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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 200 
1. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 33 ncü maddesinin (C) ben
dine bir fıkra eklenmesine dair olan ka
nun teklifinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/129) 200 

5. — Sorular ve cevaplar 200 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, köy dâvamızın halli 
için, iç ve dış iskân işlerini de içine almak 
üzere, köy bakanlığı kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ve iç ve dış iskân ko
nusu hakkındaki çalışmaların açıklanmasına 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/234) 200:201 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, teknik mahiyetteki klâ
sik ve modern eserlerin dilimize çevrilmesi 
hususunda harekete geçilip geçilmediği hak
kında Millî Eğitim Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/235) 201 

Sayfa 
3. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke-

rimzade'nin yeni şartlar karşısında dış 
ticaret rejimimizle ithalât ve ihracatımız 
hakkında yeni tedbirler alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu (6/236) 201 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ga
zi Yiğitbaşı'nın, mason dernekleri hak
kında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/237) 201:203 

5. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş/-
ın, Zirai Donatım Kurumu Ankara Depo 
Müdürlüğünde satılan traktör ve malze
mesi ile 1 . XI . 1950 tarihinden 30 . X I . 
1950 tarihine kadar yapılan satışa, arı 
kovanlarının kaça satıldığına ve küçük 
çiftçilerin kalkınması için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/238) 203:207 

6. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Kâmil Aktuğ'un, Şark vilâyetleri ile Di
yarbakır ve mülhakatında Mayıs 1950 ta
rihinden beri yapılan yol ve köprülerin 
bugünkü durumuna ve Diyarbakır'da 1951 
yılında yeniden yapılması düşünülen yol
lar ve köprüler için gereken proje ve 



Sayfa 
plânların hazırlanıp hazırlanmadığına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/239) 207:210 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyaeıgiller'in, Hastane ve sağlık 
tesislerinin tevhidi ile sağlık işlerinin prog-
ramlaştırılması hakkında ne düşünüldüğü
ne, millî sağlık plânının tatbik edilip edil
mediğine ve sağlık sigortası hakkındaki 
çalışmaların neden ibaret olduğuna dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/241) 210 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Buyaeıgiller'in, Hastanelerin bir el
den idaresi hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/242) 210 

9. — Denizli Milletvekili Fikret Başa
ran'm, Küçük sanat erbabının kalkındırıl
ması gayesiyle Muamele Vergisi Kanunu
nun tadilinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye, Ekonomi ve Ticaret Bakanlık
larından sözlü sorusu (6/240) 210 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 
tasarısı ile 

Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve iki 
arkadaşının Orman Kanunu teklifinin Orman 
Kanunu tasarısını görüşmekte bulunan Geçici 
Komisyona verilmesi, kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine, 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Kars Milletvekili Sırrı Atalay ile, 
'Manisa Milletvekili Hamdullah Suphi Tan-

rıöver'in ödenekleri hakkındaki Başkanlık tezke
releri okunarak onandı. 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun açtığı 
sergi ile teşhir edilen dikiş makinesine ve harb 
malzemesi satılması için Pakistan'a gönderilen 

Sayfa 
10. — Konya Milletvekili Abdürrah-

man Fahri Ağaoğlu 'nun, Akşehir Belediye
sinde yapıldığı ihbar ve iddia olunan yol
suzluklar hakkında şimdiye kadar ne mu
amele yapıldığının bildirilmesine dair so
rusuna İçişleri Bakanı Halil Özyürük'ün 
yazılı cevabı (6/213) 211512 

6. — Görüşülen işler 211 
1. — Devlet kitapları döner sermayesi 

hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan 4940 sayılı Kanun 
süresinin uzatılması hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/136) 211 

2. — özel idarelerden aylık alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarının Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtına alınması hak
kındaki 5166 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 
değiştirilmesine dair olan 5283 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilme
si hakkında Kanım tasarısı ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/150) 211 

heyetin aldığı neticeye, Zirai Donatım Kurumu
nun ziraat aletleri hakkında bu kurumla ne gibi 
bir anlaşma yaptığına ve maden direklerine da
ir sorusu, taleto üzerine geri verildi. 

Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm, Ankara -
Bolu - istanbul şosesinin 240X270 nci kilomet
releri arasında bozulan asfalt kısmının inşam 
için ne miktar para sarfolunduğuna, zarar var
sa müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığı
na, Ankara - İstanbul ana şosesinin kifayetli ve 
iktisadi olup olmadığına ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün inşaat sistemi bakımından bu
günkü çalışma programına dair olan sorusu, Ba* 
ymdırlık Bakanının teklifi üzerine 18.4.1951 
Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün dif-
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teri ağısının mecburi olarak tatbik edilmeline 
dair kanun teklifinin reddi bjakfcındaki İçişleri 
Komisyonu raporu okundu. Üzerinde yapılan 
görüşmelerden sonra raporun reddine dair öner
ge kabul edilerek kanun teklifi, Komisyona geri 
verildi. 

16.4.1951 Pazartesi günü saat 15 te topla-

TekUf 
1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
93 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/201) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

2. — Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, 
Türk Ceza Kanununun 159 ncu ve 160 neı mad
delerine birer fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/202) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi

ğitbaşı'nm Toprak. Mahsulleri Ofisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 28 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki ge
çici madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Tarım ve Ticaret komisyonları rapor
ları (2/20) (Gündeme); 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçöban'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/147) (Gündeme); 

5. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen 'in, 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/135) (Gündeme); 

6. — Fıdirne Milletvekili Hasan Osma'nm, 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Kayseri Milletvekili Çorum Milletvekili 
F. Apaydın S. Baran 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/151) (Gündeme); 

7. — İzmir Milletvekili Sadık Giz'in millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/159) (Gündeme); 

8. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer Âli 
Mühto'nun milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/136) (Gündeme); 

9. — Kütahya Milletvekili Remzi Koçak'm 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
•hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/124) (Gündeme); 

10. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/137) (Gündeme); 

11. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim İnce* 
dayı'nm milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması" hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/138) (Gündeme); 

12. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yonu raporu (3/125) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KATİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum), 
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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı). 

Yoklamadan sonra gelenler isimlerini işaret 
buyursunlar. 

Birleşim açılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

nunun geçici 33 ncü maddesinin. (C) bendine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifimin geri ve
rilmesini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Rifat öçten 

1. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 33 ncü maddesinin (C) bendine bir fıkra 
eklenmesine dair olan kanun teklifinin geri veril
mesi hakkında önergesi (4/129) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanıı- B AŞK AN — Geri verilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, köy dâvamızın halli için, iç ve 
dış iskân işlerini de içme almak üzere, köy bakan
lığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ve 
iç ve duş iskân konusu hakkındaki çalışmaların 
açıklanmasına dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
Tarım Bakam Nedim Ökmen'in sözlü cevabı 
(6/234) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller bu
rada mı? (Burada sesleri). 

Soru önergesini okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
29 .1.1951 

Özeti : Köy bakanlığı kurulması H. 
Türkiye'de bugüne kadar ihmal edilen köy 

kalkınması işini süratle ele almaya köyü ve köy
lüyü kalkındırmaya Demokrat iktidar büyük mil
letimiz tarafından vazifelendirilmiş bulunmakta
dır. Onu iktidara getiren köylüyü kalkındırmak, 
yeni iktidarın ele alacağı ve her işine takdim en 

başaracağı büyük bir hizmet olacaktır. Bu ba
kımdan : 

1. Türk köylüsünün ve köyünün kalkındı
rılmasını hızlandırmak üzere - içine iç ve dış is
kân işlerini de almak üzere - bir (köy bakanlığı) 
kurulması derpiş edilmekte midir? 

2. Bu büyük dâvamızın başarılması için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

3. tç ve dış iskân konusu, bugünün başta 
gelen büyük işlerimizden olduğuna göre, bu hu
sustaki çalışmaların açıklanmasını Sayın Başba
kandan rica eder ve soruma sözlü olarak cevap 
verilmesini saygılarımla arzederîm. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat A. Boyacıgiller 

BAŞKAN — Başfaaikajn adına Tarwn Bakanı 
cevap verecekler. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma
nas) — Muihterem arkadaşlar, Albdürralhtmıan 
BöyacığiMer arkadaşımuzın sorusunun (birinci 
'kısmı, Köy BaJkan'hğı kurulup kıırulmıanıajşı 

— 200 — 



B : 65 16.4, 
hakkındadır, bu mevzuda, Hükümet olarak I 
bütün mesaimizin köye ve köylüye müteveccih 
'Olması itibariyle ayrıca (bir Bakanlık kurulma
sını düşünüyoruz. 

