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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kağıtlar 
3. — Sorular ve cevaplar 
1. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâ

mil Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve bil
hassa Diyarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden 
beri açılan ve 1951 yılı içinde açılması dü
şünülen sıhıhi müesseselerin sayısına, vatan
daşların ilâç ihtiyaçlarını karşılamak ve 
sağlık durumlarını korumak için ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve Sos
yal Yardım Kakanı Ekrem Hayri Üstün-
dağ'ın sözlü cevabı (6/228) 217 :219 

2. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'in, 
Ankara - Bola - İstanbul şosesinin 240 X 
270 nei kilometreleri arasında bozulan as
falt kısmının inşası için ne miktar para 
sarfoluncUığuna, zarar varsa müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapıldığına, Anka
ra - İstanbul ana şosesinin kifayetli ve ik
tisadi olup olmadığına ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün inşaat sistemi bakımın
dan bugünkü çalışma programına dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/231) 219:225 

3. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke-
rimzade'nin, yeni şartlar karşısında dış 
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ticaret rejimimizle ithalât ve ihracatımız 
hakkında yeni tedbirler alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/236) 225 

4. — Denizli Milletvekili Fikri Başa
ran'in, küçük sanat erbabının kalkındı
rılması gayesiyle Muamele Vergisi Kanu
nunun tadilinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

?Muhlis Ete'nin sözlü cevaplara (6/240) 225:228 
5. — Konya Milletvekili Albdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Yalova Otel ve Kap
lıcaları İşletmesinin yabancı bir firmaya 
devri hakkındaki söylentilere ve Bursa'da 
yapılmakta olan hastaneye dair Başbakan
lıktan olan sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'm 
yazılı cevabı (6/188) 240:241 

4. — Görüşülen işler 228 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ke

mal öızçoban'ın milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/147) 228 



Sayfa 
2. — .Diyarbakır Milletvekili Nâ*ım ön-

en'in milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet- Komisyonlarından 
kurulan Kanun Komisyon raporu (3/135) 

3. — Kdirne Milletvekili Masan Osnıa'-
11ııı* milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında. Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve A. dal et Komisyonlarından 
kür.';-1' !':;;.''a Komisyon- raporu (3/151) 

s •-• iz..'ir Aiiil: tvokili Sadık üiz'in 
•>.'.'.:"% dokunulmazlığının kaldırıl-

228 

228 
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ması hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (3/159) 228 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi 
Yiğitbaşı nm, Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve 28 nci maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair olan 5623 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Ta
rım ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/20) 228:239 
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sivas Milletvekili Rifat öçten'iıı, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçi
ci 03 ncü maddesinin (C) Ibendine (bir fıkra ek
lenmesine dair 'olan kanun teklifi, talebi üzeri
ne geri verildi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgillerin, köy dâvamızın halli için, iç ve dış 
iskân işlerini de içine lalınak üzere, köy (bakan
lığı. kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ve iç ve dış iskân 'konusu hakkındaki çalışmala-
nıı açıklanmasına dair «ilan sorusunun »bir kıs
mına. Tarum Bakanı cevap verdi. Diğer kısmı
na 9 Mayıs 1951 Oarşanılba. Birleşiminde cevap 
vrerileceği ibildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Aibdürrahman Boya-
cıgiller'in, teknik 'mahiyetteki klâsik ve 'mo
dern 'eserlerin, 'dilimize çevrilmesi »hususunda 
iharekete geçilip geçiimediği hakkındaki sorusu, 
ilgili Bakan oturumca, 'hazır IbulırnTnadığmdan 
25.4.1951 Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Kastamonu Milletvekili1 Şükrü Kerimzade'-
nin, yeni şartlar karşısında dış ticaret rejimimiz
le ithalât ve ihracatımız 'hakkında yeni tedbir
ler alınmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir elan sorusu, kendisi hazır 'bulunmadığından 
gelecek Birleşimi1 bira':!-1!. 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğit-
/başı'mn, Mason dernekleri hakkındaki sorusu, 
t çişi eri Bakanının teklifi üzerine 27 Nisan 1951 

('uma Birleşimine bırakıldı. 
Yozgad Milletvekili Faik Eribaş'm, Zirai 

Donatım Kurumu Ankara Depo 'Müdürlüğünde 
satılan traktör ve 'malzemesi ile 1. X I . 1950 ta
rihinden 30 . XT . 1950 tarihine 'kadar yapılan 
satışa, arı kovanlarının kaça saıtıldığnıa ve kü
çük çiftçilerin kalkınması için ne giıbi tedibirler 
düşünüldüğüne dair Sorusuna, Tarım Bakanı ce
vap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Ak-
tuğ'un. Şark vilâyetleri ile, Diyarbakır ve mül
hakatında Mayıs 1950 tarihinden beri yapılan 
yol ve köprülerin bugünkü durumuna ve Diyar
bakır'da 1951 yılında yeniden yapılması düşü
nülen yollar ve köprüler için gereken proje ve 
plânların hazırlanıp hazırlanmadığına dair olan 
sorusuna. Bayındırlık Bakanı cevap verdi. 

Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, kü
çük sanat erbabının kalkındırılması gayesiyle 
Muamele Vergisi Kanununun tadilinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair olan sorusu, Maliye 
Bakanının teklifi üzerine 18 . TV . 1.951 Çarşam
ba Birleşimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, hastane ve sağlık tesislerinin tev
hidi ile sağlık işlerinin programlaştırılması 
hakkında ne düşünüldüğüne, millî sağlık plâ
nının tatbik edilip edilmediğine ve sağlık sigor
tası hakkındaki çalışmaların neden ibaret ol-
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duğuna dair sorusu ile; 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, hastanelerin bir elden idaresi hak
kındaki sorusu, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının talebi üzerine 25 . TV . 1951 Çarşamba 
Birleşimine bırakıldı. 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkın
daki Kanunun 4 neü maddesinin değiştirilmesi
ne dair olan 4940 sayılı Kanunun süresinin uza
tılması hakkındaki kanun tasarısı ile: 

özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğret
menlerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlı
ğı teşkilâtına alınması hakkındaki . 5166 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştiril mesi-

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, memur tâyinleri hakkındaki yazılı 
sorusu. Başbakanlığa gönderilmiştir (6/244) ; 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, memurların devamlarını takip etmek j 
üzere devam kartı basma makinelerinin Devlet I 
dairelerine teşmilinin düşünülüp düşünülmedi
ğine, Devlet dairelerine interkomünikasyon ale- I 
ti konması suretiyle odacı ve hizmetlilerden ta
sarruf edilmesine ve bu kabîl hizmetlilerin hu
susi işlerde kullanılmasının önlenmesi için ne I 
gibi tedbirler alındığına dair yazılı sorusu, j 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/245) ; 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-
in, Atatürk'ün mânevi varlığına ve maddi ha
tıralarına vâki tecavüzler hakkındaki sözlü 
sorusu, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/246) ; | 

Konya Milletvekili Abdürdahman Fahri ! 
Ağaoğlu'nun, Türk Hava Kurumu, Kızılay, 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk Eğitim Der- | 
neğinin hangi tarihlerde ne suretle kurulduk
larına yıllık gelirlerine ve sahip oldukları men
kul ve gayrimenkul mallarının maliyetleriyle 
bugünkü kıymetlerine dair yazılı sorusu, İçiş- ! 
leri Bakanlığına gönderilmiştir (6/247) ; | 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Tekel maddelerinin maliyet ve 
satış fiyatlariyle istihlâk, ihraç ve elde edilen 
kazanç miktarına dair yazılı sorusu, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir (6/248) ; I 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Devlet Demiryollarının Anka

ra'daki lojmanlarında haksız olarak oturan | 

ne dair 5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
ilgili bakan hazır bulunmadığından bir defaya 
mahsus olmak üzere 2a . TV . 1951 Çarşamba 
Birleşimine bırakıldı. 

18 . IV . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 

M. Zeren F. Tekil 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran 

I memurlar hakkındaki yazılı sorusu. Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir (6/249) ; 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu'nun, sulama işleri için yapılan ve yapılacak 

j olan projelere göre işlerin ikmali ile sudan elek-
I trik istihsali için ne kadar paraya ihtiyar oldu 

ğuna ve Konya ovasında sulanamıyan kısım hak 
I kında ne düşünüldüğüne dair yazılı sorusu, Ba

yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/250) 
Zonguldak Milletvekili Rıfat S'.vişcğiıı'nım, 

I Po^a. T'd'-vry!' v- T-"M>ı <!"V(>! V",»;-.-':•,-•• -•• 
j rafından açılmış meslek, okulu varsa •--•;<} ;s im 

kuruluş tarihine, nerelerde ve kaç talehesi oklu 
ğuna, yıllık sarfiyatı ile senede kaç mezun ver
diğine ve bu okul haricinde meslekten yetişerek 
askerliğini bitirmiş açıkta sıra bekliyen menıurhı 

I rın miktarına dair sözlü sorusu. Ulaştırma Bakan-
! lığına gönderilmiştir. (6/251) 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'n, İs-
I çi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işinin hal

li ile Ücretli Hatta T:ıtili Kanununun bir an-ev
vel çıkarılmasına, işçilerin terfih, ikramiye^ prim 
gibi hak ve menfaatlerinin düzeulenmcs'ne dai;-

I sözlü sorusu. Çal şma Bakanlığına gönderil n'şiir. 
! (6/252) 

Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm. Nazilli 
Basma Fabrikası kömür ihtiyacının Garp linyit
lerinden temin edilmesi suretiyle vâki zararın 
mahiyetine ve buna sebep olanlarla durumun dü
zeltilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü 
sorusu, İşletmeler Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/253) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

Somlar 
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eıgiller'in Devlet matbaalarının tevhidi için alm-
mış bir karar olup olmadığına, varsa bundan is
tihsali umulan Devlet menfaatinin neden ibaret 
bulunduğuna, hususi, matbaaların durumlariyle 
sahiplerinin ve işçilerinin hak ve menfaatlerini 
koruyucu tedbirlere ve ceza evleri matbaalarına 
dair sözlü sorusu, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/254) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
giller'in Karadeniz kıyıları halkının verimli sa
halara iskân edilmesi, meyvacılık ve dokumacı
lık %1'eriyl'e geçiım'lerinin sağlanması hakkın
daki sözlü sorusu Tarım, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/255) 

Seyhan Milletvekili Remzi Oğuz Arık'in, An
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin islâm 
sanatları tarihi kürsüsüne alınacak asistan için 
1950 ve 1951 yıllarında açılan imtihanda iki de
fa başarı gösteren namzedin tâyin edilmemesi 
sebebine ve adı geçen fakültede Batı dillerine 
vâkıf olmıyan profesörlere dair sözlü sorusu, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/256) 

Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'-
m, Karabük'te İnci Mağazası sahibi Hâmit Ay-

Teklifler 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh

san Sâbis'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 92 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/203) (Millî Sa
vunma, Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonları
na) 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'm, Yargıçlar Kanununa ek kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

gün'ün mağazasından çalman on bin liralık em
tia hırsızlarının meydana çıkarılıp çıarılmadı-
ğma dair yazılı sorusu, Adalet ve İçişleri Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/257) 

Sivas Milletvekili İbrahim Duygun'un, Erzu
rum P. T. T. Başmüdürü Fuat ' ın aldığı yevmi
yelere, Ankara dışında çalışan müfettişlerin 
yevmiyelerinin verilip verilmemesi hususundaki 
görüş farklarının izalesi için bir teşebbüse ge
çilip geçilmediği ve Eskişehir Başmüdürü Hayri 
Oktay'ın aldığı harcıraha, Ankara Telefon Mü
dürü. Sadi Alasgil'in yapmış olduğu söylenen 
usulsüz sarfiyata ve 14 Mayıs 1950 tarihine ka
dar Ankara Telefon Müdürlüğünde tahsil olun-
mıyan telefon ücretleri miktarına dair olan ya
zılı sorusu, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
ti.'. (6/258) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlıi'nun, Ankara Keçiören gazinosuna içkili 
olarak ruhsat verilmemesi sebebine, Ankara'da 
açılacak içkili yerlerin bir haritaya göre tah
dit edildiğinin doğru olup olmadığına ve Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun tadilinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair olan yazılı sorusu, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/259) 

teklifi (2/204) (Adalet ve Bütçe Komisyonları
na) 

Tezkere 
3. — Aralık 1950 - Şubat 1951 aylarına ait 

raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/167) (Sayıştay Komisyonuna) 

Rapor 
4. — Urfa Milletvekilliğine seçilen Hasan 

Oral'm seçim tutanağı hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/23) (Gündeme) 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), Püruzan Tekil (Isanhul) 

+mm 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, Birleşim açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil 
Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve bilhassa Di
yarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden beri açılan 
ve 1951 yılı içinde açılması düşünülen sıhhi mü
esseselerin sayısına, vatandaşların ilâç ihtiyaç
larını karşılamak ve sağlık durumlarını koru
mak için ne düşünüldüğüne dair sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs-
tündağ'ın sözlü cevabı (6/228) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arzederim. 

1. Mayıs 1950 den bu tarihe kadar geçen 
müddet içinde Şark vilâyetlerimizde ve bilhassa 
Diyarbakır vilâyetinde vatandaş sıhhatimi sağla
mak ve korumak ve ihtiyacını karşılamak için 
Devlet eliyle yeniden açılmış hastane, dispan
ser, sanatoryum, revir, eczane var mıdır? Ve 
bunlar açıldıkları yerdeki vatandaş ihtiyacına 
kâfi geliyor mu? 

2. 1951 yılı içinde bu vilâyet dâhilinde ne
relerde ne gibi sıhhi müessese açılması veya baş
ka türlü sıhhati koruma tedbirleri alınması dü
şünülmektedir? 

3. Vatandaşın ilâç ihtiyacı yerinde ve uy
gun fiyatla temin edilebilmiş midir? Her türlü 
ihtikâr ve ilâç yokluğunun önlenmesi için Ba
kanlıkça tatbikata başlanmış veya başlanması 
düşünülmüş bir tedbir ve tertip var mıdır? 

Diyarbakır Milletvekili 
Yusuf Kâmil Aktuğ 

BAŞKAN — Söz Sağlık Bakanmmdır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sa
vın arkadaşım Divarbak'r Milletvekili Yusuf 

Kâmil Aktuğ'un 5 . I I . 1951 tarihli sözlü soru
suna cevap veriyorum: 

1950 Mayısından sonra Van ve Siird'de elli
şer yataklı birer Devlet hastane binasına baş-
lattırılni'ştır. Bitlis'te de elli yataklı bir Devlet 
hastanesi inşası için 1951 yılı Bütçesine gerekli 
ödenek konulmuş olup bu yıl içinde bunun da 
ilk kısım inşaatına başlanacaktır. Ayrıca Di
yarbakır özel İdaresine şimdiye kadar verem sa
vaşı ödeneğinden verilmiş 250 bin lira ile Diyar
bakır Numune hastanesine ek olarak bir Terem 
paviyonu inşasına başlattırılmış olup bu yıl için
de paviyon bitecek ve halkın istifadesine arzolu-
nacaktır. 

