale Duyurulmasını 
arz VG teklif eylerim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

BAŞKAN — İki komisyona mı istiyorsunuz? 

[1] 125 sayılı basmayan tutanağın sonunâa-
«br. 

AHMET REMZİ YÜREĞİR (Seyhan) — 
Maliyo ve Bütçe Komisyonlarına. İçtüzük öyle 
söylüyor. 

BAŞKAN — Heyeti umumiye karar verirse 
gidecek. 

AHMET REMZİ YÜHEĞİR (Seyhan) — 
Efendim emsali vardır. Artırma, eksiltme mese
lesi mevzuubahistir. Artırmasız, eksiltmesiz ke
limesi bulunduğuna göre bunun Maliye Komis
yonundan geçmesi lâzımdır. Hattâ yakın gün
lerde bunun emsalini verdik. Maçka'daki eski 
İtalyan sefarethanesinin Maliyenin malı oldu-

<ğu halde İstanbul Belediyesine hibe suretiyle 
verilmesi hakkında bir tasarı geldi, bu kanun 
Bütçe ve Ma1 iye Komisyonlarından geçerek bu
raya geldi ve kanuniyet kesbetti. Bu bina da 
İstanbul Belediyesine hibe edildi. 

Bu da aynı mahiyettedir. 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Efendim, bu ka

nun teklifi komisyonlarda müzakere edilirken, 
Hükümetin huzuriyle ve bilcümle alâkalı Ba
kanlık memurlarının mütalâası alınarak tanzim 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursa
nız, Kamutay bu hususta vaziyete hakem ola
caktır. Gelen kanun tasarılarının hangi komis
yona havale edileceği hakkında daima Kamu
tayın takdiri vardır. 

Bu tasarı belediyeyi ilgilendiren tasarı olduğu 
için biz bunu İçişleri Komisyonuna gönderdik. 
O da alâkalı gördüğü Tarım ve Maliye Komisyo
nunun mütalâasını almak üzere bu komisyonlara 
göndermişti*. Bununla beraber tasanlar, tah 
sisata taallûk ederse, evvelâ alâkalı başlıca komis
yona ve son olarak da Bütçe Komisyonuna havale 
edilmektedir. Bu Kamutayın kabul etmiş olduğu 
prensipe uygundur. Mamafih Kamutay arzu eder
se, buyurduğunuz komisyonlara da havale eder. 
Onun için İçişleri Komisyonuna havalesi ve mü
talâası alınmak üzere de onlar tarafından Tarım 
Komisyonuna gönderilmesi yerindedir, usulsüz
lük yoktur. 

AHMET REMZİ YÜREÖİR (Seyhan) — Mü 
saade buyurun izah edeyim. 

BAŞKAN — Evvelâ önergeyi reye arzedeyim, 
lüzum hami olursa söz vereceğim. 

* * -
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Önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 

Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. Şimdi 
maksadınız hâsıl olmuştur, her iki komisyona da 
göndereceğiz. 

AHMET REMZÎ YÜREGİR (Seyhan) — Me 

16.1.1950 Û : 1 
sele kalmadı. 

BAŞKAN — Gündemde başka işimiz kaİîMâ-
mıştır. Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
Birleşime son veriorüm. 

Kapanma saati : 16,15 

• ' * • • > 

DÜZELTİŞ 

27 nci Birleşimin ilk sayfalarında bulunan 3 sayılı sorunun beşinci satırındaki «sözlü» kelimesi 
«vazıh» olarak düzeltilecektir. 

ı>m~<i 
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S. Saıysı: 125 
Bursa Milletvekili Muhittin Baha Fars'ın, Uludağda inşaata müsa
ade edilmesi hakkında Kanun teklifi ve Tarım Komisyonu mütalâ

ası ile İçişleri Komisyonu raporu (2/171) 

18 ,| V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Yalnız Bursa ve Türkiye için değil Balkanlar ve hattâ Avrupa için dahi bulunmaz bir spor, is
tirahat ve sıhhat sahası olabilecek Uludağ, Orman Kanununun dar çerçevesi içinde bırakılmış bu
lunmakta, bir oda bile yaptırılmasına müsaade edilmemektedir. 

Bursalılar ve İstanbullular tarafından sayfiyeler* hastaneler ve sanatoryumlar yapılması için 
vâki müracaatlara Tarım Bakanlığı menfi cevap vermeye mecbur olmaktadır. 

Yeni Tarım Bakanına vâki müracaatım üzerine bir kanun hazırlamaktan başka çare olmadığı 
neticesine varıldığından bu tasarıyı takdim ve kabulünü rica ediyorum. 