î^kân işleri hakkındaki tetkiıkl'e'rimiz henüz 
ükmal edilmemiştir. Bu mevzuda dalha geniş 
etraflı izahat vermek üzere hu sorunun 9 Mayıs 
Çarşaanlba gününe talik edilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sorunun kaılan kısmı 9 Mayıs 
Çarşamba gününe ta'fak edilmiştir. I 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman I 
Boyacıgiller'in, teknik mahiyetteki klâsik ve mo
dern eserlerin dilimize çevrilmesi hususunda ha
rekete geçilip geçilmediği hakkmda Millî Eği
tim Bakanlığından sözlü sorusu (6/235) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı burada 
yoklar, 25 Nisanda avdet edeceklerdir. Bu mü
nasebetle bu sora 25 . 4 .1951 Çarşamba gününe 
bırakılmıştır. I 

3. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim- I 
zâde'nin, yeni şartlar karşısında dış ticaret reji- I 
mimizle ithalât ve ihracatımız hakkında yeni I 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünülmediği- I 
ne dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü I 
sorusu (6/236) 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade burada mı? I 
(Yok sesleri). Soru gelecek Birleşime bırakıl- I 
mıştır. I 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi- I 
ğitbaş'tn, mason dernekleri hakkında. Başba- I 
kanlıktan sözlü sorusu (6/237) I 

BAŞKAN — Gazi Yiğitbaşı burada mı? (Bu
rada sesleri). 

Soruyu okuyruz: 

13. 2.1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulus gazetesinin 26 .1.1951 tarihli nüshası
nın 2 nci sayfa 3 ncü sütununda birçok millet
vekillerinin Mason Cemiyetine kaydolunmak için I 
müracaat ettikleri hakkında bir haber neşredil
miştir. 

Bu haberde (Ticaret ve Ekonomi Bakanı 
Zühtü Velibeşe tarafından bu cemiyete girmele
ri için milletvekillerine tavsiye edildiği, millet
vekillerinden büyük bir kısmının cemiyete ka-

1951 O : 1 
bul edilmediği, söylenmekte, Mason olması ar
zu edilenler daha ziyade ilerde Bakan olması 
muhtemel bulunanlarla büyük servet sahibi 
olanlardır) denilmektedir. 

Malûm olduğu üzere 'bu cemiyet; kökü dı-
şarda, gizli ve zararlı beynelmilelci bir cemiyet 
olduğundan dolayı Atatürk tarafından kapa
tılmıştı. Bu cemiyetin ifşa edilen bazı esrar
larına göre Allah, din, mukaddesat tanımadığı 
gilbi imillet içerisinde de çeşitli, sınıf imtiyazları 
yaraittığı anlaşılmaktadır. Grerçi her şahsın 
ferden vicdan hürriyetine, diil'ediğd din ve mez
hebi intihap arzusuna hiç kimsenin karışmaya 
bak ve salâhiyeti yoksa da Türk Milletinin 
% 95 i İslâm dinine mensup olmakla beraber 
milletvekillerinden de aynı nispette kahir bir 
çoğunluk Müslülman tanındığı halde şimdi bu 
haberle aynı milletvekillerini dinle alâkası ol-
iimyan gizli ve zararlı bir cemiyete girmiş veya 
girmek için teşebbüs etmiş olduklarını göster
mek; ta bia tiyle milletimizin gayrimemnunluk 
hislerini harekete getirmiştir. Bununla bera
ber uzun senelerdir lâiklik kelimesinin hakiki 
mânasının hilâfına olarak memlekette İslâm di
nini yıkmak, itikat ve vicdan hürriyetini ağır 
baskılar altında bulundurmaJk gdlbi yapılmış 
olan yanlış hareket ve tatbikatı tashih ederek 
din ve vicdan hürriyetine müdahale edilmeme
sinin teinini ve 14 Mayıs seçimlerinde dahi baş
ka sebepler meyanınd'a bu gaye dahi esas tutul
duğu milletimiz tarafından şiddetle arzu edil
miş bulunduğundan bu defa mezkûr gaye ve ar
zunun tanı aksine olarak Allah, din ve sair mu
kaddesat tanımıyan gizli bir cemiyete milletve
killerinin kaydedilmiş oldukları hakkında yalan 
neşriyat yapmak milletvekilleri ve dolayısiy-
le Demokrat.Parti ve Hükümeti aleyhine tertip 
ve tasni edilmiş bir sui kastın mahsulü olduğu 
tezahür etmektedir. Çünkü: Temas ettiğim bir
çok milletvekilleri arkadaşlar tarafından Ma
son olmadıkları ve Mason cemiyetine dâhil ol
mak için de müracaatta bulunmamış oldukları 
beyan edilmiştir. 

Bugüne kadar aradan 18 gün geçtiği halde 
gazetede adı geçen Ticaret ve Ekonomi Bakanı 
sayın Bay Zühtü Velibeşe'nin ise, mezkûr ha
beri tekzip etmemiş olması da milletvekili ar
kadaşları Türk Milleti nazarında halen Mason
luk şaibesi altında bulundurmaktadır. Binaen
aleyh Mason olmıyaıı ve Mason cemiyetine mü-

- 201 — 



B : 65 16.4 
raeaat etmemiş bulunan sayın milletvekili ar t j 
kadarları ve dolayısiyle partimizi suizan altın
da bırakmamak için aşağıdaki sorularımın Baş- ı 
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ve rica ederim: 

1. Beynelmilelci, gizli, zararlı ve kökü dı
şa rda olduğundan dolayı evvelce Atatürk tara
fından kapatılmış olan Masonluk cemiyetinin 
Halk Partisi Hükümetleri zamanında yeniden 
açılmasına müsamaha edilmiş ise de hükümeti
miz tarafından icrai faaliyet etmesine müsaade 
edilecek midir? 

2. Milletvekillerinin kahir çoğunluğu böy
le bir müracaatta bulunmadıkları halde «Mil
letvekillerinden büyük bir kısmının kabul edil
mediği» tarzında hilafı hakikat haber neşreden, 

3. islâm dinine mensup olan Türk Milleti 
nazarında milletvekillerine, dolayısiyle Demok
rat Partiye ve Hükümetine karşı itimatsızlık, 
nefret ve fitne uyandırıcı ve bu anlayış netice
si olarak milleti tereddüde ve şüphelere sevk ve 
tahrik eden; 

4. Halk Partisinin iktidardan tasfiye edil
mesinde mevcut birçok' sebepler meyanmda (En 
fazla ve belki de birinci derecede müessir ve 
âmil olan sebep: Halk Partisinin lâyiklik perdesi 
altında din yıkıcı, medeniyet ve Garplilaşmak per
desi altında ise millî ahlâk ve ananatımızı yok 
edici istikamet takip edilmiş olması bulundu
ğuna göre) (Sağdan, «hâşa» sesleri) Gizli ve 
zararlı tarikat mahiyetini taşıyan Mason cemi
yetine partimiz mensubu milletvekillerinin dâ
hil olmuş bulunduklarını göstermek, aynen Halk 
Partisinin olduğu gibi partimizin ve hüküme
timizin de ilerde Türk Milleti tarafından tas
fiyeye tâbi tutulması için kötü maksat takip 
etmiş bulunduğu sarahatle anlaşılan neşriyat 
sahibi hakkında Hükümetimizce cezai ne gibi 
bir muamele yapılmıştır? 

5. Mezkûr neşriyatla milletimizin mütees
sir ve mütereddit bir vaziyete düştüğü (müte
madi soruşturmalar karşısında kaldığımızdan 
anlaşıldığı cihetle hükümetimiz, milletimizi tat
min için tereddüdü izale edici her hangi bir ted
bir almak tasavvurunda mıdır? 

Afyon Milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı 

BAŞKAN — Söz Başbakan adına îejişleri 
BakanuıındiT. | 
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I IÇlŞLERÎ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 

(izmir) — Efendim Muhterem Gazi Yiğitba-
| şı'nin Başbakanlığa tevcih edilmiş olan sözlü 

sorulan bendenize bugün tevdi edilmiştir. 
Onun için tetkik edip muhtevasına nüfuz ede
medim. 

Çeşitli mevzuları ihtiva etmesi dolayısiyle 
tetkik edip neticesini arzetmek üzere sorunun 
27 Nisan 1951 tarihine bırakılmasını rica ede
rim. 

REFBT AKSOY (Giresun) — Tetkika de
ğer bir mevzu mudur? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 
(Devamla) — Bendenizce tetkika muhtaç bir 
mevzudur. 

BAŞKAN — 27 Nisana bırakılmıştır. 

5. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, 
Zirai Donatım Kurumu Ankara Depo Müdürlü
ğünde satılan traktör ve malzemesi ile l.XI. 
1950 tarihinden 30 . XI . 1950 tarihine kadar 
yapılan satışa, an kovanlarının kaça satıldığı
na ve küçük çiftçilerin kalkınması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım-
Bakanı Nedim ökmen'in, sözlü cevabı (6/238) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığına 

Aşağıdaki soruların Tarım Bakanlığınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasını derin saygıla
rımla arzededim. 