Yine 1950 ödeneğinde mevcut idame masrafı 
ile Bingöl'de (İl merkezinde) bir sağlık merkezi 
açılmış, Tunceli'nin merkezi Kalan'da bir sağ
lık merkezi açılmak üzere vali konağının satm
alın masına karar verilerek malzemesi gönderil
miş ve 1951 Bütçesine de bu binanın satmalın-
ması için konulan 83 bin lira ödenek de mahal
line gönderilmiştir. Bu binanın satmalınma işi 
ikmal edilmektedir ve bu sağlık merkezi de ya
kında faaliyete getirilecektir. 

p]rzurum'un Oltu İlçesinde de bir sağlık 
merkezi açmaya çalışılmaktadır. Bundan gayri 
evvelce inşalarına başlanılmış bulunan Ağrı İli
nin Doğubayazıt, Van'ın Özalp, Diyarbakır'ın 
Kulp ve Eğil, Muş'un Bulanık, Çoruh'un Yu
sufeli, Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerin
de ve Hakkâri merkezindeki sağlık merkezleri
nin ikmali inşaatı için 1951 yılı Bütçesine ge
rekli ödenek konulmuş olup inşaata devam 
olunmaktadır. Bunlardan inşaatı bitecek olanla
rının yedisinin bu yıl içinde faaliyete geçirilme
si mutasavverdir. 

Koruyucu tababet bakımından 1950 Mavi-
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B : 66 18. 
smdan bugüne kadar, Doğu illerinde ikisi Şark 
ve biri Cenup olmak üzere üç koldan salgın 
hastalık taraması ve her türlü şeyleri yapılmış
tır. 1951 Martında da Van'ın hudut ilçesi olan 
Özalp'ta görülen ve menşei Iran olan Çiçek 
vakaları üzerine derhal mahalline bir ekip gön
derilerek mücadeleye başlanılmıştır ve bu mü
cadele halen devam etmektedir. Bütün Doğu 
illerimizde sâri hastalıklarla savaş için, geçen 
yıllar gönderilmiş olan ödeneklerden daha fazla 
ödenek ve savaş malzemesi yollanmış bulunmak
tadır. 

Bunlardan başka bu illerde Frengi, Trahom 
bakımından daha verimli randıman almak üze
re mevcut müesseselere gerekli antibiyotik ilâç
lar ve aşı ve serumlar yeter miktarda gönde
rilmiştir, aynı zamanda Şark illerimizde Sıtma 
savaşına da 1951 den itibaren daha ziyade önem 
verilerek teşkilât tevsi olunmuş ve yeniden müs
takil bölgeler ihdas edilerek Kars, Erzincan, 
Tunceli, Malatya, Elâzığ, Bitlis ve Siird ille
rinle 359 köy yenilen mücadele altına alınmıştır. 

Van İline emrazı sâriye işlerinde çalıştırıl
mak üzere yeni alınmış jeeplerden biri de gön
derilmek üzeredir. 

, 3 . Doğu illerimizde Bingöl, Hakkâri, Tun
celi hariç olmak üzere, mahallî eczaneler mev
cuttur. Mahallî sağlık makamlarımız ve mü
fettişlerimiz bu eczaneleri daima kontrolü al
tında bulundurmaktadır. 

Aynı zamanda Tunceli 'nin Çemişgezek, Ho
zat, Pertek, Plümür, Mazgirt, Elâzığ'ın Kara
kocan, Palu, Malatya'nın Besni, Petürge ve He
kimhan, Bingöl'ün Kiği, Genç ve Solhan, Bit
lis'in Ahlat, Çoruh'un Borçka, Hopa, Şavşat 
ve Yusufeli, Erzurum'un İspir, Oltu, Pasinler 
ve Tortum, Ağrı'nın Diyadin, Doğubayazıt ve 
Aleşkirt, Kars'ın Arapçay, Ardahan, Çıldır, 
Kağızman, Poshof ve Sarıkamış ilçelerinde bu
lunan muayene ve telavi evlerimizde fukara 
halkın ilâcı parasız verilmektedir. Bu yıl bu 
müesseselere daha fazla ilâç ve malzeme gönde
rilecektir. Bir taraftan da yine halkın ilâç ihti
yacını mümkün mertebe temin etmek üzere 
Tunceli, Elâzığ, Malatya, Bingöl, Bitlis, Çoruh, 
Erzurum, Ağrı ve Kars illerinde de 20 aded 
ecza dolabı mevcuttur. Buna rağmen halen 
mevcut müesseseler halk ihtiyacına tamamiyle 
cevap verecek durumdan çok uzaktır. Bunu 
itiraf ve kabul etmek lâzımdır. Bu müesseseleri 
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| artırmak ve daha verimli bir hale koymak için 

de gelecek yıllarda lüzumlu tahsisatı temin et-
I mek zarureti varlır. 

YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, gerek Doğu illerimizde, 

I gerek seçim bölgem olan Diyarbakır bölgesin-
I de sıhhi malzeme ve müessese, bakım, ilâç ki-
I fay etine dair Sayın Bakanın vermiş olduğu iza-
I hata teşekkür ederim. Yalnız bâzı hususi mâru

zâtım olacaktır. Bu. hususların tavzihini kendi-
I lerinden bilhassa rica ederim. 

Daima hastane tesisi ve sıhhi müessese vü-
I cüda getirilmesinden bahsediliyor. Bu teşebbüs 
I ve artış, şüphesiz memlekette hastalığın hem 
I mevcudiyetine ve hem de arttığına delâlet eder. 
I Acaba bir taraftan da bu hastalıkları önlemek 
I için çareler aranamaz mı? 

Ankara. Milletvekili Sayın Talât Vasfi Öz 
I arkadaşımızın teklif ettiği mecburi difteri aşı-
I sı ve buna benzet çarelerle hastalıkları ön'emek 
I tedbirlerine baş vurulanı az mı? Hastalığın daha 
I vukubulmadan mahvı çarelerine tevessül edile-
I m ez mi"? 
I Yol ve bilhassa Şark'taki köy yollarının kı-
I şm çamur ve karla kapanmış olması ihtimali de 
I göz önüne alınarak bu kabil köy ve bölgelere 

müsait mevsimlerde o bölgede hükümferma 
I hastalıklara karşı kâfi derecede ilâç depo edile-
I mez mi? 
I Yol durumumuz arabalı vasıtaları köylere 
I sokuncaya kadar, ya jiplerle ve heybelerle ilâç 
I ve sıhhi malzeme bulundurulacak seyyar dok-
I tor usulünü tatbik etmek imkânları tetkik edil-
I miş midir? Yani hekimi ve ilâcı köylünün aya-
I gına kadar götürmek, parasız ve köylü vatan-
I daşlarımızı şehir kapılarında süründürmekten 
I kurtarmak hastalıkları için. kakula veya hay-
I vanh sedye usulü, tatbiki denenmiş midir? 
I Bu seyyar hekimlerin vazifelerini hakkiyle 
I ve yerinde yaptıklarına emniyet getirilebilmek 
I için ne gibi kontrol tedbiri düşünülüyor? 
1 Aynı mülâhaza ve düşünceler ebeler için de 
I tatbik ve tetkiki cihetini arzediyorum. 
I İlâcı ucuzlatmak, kolayca tedarik ve temini 
I için ne tedbir düşünülüyor? 
I Kulp ve Ekil sağlık evleri hakkında verdik-
I leri izahata bilhassa teşekkür ederim. Diyarba-
I kır bölgesinin bu iki kazaya müntehi yolları 
I böyle bir sağlık merkezine ihtiyaç hâsıl edecek 
I vaziyette idi. Bunu temin ettiklerinden dolayı 
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Sağlık Bakanına bilhassa teşekkür ederim. An
cak, iklim merhametsizdir, buralarda inşaat 
mevsimi mahduttur, yolların ihalesi, malzeme
nin nakli, inşaatın yapılması ve kuruması yaz 
mevsimine bağlıdır. Bunlardan bu sene istifa
de edilebilmesi için bunun tacilini ve takip et
tirilmesini rica ediyorum. 

Lice'deki dispanserin alât, edevat ve malze
mesinin ve eczanesinin tamamlattırılmasını 
Sıhhiye Müsteşarından rica etmiştim. Bunun 
hakkında da malûmat rica ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — 
Sayın arkadaşım, sorduğu suale verdiğim cevap
ları şimdi tekrar dermeyan etti. Suallerin cevap
ları tatmin edicidir. Kendileri diyorlar ki; has
talığı önlemek için acaba aşılar filân yapılmaz 
mı? Halbuki verdiğim cevapta, aşıların tatbik 
edildiğini, hususi ve seyyar otomobillerle ekip
ler gönderildiğini bildirmiştim. Binaenaleyh 
kendilerinin sordukları suale evvelce cevap ver
diğim için bir daha tekrar etmiyeyim. 

Sonra ilâç gönderilmiş midir diyorlar. Şark 
vilâyetlerinin çoğunda eczane vardır. Yalnız üç 
vilâyette eczane yoktur. Şark vilâyetleri Garb 
illerine mukayese edilecek olursa, Şarktaki ecza
nelerin daha çok olduğu anlaşılır. 

Meselâ burnumuzun dibinde Eskişehir'in üç 
kazasında eczane yoktur. Eczaneler kanunu tas'a-
rısı yakında Yüksek Meclise takdim edilecektir. 
O zaman bu vaziyeti daha yakından müşahede 
etmiş olacaksınız. 

Sonra, tedavi evlerimiz. Şarkta çok miktarda 
ilâç vardır. Ve bu sene daha fazla ilâç gönderil
miştir. ilâçlar fakir halka parasız verilmektedir. 

Sonra, bâzı kazalarda eczane bulunmadığı 
halde orada doktorun nezareti oltında ecza do
lapları tesis edilmiştir. Bugün 26 ilçede eczane 
mevcut olmadığı halde ecza dolapları eczane va
zifesini görmektedir. 

Ebelere gelince; Ebeler meselesi mühim bir 
meseledir. Elimizde 400 ebe mevcut olduğu hal
de, ihtiyaç âzami derecededir. Ebeler için bir 
kanun vardır. O kanunu tevsi etmek için huzuru 
âlinize takdim ettik. Yakında tevsi edilecektir. 
öyle ümit ediyorum ki; bu ebelere icabeden kad-
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rolar verilecektir. Elimizde 400 ebe olduğu ve 
ihtiyaç âzami dereceyi bulduğu halde bu ebeleri 
tâyin edip gönderemiyoruz. Çunki kadroları mev
cut değildir. Halen bu hususta mer'i olan< ka
nunun tevsii için yakmda huzurunuza bir kamın 
lâyihası takdim edeceğiz. Bu kanunla icabeden 
kadrolar ihdas edilecektir. Bugün elimizde bek-
liyen 400 ebe mevcuttur. Fakat kadrosuzluk yü
zünden tâyin edememekteyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

2. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm, An-
kara - Bolu - İstanbul şosesinin 240 X 270 nci ' 
kilometreleri arasında bozulan asfalt kısmının 
inşası için ne miktar para sarf olunduğuna, za
rar varsa müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına, Ankara - İstanbul ana şosesinin ki
fayetli ve iktisadi olup olmadığına ve Karayol
ları Genel Müdürlüğünün İnşaat sistemi bakı
mından bugünkü çalışma programına dair savu
suna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/231) 

BAŞKAN — Kâmil Kozak arkadaşımız bu
rada mı?... (Burada sesleri). 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı suallerimin Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla rica ederim. 

1. Ankara - Bolu - istanbul şosesinin 240 X 
270 nci kilometreleri arasında geçen 1950 se
nesi iş mevsimi zarfında yapılmış olan takri
ben 30 kilometrelik asfalt kaplama, daha in
şaat bitmeden bozulduğundan, konulan tamir 
ekipleriyle yer yer kabaran ve sökülen asfal
tın tamirine başlanmış mıdır? 

Yapılmasiyle bozulması bir olan bu asfal
tın şimdiden başlamış bulunan yama tamiriyle 
idame ettirilmesi mümkün olmıyacağına göre, 
yolun mühim bir kısmının yeniden yapılması 
icabedeceğini tahmin ediyorum. Bir an için 
yeniden yapılmasına lüzum kalmıyacağı ve ta
mirle işin ıslâhına çalışılacağı düşünülse dahi: 

A) Tecrübe yapılmamış olması lâzımgelen 
bu 30 kilometrelik yol niçin yapıldığı sene bor 

zulmuştur? 
B) Bu asfaltın inşası için malzeme, işçi, 

personel ve motorlu vasıta mahrukat ve amor
tismanı olarak ne kadar masraf yapılmıştır? 
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C) 1950 yıh içinde yapılan bu yolun tami

rine aynı yıl içinde ne kadar masraf yapılmış
t ı r ! 

D) Bu i§te bir zarar varsa sebebiyet ve
renler kimlerdir, haklarında ne muamele ya
pılmıştır, zarar tazmin ettirilecek midir? 

2. Karayolları Umum Müdürlüğü bozulan 
şoseleri (güzergâhı değişmiyeeek yerlerde da
hi) esaslı tamir yerine istabilize ismi verilen 
kum çakıl imlâsiyle tesviye etmektedir. 

Memleketimizin trafiği en yüksek yolların
dan biri olan yani günde binden fazla motorlu va
sıta geçen Ankara - İstanbul .şosesi üzerinde ev
velce vilâyet idarelerinden muntazam olarak de
vir alınmış bulunan şoselerin de bozulan yerle
ri aynı usulle tesviye edilmektedir. 

Trafiği az tâli yollarda köy yolları ve yeni 
açılan tesviyeler için makbul ve muteber ola
bilecek bu tarz inşaatın Ankara - İstanbul ara
sı gibi işlek ve ağır tonajlı vesaiti nakliyenin 
çalıştığı bir ana şosede kifayetli ve iktisadi ol
duğunu, bir fen adamı ve mesul şahsiyet ola
rak, Sayın Bayındırlık Bakanı teyit ediyor
lar mil 

3. Karayolları Umum Müdürlüğünün İ n 
şaat sistemi bakımından bugünkü çalışma pro
gramı,, Marshall Yardımı kesildikten sonra 
yurdumuza sağlam ve kullanılabilir bir anayol 
şebekesi bırakacak mıdır ? 

Derin saygılarımla ... 
Bolu Milletvekili 

Kâmil Kozak 

BAYINDIRDIK BAKANI KEMAL ZEY 
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar; 

1. Ankara - Bolu - İstanbul yolunun 239 -
259 ve 262 - 272 nci kilometreleri arasında 1950 
yılında 30 kilometre tulünde (Rodmiks) denilen 
asfalt kaplama yapılmıştır. 

Bu cins asfalt, yüksek trafik altındaki yol
lar ile sathı fazlaca bozulmuş olan yollarda iyi 
netice vermektedir. Bu sistem diğer asfalt yol 
sistemlerine nazaran inşa ve tamirlerindeki ko
laylığı ve ucuzluğu dolayısiyle her zaman rağ
bet kazanmaktadır. Memleketimizde büyük öl
çüde olmak üzere bu sistem ilk defa bu yolda 
tatbik edilmiştir, önümüzdeki yıllarda geniş öl
çüde bu sistemin tatbikma geçilecektir. 

a) Bu kabil asfalt işlerinin yaz aylarında 
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| kurakta yapılması lâzımdır. Mümkün mertebe 

yağmurlu mevsimlerden içtinap etmek gerekir. 
Fakat bu işte kullanılan Mıcır makinesinin arı
za vermesi ve dış memleketlerden ithal edilen-
Bitümün vaktinde yetişmemesi sebebiyle inşa 
sonbahar mevsimine kalmıştır. Esasen yağmur
lu olan bu bölgede 1950 yılı sonbaharı çok ya
ğışlı geçmiş ve yol kenarına figüre edilmiş bu
lunan malzemenin ve zeminin tamamen kuruma
sını temin edecek kadar müsait hava elde edile
memiştir. Bıu durum karşısında hazırlanan mal
zemenin rutubetli olarak serilmesine karar ve
rilmiş ve bu karar tatbik olunmuştur. Bu kara
rın verilmesine şu sebepler âmil olmuştur: 

1. Yol kenarına figüre edilmiş malzemenin 
yolu daraltması dolayısiyle nakil vasıtalarına 
güçlük vermesi ve hattâ tehlike teşkil etmesi-

\ nin önlenmesi, 
2. Bu malzemenin uzun kış ayları içinde na

kil vasıtaları tarafından tamamen zıyaa uğra
tılmasına mâni olunması, 

3. Esasen bozuk olan yol sathının daha çok 
I bozularak fazla tamir masrafının önlenmesi. 

Bu karar verilirken asfaltın zeminle iltisak 
peyda etmiyeceği, inşaat mevsiminde bunların 
kaldırılarak yeni malzeme ilâvesi suretiyle tek
rar inşa olunacağı nazarı itibare alınmıştır. 