} Bursa, Milletvekili 
Muhittin Baha Paras 

Tarım Komisyonu Mütalâası 

T. B. M. M. 
Tanm Komisyonu 29 . XI . 1949 
Esas No. 2/171 

Karar No. 6 
Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonunun gösterdiği lüzum 
üzerine mütalâa alınmak için Komisyonumuza 
gönderilen Bursa Milletvekili Muhittin Baha 
Fars'ın Uludağ'da inşaata müsaade edilmesi 
hakkındaki kanun teklifi Komisyonumuzda in
celendi. 

Uludağ'ın bugünkü önemli durumu karşısın
da burada inşaata müsaade edilmesini Komis
yonumuz da uygun görmüştür. 

Ancak Orman Kanununun 16 ncı maddesinin 
aradığı gayeye uyularak ormanların korunması 

için gereken şartların göz önünde tutulması 
ve ona göre hüküm konması Komisyonumuzca 
muvafık görülmektedir. 

Dosyasiyle birlikte İçişleri Komisyonuna 
gönderilmesi saygılarımla Yüksek Başkanlığı
nızdan rica olunur. 

Tarım Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Manisa 
Taşar özey 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 12 .1.1950 

Esas No. 2/171 
Karar No.20 

Yüksek Başkanlığa 

Uludağ'da Orman Kanunu kayıtlarına tâbi 
olmaksızın inşaata müsaade edilmesi hakkında 
Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars tara
fından verilip Komisyonumuza havale olunan 
kanun teklifi, kendisi ve İçişleri ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileriyle Orman Umum Müdü
rü Faruk Şeker hazır oldukları halde incelendi. 

Memleketimizin turizm dâvası ile ilgili görü
len bu kanun teklifi dolayısiyle Komisyonumuz 
üç oturum yapmıştır. Kanunun haiz olduğu bü
yük ehemmiyet üzerinde durularak bâzı arkadaş
lar, çıkacak kanunun yalnız Uludağ'a hasredil-
miyerek umumi ve şâmil bir mâna taşıması lü
zumuna işaret etmişler ve bir kısım arkadaşlar 
da bu işle Bursa Belediyesi yerine Vilâyet özel 
İdaresinin meşgul olması kanaatini ortaya atmış
lar ve bu suretle yapılmış olan uzun müzakereler 
sonunda, yalnız Bursa Vilâyeti için değil, tek
mil Türkiye ve hattâ komşu yabancı memleket
ler için de spor, istirahat ve sihhat sahası olabile
cek şartları haiz bir mevki olan Uludağ'ın bu 
müstesna durumu sebebiyle burada acele kanuni 
tedbirler alınarak Orman Kanununun kayıtların
dan azade bir şekilde inşaata müsaade olunması 
ve esasen inşaata elverişli ve ağaçlık saha dışın
da olan Uludağ'ın bâzı yerleri vaktiyle Bursa 
Belediyesinin sınırları içine alınmış olduğundan 
kurulacak yeni mahallelerde Belediye Kanunu 
hükümlerinin cari olması esasları üzerinde tek
mil Komisyon âzası ittifak etmişlerdir. Buna gö
re yeniden Komisyonumuzca hazırlanan Kanun 
tasarısı kabule şayan görülmüş ve kanuun mad
delerinin tedvin sebepleri aşağıda arz ve izah 
olunmuştur; 

1. Bursa Belediye Sınırları içine evvelce 
alınmış olan Kirazlıyayla, Sarıalan, Otel, Baka-
cık mevkileriyle beraber Uludağ'da vücuda geti
rilecek tesis ve yapılar için çok elverişli olduğu 
anlaşılan Kirazlı Köyüne bağlı Dolubaba mevki
inin de Bursa Belediyesi hududu içi

ne alınması lüzumlu görülmüş ve bu 
mevkiin sınırlarının tahdidi işini Orman 
tahdit Komisyonu ile Bursa Belediye Meclisi ve 
Kirazlı Köyü İhtiyar Meclisi üyeleri arasında bu 
heyetlerce seçilecek ikişer kişilik karma kurul 
marifetiyle yapılması ve bu kurul kararma kar
şı vâki olacak itirazın il idare kuruluncca kati 
olarak karara bağlaması muvafık görülerek bi
rinci madde tedvin edilmiştir. 

2. Birinci maddede zikri geçen mevkilerde 
uzunluğu ve genişliği İçişleri, Bayındırlık ve Ta
rım Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunacak 
ormansız saha içinde inşaata müsaade olunması 
ve mülkiyeti Hazineye ait olan bu yerlerde imar 
plânı yapılması ve bu plânın tatbiki ve zaruri ve 
lüzumlu diğer belde tesislerinin vücuda getiril
mesi gibi sebeplere binaen Bursa Belediyesinin 
iktiham edeceği bir takım masraf ve külfetlere 
mukabil bu yerlerin parasız olarak Belediyeye 
temliki yerinde mütalâa olunduğu gibi bu saha 
içinde sağlık, spor, turizm ve istirahat maksatla-
riyle her türlü tesis ve inşaatı yapacak olanlara 
bu yerlerin Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
hükümleriyle mukayyet olmaksızın takdir olu
nacak bir bedel mukabilinde ve Bursa Belediye
since tanzim olunacak bu sahaya ait imar plânının 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
mütalâası alınmak ve İçişleri, Bayındırlık ve Ta
rım Bakanlıklarınca tasdik olunmak suretiyle katî 
şeklini alması rnuktazi görülmüş ve bu sebeplerle 
2 nci madde vaz'olunmuştur. 