1. Zirai Donatım Ankara Deposunda satı
lan traktör ve malzemesinin her hangi bir müş
teriye verilmesi serbest midir? Yoksa bir va
sıtaya istinad ediyor mu? 

2. 1 . II . 1950 tarihinden 30 . H . 1950 
tarihine kadar mezkûr depodan kaç traktftr ve 
traktör arabası satılmış ve kimlere verilmiştir? 

3. Bu traktör ve malzemeler üzerine ne 
miktar masraf ve ticaret zammedilerek müs-
tahsıla satılıyor? 

4. Zirai Donatım, mevcut arı kovanlarının 
beherini kaç liraya mubayaa ediyor ve ne mik
tar kâr ve masraf ilâve ederek kaça satıyor? 

5. Türkiye'deki nüfusun yüzde sekseni 
çiftçi olduğuna göre ve bu çiftçilerin ancak 
yüzde beşi büyük çiftçi olduğuna nazaran, bü
yük ekseriyeti teşkil eden küçük çiftçilerin kal-

I kmması için ne gibi tedbir alındığının veya 

- a»r-
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alınması lazımgeldiğinin bildirilmesini derin 
saygıladımla arz ve rica ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Faik Erbaş 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Ma-
raş) — Cevaplarımı arzediyorum. 

1. Gerek Marsh ali yardım kredisiyle ve 
gerekse serbest dövizle ithal edilen traktör ve 
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ekipmanlar mahallî tarım teşkilâtınca verilen 
vesikaları ihraz eden çitfçilere satılmaktadır. 
Ayrıca vasıtaya lüzum yoktur. 

2. 1 . XI . 1950 tarihinden 30 . XI . 1950 
tarihine kadar Ankara Şubemizden 18 traktör 
ve 11 traktör arabası (Trailler) satılmıştır. 

Bunların kimlere verildiği aşağıda gösteril
miştir. 

a) Traktör: 

Aded 

1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

Massoy 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

Cinsi 

Harris 
» < 
y> 

y> 

» 
» 
y> 

> 
» 

44 K. 
r 30 K. 

Pony 
30 K. 
44 K. 
44 K. 
44 K. 
55 K. 
44 K. 

Kime satıldığı 

Ali Atasoy - Ayaş 
Mustafa Çubuk - Mucur 
Tohum Islah tst. Ankara 
Mehmet Ali Ersan Mucur 
Mehmet Yorgancı - Avanos 
Sadullah Canpulat - Beyşehir 
Cemal Diril - Yerköy 
Hacı Ahmet Yurdagül Keskin 
Faik Erbaş - Yerköy 

8 
14 . 
14 
18 
20 
20 
24 
28 

30 . 

Tarihi 

. XI . 1950 
XI . 1950 

. XI . 1950 
. XI . 1950 
. XI . 1950 

XI . 1950 
. XI . 1950 
. X I . 1950 

XI . 1950 

b) Trailler: Ankara 3, Eskişehir, Adapazarı, Afttalya, Çorum, Samsun, Erzurum, Konya 
(Kadmhan) a verilmiştir. 

2 . XI . 1950 
2 . XI . 1950 

3 . X I . 1950 
8 . X I . &950 
9 . XI . 1950 
9 . X I . 1950 
9 . XI . 1950 

10 . XI . 1950 
10 . X I . 1950 
11 . XI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

Mehmet Arslan - Yerköy 
Osman Nuri Demir - Balâ 
Muhittin Tekeli - Polatlı 
Ali Atasoy - Ayaş 
Ali Kiline - Haymana 
Mustafa Koçak Kalecik 
Ali Çelik MucUr 
İsmet Ensalı Sungurlu 
Ali Eriş Polatlı 
Türkiye Tiftik Keçileri t 
Musafa Aksoy Yerköy 

Üretme Derneği 1950 
14 . XI . 1950 

3. Marşall yardım kredisi ile ithal ettiğimiz 
traktör ve ekipmanlar da: 

Malın C. F. Bedeli üzerine % 20 masraf kar
şılığı ve kâr ilâve edilerek, ithal limanındaki 
satış fiyatı tesbit edilmektedir. Mal, ithal lima
nında hu fiyatla satılır. î thal limanından baş
ka yerde bulunan müşterilerimize buralardaki 

teşkillerimiz tarafından satış yapıldığı takdir
de, ithal limanından itibaren buradaki teşkjilimize 
kadar yaptığımız iç nakliye ve sigorta masraf
ları da müşteriden ayrıca alınır. 

Bundan başka, memleketimizde yapılması 
mümkün bulunan traktör tekerlek ağırlığı Ada-
pbzart'ridaki fabrikamızda döktürülmekte ve 
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traktörle birlikte verilen bu ağırlıkların bedeli I 
de müşteriden alınmaktadır. Bu ağırlıkların da 
Ankara şubemizde satış fiyatı 222 50 liradır. 
Serbest dövizle ithal ettiğimiz mallarda ise güm
rük maliyeti üzerine % 20 umumi masraf ve 
kar karşılığı ilâve edilerek gümrük satış fiyatı 
bulunur. Bu fiyata, gümrükten itibaren yurt 
içindeki muhtelif teşkillerimize sevk için yapı
lan iç nakliye ve sigorta masraf lariyle bu teş-
kilimizdeki montaj masrafları ilâve edilerek 
mahallî satış fiyatı tesbit olunur ve müstahsıla 
bu fiyatla satılır. 

4. Sattığımız arı kovanları Zirai Donatım 
Kurumunun Adapazarı fabrikasında imal edil
mektedir. Fabrika maliyeti üzerine % 10 nis
petinde 'umumi masraf ve kâr karşılığı ile fab
rikadan yurt içindeki teşkillerimize kadar yapı
lan nakliye ve sigorta masrafları ilâve edilerek 
satılmaktadır. 

Bu sene fabrikamızda imal edilen arı kovan
larının fabrika maliyeti 32,50 lira ve satış fiyatı 
35,75 liradır. 

5. Türkiye ziraatinin kalkınması büyük 
çiftçiyle beraber bilhassa büyük bir ekseriyeti 
teşkil eden küçük çiftçinin kalkınmasına bağ
lıdır. Memleketimizde küçük çiftçi her bakım
dan en çok yardıma ve teçhize lâyıktır. Bununla 
beraber Türkiye ziraatinin kalkınması bir bü
tündür. Büyük çiftçi de gerekli tedbirlerden 
müstağni değildir. Zirai kalkınmada büyük ve 
küçük çiftçi diye tefrik yapmak kanaatimizce 
doğru değillir. Fakat çiftçilerimizin kahir bir 
ekseriyeti küçük çitçi olduğundan ziraatin kal
kınmasında aldığımız ve alacağımız tedbirler
den küçük çiftçilerin daha çok faydalanacağı 
tabiîdir. Bu arada sırf küçük çiftçilerimiz 
için alınmış ve alacağımız tedbirler de yok de
ğildir. 

Aşağıda madde madde bildirilen sahalarda 
aldığımız tedbirler, ya müstakilleri küçük çiftçi
nin veya bir bütün olarak bütün çiftçilerimizin 
kalkınmasını hedef tutmaktadır. 

1. Çiftçilerimizin kalkınmasına müessir olan 
faktörlerin başında gelenlerden tohumluk me
selesi vardır. Verimli, hastalıksız ve ilâçlı to
humlarla çiftçimizin bol miktarda teçhizi ve 
Türkiye tohumluğunun bu ölçülerde toptan te
dariki büyük dâvalarımızdan birisidir. 

Islah edilmiş tohumluk yönünde memleketi-
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mizde kurulmuş 9 ıslah istasyonu yıllardan beri 
sürekli çalışmalar neticesinde yüksek kaliteli 
ve sabit vasıflı tohum tipleri elde etmiştir. Bun
ların üretilerek böl miktarda çiftçilerimize tev
zii üzerinde Devlet Üretme çiftlikleri önemle 
durmaktadır. Devlet Üretme çiftliklerinin yıl
lık ortalama tohumluk istihsali yüz bin tonu 
bulmuştur, önümüzdeki yıllarda bu, daha da 
artırılacaktır. 

Tohumluk yardımı bahsinde 1950 Sonbaha
rında Ziraat Bankası teşkilâtı ile 58 bin ton to
humluk buğday 308 713 muhtaç çiftçiye dağı
tılmıştır. 

Tohumluk mevzuunun diğer bir cephesi de, to
humların ekilmeden evvel selektörden geçirtil
mesi ve mantarî hastalıklara karşı ilâçlanması-
dır. 1950 yılında tohum temizleme evlerinde 

i 150 bin ton tohumluk temizlenmek ve ilâçlan-
ı mak suretiyle çiftçilerin bilhassa küçük çiftçi

lerin iyi tohumluk kullanmalarına hizmet edil
miştir. 1951 yılı için hedefimiz : Mevcut se
lektörlere ilâveten 100 selektör daha satın ala
rak, Devlet Üretme Çiftlikleri Tohum Temiz
leme evlerinin iş birliği ile temizlenecek ve ilaç
lanacak tohumluk miktarı 300 bin tondur. 