Bu işte husule gelmiş bulunan arızalar evvel
ce tahinin edilenden daha az olmuştur. 239 - 254 
neü kilomereler arasında normal arızalardan 
başka birşey görülmemiştir. En çok arıza 254 -
257 nci kilometreler arasındadır. Bu üç kilomet
relik kısma yeniden ince bir asfalt tabakası ilâ
vesi icabetmektedir. 257 - 259 ve 262 - 272 nci 
kilometreler arasında normalden daha fazla 
arıza mevcuttur. Bu kısım da tamiratla iyi bir 
hale getirilebilecektir. Görülen bu arızaların iza
lesi için normal bakımın dışında tahminen 
10 000 lira civarında bir masrafa ihtiyaç görül
mektedir ki, bu meblâğ, inşa bedelinin ancak 
yüzde 3 ü civarındadır. 

b) 6 metre genişliğinde olmak üzere yapı
lan bu asfalt işinin beher kilometresine 11 000 
lira harcanmıştır. Bu paranın içinde her türlü 
malzeme ve işçilik ile çalıştırılan makine ve araç
ların amortisman bedelleri dâhildir. 

e) 1950 yılında yapılan bu işin tamirine ay
nı yıl içinde normal bakımın dışında bir para 
harcanmamıştır. Bu yola 1950 yılında normal ba-

I kim için ayrılan ödenek bir sene müddetle ve 
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ıbehe^ kilometre için 1 000 liradır. Bu paranın 
mühim bir kısmı yolun as-faltlanmadan önce mu
hafazası ve asfalt yapılmaya hazırlanması için 
'harcanmış ve pek az kısmı asfalt arızalarının ta
mirine sarfedümriştiır. 

d) Bu işte husule gelen arızalar mümasili 
işlere nazaran bir fevkalâdelik göstermemekte
dir. 

2. Eskiden beri yurdumuzda tatbik edilen 
makadam şose yerine son yıllarda (Stablize) 
yolların bir nevi olan ve (kum ve çakıllı stab
lize) adı verilen kum, çakıl ve kilden müteşek
kil ve nispetleri lâboratuvarda tesbit olunan 
bir halita ikame edilmiştir. Makadam şoselere 
nazaran bu sistem yollar, inşasının ve bakımı
nın makina ile yapılması dolayısiyle ucuza mal 
edilmeleri ve yol sathının her an üzerinden ge
çen terafiğe müşkülât verdirmiyecek şekilde iyi 
bir halde muhafaza olunabilmesi sebeplerinden 
daima rüçhaniyet kazanmaktadır. Stablize yol
ların rüçhaniyeti dolayısiyle yeni inşa olunan 
yollarda kullanıldığı gibi sathı bozulmuş ve si-
hanı azalmış bulunan eski makadam yolların 
tamirinde de kullanılmaktadır. Ratıp iklimler
de alman neticeler iyidir. Nispetleri iyi tesbit 
edilmiş bir stablize yol 24 saatte üzerinden ge
çen 1000 nakil vasıtasına karşı emniyetle mu
kavemet edebilmektedir. Trafik adedi arttıkça 
stablize temel vazifesini görmek üzere yol sat
hının asfalt veya betonlu kaplamalarla örtül
meleri zaruridir. 

Bakanlığımız bu zarurete uyarak terafiği 
yüksek olan yollardan güzergâhları değişmiye-
cek kesimlerinin asfaltlanmasını yaptığı bir pro
gramla tahakkuk ettirmeye başlamıştır. 

Arzettiğim bu sebepler dolayısiyle ileri 
memleketlerde makadam yollar yıllarca evvel 
tarihe' mal edilmiştir. 

Yurdumuzda da makadam şoseler yerlerini 
stablize yollara terketmeye mahkûmdurlar. . 

3. Hükümetimizle Amerikan Hükümeti ara
sında yapılan anlaşma gereğince Marshall yar-
dımiyle bize tahsis olunan paradan yurdumuz
da bulunan Amerikalı yol grttpuna dâhil per
sonelin masrafları karşılanmakta ve yol işleri 
için lüzumlu matineler ve bunların bir kısım 
yedek parçaları temin olunmaktadır. 

Yol ve köprülerimizin yapılmaları için lü
zumlu her çeşit malzeme ve personel masraf-
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l an bütçemize konulmuş bulunan ödenekler ile 
karşılanmaktadır. 

Amerikan yardımı ile temin edilen makinâ-
larm yedek parçalarının mühim kısmı da ken
di paramızla temin olunmaktadır. îlerde de yol
larımızı makina ile yapmaya devam edeceğiz. 
Makina yedek parçalarını kısmen memleketteki 
fabrikalarda imal etmek üzere şimdiden gerek
li teşebbüslere girişilmiştir. 

Amerikalı uzmanların da iş birliği ile tatbik 
edilmekte plan yol sistemi emniyetle tatbik 
olunacak bir sistemdir ve bu sistem yurdumuz
da sağlam ve kullanılır iyi bir yol şebekesi kur
maktadır. îlerde de bu sistemdeki yol inşaatına 
devam olunacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Kâmil Kozak. 
KÂMÎL KOZAK (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım; sayın Bakanımıza sorduğum suallere 
mahallinde tahkik ve tetkik ettirmek suretiyle 
verdikleri izahattan dolayı kendilerine huzu
runuzda teşekkür ederim. Ancak bilhassa birin
ci sualimin cevabını teşkil eden asfalt kaplama 
işinde vermiş oldukları izahatı tatmin edici bul
madım. Bendeniz bahsettiğim 240 X 270 nci 
kilometreler arasında bulunan Düzce Kazasın
dan olduğum için yapılan inşaatı bidayetinden 
nihayetine kadar görmüş, müşahede etmiş ol
mak sıfatiyle sayın Bakanın bu husustaki iddi
alarına iştirak etmiyorum. Asfalt inşaatının 
ihzaratına 1950 senesi ilk baharında başlandı 
ve o tarihten itibaren bu yol üzerinde makine 
kamyon, birçok insan kalabalığı mütemadiyen 
çalışmakta ve işittiğimize göre o seneki yanı 
geçen seneki program mucibince 60 kilometrelik 
bir asfalt kaplama işine hazırlanılmaktaydı. Fa
kat maalesef bu hakiki asfalt kaplama işi ancak 
sonbahar aylarına doğru başladı. Ihzarat ya
pıldıktan sonra uzun müddet bu iş muattal ola
rak bekledi. 

Sayın Bakanın buyurduklarına göre, sipariş 
edilen asfalt malzemesinin geç gelmesinden do
layı bu işin geç başlamış olduğunu anlıyor. 
Asfaltı karıştırıcı makine de geç gelmiştir. Fa
kat geç geldiğine göre, bilhassa teknik eleman
lara mevdu olduğunu tahmin ettiğimiz bu işin 
mevsimin gecikmiş olmasından dolayı yapılma
ması lâzımdı. Niçin sonbaharın yağışlı günle
rinde bu iş yapılmıştır? Bu asfaltın yağmurda 
ıslandıktan sonra yapışmıyaeağmı bilmiyorlar 
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mıydı? Her helde - kanaatimizce - bu 60 kilo- I 
metrelik projenin muhakkak tahakkuk ettirile
bilmesi pahasına bu işi mutlaka yapmak kara-
riyle devam ettiler ve yaptılar. Maalesef 60 ki
lometrelik program tahakkuk etmediği gibi ya
pılmış olan 30 kilometrenin de ancak, sayın Ba
kanın da iştirak ettikleri gibi, ancak on, on beş ki
lometresi işe yarar haldedir ve muvaffak olmuş
tur. Bakiyesi bozulmuştur. 

Sayın Bakan, bunu tabiî olarak kabul etmek 
lâzımgeldiğini söylüyorlar. Bendeniz bu ka
naate maalesef iştirak edemiyorum ve zannedi- I 
yorum ki, burada vazifesini yapmamış ve işden I 
anlamadığı halde bu işin başında bulundurul
muş olan kimselerin kendileri için buldukları 
zayif müdafaaya iştirak etmiş gibi görüyorum. 
Bu, sıcak yaz mevsiminde yağışsız zamanda ya- I 
pılsaydı, değil bugünkü arızalara on bin lira 
gitmek; en küçük tamir dahi olmazdı, 

Kaldı ki, geçen sene bu asfalt yapıldıktan I 
sonra çok masraf olmuştur. Sayın Bakan he- I 
sap da görmedik dediler. Bu masrafı geçen se- I 
nenin bakım masraflarında gösterdikleri için 
tabiî kendileri de bundan malûmattar olma
dılar. I 

Bendeniz bu işteki arzıları normal olarak ka- I 
bul edemiyorum. Memleketimizde pek bol olma
makla beraber birçok asfalt yollar görmekteyiz. 
Bunlar yapıldıktan sonra hemen arkasından si
lindir geçerken bozulmuyor. Hiç olmazsa ara
dan 2 - 3 sene geçtinten sonra kabarıyor. Ben
deniz daha yapılırken üzerinden silindir geçer
ken bozulan yolun arızasının tabiliğini maalesef 
kabul edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yapılan iş bize 
(bunadıa 'bir zarar olduğunu gtöstermefetedlir. Ki
lometresi 11 bin liraya mal olduğu görülmekte 
olan bu yolun 11 kilometresinin bozulduğuna ve I 
figüre edilmiş malzemenin kışın tesiratı altında I 
mahvolup gitmeğe bırakıldığına göre 100 - 120 
bin lira arasında bir zarar olduğu muhakkaktır. 
Bu, tabiî ve normal bir hâdise değildir. Kana
ati âcizaneme göre bu işin başında bulunan fa
kat katiyyen bu işten anlamıyan ve bu yüzden 
iyi olmıyan bir sevku idarenin doğurduğu bir 
neticedir, 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Makine 
mühendisidir. 

KÂMÎL KOZAK (Devamla) — Efendim, ar
kadaşımız bu arkadaşın makine mühendisi ol- I 
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duğunu söylüyorlar. Bana kalırsa bu arkadaş 
makine mühendisi değil, Askerî Fabrikalar na
mına Amerika'ya gönderilmiş ve orada çelik iza
be ihtisası yapmış bir arkadaştır. İyi lisan bil
diği için Amerikalıların tavsiyesiyle bu işin ba
şına getirilmiştir. Yoksa o da nihayet benim gi
bi otomobille yol üzerinde gidip gelmekten faz
la yol hakkında bilgisi olmıyan bir zaittir. Hiç 
ihtisası yoktur. Bilhassa yüksek heyete arzet-
mek istediğim şudur ki; Karayolları Umum 
Müdürlüğü bu işleri lâyikiyle ele aldığı takdirde 
muvaffak olur ve biz de kendilerine destek olu
ruz. Yalnız lisan bildiği için eline tevdi edilen, 
bu işlerde kendisine destek olmamıza imkân yok
tur. Bir mühendisin veya vazifesinde dikkat
sizlik gösteren bir iki memurun oradan alınıp 
başka bir yere tâyin edilmesi, acaba çamura 
karışan, heder edilen bizim 100 - 120 bin lira
mızı geri getirecek mi? Bu iş mütaahhide gör
dürülmüş olsaydı ne hal alırdı? Ya bu yolu ye
niden yapar veyahutta son meteliğine kadar, 
onun varım yoğunu mahvedinceye kadar gidilir 
ve zarar mutlaka tazmin ettirilirdi. Kara Yol-
lları îdaresi daha iyi yapacağına kani ise bize 
itimat telkin etmelidir ki biz de huzurla onun 
mesaisini karşılıyalıım ve takdir edelim. 

Sayın Bakanın bu mevzudaki beyanatının 
bizi daha geniş şekilde tatmin etmesini çok arzu 
ederdim, fakat maalesef tatmin edilmiş deği
lim. 

İkinci sualime gelince; sualimin mevzuu: An
kara - Bolu - İstanbul şosesidir. Birçok arkadaşları
mız bu yoldan geçmişlerdir. Bu yol Türkiye'nin 
hemen hemen en ağır yükünü taşıyan ana yol
dur. 

Harb senelerinden evvelkine nazaran vesaiti 
nakliye çoğalmıştır. Hemen hemen günde bin 
aded motorlu vasıta buradan geçmektedir. Bu 
hesaba bir de o havalide oturan köylü vatan
daşların demir tekerlekli araba ve kağnılarının 
geçtiğini tasavvur ederseniz bu, bir misli ar
tar. Bolu intihap dairem olduğu için oradan 
bahsediyorum. Belki diğer yerlerde de aynı şe
kilde cereyan etmektedir. Karayolları Bolu 
vilâyetinden mükemmel bir vaziyette yol şebe
kesi devir almıştır. Gittikçe artan trafik, yolu 
eskitiyor. Sayın Bakanın izah buyurdukları 
Karayolları Genel Müdürlüğünün stabilize usu-
liyle yaptırmakta olduğu işe tamir demiyece-
ğim, tesviye olduğunu iddia edeceğim. Sayın 
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Bakan buyurdular ki, stabilize, muayyen bir 
nisbette kum, çakıl ve killi maddenin karıştırıl
ması suretiyle yapılan bir halitadır. Bu, rutu
betli yerlerde iyi neticeler verir. Fakat benim 
bu iklimde gördüğüm bunun aksinedir. Esasen 
stabilize diye ele alman yollarda yapılan iş ma
kadam şose üzerine çakılları, hattâ kum da 
değil, dökmek ve bâzan bunları silindirlemek 
ve bâzan olduğu gibi bırakılarak gelen geçen 
vesaitin tesviyesine bırakmak şeklinde yapıl
maktadır. Gayet tabiîdir ki bu çakıllar, gelen 
geçen vesaitin tesiriyle kaymakta hendeklere 
dolmaktadır. Eğer yol silindirlenmişse yağmur, 
güneş ve nakil vasıtalarının yaptıkları tesirler
le bunlar oluklu saç gibi ondüle haline gelmek
tedir. Ondan sonraki vaziyette gelen geçen va
sıtanın çektiği sıkıntı ve bunların gördüğü za
rar ne kadar büyüktür! 

Yalnız sayın Bakan ümit verici bir şey söy
lediler. Böyle trafiği çok olan yollar üzerinde 
asfalt yani rodmiks kaplama yapmak kararın
dayız. Bu güzel bir şey. Fakat bu ilk yapılan iş 
tecrübe değildi. Karayolları onu evvelce tecrü
be etmiş olmalıki 60 kilometrenin birden inşası
na başladı. îlk tecrübe böyle bir âkibet verdiği
ne ve bir sene içerisinde ancak 30 kilometre ik
mal edilebildiğine göre bu kaç senede bitecek
tir? Kara yollarına birçok fedakârlıklarla ayır
dığımız bu paraladın bu şekilde neticesiz bir 
mesaiye tahsis edilmesini ben şahsan mâkul ve 
yerinde bulmuyorum. Kanaatimce, her sene 
tekrarlanan bu işin noksan kalan bir kısmı var
dır, müsaadenizle, onu da arzedeyim: Stablize 
denilen şey şudur: Ekskavatör, dereden çakılı 
topluyor, bir yere yığıyor. Kamyon geliyor, o 
zaman ekskavatör tekrar yerden alıp kamyona 
dolduruyor, kamyon da götürüp şoseye dökü
yor. Arkasından silindir geçip düzeltiyor. Bu 
işin bir noksanı kalıyor: Taş kırmak. Demek 
ki taş kırdırılıp aynı süratle yola dökülecek olur
sa hiç olmazsa makadam denilen yol şeklinde 
esaslı inşaat yapıp yola 3 - 5 sene ömür temin 
etmek yerinde olur. Memleketimiz toprakları 
killi olmadığından bu stablize denilen yol sis
temi bize pek uymamaktadır. Stablize, yolcu
lardan öğrendiğimize göre, tekeri çamurdan 
kurtarmak için yapılırmış. Köy yollarını yeni 
tesviyeleri ve trafiği az tâli yolları bu şekilde 
yapıp tekeri çamurdan kurtarabiliriz, fakat tra
fiği fazla olan ana yollarda bu, mevzuu bahis 

olamaz. Eğer bu şekli inşaat devam edecekse, 
sualimde de arzettiğim gibi, taş üzerinde git
mekte olan ana yoldaki teker az zamanda famu-
ra batacak gibi geliyor bana. 