3. 2 nci madde gereğince kamu tüzel kişile
riyle özel kişilere temlik olunacak yerlerin tem
lik şartları ve tercih sırasını tâyin etmek gibi 
yetkilerin Bursa Belediyesine bırakılması tabiî 
görülerek 3 ncü madde konulmuştur. 

Bu kanunun yayımı tarihinde meriyete gir
mesi için 4 ncü ve kanunun Bakanlar Kurulunca 
yürütülmesi lüzumu için de 5 nci madde vaz'olun
muştur. 
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Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Tekirdağ 
C. Uybadtn 

Bu rapor Sözcüsü 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Bursa 
C. Öz 

Çorum Giresun Giresun 
S. Karafdkıoğlu E. Dizdar T. Ekmen 

Gümüşane Kars Niğde 
Ş. Sökmensüer A. Eyidoğan §. Süer 

Siird Yozgad 
L. Yavuz 8. Içöz 

BURSA MİLLETVEKİLİ M. BAHA PARS'İN 
KANUN TEKLİFİ 

Uludağ'da inşaata müsaade edilmesi hakkında 
Kanun teklifi ' 

MADDE 1. — Uludağ'ın Bursa Valiliğince 
tesbit ve Tarım Bakanlığınca tasvip edilecek 
yerlerinde inşaata müsaade edilecektir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRlŞl 

Uludağ'ın bâzı bölgelerinde Hazineye ait yerle
rin Bursa Belediyesine parasız olarak devri ve 
buralarda inşaata müsaade edilmesi hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bursa ilinin Uludağ Bölgesin
deki Kirazlı Köyüne bağlı Dolubaba mevkii 
Bursa Belediyesine katılmıştır. 

Dolubaba mevkiinin sınırları; Orman Tah
dit Komisyonu üyeleriyle Bursa Belediye Mec
lisi ve Kirazlı Köyü ihtiyar Meclisi üyeleri ara
sından bu meclislerce seçilecek ikişer kişiden 
mürekkep bir karma kurul tarafından ve kurul 
tam sayısı çoğunluğunun karariyle tesbit olunur. 
Kurul kararına karşı Bursa Belediyesi veya Ki
razlı Köyü tarafından yapılacak itirazlar il ida
re kurulunca kesin olarak karara bağlanır. 

MADDE 2. — Uludağ'ın Bursa Belediyesi 
sınırları içinde bulunan Kirazlı Yayla, Sarı 
alan; Otel Bakacık mevkileriyle Dolubaba mev
kiinde ve uzunluğu ve genişliği içişleri, Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken tes
bit edilecek ormansız saha içinde bulunup mül
kiyeti Hazineye ait olan yerler sözü geçen Bakan
lıklar karariyle Bursa Belediyesine Tarım Ba
kanlığınca tesbit olunacak orman koruma ted
birleri alınmak şartiyle parasız olarak temlik 
edilebilir. 

Bu saha dâhilinde sağlık, spor, turizm ve 
istirahat maksatlariyle her türlü tesis ve yapı
lar vücuda getirecek kamu tüzel kişileriyle özel 
kişilere, Bursa Belediyesince takdir edilecek 
bedel karşılığında ve Arttırma, Eksiltme ve 
ihale Kanunu hükümleriyle bağlı olmaksıaın 
gerekli arazi verilir. 
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MADDE 2. — BÜ'kantar neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun lebleri ve Tarım 
Bakanları tarafındahe tatbik olttttair. 

a Bursa Milletvekili 
M. Baha Fart 

tifo. K>. 

Belediye Yapı ve Yollar Kanunu hükümle
rine göre ve ancak ayrık düzende inşaata mü
saade edilecek olan bu sahanın imar plânı Bur
sa Belediyesince düzenlenir ve uygulanır. Bu 
plân Basın, Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünün mütalâası ve İçişleri, Bayındırlık ve 
Tarım Bakanlıklarının tasdikiyle kesinleşir. 
Plân değişiklikleri de ayni usule tâbidir. 

Bu tesislerin maksatları dışında hiçbir su
retle ziraat yapılması ve hayvan beslenmesi gi
bi hareketler yasaktır. 

MADDE 3. — İkinci madde gereğince Ka
mu Tüzel Kişilerine ve özel kişilere temlik edi
lecek yerlerin temlik şartları ve temlikteki ter
cih sırası Bursa Belediye Meclisince belirtilir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bü kanunu Bakanlar Kurulu 

*m ıga» 
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