Bundan başka 1951 yılı içinde küçük çiftçiyi 
tohumluğunu temizliyebilmesi için asgari 100 
aded triyör ile teçhiz etmek kararındayız. 

2. Küçük çiftçinin kalkınmasına müessir 
faktörlerden diğeri de, onların modern ziraat 
alet ve makinaları ile araba ve saire ile donatıl
ması ve bunların elverişli vâdelerle taksitle sa
tışlarının teminidir. Bu yönde Donatım Kuru
mu ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası mü
him vazifeler görmektedir. Yalnız Donatım Ku
rumu 1950 yılı içinde 3 sene vâde ile ve % 3 
faizle çiftçiye 34 253 pulluk satmıştır. 1951 yılı 
boyunca küçük çiftçinin komple ziraat aletleriy
le teçhizi meselesini daha geniş ölçüde tahakkuk 
ettirmeye çalışacağız. Bu arada bilhassa onla
rın hayvanla çekilir pulluk, mibzer ve tırmık 
ile donatılmasına daha büyük hamlelerle gayret 
edilecektir. 

Küçük çiftçinin kalkınmasında toprağın vak
tinde hazırlanması, vaktinde ekilmesi ve mü
sait gelişme şartlarının temini ancak modern 
alet ve makina kullanmaya bağlıdır. Bu mak
satla 1951 yılında küçük tip traktörleri ekipman
ları ile birlikte ithal edip küçük çiftçinin mün
feriden veya grup halinde istifadelerine hazır 
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bulundurmayı düşünüyoruz ve şimdiden çalış
malara başlanmıştır. Bu tip traktör ve ekip
manları memleketimize geldiğinde bunların çift
çilerimize intikali Ziraat Bankası kredilerinden 
faydalanılarak en müsait şekilde sağlanacaktır. 

Bununla beraber büyük ve küçük çiftçileri
mizi makina ile teçhiz etme yanında onlara akar
yakıtın da, kendileri muktedir olamadıklar! ttfk-' 
dirde kredi ile tedariki lâzımdır. Bu ihtiyaç 
bugün Ziraat Bankasının açtığı akaryakıt kre
dileriyle karşılanmaktadır. 

3. Küçük çiftçinin kalkınması aynı zaman
da onun yeter derecede toprağa sahip olmasına 
bağlıdır. Bu maksatla toprağı olmıyan veya 
toprağı yetmiyen çiftçilerimizin topraklarını ye
ter dereceye çıkartmak mevzuu üzerinde önemle 
duruyoruz. 1950 yılında 18 589 aileye 820 193 
dönüm toprak dağıtılmış ve 1951 yılı içinde de 
tahmini olarak 25 - 30 bin aileye bir milyon dö
nüme yakın toprak dağıtılması programlaştırıl-
mşıtır. Hali hazırda hiç toprağı olmıyan çiftçi 
ailesi başına düşen toprak miktarı, toprak va
sıflarına göre en ağır topraklarda 20 dönüme 
kadar düşmekte ve çok kötü topraklarda da 
âzami olarak 400 dönüme kadar çıkmaktadır. 
Kısftıen toprağı olan çiftçiler için de halen ta
sarruf ettikleri toprak miktarına toprak bütün
lükleri kendilerine yetecek kadar ilâveler yapıl
maktadır. 

4. Küçük çiftçiye lüzumlu kredileri en mü
sait şartlar altında tedarik etmek onun kalkın
masına sımsıkı bağlıdır. Ziraat Bankası vasıta-
siyle küçük çiftçilerimize temin edilmekte olan 
kredi miktarlarında son zamanlarda geniş ölçüde 
çiftçi lehine değişiklikler yapılmıştır. Esasen 
Ziraat Bankası Kredileri Kanunun icabı daha zi
yade küçük çiftçiyi istihdaf etmektedir. Bu mak
satla bankanın 1950 - 1951 hesap dönemi için 
ayırdığı zirai plasmanlar geçen seneden 114 mil
yon lira fazlasiyle 350 milyon lirayı bulmuştur. 
Bu. suretle başta zeytin, turunçgiller, fındık, in
cir, antep fıstığı olmak üzere ve diğer meyva 
çeşitlerinin de tesis kredi baremleri ehemmiyet
li miktarlarda artırılmıştır. Bundan başka çe
şitli ziraat mahsullerinin dekarına açılmakta 
olan istihsal kredileri ve hayvan başına tatbik 
edilmekte olan bakım kredileri çiftçi lehine de
ğiştirilmiş ve yükseltilmiştir. 

Şu da kayda değer ki, şimdiye kadar tatbik 
edilmiyen bağ tesis kredisinin de ihdası için 

t.1951 Ö : İ 
! program yapılması hususunda banka ile temas-
| halindeyiz. 

5. Büyük, küç;ûk çiftçilerimizin kalkmma-
I sına hizmet edecek diğer bir tedbirimiz de bil

hassa hububat ziraatinde sütperfosfatm kulla
nılmasını çiftçiler arasında temin etmek üzere-
programlı çalışmalara başlanmış olmasıdır. Ya-

I pilan denemelere göre yalnız bu yoldan çiftçi-
I iiiü nububat istihsali en aşağı % 20-30 nispetin-
I de bif fazlalık gösterecektir. Kimyevi gübre-

kullanılîhâlSinı temin için 1950-1951 Ekim yılın
da 94 köyde* demostrasyon denemeleri yapılmış 
ve gelecek sene" bu çalışmalar bütün Orta Ana
dolu'yu kaplıyacak" şekilde program hazırlan
mıştır. 

6. Ziraat mahsullerinin haşere ve hastalık
lardan zararlarını önlemek nıaksadiyle geniş 
ölçüde mücadeleye girişmek için hazırlıkları
mız tamamlanmış, gerekli mücadele* vasata ve 
ilâçları mahallerine gönderilmiş ve ayffî zaman
da mücadele teşkilâtı süratli iş görmek; için: 
motorlu vasıtalarla takviye edilmiştir. 

1951 Mücadele devresinde bilhassa süne,, 
çekirge, hiponomot, karpokapsa, yeşil kurt za
rarlıları ve sürme hastalıklarına karşı savaşa 
başlamak üzere programlarımız hazırdır. 

7. Çiftçilerimizin kalkınmasına sımsıkı bağ
lı olan hayvancılığımızın gelişmesi daha ziyade 
tağdiye sisteminin ıslahına dayanmaktadır. Bol 
miktarda hayvan mahsullerinin artması ve hay
van gücünden lâyıkiyle istifade çiftçimizin ka
zancının yükselmesi bakımından çok önemlidir. 
Bu maksatla bir yandan mera ve çayırlarımızın 
ıslahı üzerinde çalışmalara devam ederken öbür 
yandan da yabancı memleketlerden, bilhassa 
Amerika'dan çeşitli hayvan yemi tohumları ge
tirtilmiş, denemek ve üretilmek üzere ıslah is
tasyonlarımıza ve Üretme Çiftliklerine dağıtıl
mış bulunmaktadır. Çiftçimizin bol miktarda 
hayvan yemi yetiştirmesini iktisadi bir şekilde 
sağladığımız gün küçük çiftçimizin kalkınma
sında ileri bir adım atılmış olduğuna hiç şüphe 
yotur. 

8. Teknik ziraat teşkilâtını yurdun her ya
nma yayarak araştırma ve ıslah istasyonlarımı
zın buldukları, gerek yeni istihsal metotlarını 
ve gerekse yeni mahsul vaziyetlerini çiftçileri
mize kısa yoldan intikal ettirmek kararında ve 
çalışmaları üzerindeyiz. 
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FAİK ERBAŞ (Yozgad) — Tarım Bakanı

na, izahatından dolayı teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, bir yolsuzluk ve hak

sızlık görmesem takrirle kıymetli vakitlerinizi 
işgal etmezdim. Ne çare ki gördüğüm yolsuz
luklar sebebiyle bu takriri vermiş bulunuyo
rum. 