Üçüncü sualim hakkında Sayın Bakanın ver
dikleri cevaba bir şey ilâve etmek salâhiyetinde 
değilim. Kendi ihtisaslarına ve salâhiyetlerine 
güvenerek bu hususu sormuştum. Kendilerin
den de bu şekilde bir cevap almak isterdim. 
Kendilerinin cevabında karayollarının bu çalış
maları neticesinde memlekete dayanıklı bir yol 
şebekesi bırakacağını söylüyorlar. înşaallah de
dikleri gibi olur. Bu çalışmalarında muvaffa
kiyet dileyerek sözlerini aynen kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden 
evvel beni endişede bırakan bir noktayı arzede-
ceğim. Hepimiz gezdiğimiz ve dolaştığımız yer
lerde karayolları üzerinde hummalı bir faaliyet 
görüyoruz. Birçok makineler çalışıyor, kırmı
zı boyalı kamyonlar mütemadiyen hareket ha
linde, siyah boyalı otomibiller bunların peşinde 
gidip gelip işleri kontrol etmektedir. Bunları 
gördükçe bir an için huzur duyuyor, memleke
timizde ciddi bir yol çalışması vardır, diyoruz. 
Fakat maalesef ben bu sevinci kendimde pek 
hissetmiyorum. Bu işe biraz nüfuz edersek, 
sarf olunan makine ve insan enerjisinin ve para
nın mukabilinde meydana getirilen iş maalesef 
dışardan görüldüğü kadar sevindirici değildir. 
Bundan dolayı çok endişe ediyorum ki, hâlâ yık
maya muvaffak olamadığımız orman işletmesi 
saltanatını, karayollarının gidişi bize aratmasın. 

Yalnız şunu ilâve etmek isterim. Sayın Ba
kanımızın, bu husustaki bilgilerine ve ihtisasla
rına güvendiğim için kendilerinin işin başında 
bulnumaları bana ümit ve huzur veriyor; mâru
zâtım bundan ibarettir. (Alkışlar).. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, Karayolla
rının elindeki vasıta ve kadrosuna nispetle bu
gün tam randımanlı olarak çalıştığını 
iddia etmeye imkân yoktur. Esasen bendenizde 
ilerden beri her fırsatta arzettiğim gibi bu ka
naatteyim. 

Karayolları Umum Müdürlüğü, sizlere teb
şir etmek isterim ki, bu randıman meselesi üze
rinde esaslı bir şekilde durmakta ve tetkiklerini 
yaptırmaktadır. Yani Karayolları, elindeki va
sıtaları bugünkü vaziyete nazaran çok daha iyi 
neticeler alacak şekilde, ayarlamakta, kadro 
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ve personel meselesinin de buna muvazi olarak j 
halledilmesi üzerinde çalışmaktadır. Eserlerini 
önümüzdeki inşaat mevsiminde sizlere göster
mek imkânını bulacağımı ümit ediyorum. 

istablize meselesinde Kâmil Kozak arkada
şıma maalesef iştirak edemem, Büyük Meclis
ten özür dilerim. Müzakere teknik sahaya dö
küldü. îstablizeyi bilhassa bugünkü eserleriyle 
inkâra imkân yoktur. 

Karayollarının çalışma tarzı müsrif anedir, I 
bunu kabul ederim, ama sistem üzerinde arka
daşımla her zaman münakaşa etmeye hazırım. 
Makadam sisteminin istablize sistemine naza- | 
ran ne kadar pahalı ve ağır olduğunu bugün I 
muhtelif tahlil ve tetkikler göstermiştir. Mese
lâ temelsiz bir makadam dayanıklı değildir. 
Fazla olarak tamiratı mütemadiyesi gayet müş
küldür. Temelli yapalım dersek yani blokaj, 
üstüne kırma taş döşemek ve bu suretle daha 
mukavim bir yol yapalım dersek, makine ile 
blokaj yapmak imkânı olmadığına göre, geniş 
hudutlarımız içerisindeki büyük yol ihtiyacımı
zı, bilmiyorum kaç yılda karşılamak mümkün 
olur? Halbuki istablize yolu makine ile sürat
le yapmak ve mütemadi tamiratı devamlı ola
rak, süratli olarak karşılamak imkânı mevcut
tur. Yani çeşitli mukayeseleri bertaraf etsek 
bile, yalnız bu bakımdan meseleyi nazarı iti
bara alırsak, istablize yolun memleketimiz için 
çok faydalı ve ehemmiyetli olduğunu her halde 
takdir edersiniz. Bugün bir greyder makinası 
ile 80 km. yolun daimî bakımı kabildir. 

Bolu Vilâyetinin karayollarına terkettiği il | 
yolunun evvelce çok mükemmel olduğundan I 
bahsettiler. Vilâyet yollarının ne halde olduğu
nu hepimiz biliriz. Bugün Bolu üzerinden îs-
tanbuPa giden arkadaşlarım, daha evvel bu yol
dan geçmişlerde her halde bir fark görecekler
dir. Fazla olarak biz bu yolun, trafiğiyle müte
nasip olarak asfalt işini de ele almış bulunuyo
ruz. Trafiği kesif olan yolları asfalt yapmak 
zaruridir. Tamiratı mütemadiyen, yani devam
lı bakım için sarfedilen para, trafiği çok olan 
yerlerde asfaltlama masrafının üstüne çıkmak
tadır. Fazla trafiği olan yollarda tamiratı mü
temadiye masrafından kurtulmak ve o yol üze
rinde işliyen vesaitin yıpranmasını önlemek, sü
rat ve emniyetini yükseltmek randımanı artır
mak için asfalt yapmak zarureti vardır. Biz de 
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programımızı bu mukayese ve bu etüdlere isti
nat ettirmiş bulunmaktayız. 

Rodmiks usulünün, cevabımda arzettim, 
Bolu'da 30 kilometrelik bir yol üzerinde yapı
lan tetkikatı maalesef tam olarak muvaffak 
olamamıştır. Bu usul bize çok yeni gelmiş bir 
usuldür. Asfaltlanma işi karayollarımızdaki 
asfalt mütehassısı bir Amerikalının nezareti al
tında yapılmaktadır. 

Arkadaşımın haklı olduğu taraf bu işin râ-
tıp günlere bırakılmış olmasıdır. Ne yapalım ki, 
bitüm dışardan gelmektedir ve bu iş yerine 
vaktinde getirilmemiştir. 

Fakat bu zarar arkadaşımın tahmin ettiği 
gibi 100 küsur bin lira değildir. Burada tatbik 
edilen asfaltlama Rood'Mix usulüdür. Bu usulün 
bir faydası da şudur : Yalnız yola asfalt kap
lamakla kalmıyor', aymzamanda bozulmuş olan 
yolu da tamir ediyor. Bugün bozulmuş olan as
faltlı yolların yeniden asfalt ilâvesi ile tamirini 
tekrar etmek her zaman kabildir. 

Arkadaşımız diyorlar ki, dereden alınan 
kum ve çakıllar ekskavatörlerle nakledilmekte 
ve oralarda figüre yapılmaktadır. Bu şekilde 
alman yalnız çakıllı değil milli ve killi kumlardır. 
Bunlar dereden alındıktan sonra lâboratuvarda 
tahlil edilir, sonra yollara nakledilir. Yani bun
daki kil, çakıl ve kum miktarının istabilize do
zajında olup olmadığı tahfil edildikten sonra 
aranılan evsafta ise kullanılmaktadır. Haddi
zatında belki kullanılırken dereden alınıp yola 
seriliyor gibi görülmekte ise de hakikatta görü
len ameliyenin bir evveliyatı vardır. Bu, tabiî 
bir istabilize malzemesidir. Tabiî istabilize mal
zemesi mevcut iken kumu, killi, çakıllı ayrı ay
rı getirip karıştırmak suretiyle suni istabilize 
yapmak külfetini ihtiyar etmenin her halde bir 
mânası olmasa gerektir. 

Bilmiyorum hangi arkadaşımı kasdettiler, 
Rodmiks sistemi ile yapılan istabilize işinde 
Amerikalı bir mütehassıs kullanmaktayız. Onun 
ihtisasından istifade edilmektedir. Mevzuubahis 
hâdise, asfaltın vaktinde karıştırılmaması ve 
yayma işinin yağışlı havaya tesadüf etirlmesin-
den ibarettir. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — BİT ma
kine mühendisi vardı, yolun başında. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNO&LU (Devamla) — Evet, fakat yapılına-
saydı zarar daha büyük olurdu. B k M i n in-

- S M -
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Mr etmiş cteğiliz. Yapılan hesaplara göre işin 
tutarına nispetle yüzde 3 raddesinde olduğu için
dir ki ehemmiyetli bulmadık. Bundan sonra Röd-
miksle yapacağımız yollarda bu kabîl hataların 
tekerrür etmiyeeeğine Yüksek Meclisin emin ol
masını rica ederim. 

3. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimza-
de'nin, yeni şartlar karşısında dı§ ticaret reji
mimizle ithalât ve ihracatımız hakkında yeni 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/236) 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 

Efendim, bendeniz takririmi bundan evvelki 
Hükümet zamanında vermiştim. Maalesef gün
deme ancak şimdi girmiş bulunmaktadır. 

Yeni Hükümette Ticaret Bakanlığına yepye
ni bir arkadaşımız gelmiştir. Arkadaşımızın 
mevzuu daha etraflı etüd edebilmesi, onunla 
meşgul olabilmesi için şimdilik bu takririmi ge
ri almayı uygun buluyorum. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, sorgum oldukça 
alâkaya şayandır. Bu itibarla Vekil arkadaşım
dan bunun üzerinde lâyık olduğu ehemmiyetle 
mütenasip bir şekilde durmasını rica edeceğim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

4. — Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm, 
küçük sanat erbabının kalkındırılması gayesiy
le Muamele Vergisi Kanununun tadilinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Mali
ye Bakanı Hasan Polatkan ve Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevapları 
(6/240) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Fikret Ba
şaran buradalar mı efendim? (Burada sesleri). 

B M. M. Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizde küçük sanayi erbabını kal

kındırmak gayesiyle bu sanat erbabından Mua
mele Vergisini kaldırmak ve bugün meriyette 
bulunan Muamele Vergisi Kanununu tadil etmek 
hususunda Hükümetin tedbirlerini anlamak 
için aşağıdaki sorularımın Maliye ve Ekonomi 
Bakanlıklarınca sözlü olaraak cevaplandırılma-
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sıra saygılarımla rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Fikret Başaran 

1. Marangozlar ve mobilya imalâtçıları, Mu
amele Vergisi yüzünden atelyelerinde ancak iki 
beygir kuvvetinde motor çalıştırabilmektedirler.. 
Küçük sanayiin inkişafına engel olan ve bu sa
nat erbabının çalışma sahasını tahdit eden bu
günkü durumdan bu sanatkârları kurtararak her 
cins ağaçları dükkânlarında işliyebilmek imkânı
nı bahşetmek için Hükümetçe alınmış bir tedbir 
ve karar varmıdır? 

2. Küçük esnaf, Muamele Vergisi Kanunu 
muvaceresinde, beşten fazla işçi kullanamamak
tadırlar. Bu halin, memlekette işsizliği tevlit 
eden âmillerden biri olması bakımından küçük 
müesseseleri de birer terbiyeyuvası ve yetiştirici 
müesseseler sayarak her atelye istediği kadar çı
rak ve işçi alabilir şeklinde kanun tâdilini yap
mak ve beşten fazla işçi alanlar Muamele Ver
gisine tâbi olur tarzındaki tahdidi kaldırmak 
zamanı gelmiş ve hattâ geçmiş bulunmaktadır. 
Bu hususta Hükümetin noktai nazarı nedir? 

3. Demir sanayiinden büyük nispette Mua
mele Vergisi kalkmış bulunuyor. Yalnız oto
mobil parçalarını imal edenlerden bu vergi alın
maktadır. Bu gibi imalâtçılardan verginin kaldı
rılması, bu sanatın da inkişafına ve memleketin 
bu yoldaki zaruri ihtiyaçlarının sağlanmasına 
karaborsacılar elinden kurtarılmasına medar 
olacağı bakımından bu hususta ne düşünülmek
tedir? 

4. Matbaa ve torna makinelerinden alâtı sa
bite vergisi alınmıyor. Fakat cüz'i bir kıymet 
taşıyan ağaç sanayiine ait aletlerden bu namla 
bir vergi alınmakta ve bu verginin de her vilâ
yette başka şekillerde tatbik edilmekte olduğu 
görülmektedir. Makine devrine girdiğimiz ve iş
lerimizi makineleştirme yolunda azimle yürüdü
ğümüz bu zamanda ağaç sanayiine ait aletlerden 
de bu verginin kaldırılması, küçük sanat erba
bına ferahlık verecektir. Hükümetimizin bu mev
zu üzerindeki karar ve düşüncesi ne merkezdedir? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Denizli Milletvekili Sayın Fikret 
Başaran arkadaşımızın sorularına cevap arzedi-
yorum : 

Bugünkü Muamele Vergisi Kanununun çe
şitli kusurları arasında Sayın Fikret Başaran'm 



B : 66 İd.4 
sorularında temas buyurdukları küçük sanat 
muaflığı sisteminin tevlit ettiği şikâyetler, üze
rinde durulan mühim mevzulardan birisidir. 

Muamele Vergisinin yeni bir şekle ve sana
yimize zarar vermiyecek bir hale getirilmesi için 
çalışmaktayız. Uzun tetkikler neticesinde ha-
zarlanmış olan yeni Muamele Vergisi kanunu 
tasarısı son şeklini almak üzeredir. Bu çalış
malar sırasında ilgililer tarafından çeşitli yol
lardan Maliye Bakanlığına aksettirilmiş olan 
dilekler ve son defa toplanan sanayi kongresin
de izhar olunan temenniler üzerinde durulmuş
tur ve durulmaktadır. 

Yakın bir tarihte Yüksek Meclise sunulacak 
olan Muamele Vergisi kanunu tasarısında, sa
yın soru sahibinin temas buyurdukları şikâyet 
noktalarının da bertaraf edilmesi derpiş olun
maktadır. 

Sayın Fikret Başaran arkadaşımız sözlü so
rusunda, matbaa ve torna makinalarından alâtı 
sabite vergisi alınmadığı halde ağaç sanayiine 
ait aletlerden bu namla bir vergi alındığından 
bahsetmektedir. 

Vergilerimiz arasında «alâtı sabite» vergisi 
namiyle bir vergi yoktur. Ancak, 1837 sayılı 
Bina Vergisi Kanununun 11 nci ve 5432 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 282 nci maddesine göre 
fabrika, değirmen ve imalâthanelerin içinde bu
lunan sabit istihsal vasıtalarının iratları, Bina 
Vergisinin ve gayrisâfi irat karinesi üzerinden 
tarhedilmekte olan Kazanç veya Esnaf vergi
sinin matrahını teşkil etmektedir. 

Bu tesisatın vergi matrahı olabilmesi, sabit 
bir surette yerleştirilmiş olmasına, kuvvei mu
harrike husule getirmesine, nakletmesine ve me-
vaddı iptidaiyeyi mevaddı mamule haline tahvil 
etmesine bağlıdır. 

Gerek ağaç sanayiine gerekse diğer sanat 
şubelerine ait olsun imalâthane, fabrika ve de
ğirmen gibi sınai müesseselerdeki bu evsafı haiz 
makina, alât ve edevatı sabite iratları vergiye 
matrah ittihaz olunmaktadır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca evvelce 
yapılan tetkik neticesinde matbaaların da sınai 
müessese mahiyetinde oldukları anlaşılmış ve 
buralarda mevcut sabit alât ve edevat iratları 
vergiye tâbi tutulmuştur. 

Bu itibarla sınai bir müessesede kullanılan 
ve yukarda işaret edilen evsafı haiz bulunan 
makina ve alâtı sabite iratlarının vergi matrahı 
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olarak nazara alınmasında kanuna aykırı bir 
cihet bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Maliye Bakanı arkadaşım vergiye mütaallik hu
susları izah ettiler. Son günlerde yaptığımız 
sanayi kongresinde küçük büyük sanatlar üze
rinde durmuş bulunuyoruz. Gerek ev ve ge
rekse el sanatlarında vergi muafiyeti meselesini 
görüştük. Bu hususta tedbirler alınacaktır. 
Diğer sanatları da teşvik için icabeden şeyleri 
hazırlıyoruz. İnşallah bu plân tahakkuk ederse 
küçük sanatları da kalkındırmak için tedbirler 
alınmış olacaktır. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Fikret Ba
şaran. 

FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Aziz ar
kadaşlarım; Sayın Maliye Bakanımız Hasan P*>-
latkan'ın ve Ekonomi ve Ticaret Bakanımız Sa
yın Muhlis Ete 'nin vermiş olduğu izahat ve so
rularıma cevap teşkil eden malûmat beni cidden 
sevindirmiştir. Kendilerine candan teşekkür 
ederim. 

Beni böyle bir soru açmaya mecbur eden hâ
dise Ege bölgesindeki; Denizli'de, Aydın'da ve 
İzmir'deki küçük sanayi erbabının haklı ve ye
rinde bulduğum şikâyetleri ve müracaatları ol
muştur. 

İzmir gibi küçük ve büyük sanayiin kısmen 
olsun mihrakını teşkil eden bir yerde küçük ser
maye ve özel teşebbüslerle kurulmuş pek çok 
atelyelerin ve iş yerlerinin kapanmış veya geli-
şememek yüzünden faaliyet sahasının daraltılmış 
veyahut değiştirilmiş olduğunu teessürle göl
düm. Sebebini araştırdım. Bunu, eski iktidarın, 
düne kadar bilhassa memlekette küçük sanayie 
önem vermemesinde, şuurlu, verimli ve isabetli 
bir sanayi politikası tatbik etmemesinde ve hiç 
de iktisadi bünyemize uymıyan ve sınai istihsal 
kudretimizin inkişafını engelliyen mevzuatın, tah
ripkâr tesirinde buldum. 

Arkadaşlar; Sayın Ekonomi Bakanımız Muh
lis Ete'nin Büyük Sanayi Kongresindeki bir sö
zünü burada tekrar ederek asıl mevzuuma geçe
ceğim. Sayın Ete D. P. Hükümeti, sanayi po
litikasında, el ve ev sanayii şeklinde bir tefrik 
yapmadan sınai istihsal kudretini bir bütün ola
rak ele almaktadır, demekle bir hakikati ve rea
liteyi çok yerinde tebarüz ettirmiştir, 

— 226 
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Bugüne kadar küçük sanayi ile büyük sana- I 

yi arasındaki münasebet ve bağlılık hiç de göz 
önünde tutulmamış ve büyük sanayi için ehli- I 
yetler ve kabiliyetler hazırlıyan küçük sanayiin 
ve bu sanayie rbabınm kalkınması düşünülme- I 
mistir. Vereceğim birkaç misalle noktai naza- I 
rımı teyit etmiş olacağımı sanıyorum. Meselâ; I 
küçük esnaf, Muamele Vergisi Kanununa göre I 
kendi atelye ve müesseselerinde beşten fazla işçi I 
kullanamazlar. Kullanırlarsa Muamele Vergisi- I 
ne tâbi tutulur. Bu halin memlekette işsizliği I 
tevlit eden ve sokaklarda pek çok kabiliyetli genç- I 
lerimizin işsiz başıboş dolaşmalarına kısmen ol- I 
sun müessir olan sakat bir nizam olduğuna inana- I 
cağınızı umarım. Küçük müesseseleri de ye- I 
tiştirici birer terbiye müessesesi sayarak bu mü- I 
lâhaza ile (her atelye lüzumu kadar işçi alabilir I 
şeklinde) yapılacak bir kanun tadiliyle beşten 
fazla işçi alan müesseseler Muamele Vergisine tâ- I 
bi olur, tarzındaki taddidi kaldırmanın artık 
zamanı gelmiş, hattâ geçmiş bulunmaktadır. I 

îş ve îşçi Bulma Kurumlarından bu gibi mü- I 
esseselere gönderilen sanata merakli gençler bu-
tahdit yüzünden işe alınmamakta ve bunun ik- I 
tisadi ve içtimai bünyemizdeki menfi tesiri kü-
çümsenemiyecek derecede kayda değer bir ma- I 
hiyet erzetmektedir. I 

Keza ağaç işleri ile meşgul olan bir maran
goz, dükkânında ve atelyesinde ancak iki bey- I 
gir kuvvetinde bir motor çalıştırabilmektedir. 
Çünkü ikiden fazlası için Muamele Vergisine tâ- I 
bi tutulmaktadır. Marangozlar gibi küçük sa- I 
nayi erbabının kendi branşları dâhilinde inki
şafına ve kalkınmalarına engel olan bu tahdit
ten de onları kurtarmak bir emri zaruri halini 
almış bulunuyor. Aynı zamanda bir tornacıya 
atelyesinde her işi serbestçe yapma imkânı bah-
şedilmesine rağmen bir marangoza atelyesinde 
sert ağaçları kesmek ve kullanmak hakkı veril
memiştir. Bu gibi işçiler ve sanatkârlar mües- I 
seselerinde elbette yumuşak ve sert her cins 
ağacı kullanacaklar ve işliyeceklerdir. Sert 
ağaç kestirmemek, o sanatkârın işini köstekle
mek, çalışma sahasını sınırlandırmak, tahdit et
mek demektir. Binaenaleyh bu gibilerin atel-
yelerinde işliyecekleri her cins ağacı kesebile
cek ve aynı zamanda plânya, freze, rabıta gibi 
işleri yapabilecek bir kudret temini maksadiyle 
iki beygirlik motor tahdidinin ve kaydının kal
dırılarak hiç olmazsa bu kudretin beş beygire | 
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I iblâğını ve ancak ondan yukarısı için Muamele 

Vergisine tâbi tutulması en doğru ve müspet 
bir tedbir ve karar olacaktır. Muamele Vergi-

| siz beş beygirlik motörlerin de kullanılmasına 
imkân verilmesi halinde bu zümreye dâhil kü
çük esnaf canlandırılmış, hareket ve iş sahaları 
genişletilmiş, bilhassa hiyleli yollara sapmak
tan, kaçak iş görme temayüllerinden kurtarıl
mış, daha açık tabiriyle, bunlar diriltilmiş ola
caktır. 

2 beygirlik motörler üzerinde ısrarın tevlit 
ettiği zararlara dair misaller pek çoktur. 

Arkadaşlar, 5228 sayılı Bina ,Yapı Teşvik 
Kanununun 10 ncu maddesi aynen şöyle der: 

«Hariçten ithal veya dâhilde istihsal edile
cek kavak, katran, çam ve köknar tomrukları 
ile bunlardan imal edilecek kalas, lata, tahta, 
kapu, pencere ve camekânlardan Muamele Ver
gisi almmıyacağı gibi bu maddeler Gümrük Ta
rifesi Kanununun 28 nci maddesine dayanarak 

I 9.XII.1946 tarih ve 3/5024 sayılı Bakanlar Ku-
I rulu karariyle gümrük resimlerine yapılmış 

olan zamlardan istisna edilir.» Çok gariptir ar
kadaşlar, yukarda ismi geçen ağaçlardan taban 
ve tavan yapılırsa Muamele Vergisine tâbi tu
tuluyor. Sebep; çünki vâzıı kanun kapu, pence
reyi zikretmiş de tavan ve taban kaydını ilâve 
etmemiş. Bu yüzden uzun senelerdir bu işle uğ
raşanlar arasında ağır ceza görmedik, mahkeme 
kapılarını boylamadık sanatkâr kalmamıştır 
diyebilirim. Sayın Hükümetimin bu maddeyi ele 
alarak tavan ve tabanlardan da Muamele Ver
gisi alınmaz kaydını ihtiva edici tekliflerini ve 
kararlarını sanat ehli vatandaşlar sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Bir noktaya daha temas ederek sözlerime 
son vermek isterim: Bugün demir sanayiinde 
% 80 - 90 nispetinde Muamele Vergisi kalkmış 
durumdadır. Fakat çok acı duyarak söylüyo
rum arkadaşlar, otomobil parçalarını imâl eden
lerden Muamele Vergisi alınmaktadır. Otomobil 
parçaları imalâtçılarından da bu vergi kaldırıl-
lığı takdirde, bir defa memlekette tornacılık, 
tesviyecilik sanayiinin inkişafına hizmet edil
miş, hem de parçalar üzerindeki karaborsacılık 
kendiliğinden bertaraf edilmiş olacak. Betahsis 
bu yüzden dışarı çıkan milyonlar değerinde dö
vizlerin memlekette bırakılması sağlanacaktır. 

Arkadaşlar, bugüne kadar eski hükümetler, 
küçük sanayii tamamen ihmal etmişlerdir. Mem-
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leketi devlet kapitalizmine götürmüşlerdir. 
özel teşebbüslere ve sermayeye hiç de yer ver
memişlerdir. Küçük bir el tezgâhının çok vakit 
bir fabrikadan ziyade memleket iktisadi hayat 
ve .faaliyeti üzerinde büyük faydalar sağlıya-
bileceğini düşünmemişlerdir, tşte bu sakat ted
birlerdi ki, sınai istihsal kudretimizi felce ve 
özel teşebbüsleri akamete uğratmıştır. îleri ham
leler yapmak ve canlanmak imkânını bulama
mışlardır. Küçük sanat erbabını elinden tuta
rak kalkındırmak, özel teşebbüslere yardım et
mek Hükümetin asli görevlerinden olduğuna 
göre, Sayın Adnan Menderes Hükümetinin kü

çük sanat erbabına yıllardır ıstırap veren ve 
küçük sanayi için mutlak bir gerileme mevzuu 
olan sakat nizamlardan ve vergi sistemlerinden 
kurtarmak suretiyle ferahlığa kavuşturacağına 
inaniyorum. Ve çok kıymetli ve enerjik Maliye 
Bakanımız Hasan Polatkan'm da vatandaşın 
adaletsiz vergi sistemi diye vasıflandırlığı ve 
maalesef tatbiki bu yıla tesadüf eden Esnaf 
Vergisi hakkında adalet prensiplerine dayanan 
ve bütün esnafa ferah verici yeni bir kanun 
tasarısını en kısa bir zamanda Meclise getirece
ğini umarak ve bunu kendisinden rica ederek 
Yüksek Huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar). 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Özçoban'm, milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Alalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/147) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Okunan rapor hakkında söz 
istiyen var mı? 

Söz istiyen yoktur. Raporu aynen reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarınlan kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/135) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

Söz istiyen yok. Raporu aynen reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por aynen kabul edilmiştir. 

3. — Edirne Milletvekili Hasan Osma'nın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldriktıası hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kundan Karma Komisyon 

[1] 122 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

[2] 130 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

raporu (3/151) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Okunan rapor hakkında söz is
tiyen var mı?. Yok. Raporu aynen reyi âlinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4. — İzmir Milletvekili Sadık Giz'in milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon rapo
ru (3/159) [2] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Okunan rapor hakkında söz is
tiyen var mı?. Yok. Raporu aynen reyi âlinize ar
zediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler. . 
Kabul edilmiştir. 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi
ğitbaşı'nın Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 28 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki ge
çici madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/20) [3] 

dtr. 

dır. 

fi] 123 sayılı basma yazı tutanağın sonunda-

[2] 124 sayılı basma yazi tutanağın sonunda-

[3] 131 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

» 
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BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında söz is-

tiyen arkadaşları sırasiyle yazalım. 
Efendim bu raporun tümü hakkında arkadaş

ların isimlerini kaydederken bir önerge geldi, bu 
önerge esasa mütaallik bulunduğu için, bir kere 
bunun okunması lâzımgeliyor. Şimdi bu önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresine başlanılan teklif cezai hüküm

leri de ihtiva etmesine mebni Adalet Komisyo
nunca da tetkiki icabettiğinden mezkûr komis
yona havalesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Rifat Alabay 

BAŞKAN — Evvelâ bu önergeyi tasvibinize 
arzedeceğim. Bu önerge kabul edilecek olursa o 
zaman Adalet Komisyonuna gitmesi icabedecek-
tir. Ticaret Komisyonu Sözcüsü bu hususta söz 
söyliyecek mi?. 

TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem ar
kadaşlar, afyon istihsali hakkında ki Kanun tek
lifini komisyonunuz tadil ederek Yüksek Mecli
se takdim etmiş bulunmaktadır. Ancak eldeki es
ki metnin müzakeresi sırasında, halen yürürlük
te olan 5621 numaralı Kanunu tadil eden cezai 
hükümlerin artırılması sadedinde, Adalet Ba
kanlığı ile işbirliği yapılmış ve Ceza İşleri Umum 
Müdürü arkadaşımız Komisyonumuzla müştere
ken çalışarak 1918 sayılı Kaçakçılık hakkındaki 
Kanunla ahenkli bir şekilde tanzim ve arada di
ğer kanunlarla bir mübayenet olmamasına dik
kat ve itina olunmuştur. 

Malûmunuz olduğu üzere 5621 sayılı Kanun 
halen yürürlüktedir. Bu kanun mucibince müs
tahsil lar bu ayın 30 una kadar beyanname ver
mek mecburiyetindedirler. Eğer tasarıyı Adalet 
Komisyonuna verecek olursak müstahsilin hepsi
ni mahkemeye vermek mecburiyetinde kalacağız. 
Tasarının aslı evvelce Adalet 'Komisyonundan 
geçmiştir ve bu tadil de Adalet Bakanlığı ile iş
birliği halinde çıkarılmıştır. Bu itibarla, tensip 
buyurursanız tasarı Adalet Komisyonuna veril-
miyerek hemen müzakere edilsin. Teklifim budur. 

BAŞKAN — İçtüzükte buna dair bir sarahat 
yoktur. Meclis geniş salâhiyete maliktir; istediği 
şekilde ya önergeyi, yahut da sözcünün mütalâa
sını kabul eder. 

Şmdi önergeyi tekrar okuyoruz. 
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(Rifat Alabay'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Efendim, bu hususta Hüküme

tin noktai nazarı var mı? 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Efendim, Enver Güreli 
arkadaşımızın dediği gibi, işte müstaceliyet var
dır. Esasen her tarafını tetkik etmiş bulunuyor
lar. Vekâletin noktai nazarı bunun bir an evvel 
tetkik edilmesidir. Hakikaten müstahsil bun
dan âzami derecede memnun olacaktır. 