Bendeniz dairei intihabiyemden gelen va
tandaşlar için Gazi Depo Müdürlüğüne müra
caat ettim ve birçok bildiğim müracaat eden
ler de oldu. Depo müdürlüğünce traktör olma
dığı söylendi. Tabiî bu cevabı hakikat diye ka
bul ettim. Tahminen 20 gün sonra bir iş için 
depoda bulunurken şahsen tanıdığım bir arka
daş iki köylü ile depoya geldi. Derhal bu zatın 
getirdiği köylülere G 55 bir traktör verdiler... 
Bunlarla, işimi tesviye etmediğim halde siz 
gönderirsiniz diye oradan ayrıldım. Bunların 
geldiği otomobille hareket ettim. Yolda işleri
nin tezden görüldüğünü söylediğimde: Bunla
rın müfettişleri var, benim ahbabım, diye ceva
bını aldım. Bunlarla Meclisin önüne kadar ge
lerek orada indim, telefonla Bakanlıkta bir 
hemşerim var, onu buldum. Benim karşılaştı
ğım bu acı hâdiseyi anlattım. Mumaileyh beş 
dakika müsaade etmemi söyledi. Telefonla çift
liği bulmuş, depo müdürü Saim denen adama 
yaptığı bu hareketin doğru olmıyacağmı söy
lemiş ve derhal bir bendenize ve bir de Keskin'li 
birisine iki traktör verildi. Bilâhara bu vazi
yeti Umum Müdür Muavini Osman Beye söy
ledim. O zatın tekaütlüğü yakınmış, ayırdılar. 
Muhterem Beyler, bu gibi hâdisenin bir başka 
örneğini de şurada arzetmeden geçemiyeceğim. 
1948 senesinde kardeşim Hüseyin Erbaş Anka
ra'ya bir traktör için geldi. O zaman Umum 
Müdür olan Nurullah Beye mektup yazdım. 
Mumaileyh telefon parasını kardeşim Hasan 
alarak istanbul deposundan soruyor. Mevcut 
traktör var diyorlar. Birader İstanbul'a hare
ket ediyor. Donatım memuru Emcet Beyi gö
rüyor. Nurullah Beyin bir gün evvel sorduğu 
traktör alıcısının kendisi olduğunu söyliyor. 
Emcet Bey traktör kalmadığını ifade ediyor. 
Ümidi kesilen kardeşimin ayrılması üzerine 
Donatımda baş makinist olarak çalışan Nedim 
araya tavassut ediyor, biraderden 40 lira ala
rak traktörü veriyorlar. Ambara varıyor. Mal
zemeyi noksan veririz, para... Gümrüğe varıyor, 
vinççi traktörü denize atarım diyor, para... Vel-
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hasılı kelâm kardeşim gibi gözü açık, ekmeğini 
taştan çıkaran bir adamın ikiyüz lirasını alı
yorlar. Bu defa istanbul'a gittiğimde bu Emcet 
Beyin Ege taraflarından bir mahalle nekledil-
diğini öğrendim. Aziz arkadaşlarım. Çok acı 
haller var. 

BAŞKAN — Faik Bey. Bu konuşmanız şahsi 
mahiyet iktisap ediyor. Bunları Bakanlığa şi
kâyet de edebilirsiniz. Burada mevzuubahis et
meye lüzum yok. 

FAİK ERBAŞ (Devamla) — Arı kovanları
na gelince; Orman idaresinde gazetelerin ilân
larını görüyorum. 18 liradan arı kovanı .satıl
dığını yazıyor. Zirai Donatım 42 liradan sat
mıştır ve şimdi de 36 liradan satıyor ve ken
dim bu fiyatlardan aldım. Şu hale nazaran bu 
halka yardım değil, halkı soymak veyahut eski 
idare zamanında yaptırılan bu kovanların ya
pılış tarzında hırsızlık ve yolsuzluk vardır, ıs
lahı lâzımdır. Elyevm Arı Kooperatifinde 20 
liradan satılmaktadır. 

Muhterem Beyler, küçük çiftçilerin kalkın
masına gelince: Şu traktör âfeti memleketi ba
tıracaktır. Baş dönüm arazisi bulunmıyan bir 
traktör aladak başkalariyle ortak ve ahar köy
lerin meralarını sürmekle memlekette bir ge
çimsizlik havası, döğüşler, münazaalar yarat
maktadır. 

Köy meraları sürülmesin diye kanun mev
cut olduğu halde idare mekanizması bilâkis bu 
cihete riayet etmemekte ve halkın münazaalrı-
na sebep olmaktadır. 

Birçok arkadaşların mütaaddit defalar tak
rirlerine dikkat ettim; kendimce hepsinin bu ci
hete dair takrirlerinde isabetsizlik gördüm. 
Çünkü Türkiye'nin umum nüfusunun yüzde 

j sekseni çiftçi olup seksende beşi büyük çiftçi, 
yani yüzde yetmiş beşi küçük çiftçidir. Küçük 
çiftçilerin kalkınması lâzım ki bu da veresiye 
öküz almanın önüne geçmekle kaim olduğu gi
bi bu çiftçilerin refaha kavuşması için Devlet 
çiftliklerinde, müsait olan mmtakalarda ester 
yetiştirmek ve şahıs elinde sermayesi olmıyan 
çiftliklere de büyük krediler sağlıyarak kısrak, 
at temin ederek halkı esterle çiftçiliğe mecbur 
etmek. 

Muhterem arkadaşlar, bir öküz 3 - 4 yaşında 
koşulur, nihayet 6 - 7 yaşında kocar. işe yara-

I maz hale gelir. 
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Sonra bir çift öküzle âzami 50 dönüm ziraat I 

yapılır. Fakat estere gelince, 3 yaşında koşulur, 
20 sene iş görür. Az masrafla çok iş yapar. Bir 
çift ester 200 - 300 dönüm zeriyat yapar. 

Kuvvetlidir, pulluk çeker, hayvan dizkaru-
su çeker, tırmık çeker, hayvan mibzeri çeker, 
çok iyilikleri vardır. Gelelim bâzı arkadaşlar, 
Hükümet Karadeniz sahilindeki köylüler için ' 
ne düşünüyor, diyorlar. Hepsini Hükümet dü
şünmez. Memleketimizde arıcılık, tavukçuluk 
gibi esaslı olarak Hükümetin el koyduğu kolay
lıklar var. Orman olan ve kayalık gibi ziraate 
elverişsiz bulunan sahalarda mükemmelen bun
lar yapıldığı gibi, yerine göre orman içerisinde 
boş bulunan mahallerde meyvaeılıkta yapılmak 
suretiyle o vatandaşların da yoksulluğu önlen
miş olur ve bu suretle memlekete birçok döviz
ler de girmiş olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Takdir Yüksek Meclisindir. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil 
Aktuğ'un, Şark vilâyetleri ile Diyarbakır ve 
mülhakatında Mayıs 1950 tarihinden beri yapı
lan yol ve köprülerin bugünkü durumuna ve 
Diyarbakır'da 1951 yılında yeniden yapılması 
düşünülen yollar ve köprühr İçin gereken pro
je ve plânların hazırlanıp hazırlanmadığına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/239) 

5 . II . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakan
lığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arzederlm. 

1. Mayıs 1950 den beri Şark vilâyetlerimi
zin bilhassa Diyarbakır Vilâyeti dâhilinde yeni
den kaç kilometre Devlet yolu veya il ve ilce, 
bucak ve koy yolları yaptırılmıştır. Bu yolların 
bugünkü hali yağışlı mevsimlerde arabaların 
zorluk çekmeden gidip gelmesine müsait midir? 

2. Bilhassa Diyarbakır vilâyetinin il, ilce, 
bucak ve köy yollarından hangi kısımların İ95İ 
yılında yapılmasına başlanacaktır. Bu yollar 
için gereken proje ve plânlar hazırlanmış mı
dır? Hazırlanmış ise ne kadar para tahsisi 
mümkün ve düşünülmektedir1? 

3. Bu vilâyet dahilindeki Dicle ve benzeri 
nehir kolları üzerinde Devlet, il, ilce ve bucak 
veya köy yolları güzergâhına raslıyan yerlerde 
geçen bu 8 ay içerisinde yeniden yapılmış köp- i 
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rü veya tamir edilmişleri var mıdır? Varsa han
gileridir? 1951 yılı içerisinde daha nerelerde ye
niden köprü yapmak veya tamir edilmek düşü
nülmektedir? Bunlara ait proje ve plânlar ya
pılmış mıdır? Ve bu maksat için ne kadar para 
ayrılabilecektir? 

Diyarbakır Milletvekili 
Yusuf Kâmil Aktuğ 

BAŞKAN — Söz Bayındırlık Bakanmındır. 
I BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Diyarbakır Milletve
kili muhterem Yusuf Kâmil Aktuğ arkadaşımı
zın suallerini teker- teker cevaplandırıyorum. 

Üç sualin cevabını ayrı ayrı arzetmeden önce, 
suallerin mânasından çıkan neticeyi göz Önünde 
bulundurarak Karayolları Genel Müdürlüğünün 
hangi yollar üzerinde vazifeli olduğunu kanuna 
istinaden kısaca arzetmekte fayda mülâhaza edi
yorum. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna göre, 
ancak devlet yollarının yapım ve bakım işleri 
umumi bütçeden karşılanmakta, il yolları özel 
idarelerce ve köy yolları da köy kanunlarının 
mevzuatı dâhilinde il tarafından idare edilmek
tedir. 

Bu umumi malûmatı arzettikten sonra mad
de madde cevabına geçiyorum. 

1950 yılında Diyarbakır Bölge Müdürlüğün
ce devlet yolları ve Doğu illeri kalkınması pro-
garmına dâhil yollarda aşağıdaki işler yapılmış
tır: 

1. Urfa - Mardin yoluna 200 bin lira aryrıl-
mış ve bu ödenekle Urfa ve Mardin tarafların
dan olmak üzere iki istikametten işe başlanmış 
ve 15 er kilometrelik yolun sanat yapısı ve top
rak işiyle bir kısım şose kaplaması bitirilmiştir. 

i 2. Mardin - Savur - Midyat yoluna 800 bin li
ra ayrılmış ve bu ödenekle Midyat'a kadar olan 
160 km. yol üzerinde çalışılmıştır. Bu t di üze
rinde kış geçidi tamamiyle sağlanamamıştır. 

3. Diyarbakîr - Silvan - Haydarköprüsü -
Kozluk - Baykan yoluna 1 100 000 lira ayrılmış 

I ve bu para ile Diyarbakır - Silvan - Haydarköp
rüsü arası bitirilmiş, Haydarköprüsü - Kozluk 
arası kısmen yapılmıştır. Çalışılan yolun mec
mu tulü 140 km. dir. Bundan başka Baykan -
Kozluk kısmının Baykan cihetinde 8 km. lik sa
nat yapısı ve toprak işi bitirilmiştir, 
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4. Başhan . Muş yoluna 500 bin lira ayrıl- I 

mıış ve Başihan tarafından 30 km, lik kısmının sa- I 
nat yapısı ve tesviyesi tamamlanmıştır. 

5. Hakkâri - Van yolunun Hakkâri - Kara- I 
su arasında sarp, kayalıklı 30 km. lik kısmına 
770 bin lira ayrılmıştır. Bu para ile 2,5 - 4 
metre genişliğinde bir geçidin açılması tamam- I 
lanmıştır. 

6. Diyarbakır - Lice yolunda il çalışmala
rına ilâve olarak 180 bin lira ayrılmış ve 86 
km. olan bu yol geçide elverişli hale getirilmiş
tir. 

7. Van - Erciş - Ahlat yolunda trafiğe zor
luk veren kayalık kısımların izalesi için 20 bin 
lira sarf edilmiştir. 

8. Urfa - Diyarbakır yoluna normal bakım 
ödeneğine ilâve olarak 158 bin lira verilmiş ve yo
lun bozuk kısımları düzeltilmiştir. 

Yukarıki işlere sarfedilen para tutarı 
3 728 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Ayrıca Diyarbakır böjgesi dâhilinde bakım al
tında Iralunan yollara 743 810 lira harcanmıştır. 
Bunlardan başka Diyarbakır ili, özel idare Öde- I 
neği ile programına dâhil il ve köy yolları üze- i 
rinde çalışmıştır. î l yollarına emanet ve ihale 
suretiyle 225 903 lira harcanmıştır. 

I I - 1950 yılında Diyarbakır Bölge Müdürlü
ğünce devlet yolları üzerinde ele alınacak yol 
işleri şunlardır: 

Makine ile yapılacak yol işleri: 
1. Van - Hakkâri yolunda ilki yıldanberi 

çalışmakta olan Zap vadisindeki kayalık kısım 
genişletilecektir. Bu iş için 250 000 lira ayrıl
mıştır. 

2. Diyarbakır - Bitlis yolunun tamamuan-
mamış olan Malabadi - Baykan arasındaki 72 ki
lometrelik kısım bu sene bitirilecektir. 

Bu suretle güney doğu illeri Diyarbakır yolu 
ile yurdun diğer kısımlarına bağlanmış olacak
tır. Bu iş için 1 100 000 lira ayrılmıştır. 

3. Başhan - Muş yolu inşaatına devam olu
nacak ve bu yıl bitirilecektir. Ayrılan ödenek 
500 000 liradır. 

4. Mardin - Savur - Midyat - Cizre yolunun 
Mardin - Midyat arasındaki eksik işleri bitiri
lecek ve Midyat'tan ileriye doğru inşaata devtoı 
olunacaktır. Bu iş için 200 000 lira ayrılmıştır. 

5. Urfa - Mardin yolunda geçen yıl başlanı
lan işe devam olunacaktır. Bu işe 500 000 li
ra ayrılmıştır. j 
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Onarım işleri : Bakım altında bulunan dev

let yollarında normal bakım ödeneğine ilâve 
olarak gerekli onarım için Diyarbakır - Mardin 
yoluna 30 000, Diyarbakır - Urfa yoluna 300 000, 
Baykan - Bitlis yoluna }50 000 ve Diyarbakır -
Ergani yoluna 50 000 lira ödenek ayrılmıştır, 
Yukarda tafsilâtını arzettiğim işlere 3 080 000 
lira ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu işler inşaat makineleriyle tahakkuk etti
rilecektir. 3 080 000 liralık ödenek doğrudan 
doğruya inşaata sarfedilecek miktarı göstermek
tedir. Haddizatında bu işler için yapılan tahsis 
makine amortismanları ve yedek parçalar tuta
rı olan 1 000 000 lira ilâvesiyle 4 080 000 lira
ya baliğ olmaktadır. Diğer taraftan makine ile 
yapılan çalışmalarda randıman yüksekliği te
min edildiğinden bu sene yapılacak iş hacmi 
geçen yıllardan çok üstün olacaktır. 

Bu işler için lüzumlu proje ve plânlar hazır
lanmıştır. Gerekli tatbikat projeleri inşaat sıra
sında yapılacaktır. 

Normal bakım : 
9 ncu bölgeye dâhil iller içinde mecmu tulü 

1649 kilometre olan Devlet yolları bakım altında 
bulundurulacaktır. 1951 yılında bu iş için ay
rıca 1 042 840 lira harcanacaktır. 

İl tarafından yapılacak işler : 
Diyarbakır îli Özel îdare bütçesinden il pro

gramına dâhil yollara 1951 Bütçesinde 106 538 
lira ayrılmış bulunmaktadır. 

İl ve köy .yollarına yapılacak yardım : 
İllerin, il ve köy yolları üzerindeki çalışmala

rını desteklemek üzere bakanlığımın bütçesine 
mevzu ödenekten Diyarbakır İline de bir miktar 
ödenek tahsis edilecektir. İllerin yüz ölçümü, 
nüfusu, il yolu ihtiyacı, köy adedi ve köy yolu 
tulü gibi muayyen faktörler gözetilmek sure
tiyle tesbit edilen miktarlar Bakanlar Kurulunca 
incelenmektedir. 

I I I - 1950 ve 1951 yıllarında 9 ncu bölge 
dâhilinde yapılmış ve yapılacak köprüler şunlar
dır : 

1950 yılında ele alman köprüler : 
Siird - Midyat yolunda 86 metre açıklığında 

ve 165 bin lira bedelli Nasrettin kârgir köprüsü, 
Ergani - Eğil yolunda 124 metre açıklığında ve 
265 bin lira bedelli Eğil betonarma köprüsü,, 
Hınıs - Bulanık yolunda 70 metre açıklığında ve 
100 000 lira bedelli Şeyhin ahşap köprüsü ihale 
edilmiştir; Nasrettin köprüsü bitirilmek üzere-
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dir. Eğil ve Şeyhin köprüleri bu yıl ikmal oluna- I 
çaktır. 

Bu köprülerin mecmu para tutarı 530 000 li
radır. 

1951 yıkında, ele alınacak köprüler : 
1. Qazianteb - Birecik yolunda 700 metre | 

uzunluğundaki Birecik köprüsü ihaleye konula
caktır. Bu iş için 1951 yılında 650 bin lira öde
necektir. 

700 metre uzunluğundaki bu köprüyü ehem
miyetine binaen bir defa da Teknik Üniversitede 
tetkik ettirmekte fayda gördüğüm İçindir kî iha
lesi bir miktar gecikmiştir. Fakat Teknik Üni
versitedeki mütehassısların projeler üzerinde ya
pacağı tetkikler neticesinde bir miktar tasarruf | 
temin edileceğini tahmin etmekteyim. Bu köp
rünün tutarı 2,5 milyon lirayı bulmaktadır. 

2. Van - Hakkâri yolunda Erziki, Şeytan, 
Depin ve Zap köprüleri ihale olunacaktır. Tulleri ı 
mecmuu 200 metre olan bu köprülere 1951 yı
lında 130 bin lira ödenecektir. 

3. Malabadi - Baykan yolunda 110 metre | 
tulünde Malabadi ve Ziyaret köprüleri yapıla- I 
çaktır. Bu sene ödenecek para 260 bin liradır. 