BAŞKAN — önergeyi reyi âlinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü hakkında söz istiyen var un f 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, bir taraf
tan insan ıstıraplarının dindirilmesinde büyük 
bir ehemmiyet ve mevkii olan ve fakat nıükeyyi-
t'at olarak kullanıldığı takdirde beşeriyeti tah
rip eden afyon, memleketimizin belli başlı is
tihsal maddelerinden birisdir. 

2000 ton civarında olan dünya rekoltesinin 
800 - 1000 tonu ile İran birinci, 360 - 400 ton ile 
yurdumuz ikinci, 100 - 150 ton ile Hindistan 
üçüncü ve nihayet 70 - 80 ton ile Yugoslavya 
dördüncü gelmektedir. 

Bizim için tamamen bir ihraç metaı olan af
yon senede 10 - 12 milyon liralık döviz temin 
etmekte ve haklı olarak yalnız dolar veya İs
viçre Frangı gibi kıymetli dövizlerle kolayca 
satılabilmektedir. 

Afyonun ziraati ile bugün yüz bini müteca
viz müstahsil uğraşmakta ve 25 - 30 bin hektar
lık bir arazi bu mahsûle tahsis edilmektedir. 

Aiyon ticaretinde taamül morfin esasına göre 
ayarlandığından memleketimiz afyonlarının ka
lite bakımından çok yüksek olduğunu Amerika, 
İsviçre. İngiltere ve Fransa piyasalarında tıbbi 
ihtiyaçlar için ısrarla arandığım belirtmek iste
rim. 

Ne yazıktır kî. bu kıymetli mahsul keyif ve
ren bir zehir olarak kullanıldığı takdirde beşe
riyetin maddi ve mânevi bütün kıymetlerini tah
rif) ettiğinden istihsal ve ticareti madeni camiaya 
dâhil bütün memleketlerde kontrol altına alın
mıştır. 

20 nci asrın başından beri bütün milletler, 
beyaz zehîrin anasını teşkil eden bu madde üze
rinde, haklı olarak, bâzı kayıtlar konmasını iste
mişlerdir. Muhtelif tarihlerde ve muhtelif yer-
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lerde yapılan milletlerarası toplantılarda afyon 
içim yasağmm ve uyuşturucu maddelerle mü
cadelesinin esasını kararlaştırmışlardır. Belli 
başlı toplantılar şunlardır : 

23. 1 .1912 tarihinde Lâhey Anlaşması; 
11 . 2 .1925 » 
13. 7 .1931 » 
22 .11.1931 » 
26 . 6 .1936 » 

Cenevre » 
» » 

Bankok » 
Cenevre » 
anlaşmaların Bütün bu toplantı ve anlaşmaların hedefi; 

uyuşturucu maddelerin imalâtını tahdit, tevzi ve 
tanzim, gayrîmeşru ticaretin önlenmesi ve afyon 
içim yasağının temini ve uyuşturucu maddelerin 
kontrol ve murakabesi idi. 

Yukarda da arzedildiği gibi, dünya istihsa
linde çok mühim bir mevkii olan memleketimiz 
insanlığı tehdit eden bu âfete seyirci kalamıyaca-
ğmdan 26 . I . 1933 tarihinde neşredilen 2108 
sayılı Kanunla 1912 Lahey, Cenevre Anlaşmala
rına iltihak etmiş 31 . V . 1937 tarih ve 3189 sa
yılı Kanunla da Cenevre Mukavelesini kabul et
miştir. 

Yine aynı gaye ve maksatla 31 . V . 1933 tarih 
ve 2253 sayılı Kanunla uyuşturucu maddeler in
hisarı teşekkül etmesini, ham afyonun ihracı ve 
mamul uyuşturucu maddelerin ithal, imal ve 
ihracı bu inhisarın uhdesine terkolun muştur. 

Bu arada alman mütaaddit kararlar netice
sinde haşaş ekimi tahdit edilmiş ve istihsal sa
hası 50 bin hektardan 38 000 hektara indirilmiş
tir. 1938 senesinde 3491 sayılı Kanunla ham af
yonun memleket dahilinde ticaretinin serbest, ih
racının monopol olduğu tekrar tasrih edilmiş ve 
bu vazife Toprak Mahsulleri Ofisine verilmiştir. 

Beyaz zehir ticaretinin önlenememesi ve tah
ribatı gün geçtikçe artırması üzerine Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Uyuştu
rucu maddeler Komisyonu başlıca afyon müstah-
sılları memleketlerin dünyanın tıbbi ihtiyaçları
na cevap verecek kadar afyon istihsal etmeleri 
lüzumu üzerinde durmuş ve bu maksatla 1949 
yılında Ankara'da Milletlerarası bir konferans 
akdedilmiştir. Burada Türkiye'nin, dünya ihti
yaçlarının % 54 nü karşılaması karar altına alın
mıştır. 

Beyaz zehir ticaretinin katı olarak yenilmesi 
lüzumuna kani olan hükümetler, gerek doğrudan 
doğruya, gerekse Birleşmiş Milletler kanalile. 
afyon istihsalinin murakabe ve kontrolünün sık
laştırılması hakkındaki temenni ve dileklerini 
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mütaaddit defalar müstahsil memleketlere bildir
mişler ve ahdî husulara riayet edilmesini talep 
etmişlerdir. 

29. I I I . 1950 tarih ve 5621 «ayılı Kanunla 
memleketimizde haşaş ekimi bâzı kayıtlara tâbi 
tutulmuş ve memleket dahilî ticareti yasak edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; şu noktayı tebarüz et
tirmek mecburiyetindeyiz ki, memleketimizin bel
li başlı 10 - 15 vilâyetinde yapılan haşaş ekimi 
bu mahsulün yalnız sakızım, yani afyonunu alıp 
ticaret yapmak için değil, haşhaş tohumundan 
çıkarılan yağın istihlâki için yapılmaktadır. Bu
gün öyle mmtakalarımız mevcuttur ki, zeytin
yağı veya diğer nebati yağlar daha ucuz temin 
edilse dahi, alışkanlık dolayısiyle, müstahsil 
haşaş yağı tercih etmektedir. Şuhalde bizde 
haşaş ekimi aynı zamanda yağı bakımından is
tihlâk mevzuu da olmaktadır. 

Hal böyle olunca adedi yüz bini aşan müstah-
sılları güç durumda bırakmıyacak mevzuatın ih
zarı bizler için elbette bir vazifedir 

Diğer cepheden, Birleşmiş Milletler idealine 
sadık kalmak, beşeriyetin imhasına matuf ka
çakçılığı önlemek birinci vazifemiz kadar ehemmi
yetli bir mevzudur. 

İşte bugün yüksek huzurunuza takdim olunan 
tasarıda İm iki maksadın temin ve telifine çalışıl
mıştır. 

Şu noktaya işaret etmek isteriz ki ; alınacak 
her kararın memleket iktisadi bünyesindeki rea
litelere tevafuk etmesi şarttır. Aksi takdirde 
o karar umuma nimet olmaktan ziyade külfet 
olacaktır. Bunun içindir ki, müstahsıla bâzı 
kolaylıklar tanınmış ve fakat kaçakçılığa ait 
hükümlerin de ağırlaştırılması yolu da ihmal 
edilmemiştir. Başka bir tâbirle; tasarı dürüst 
vatandaşı himaye, suiniyet sahibini ise tecziye 
etmektedir. Tasarısının getirdiği kolaylıkları 
şöyle hülâsa edebiliriz : 

1. 5621 sayılı Kanun, afyon mahsulünün 
Ağustos ayı sonuna kadar yalnız en yakın ofis 
teşkilâtına veya adına hareket eden Ziraat Ban
kasına satılmasını âmirdi. 

Ofis teşkilâtı her köye kadar uzanamanlak
tadır. Teşkilâtın genişletileceği kaibul edilse da
hi masrafların alım fiyatına tesir edeceği ve 
netice itibariyle müstahsili ızrar edeceği şüphe
sizdir. Kaldı ki müstahsil daimî surette tüccar 
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ile iktisadi münasebetlerde bulunmaktadır. Bun
dan başka günlerce uzak köyünden teşkilâta ge
lip cüzi olan mahsulünü satmak için sıra bek
lemesi, mahsulden elde edeceği miktarın harca
masını mucip olmaktadır. 

îşte bu sebeplerden dolayı bâzı kayıt ve şart
lar altında çalışan müstahsil dilerse malını, bâ
zı kayıtlarla çalışacak olan tüccara, mutavas
sıt tüccara satması prensibi kabul edilmiştir. 

2. 5621 sayılı Kanundaki en yakın ofis am
barına malm teslimi mecburiyeti kaldırılmıştır. 
Zira bâzı bölgelerdeki idari taksimat ile iktisa
di pazar birbirleriyle tevafuk etmemektedir. 
Bu yüzden yalnız müstahsil için bu kaydın kal
dırılması, alış veriş ettiği mahaldeki teşkilâta 
satabilmesi kabul edilmiştir. 

3. 5621 sayılı Kanun her müstahsili, daha 
evvelden bir beyanname vermeye ve sözü edilen 
beyannamede ekilen arazi miktarı, sakızının alı
nıp almmıyacağı gibi bazı hususları derce idi)ar 
etmektedir. 

Kaçakçılığın önlenmesine matuf olduğu id
dia edilen bu tedbirin asla müessir olmadığını 
geçen kampanyada görmüş ve anlamış bulunu
yoruz. Kaldı ki, afyon gibi haricî tesirlerden 
çok çabuk müteessir olan ve her tarlada başka 
başka randıman veren bir mahsul için evvelden 
alman beyannamelerle miktar, tesir ve çıka
cak açığın kaçakçılığa gittiğine hüküm vermek 
asla terviç edilemez. 

Bunun içindir ki tasarıda bu şekil; istih
sali mütaakıp toplanan afyon miktarını gösteren 
bir beyanname verilmesi suretiyle değiştirilme
si, her satışta beyannamenin bir suretinin ve 
rilmesi usulü düşünülmüştür. 

4. 5621 sayılı Kaııun^ afyon teslim müdde
tini Ağustos sonunu kabul etmiştir. Hububaı 
rekoltesinin idrak zamanı kabul ettiğimiz bu ay
da müstahsilin işini ve tarlasını bırakarak afyo
nunu satması için şehire gitmesini ve günlerce 
beklemesini doğru bulmadığımızdan ve bâzı mm-
takalarda afyonun geç idrak edilmesi yüzün
den bu müddetin Eylül sonu olarak kabulünü da
ha müstahsil lehine bir müddet olduğunu mülâ
haza etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; müstahsıla tanınan 
bu kolaylıklarla beraber kaçakçılğm meni hak
kında bâzı tedbirler de, düşünlmüştür: 

1. Müstahsıldan afyon toplayıp ofise sat
mak isteyen, mutavassıt tüccarlardan kaçakçı-
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lıkla mahkûmiyeti olmıyanlar, teşkilâttan bir 
belge almak mecburiyetindedirler. 

2. Topladıkları afyonu il çevreleri hududu 
haricine nakledemezler. 

3. Yalnız vesikalarının mukayyet olduğu il 
çevreleri dâhilinde afyonu mubayaa edebilirler. 

4. Müstahsıldan beyannamesiz mal satın ala
mazlar ve topladıkları afyonu ofis teşkilâtına 
veya adına harekete salahiyetli teşkilâta satma
ya mecburdurlar. 

5. 5621 sayılı Kanundaki kaçakçılığa ait ce
zalar artırılmıştır. 

Gazi Yiğitbaşı'nm müstahsıla kolaylık gös
terilmesi hakkındaki kanun teklifi Komisyonu
muzca da tadilen kabul edilmesini ve umarız ki 
Tarım Komisyonunun raporundaki mütalâalar 
da yerine getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; kanun teklifi kabulü
nüze mazhar olduğu takdirde yüz bini müteca
viz müstahsıla kolaylık göstermiş ve uyuşturucu 
madelerle mücadele azmimizi bir kere daha te
yit etmiş olacaksınız. 

Sözlerime son vermeden, milletçe övünece
ğimiz bir noktaya temas etmek istiyorum. Dün
yanın en mühim afyol istihsal bölgelerine sahip 
bulunmamıza ve afyonun uyuşturucu maddelerin 
anası teşkil etmesine rağmen köyde ve köylerimiz
de bu mahsulün mükeyyifat olarak kullanılma
dığına bu kürsüden işaret etmek benim için son
suz bir haz ve iftihar kaynağıdır. 

BAŞKAN — Ali İhsan Sâbis. 
ALÎ ÎHSAN SÂBÎS (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, afyon mahsulü bizim 
memleketimizde büyük bir mevki işgal etmekte
dir. Demincek de söylendiği veçhile, köylümü
zün yüz bini mütecaviz bir kütlesi haşaş ekimi 

. ile meşguldür. Bu mahsul aynı zamanda memle
ketimize büyük bir döviz de getiriyor. Geçen. 
sene sabık iktidarın Mart ayında kabul etmiş ol
duğu bir kanun, bu afyon meselesini, haşaş sa
tışı meselesini zorluklara uğratmıştır. Bir sene 
esnasında yapılan tecrübeler bunun, zararını gös
termiştir. Bu zarardan bir an evvel kurtulmak 
icabediyor. Bundan dolayı teklif edilen ve Ti
caret Komisyonunca da kabul edilen tasarının 
Meclisinizce kabul edilmesini rica ederim. Gerçi 
Tarım Komisyonu bir mesnede dayanarak bu
nun reddini ileri sürmüşse de, o mesnedin bugün 
tahakkuk etmediği anlaşılmıştır. Çünkü Tarım 
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Komisyonu Hükümetten yeni bir teklif gelece- I 
ğini tahmin ederek veyahut bekliyerek, 1951 se
nesi Martına kadar yeni teklifin gelmesi şar-
tiyLe, reddetmiştir bu kanun tasarısını. Halbuki 
1951 Martı geldi geçti. Nisan da bitmek üzeredir. 
Hükümet de bu kanun tasarısını getirememiştir. 

Onun, da sebebi, beynelmilel müzakerelere 
vabeste bâzı şeyler bulunmasıdır. Ondan dolayı 
beynelmilel müzakereleri beklemek zaruretini 
hissetmiştir. Onun için yeni tasarıyı Hükümet 
gönderememiştir. Şu halde Tarım Komisyonu
nun istinat ettiği mesnet çürümüş olduğundan 
onun ret hakkındaki teklifini de kabul etmemek 
lâzımdır. 

Diğer taraftan Ticaret Komisyonu lâyikiyle 
yaptığı tetkikat neticesinde tâdili teklif edilen 
tasarının tecrübe edilen mahzurlarının izalesini 
ileri sürmüştür. Bundan dolayı Ticaret Komis
yonunun kabul etmiş olduğu tasarının kabulüne 
mazhar olmasını rica ediyorum. 

Hürmetle selâmlarım. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyan Karahisar) — 

Efendim komisyon sözcüsü arkadaşımız, bu ka
nun teklifinin getirilmesindeki sebepleri gayet 
veciz bir şekilde açıkladıklarından, ben aynen 
kendilerinin mütalâalarına iştirak ediyorum. 
Ancak, 5621 sayılı Kanun geçen sene Mart ayın
da ani olarak eski iktidar tarafından getirildiği 
zaman söylemiş olduğumuz birkaç cümleyi de 
bugünkü Meslisimizde tekrarlamak zaruretinde 
kalıyoruz. 

Arkadaşlar, biz müstahsili, bu memleketin 
zirai ve iktisadi bünyesi üzerinde esaslı bir un
sur olarak ele almış kimseleriz. Ona elimizden 
geldiği kadar kolaylıklar göstermek ve o yol
ları temin etmek mecburiyetindeyiz. Biz geçen 
sene bu kanunu tadili teklifi konuşulurken ma
alesef bir türlü dertlerimizi anlatamadık. Tasav
vur ediniz bir dönüm kadar bir yer ekecek olan 
bir köylü vatandaş ekmeden evvel müracaat edip 
beyanname verecek, hattâ ne kadar miktarda 
istihsal elde edileceği kimse tarafından tahmin 
edilmesi imkânı bulunmadığı halde bir tahmin
de bulunacak ve bu tahminden sonra da, ben 
şunu istihsal ettim,diye bir istihsal me-
taını teslim etmekle mükellef olacaktır. 
Afyon ziraati başka ziraalere benzemez. Bir
çok vilâyetlerimizde bu mahsul ekilir, bunu 
birçok arkadaşlarımız bilirler. Afyon nazik 
bir ziraat mahsulüdür. Bir defa hiç soğuğa ta- | 

.1951 O : 1 
lıamülü yoktur. Soğuk vurmadığı, takdirde pek
âlâ mahsul idrak edilir. Sonra, çok dikkat is
teyen toprak mahsulüdür. Bizim memurlarımız 
bir dönümden şu kadar mahsul alınır diye tah
min yürütüyorlar. Zavallı köylü acaba ben ne-
kadar mahsul ekle edebileceğim diye düşünce 
ve korku içinde kalıyor. Eğer mahsul az olur
sa suçlu addediliyor. Fazla olursa kaçak ektin 
diye birtak.m itap karşısında kalıyor. Bu ka
nunu teklif eden sayın arkadaşımız, her halde 
böyle birtakım gayrivicdani yollardan bu 
kimseleri uzaklaştırmış olacaktır. Ben şimdi 
esasa girmiyeeeğim, çünkü hepiniz benim ka
dar durumu anlamış bulunuyorsunuz. Ancak 
eski kanun bugün yürürlüktedir. AL'yon beyan
namelerinin verilme zamanı da çok yaklaş
mıştır. Tahmin ediyorum ki, teklif kanuniye! 
kespedinciye kadar beyannameler istenecektir, 
veren ve vermiyen köylüler yine ıstırap çe
keceklerdir. Eğer müsaade buyurursanız, mahi
yeti malûm olan bu teklifin Yüksek Meclisçe 
tercihan ve acele olarak konuşulması için bir 
teklifte bulunuyorum, kabulünü rica ederim. 

TAKIM KOMİSYONU ADINA SUDÎ M1H-
ÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
14 . VI! . 1950 tarihinde bu mevzuu ele alan 
komisyonumuz, beynelmilel anlaşmakça daya
nan mevzuun Hükümet tarafından esaslı bir 
şekilde incelenerek Meclise sevkedilmesini 
uygun bulmuş ve bunu raporuna dercetmiş bu
lunmakta idi. Bu kere Ticaret Komisyonu im 
işi Hükümetle mutabık olarak incelemiş bulun-
maktadu'. Komisyonumuz, tamamen Ticaret 
Komisyonuna muvafakatini bildirme kararında 
bulunmuştur. Bunu arzederim. (Bravo sesleri) 

SAlT BÎLGlÇ (İsparta) — Muhterem arka
daşlar, seçim bölgem İsparta'da binlerce insan 
afyon yetiştirmektedir. Ticaret Komisyonu söz
cüsü arkadaşımızın tasarıyı büyük bir vuzuhla 
izahı karşısında söyliyecek başka bir söz bula
mıyorum. Tasarının kabulünü ben de teklif 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Kemal Üzçoban ar
kadaşımız bir teklifte bulunmuştu, ivedilikle bu 
kanunun görüşülmesini istemişti, içtüzüğün 70 
nci maddesi mucibince bu talebi teklif sahibi 
yapabilir, yahut Hükümet yapabilir veyahut da 
Komisyon yapabilir. Binaenaleyh böyle bir tek
lif gelmedikçe nazarı dikkate alamıyacağız. 
(Teklif geliyor sesleri) 
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İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — Memleket dâ- I 

hilinde afyon ticaretini Devletin Tekele almış 
olması, köylülerimizi, mahdut miktardaki mal
larını şehirde bulunan ofis ve Ziraat Bankası 
teşkilâtına getirip satmak mecburiyetinde bı
rakmaktadır. Fakat her şehrin Ziraat Bankası 
da afyon almamaktadır. Afyon alım yerleri 
çok mahdut bulunduğundan köylüler birçok 
masraflara girmekte ve mallarını mutavassıtla
ra yok pahasına satmaktadır. Yine afyonların 
alım yerlerindeki eksperler çok sıkı şartlar al
tında bulunduklarından müstahsilin getirdiği 
malların kalitesini ancak burun ve göz muaye
nesi yapmak suretiyle, tesbite çalışmakta ve bu 
yüzden de köylünün yüksek kaliteli birçok af
yonları düşük kalite fiyatına alınmaktadır. 

Bunun için teklif edilen kanuna bir madde 
eklenerek, müstahsil a ilk alımda avans olarak 
bir miktar para verilmesini, afyonun ambarlara 
teslim ve katî tahlili yapıldıktan sonra mahsu
lün kıymetlendirilerek değer fiyatının verilme
sini teklif ediyor ve bu vesile ile kanunun tü
münün kabulünü muhterem heyetinizden rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, 

Anadolu'nun üç kıymetli varlığı vardır: İnsan 
olarak hep biliyoruz, dünya tarihine yazılmış 
olan Mehmetçik başta gelir. 

Mahsulâtımız içinde kalite ve kıymet ola
rak en değerlisi afyondur. Kilosu vasati 50 li
raya kadar satılmaktadır. İhracatımızda da 
yükte hafif, pahada ağır olan en kıymetli me-
taımızdır. Bu Allahm Anadoluya bir vediasıdır. 
Anadolu afyonu dünya kodekslerine kendiliğin
den geçmiştir. Bunu dünya takdir etmiştir. 
Afyon müştekkatı, tıbbi afyon bahsinde Ana
dolu afyonu bütün dünya kodekslerine kendi 
kendini kayıt ettirmiştir: tşte, hatırınızda kal
sın diye arzediyorum, dünya tarihlerine kendi 
kendini kaydettiren "Mehmetçik gibi! Fakat biz 
birçok şeylerimizi içerde ve dışarda değerlen
diremediğimiz gibi bu dünyanın en esaslı 
mahsulü olan afyonumuzu da değerlendire
medik ve değerlendiremiyoruz ve dış piya
salarda da, siyasi temaslarımızda da gereği gi
bi müdafaa edemiyoruz. 

Enver Güreli arkadaşım muhtelif beynelmi
lel anlaşmalardan bahsetti. Ben vaktiyle askerî 
sıhhiye teşkilâtçısı olarak çalışmış ve ilâç teda- I 
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rik ve ikmal işlerinde uğraşmış bir arkadaşınız 
olarak, içim sızlıyarak bunun senelerce acısını 
çekmişimdir. 

Beynelmilel anlaşmalarda Yugoslavya bizi 
atlattı ve aleyhimize, müstahsilin zararına ve 
afyon kalitelerinin zararına olarak taahhütle
re girdik. En son yaptığımız anlaşma, Ankara 
anlaşmasıdır. 1949 da Birleşmiş Milletlerin bu 
zararlı maddelerle uğraşan bürosunun organize 
ettiği bu Ankara Anlaşmasında da atladık. Ne
ticede burada bahis konusu edilen geçen Martta 
çıkan kanun tasarısı karşımıza geldi. Binaen
aleyh bunu evvelâ bir istihsal dâvası olarak, 
sonra insanlık dâvası olarak düşünmek lâzım
dır. Dünyaca tanınmış bu malımızın istihsâlini 
artırmak ve değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü, rahmetli hocamız Besim Ömer'in dedi
ği gibi, afyonsuz tababet olmaz. Dünyanın her 
tarafında hekim afyon mürekkebat ve müstakka-
tına muhtaçtır. Bugün 50 liraya sattığımız af
yonu Avrupadan türlü şekillerde gelen, müstah
zar halinde kilosu 800 liraya, 1000 liraya hattâ 
1800 liraya satın almaktayız, ithal yapmakta
yız. Vaziyet bu kadar fecidir arkadaşlar. Onun 
için istihsal sahasının artırılması ve bu kıymetli 
istihsal metaımızın, dolayısiyle döviz metaı olan 
bu maddenin, memleketin müsait olan mıntaka-
larında, geniş çapta istihsalinin artırılması hu
susunu temin etmek için gerekli tedbirleri al
mak lâzımdır. Artık değerlerimizin kıymetleri
ni ve müdafaa sistemini bilmeliyiz, insanlık ba
kımından arzım şudur: Göğsümüzü gere gere 
iddia edebiliriz ki, Anadolu afyonu insanlık 
âlemine şifa veren bir maddedir. Hükümetin 
nazarı dikkatini çekerim, Birleşmiş Milletler 
dünya kodeksi yapmaktadırlar, yani edviyei 
müttehide. Artık bundan sonra milletler ayrı 
ayrı kodekse değil tek bir kodekse tâbi olacak
lardır. Anadolu'da çıkan bu kıymetli madde
nin yeni yapılmakta olan bu kodekste yer al
masını, millî, vatani ve insani bir borç olarak, 
temin etmek lâzımdır. 

Biz istihsal bakımından ikinciyiz, fakat, mah
sulümüzün kalitesi bakımından dünya birinci-
siyiz. Tekrar edeceğim: İstihsali artırmak, aley
himizde olan milletle karşı antlaşmaları artık 
lehimize çevirmek lâzımdır. Dünya, afyon ze
hirlerinden kaçanlar kaçakçılığı önlemeye çalış
sınlar; bizim afyonumuz tıbbidir, dünyayı ze
hir üyen afyondan değildir. Bizim afyonumuz 
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pahalıdır, onu ancak tıbbi müştakkat yapacak 
fabrikalar alırlar. Öbür türlü, kötü afyon, yer 
altında çalışan, geri usullerle bu zehirleri istih
sal eden imalâthaneler tarafından yapılıp mu-
salılarına verilir. Fakat bu tip ilâçlar hastalara 
asla verilmez. Verilirse reaksiyon yapar. 

Yine bu arada tebarüz ettireyim ki, afyonun 
istihsalini artırmak, zehirli maddelere karşı 
olan ülfeti artırmak demek değildir. Enver Bey 
arkadaşımız çok güzel belirttiler, bâzı milletle
rin, bâzı vatandaşların bu kötü alışkanlıklara 
ünsiyetleri vardır. Fakat bunun • istihsalinin 
çoğalması halinde bâzı milletlerde 3 - 4 kişide 
alışkanlık yapar, bâzı milletlerde ise bu alışkan
lık miktarı 30 - 40 kişiye çıkar. Yani her kendi
sine afyon morfini yapılan muhakkak ve mu
hakkak şuna buna alışmaz. Tanrıya şükürler 
olsun ki bizim tarihî bünyemiz, hassasiyetimiz 
bu işe de müsait değildir. Binaenaleyh istih
sali artırmanın bu gibi zehirlenmeleri alıştıra
cağı yolundaki mütalâa bir vâhimeden çıkmak
tadır ve buna bir mucip sebep değildir. 

Arkadaşlar ,tıpkı bu madde şifa verici, ha
yat verici insani bir meta olarak kabul edilmek
tedir. Bugün bizim istihsalimizi artırmamız Çin'
deki kullanış tarzını, Amerika'daki zehirlenme
leri artıracak değildir. Bizde afyonun istihsal 
ve istihlâk tarafları başkadır. O yollarda isti
mal edilen afyonlar ise daha ucuza mal edilen 
afyonlardan çıkarılır. 

Bu münasebetle sizi tasdi etmekten maksa
dım şudur; şu kanunla kıymetlerimize, engel
lenmiş istihsalimize konmuş birkaç kösteği kal
dırıyorsunuz. Hükümetten yeni bir tasarı bek-
liyelim. Bu kıymetimize lâyik olduğu değeri 
versin. Afyon bizde Mehmetçik gibi kıymetli
dir. insan kıymetimiz olarak Mehmetçik ne ise 
bir gelir unsuru olarak afyonumuz odur ve o da 
Mehmetçik gibi insanlığa büyük yararlıklar 
yapmaktadır. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Mehmet Özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın ar

kadaşlarım, ben çok kısa konuşacağım. Esasen 
konuşmak istediğim mevzulara birçok arkadaş
lar temas ettiler. 

Kendi seçim mmtakamda ve birçok vilâyet
lerde afyon eken çiftçilerin günlerce Ofisin 
kapısında beklediklerine şahit oldum. Bu sene 
bu meseleden, bu üzüntüden dolayı ekimden 
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vazgeçtiklerini de biliyorum arkadaşlar. Bu ka
nun kabul edildiği takdirde bu mahzur tama
men ortadan kalkmış olacaktır. 

Arkadaşlar, çok ehemmiyetli bir noktaya daha 
temas edeceğim: Ziraat Bankasının, nasıl ki, pa
muk ekenlere ve gül dikenlere yardım yapıyorsa, 
aynı şekilde afyon ekenlere de yardım yapma
sını bilhassa rica edeceğim. 

Türk istihsalini baltalıyan yumurta karış
tırmak, şu veya bu gibi şeylerin olmaması için 
de alâkalıların tamimler yapmasını bilhassa 
temenni ederim. 

Hulâsa arkadaşlar, bu kanunun kabulünü 
ben de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mehmet Erkazancı. 
MEHMET ERKAZANCI (Burdur) — Muh

terem arkadaşlar, afyon hakkında birçok arka
daşlar konuştular. Ben alım işinde bâzı noksan 
şeyler var, onları arzedeceğim. 

Afyon, Ofis tarafından morfin üzerinden iki 
sınıf olarak satınalmmaktadır. (Üç sesleri). Bi
zim mmtakamızda iki sınıftır. Bir de ekstra 
kısmı vardır, o bizde yoktur. Ben kendi mem
leketimden bahsediyorum. Evet, bir de ekstra 
vardır, o takdirde benim ikinci sınıf dediğim 
üçüncü olacaktır. Müstahsilin elinde, üçüncü 
sınıf olarak kalan bu afyonlar şunlardır: 

Malûmu âliniz afyon istihsal mevsimi yağ
murlu bir zamana tesadüf eder. Tam böyle af
yon kozalakları çizildiği sırada yağmur olacak 
olursa bu mallar rengini biraz kaybeder, siyalı-
laşır. Aynı zamanda morfininden de 3 - 4 dere
ce kadar kaybeder. Bizim mmtakamızda çıkan 
afyonların birincisi 13 - 14, ikinci sınıf olanlar 
12, yağmur görmüş afyonlar ise 8 derece morfini 
ihtiva eder. Bu yağmur görmüş, morfin dere
cesi düşük afyonları Ofis mubayaa etmemekte
dir. Bu mal müstâhsilin elinde kalmakta ve bu 
yüzden müstahsil epeyce zarar görmektedir. Mu
bayaa edilen afyonlar esasen ihtiva ettiği morfin 
derecesine dayanılarak mubayaa edildiğine gö
re, müstahsil elinde kalan ve az morfini ihtiva 
eden bu afyonların da mubaj^aa edilmesi müm
kündür. Bendeniz bunların da ihtiva ettikleri 
morfin derecesine göre satıııalmmasını teklif 
ediyorum. 