Bu köprülere 1951 yılında ödenecek para tu- | 
tan 570 000 liradır. I 

Ayrıca il ve köy yollarına yardım olarak ba
kanlığımız bütçesine konulmuş olan ödenekten 
karşılanmak üzere Lice - Kulp yolunda Sarın, 
Kulp - Muş yolunda Kulp deresi ve Şırnak -
Eruh yolunda Derkalp köprülerinin inşaları 
düşünülmektedir. | 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkalaşlar, bu konudaki sözlü soru
mu iki aydan fazla evvel sunmuştum. Bütçe 
müzakereleri ve aradaki istirahat fasılası bu
güne kadar sürükledi. Bakanın verdiği izahata 
teşekkür etmekle beraber bugüne kalar ihmal 
edilen Şark için yolun, bilhassa Yüksek Heyeti
nize malûm olan köy ve kasaba yollarının, bu
güne kadar her şeyde olduğu gibi yol hususun 
da da ihmal edilen Şark bölgemiz ve bilhassa ı 
Diyarbakır için düşünüldüğünden fazla bir 
ehemmiyeti olduğunu biraz tafsil etmek isterim. 

1. Diyarbakır Vilâyeti ve betahsis şehri, 
cümlece malûm olduğu üzere, Şarkın bir köprü 
başı ve Şark bölgemizdeki kalkınmamızın, kana*-
atimce bir sıçrama tahtasıdır. Seyrek hava ve | 
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ve daimî demiryolu ile merkeze ve Garp bölge
mize bağlanmış bu ülkenin maalesef karayolu 
ile dâhile ve sahile irtibatı çok zayıftır ve uzun
dur. Teknik arızalar ve havanın müsaadesizliği 
ki, Şarkta iklimin merhametsiz oluşundan bu
nu daima bekleriz. Bu yüzden bu iki rabıtadaki 
bir arıza bu bölgeyi tecrit eder. Bilhassa, köy
lerimize kadar henüz girmiyon sağlık ve okul 
teşkilât ve müesseselerimizin merkeziyetçi duru
mu yolun hususiyet ve lüzumu bu bölgede daha 
ziyade kendisini gösterir. Kışının uzun, iklimi
nin merhametsiz oluşu, ' yol bulunmayışı, köy
lerin birbirleriyle kazalarla, vilâyetle irtiba
tını keser Her hangi bir hastalık veya zabıta 
vakasını zamanında haber vermeye, derde deva 
olmaya imkân bırakmaz. İçişleri Bakanımızın 
izahatiyle de çok seyrek ve verimsiz olduğu an
laşılan resmî telefon şebekelerinden de, istiane ve 
istifade çok müstesna şart ve talihe bağlı kalır. 
Bu itibarla bu bölgede yol mefhumu hayat ve can 
damarları sözleriyle bihakkın tavsif olunur. 

Yapılmış olanların mütemadi tamirleri, ya
pılacakların yeniden vücuda getirilmeleri için, 
bu iklimde inşa ve tamir mevsimi de kısadır. 
Bu itibarla senenin kısa süren mevsim müsaade
sinden de bu iş için istifade mahduttur. Vakit, 
bütün mânasiyle bu bölgede nakittir. 

Seçim bölgem olan Diyarbakır bölgesinin 
umumi yol durumu, yukarda arzettiğim ihtiyaca 
vefa edemez derecededir. Bunu biraz tafsil et-
mekliğime müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bütçe müzakereleri sırasında, Şark bölgesi 
ve betahsis Diyarbakır yolları hakkındaki istek 
ve ricalarıma sayın Bakan bu bölgeye bir seya
hat yapacağını ve müşahedesine de dayanarak 
ihtiyacı tesbit edeceğini vait etmişlerdi. Böyle 
bir seyahattan bizim malûmatımız yoktur. Aca
ba vnkubuldu mu? Bulmadı ise ne zaman yap
mak fikrindedirler? 

Ben seçim bölgemi ziyaret ettiğim Mart 
iptidalarında, Hani - Lice - Eğil güzergâhı üze
rinde sefer yapan kamyonların Hani ile Eğil 
arasında kasabaya erişmiş olanların hareket et
mediklerini, saplanıp kaldıklarını haber almış 
ve kasabaya erişmiş olanların, hareket etmedik
lerini bu zaruretle oralara kadar seyahatten 
sarfı nazar etmek mecburiyetinde kalmıştım. 
Mütemadi tamir gören Diyarbakır - Silvan yo
lu ile hali inşada bulunan Diyarbakır - Lice, 
Çapakçur yolu müşahede ve kanaatime göre 
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İskenderun - Erzurum ana yolu gibi arazinin I 
tabiatına göre yani, icabeden yerler kaldırım, 
ieabeden yerler şose, icabeden kısımlar döşeme 
gibi yamalı şekilde yapılmadığından bunlardan 
Diyarbakır - Silvan yolu yapılmasına başlandı
ğı 1312 tarihinden bugüne kadar yol boyunca, | 
yapılışının yüz misli tamir masrafı görmüştür I 
vcı görmektedir. 

Diyarbakır - Çapakçur yolunun Lice'ye yedi 
kilometre mesafeden geçmesine karar verilmiş 
ve proje ona göre tanzim edilmişti. Lice'ye bir 
kol atması halinde ancak Lice'yi Diyarbakır'a 
bağlar. Lice İlçesi Belediye Başkanından aldı
ğım bir mektupta, Lice yolunun bu sene yapıl
masından sarfı nazar edildiği bildiriliyor. Bu 
Keyfiyet vatandaşlar arasında çok meyusiyete 
sebebiyet vermiştir. Bu doğru mudur, yoksa sa
kat bir propaganda mıdır? Tavzihini rica ede
rim. 

Diyarbakır'da doğruca Bakanlık Karâ*yolla
rı Genel Müdürlüğüne bağlı bir 9 ucu bölge yol 
teşkilâtı vardır ki, bu teşekkülün âmiri ile gö
rüşmek ve memleket yolları hakkında bir mü
talâa dinletebilmek veya öğrenmek tâliin çok 
müsaadesine bağlıdır. Bu teşekkül başlı başına 
bir âlemdir. Memleketin her türlü umurundan ı 
mesul bir valisi, bu teşekküle müdahale edemez 
süsü verilmiştir. Bu, her işte iş birliği ve işlerin 
yakın bir başa bağlanması gibi lâzım bir key- j 
fiyettir. Bu istiklâl hareketinin önüne geçilme- I 
si umumi menfaat bakımından faydalıdır, sa
nırım. îş birliği, el birliği, fikir birliği ile her 
güç iş başarılır zannederim. 

Bayındırlık Bakanlığına atfen bu seneki köy 
su dâvasının halli için ('Köylerde halkın su işle
rine yardım) namiyle bu seneki bütçede 5 mil
yon liranın tahsis edildiğini ve bununla 1000 kö
yün suya kavuşacağını ve Bayındırlık Bakanlı
ğınca biri teknik, diğeri idari iki talimatın ha
zırlandığını gazetelerde okuduk. Bu bin köyün 
kaçı Şark vilâyetlerinde ve bilhassa Diyarbakır 
ili dahilindedir? Ve bu il için kaç lira tahsis 
ölunmuştuT!?. Şark bölgesinde su derdi hakikaten 
çok mühimdir. Bunun bir an evvel ele alınması 
lâzımdır.-Bu hususta Vekil Beyefendi tetkik edip I 
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bendenize malûmat lütfederlerse kendilerine bil
hassa minnettar kalırım. 

BAŞKAN — Müddet bitmiştir. . 
YUSUF KÂMİL AKTU (Devamla) — Ben

denizin mâruzâtım da bitti. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

7. — Zonguldak Mili clv( fiili Abdürrahmar. 
Boy acı güler'in, Hastane ve sağlık tesislerinin 
tevhidi ile sağlık işlerinin programlaştırılması 
hakkında ne düşünüldüğüne, millî sağlık plânı
nın tatbik edilip edilmediğine ve sağlık sigor
tası hakkındaki çalışmaların neden ibaret oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın-_ 
sözlü sorusu (6/241) 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahma0-
Boyacıgiller'in, Hastanelerin bir elden idaresi 
hakkında Sağliık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/242) 

BAŞKAN — Efendim, 7 nci, 8 nci sorular 
Sihhat Bakanlığını ilgilendiriyor. Bakanın mâru
zâtı var. Buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sa
yın Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller arkadaşımın suallerine verilecek cevabın 
bir hafta geriye birakılmasmı rica ederim. Seya
hatte bulunuyordum, yeni geldim. Bu bakımdaıi 
bir hafta sonraya bırakılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Bir hafta sonra 23 Nisandır. 
I Ayın 25 ine bırakılmıştır. 

9. — Benizli Milletvekili Fikret Başaran'in, 
'Küçük sanat erbabının kalkındırılması gayesiyle 
Muamele Yergisi Kanununun tadilinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/240) 

BAŞKAN — Soruyu okumadan evvel Maliye 
Bakanı söz istemiştir, söz Maliye Bakanmmdır. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı ile müşterek olan bu sualin cevabının 13 
Nisan 1951 Çarşamba Toplantısına talikini rica 
ediyorum. 

I BAŞKAN — 18 Nisan 1951 e bırakılmıştır. 
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•6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

î. — Devlet kitapları döner sermayesi hak
kındaki kanunun 4 nen maddesinin değiştirilme
sine dair olan 4940 sayılı Kanun süresinin uza
tılması hakkında kanun tasalısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporlar} (1/136) 

2. — Özel idarelerden aylık alan ilkokul öğ
retmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakan-
hiğı teşkilâtına alınması hakkîndaki 5166 sayîlî 
Kanuna bağli cetvelin değiştirilmesine dair olan 
5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasar sı ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/150) 

BAŞKAN —Efendim, gündemde soru kal
madı, iki kanun tasar-sı vardır, fakat Millî Eği
tim Bakanı yoktur. İçtüzük gereğince bir defaya 
mahsus olmak üzere bu tasarıları, Bakanın huzu
ru ile konuşulması için, başka bir güne talik edi
yoruz. Bakanın avdet ihtimali 25 Nisandır. Bi-
naenalyeh bu her iki tasarıyı 25 Nisan 1951 Çar
şamba günkü Birleşime talik ediyorum. 

Gündemde görüşüecek başka işimiz kalmamış
tır. 18 Nisan 1951 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşim kapatılmıştır. 

Kapanma saati : 16,20 

* • » 

10. — Konya Milletvekili Ab dürrahman Fah
ri Ağaöğllu'nun, Akşehir Belediyesinde yapıldığı 
ihbar ve iddia olunan yolsuzluklar hakkında şim
diye kadar ne muamele yapıldığının bildirilme
sine dair sorusuna İçişleri Bakanı Halil Özyö-
rük'ün yazılı cevabı (6/213) 

8. I I . 1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Akşehir'de Ahmet Acar imzalı 30. X I I . 1950 
tarihli bir istida ile, Akşehir Belediyesinde bir
çok yolsuzlukların vukuu iddia ve ihbar edilmiş 
olduğu ve ihbar istidasının birer nüshasının 
Konya Valiliğine ve içişleri Bakanlığına gönde
rildiği haber alınmıştır. 

Bize verilen malûmata göre ihbarın mahiyeti 
pek mühim ve müstaceldir. 

Bu ihbar üzerine bugüne kadar ne gibi bir 
muamele yapılmış olduğunun ve neticesinin içiş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Abdürahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . IV . 1951 

M. I. G. M. Özü : Akşehir Belediye 
2. Ş. M. Başkanı hakkındaki Ah-

Sayı : 621 - 302 - 387 - met Acar'ın şikâyetine 
6001 dair. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
12 . II . 1951 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

1438/2919 sayılı yazıları karşılığıdır : 
Akşehir Belediye Başkanı Tacettin Yaltı-

rık'ın yolsuz hareketleri hakkında Ahmet Acar 
imzasiyle yapılan şikâyet konuları şunlardır : 

1. Akşehir Sanat Enstitüsündeki su saatinin 
Belediye Başkanının emri ile kaldırıldığı ve saat 
varken bu müesseseden ayda 50 lira alınırken 
saat kalktıktan sonra 10 lira alındığı; 

2. Akşehir Mühimmat deposu ile Tanksavar 
Birliklerinin su ve elektrik tahakkuklarında baş
kanın emri ile tenzilât yapılarak belediyenin ız
rar edildiği; 

3. Buz Fabrikatörünün belediyeye olan 
4 000 lira borcunun tahsil edilmediği; 

4. Belediye Başkanının kayın pederinden 
un fabrikasına ait 9 000 liranın tahsil edilmediği; 

5. Belediyeye ait 150 milimlik 8 metre pik 
borunun bir karar almadan parasız olarak Baş
kan tarafından Recep Uğurlu'ya verildiği, Ak
şehir Bankası Müdürü Kadri Güngör'e de aynı 
şekilde borular verildiği; 

6. Banka müdürünün oğluna ait boyacı dük
kânına Belediye Başkanının emri ile gayrifennî 
tesisatla saatsiz elektrik cereyanı verildiği; 

7. C. H. Partisinin propagandasını yapan 
Akşehir Gazetesine Başkanın emri ile parasız cere
yan verildiği; 

8. Belediye Başkanının, yeğeni ibrahim Ka
ra ile ortak oldukları balıkhaneye saatsiz cereyan 
verildiği ve başkanın para vermediği; 

9. Belediye Başkanının kayın biraderi Meh
met Makasçı'ya, çalışmadığı halde park bekçisi 
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• adı ile usulsüz maaş verildiği; I 

10. Elektrik Fabrikasına bekçi olarak sa- | 
bıkah olan ve Belediye Başkanının akrabası bu
lunan Abdullah Kırlış'm tâyin edildiği; | 

11. Bir eve tecavüz suçundan mahkûm olan 
ve başkanın akrabası bulunan Necati Aktaş'm j 
elektrik tesisatçısı tâyin edildiği; I 

12. — Damadının akrabası Selâmi Çekmeli'-
yi makinist stajyerliğine tâyin ettiği; 

13. Elektrik ve su idaresinde çalışan me
murların su, elektrik parası vemçdikleri; 

14. Belediye Hastanesindeki kötülükleri 
hastane başhekiminin bildiği; 

15. — Seçimlerde Halk Partisini kazandır
mak için mensubu olan adamlarına acezeye 
yardım faslından para verdiği; 

16. Belediye seçimini kazanan başkanın me
murları çağırarak Demokratlar kazansaydı sizi 
sürecekti ben sürnııyeceğim dediği; 

17. Halk Partisi bâzı memurları himaye 
ederek belediyeye aldığı, belediye memurların
dan Orhan Sakmcı ve Tevfik Işıklı'yi Meclis | 
kararına rağmen vazifesinden çıkardığı; I 

18. Belediye başkanının bu memurları çı
karma sebebi olarak elektrik binasında rakı 
içmelerini gösterdiği halde kendisinin de bura
da dostlariyle müteaddit defa rakı içtiği; 

19. Belediye seçimini kazanmak için 24 
yerde gayrifennî çeşme yaptırdığı ve bir kısım 
mahallerin susuz bırakıldığı; 

20. Azalan suyu çoğaltmak için şehire su
ların toprak borularla getirildiği ve halkın sıh
hatinin bozulduğu; 

21. Hacca giden Mihriban'm evine başka
nın emri ile saatsiz su verildiği; 

22. Başkanın emri ile dostu olan Halkevi 
gazinosu müsteciri Hüseyin Gökay'a sokak hat
tından ceryan verildiği; 

23. Belediye müstahdemlerine, Meclis ka
rarı hilâfına elbise yaptırıldığı, başkanın ma
ğazasından verilen bu kumaşlara dostu Hüseyin 
Gökay'dan fatura alındığı; | 

...>... 
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24. Asker ailesine yardım parasından top

lanan 80 000 liranın başka işılere sarf olunduğu; 
25. Okul çocuklarına yardım tahsisatından 

belediye memur ve müstahdemleri çocuklarına 
yardım yapıldığı ve bunların muhtaç olup ol
madıklarının tetkik edilmediği; 

26. Bakanlık emrine rağmen başkanın men
sup olduğu C. H. Partisine yardım ettiği; 

27. Dükkân komşusu Sait'in dükkânının 
maili inhidam olduğuna dair rapor aldığı, bilâ-
hara müracaat üzerine vazgeçtiği; 

28. Belediyeye ait otomobilin C. H. Partisi 
seçimlerinde köylere gönderildiği; 

29. İş sahiplerine dayak attığı; 
30. Yaş haddini dolduran memurları çalış

tırdığı iddia ve ihbar olunmuştur. 
Bu şikâyetlerin tahkikma memur edilen 

Mülkiye Müfettişi Hüsnü Başar'dan alman ve 
bir örneği il idare kurulunca karara bağlan
mak üzere Konya Valiliğine tevdi edilen 
8 . ITT . 1951 tarih ve 34/14 sayılı fezlekede: 

A) 5, 24 ve 25 nci maddelerdeki suçlardan 
dolayı başkanın T. C. Kanununun 240 ncı mad
desine göre ve 7 nci maddeden dolayı 230 ncu 
maddeye göre lüzumu muhakemesine; 

B) 1, 6, 10. 11, 12, 22 nci maddelerdeki 
suçların 5677 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde 
bulunması dolayısiyle takibata mahal olmadığı
na; 

V) 2. 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 26, 27, 28 ve 30 ncu maddelerdeki 
suçlardan da men'i muhakemesine karar veril
mesi istenilmektedir. 

Bu fezleke üzerine idari kaza mercilerince 
gerekli kanuni muamelenin yapılacağı tabiî ol
duğunu, hâdisenin müfettişlik eliyle incelene
rek yukarda mâruz neticeyi almış bulunması 
karşısında bakanlığımızca yapılacak bir mua
mele kalmamış bulunduğunu derin saygılarım
la arzederim. 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

T. B. M. M. Basımevi 