Mâruzâtım bukadardır. 
BAŞKAN — Efendim, teklifin tümü hak

kında başka söz istiyen yoktur. Onun için ev-
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velâ ivedilikle görüşülmesi hakkındaki önergeyi I 
müsaadenizle okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifimin ivedilikle konuşulmasını arz ve 

teklif ederim. 
Afyon Milletvekili 

Gazi Yiğitbaşı I 

BAŞKAN — Kanunun ivedilikle görüşülme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine^ 28 nci maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna iki geçici madde 
eklenmesine dair olan 5621 sayılı Kanunda de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5621 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle değiştirilen 3491 sayılı Kanunun 6 I 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: I 

Madde 6. — Ham afyon, tıbbi afyon ve bun
ların müstahzarlarının; morfin ve bütün milh- I 
lerinin; morfinin uzvi asitlerle veya alkol ce- I 
zirleriyle birleşmesinden mütevellit bütün eter- I 
lerinin ve bunların millilerinin; koka yaprağı, I 
ham kokain, kokain, ekgonin ve tropokokain I 
ile bütün millilerinin, % 0,20 den fazla morfin I 
ve millilerini ve % 0,10 dan fazla kokain ve 
millilerini muhtevi bütün müstahzarların; 
(Eueodal). Dihydrooxycodeinone, (Dicodide) 
Dihydrocodeinone, (Dilaudide) Dihydromorp- I 
hinone, (Acedicone) Acetylodemethylodihyd-
rothebaine veya Acetilodihydrocodeinone ve 
bunların kimyevi terkiplerinde bulunan mad
delerle bu maddelerin Ekonomi ve Ticaret ve I 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tâyin 
olunacak müstahzarlarının imal, ithal ve ihracı 
ve aşağıdaki hükümler mahfuz kalmak şartiyle 
ham afyonun memleket içindeki ticareti Devlet 
Tekeli altındadır. 

Kullanılmasından mazarrat hâsıl olduğu ve I 
«Toxicomanie» yaptığı fennî surette tesbit edi- I 
len yukarıki fıkrada yazılı cisimlere benzer di
ğer tabiî ve sentetik maddeler de Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu tekel mevzuuna sokulabilir. 

Müstahsıllar ve bunlardan satın alanlar elle-
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rindeki ham' afyonları istihsal edildikleri il hu
dutları içindeki Toprak Mahsulleri Ofisinin ve
ya adına hareket etmeye yetkili teşkilâtın alım 
yerlerinden birisine o yılın Eylül ayı sonuna ka
dar teslim etmeye mecburdurlar. Şu kadar ki 
müstahsıllar il hududu ile mukayyet olmaksızın 
coğrafi durum ve iktisadi münasebetler bakı
mından en yakın teşkilâta da teslim edebilirler. 

Ofise satmak üzere müstahsıldan afyon sa
tın almak istiyenler, bu işe başlamadan evvel 
mahallî Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun 
adına harekete yetkili teşkilâta, evvelce kaçak
çılıktan mahkûmiyeti olmadığını, bildiren bir 
beyanname ile, müracaat ederek bu işi yapabile
ceklerine dair bir vesika almaya ve bu vesikayı 
yetkililer .tarafından her aranışmda ibraza 
mecburdurlar. Bu vesikalar yalnız verildikleri 
il hududu dâhilinde, verildiği yılın Eylül ayı 
sonuna kadar muteberdir. Bu vesikaların hâ
milleri. müstahsıldan satın alacakları afyonları, 
Toprak Mahsulleri Ofisinden veya onun adına 
afyon alımına yetkili teşkilâttan başkasına sa
tamazlar ve sair suretlerle devredemezler. 

Bu vesikaları hâmil olanlardan 1918 sayılı 
Kanıma veya diğer kaçakçılık kanunlarına tev
fikan mahkûm olanlara veya yukarıki fıkra ge
reğince verdikleri beyanname hilâfına kaçakçı
lığı sabit olanlara verilmiş vesikalar geri alın
makla beraber bu gibilere bir daha vesika ve
rilmez. 

Ham afyonun su veya sair her hangi bir 
madde ile tağşişi yasaktır. 

Kurumuş veya ezilmiş haşaş kellelerinin ih
racı için, ithalâtçı memleketten verilecek ithal 
müsaadesinin ibrazı mukabilinde, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından ihraç müsaadesi 
alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum kabul 
edenler.. Etmiyenler.. *Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5621 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle değiştirilen 3491 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştim'lmiştir: 

Madde 7. — Ofisin uyuşturucu maddeler iş
le ri şunlardır: 

A) Altıncı maddede yazılı tekeli işletmek; 
B) Satınaldığı afyonların ticari muamele.-
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ilerini ve satış işlerini yaprmak ve bu hususta fay- 1 
dalı göreceği her türlü teşebbüs ve tahhütlere 
girmek; 

C) Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak 
'haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin ıslahını 
sağlamaya çalışmak, satın alınacak afyonları tah
lil etmek, alınanları işliyerek yeniden tasnife 
tâbi tutmak, afyon standardizasyonunu temin 
ötmek ve bu hususlarda gereken yerlerde, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının tasvibi ile, teşki
lât ve tesisler vücude getirmek; 

Ç) Dış piyasalar ihtiyaç ve fiyatlariyle 
yurt içindöki toprak ürünlerinin genel fiyat se
viyesini, istihsal ve stok durumunu, ofisin af
yon alımı ve satımı için yaptığı bütün masrafları 
ve bu muameleden doğması muhtemel riskleri 
göz önünde tutarak kâr sağlamayı düşünmeksi
zin, müstahsil menfaatlerine uygun, vasıf ve 
morfin nispetlerine göre değişmek üzere, ham af- I 
yonun iç alım fiyatlarının tâyini için, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı vasıtasiyle, Bakanlar Ku
ruluna teklif yapmak; 

Bu fiyatlar Bakanlar Kurulunca tesbit ve 
Mayıs ayı içinde ilân olunur. 

Afyon alımları, tahlil veya ekspertiz yoliyle 
yapılır. Ekspertiz yoliyle alımlarda satıcılar 
dilerse tahlil yoluna başvurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3.-—. 5621 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle değiştirilen 3491 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: I 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek bölgelerle I 
bu bölgelerden afyon sütü toplanmasına müsaa- I 
de edilecekler, her yıl. zirai ve iktisadi icaplarla 
ihracat imkânları göz önünde tutularak, Eko
nomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca müş
tereken tesbit ve Bakanlar Kurulunca tasvip 
edildikten sonra en geç İl Temmuz tarihine ka- I 
dar ilân olunur. 

Bu bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve yal
nız tohumdan faydalanma için ekime izin veri- I 
len yerlerde başların çizilmesi ve afyon sütü 
toplanması yasaktır. 

Bu tarihe kadar ilân yapılmadıkça bir yıl il 
evvelki ilân hükümleri yürürlükte kalır. Ancak 
tesbit ve ilân olunan yerlerde 2 yıl geçmeksi- | 
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zin tahdidat yapılamaz. Süs için ev bahçelerin
de yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu hükmün 
dışındadır. 

Bütün bölgelerde mahallin en büyük idare 
âmirleri haşhaş ekimi ve afyon sütü toplama iş
lerini kontrol etmek ve bu maddenin birinci 
fıkrasında yazılı Bakanlar Kurulu kararının yü
rürlüğünü sağlamakla mükelleftirler. 

Ekime izin verilecek yerlerin tesbit ve ilâ
nında takip olunacak usullerle mahallî idare 
âmirlerinin murakabe görev ve yetkileri içişleri, 
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanacak esaslara göre tesbit 
olunur. 

B) Afyon müstahsılları afyonlarının tama
mını topladıktan itibaren üç gün zarfında iki 
nüsha beyanname doldurup imza veya mühürle
rini köy veya mahalle muhtarlıklarına tasdik 
ettirdikten sonra ellerinde bulundurmaya mec
burdurlar. 

Beyannamelerin ihtiva eylemesi gerekli ma
lûmat şunlardır: 

1. İl, ilce, bucak ve köy veya mahalle ismi, 
'1. Müstahsilin kendisinin, ana ve babası

nın ad ve soyadları, 
3. Haşhaş ektikleri arazi miktarı (Dönüm 

olarak yazılır, yarım dönüme kadar olan küsur
lar hesaba katılmaz, yarım dönümden fazlası 
bir dönüm hesaplanır, bir dönüm bin metre mu
rabba! arazi parçasıdır.) 

4. Elde ettikleri afyon miktarı (Kilogram 
olarak), 

5. O bölgenin ortalama normal istihsaline 
göre elde edilen afyon noksan olmuşsa bunun 
muhik sebepleri. 

Müstahsil afyonunu Ofisin veya onun adına 
alıma yetkili teşkilâtın alım yerine veya bir baş
kasına satarken bu beyannamenin birinci nüs
hasını beraber vermeye ve ikinci nüshasının al
tındaki kısmı satın alana, sarih adresini yaz
dırarak, imzalatıp yanında iki yıl muhafaza et
meye ve yetkili memurlar tarafından arandığı 
zaman göstermeye mecburdur. 

Mutavassıtlar afyon alırken beyannamesini 
de beraber istemeye ve Ofise veya onun adına 
alıma yetkili teşkilâta, satıp teslim ederken bu 
beyannameyi birlikte vermeye mecburdurlar. 

Ofis veya adına alıma yetkili teşkilâtça 
afyonu satıp teslim edene verilecek olan mak-
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buz bıı kimseyi o miktar afyeraua zimmetinden 
ibra ed*r. Bu makbuzların iki yıl müddetle 
saklanması ve yetkiM memurlar tarafından aran
dığında gösterilmesi lâzımdır. 

Beyannameler Ofisçe bastırılıp idari ma-
kamlar eM ile haşhaş ekimine ve afyon istihsa
line yetkili mahallerin bütün köy ve mahalle 
ihtiyar heyetlerine istihsal mevsiminden evvel 
gönderilir. Afyon möstahsılları bunları bağlı 
oldukları ihtiyar heyetlerinden parasız olarak 
alırlar. 

Bu beyannameler hiçbir harç ve resme tâbi 
değildi*. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yek* 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADBE 4. — 5621 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi ile değiştirilen 3491 sayılı Kanunun 
27 nc4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 27. — A) izin verilen bölgeler dı
şında haçihaş ekenlerden bir dönüme kadar 30 
lira, fazlası için de beher dönüm için 30 lira 
ağır para cezası alınır. Bu haşhaşlar çizilmiş 
ise^eeaa İM misline çskarılır. 

Ekilmiş, fakat kemale gelmemiş haşhaşlar 
sürülerek imha olunur. 

Kelleler olgunlaşmış ise toplanarak müsade
re olunur, idare bunlardan i'aydalanamazsa im
hasına karar verebilir. Haşhaş tohumu ve af
yonlar taplanmışsa bulunup yakalananların mü
saderesine, gerektiği halde imhasına, bilirkişi 
marifetiyle yaptırılacak tahmine göre noksan 
çıkan miktar için bedelinin tahsiline karar ve
rilir. 

Bu hüküm kaçırılan afyonlar için suçlunun 
(B) bendine göre cezalandırılmasına engel de
ğildir. 

B) 1. Ham afyonu beyannamesiz satanlar, 
satmalanlar, devredenler, devralanlar, saklı-
yanlar, nakledenler, yanında veya her hangi bir 
yerd» bulunduranlar veya bunlara tavassut 
edenler haklarında üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezası ile 'birlikte elli liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ayrıca 
yakalanan ham afyonlar müsadere edilir. 

2. Ham afyonu yurt dışına çıkaranlara, bu 
fullere tavassut edenlere bir seneden üç seneye 
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kadar hapis ve beş yüz liradan aşağı olmamak 
üzere kaçırdığı ham afyonun kıymetimin üç mis
li ağır para cezası hükmolunur. 

3. İstihsal ettikleri veya müstaJhsıldan top-
laduklıarı ham afyonları, altıncı maddede yazılı 
olduğu üzere, Eylül ayı sonuna kadar Toprak 
Mahsulleri Ofisine veya adına harekete mezun 
olan teşkilâta teslim etmiyenlerden, istihsal et
tikleri veya müstahsıldan topladıkları ham af
yonlar müsadere edilir ve ayrıca müstahsılar 
hakkında ham afyonun kıymeti ve toplayıcılar 
hakkında da bu kıymetin iki misli ağır para ce
zası hükmolunur. 

istihsal edilen veya müstahsıldan toplanan 
iham afyonlar gizlenmiş veya kaçırılmış olarak 
elde edildiği vieya elde edilmediği takdirde fa
illeri hakkında birinci fıkrada yazılı ceza hü
kümleri uygulanır. 

C) (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere
sine karar verilen ham afyonlar bedelsiz olarak 

İ Ofise teslim edilir. 
Ç) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı-

jlan ekspertizlerde mağşuş olduğu anlaşılan
ların bedeli sahiplerine denmeyip bu afyonlar 

; Ofis veya onun adma hakaret eden teşkilâtça 
! ahkonur. Bunlardan ofisle mal sahibi tarafın
dan müştereken alınıp mühürlenecek numuneler 
mal sahibine teslim edilir. Geri kalan afyonlar 
Ofis lâboratuvarında tahlil olunur. Tahlil neti
cesinde afyonların mağşuş olduğu teeyyüt eder
se lâboratuvarın bağlı bulunduğu Ofis eşkilâ-
tının en büyük âmirinden, kimyagerinden ve 
ambar memurundan müteşekkil bir heyetçe 
zapteddlerek keyfiyet mal sahibine tebliğ olu
nur. Mal sahibi tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
zarfında malın zaptolunduğu yerdeki sulh ceza 
mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemece itirazın 
reddine ve numunelerin Ofise teslimine veya 
mal bedelinin ödenmesine karar verilir. Bu 
karar kesindir. Mal sahibi tarafından itiraz 
edilmediği akdirde zaptolunan afyonlar Ofisin 
malı olur. 

D) Para cezasına esas olan afyonların kıy
metleri Hükümetçe tesbit olunan o yılın alım 
fiyatlarına göre tâyin edilir. 

E) Ham afyon kaçakçılığından dolayı hük-
molunan para cezalarına ait kesin ilâmlar Cum
huriyet savcılıklarınca re'sen Toprak Mahsulleri 
Ofisine verilir. Bu ilâmların para cezalarına ait 
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kışını, 1Ö18 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hü
kümleri dairesinde Ofisçe infaz edilir. 

F) (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere
sine karar verilen ham afyonların kıymeti ve 
hükmedilecek para cezalarının tamamı üzerin
den 1918 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre 
ilgililere ikramiye verilir. 

(î) B U maddede tesbit edilen suçlar veya 
suçların vukuagelmesine, faillerin hal ve 
sıfatlarını bilerek, her ne şekilde olursa olsun 
yardım edenler hakkında asıl suçluların bu mad
de hükmünce görecekleri cezaların yarısı hük-
molunur. 

Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failler gibi ceza görürler. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen 
var mı? 

AZİZ KOKSAL (içel) — Var. 
Efendim, bu maddede bir şey nazarı dik

katimi cellbetti. Burada; afyon toplayıcılara 
da ceza tahmil ediliyor. Bu doğru hir hareket 
değildir. Çünkü, annele yasak olup olmadığım, 
•beyannameye tâlbi olup olmadığını hilmeiz. 0-
nun için hu toplayıcılar hakkındaki ceza mü-
'eyyidesinin kaldırılmıasını istiyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyon Sözcü
sünün mütalâası var mı ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ 
('Balıkesir) — Efendim, Komisyonumuzda gö
rüşülen kısımda toplayıcılara ait hir cezai hü
küm yoktur. 5621 sayılı Kanunun değişmiyen 
maddesinden gelen hükümleri ise tensip buyu
rursanız münakaşa ederiz. Komisyonunuzda 
afyon toplayıcılarının tecziye edilmesi hakkın
da bir hüküm 'konulmuş değildir. Mutavassıt 
tüccar tâlbir ettiğimiz tüccar da, aynen müstah
sil gifbi, hlâzı hususlarda farklı olanak tecziye 
edilmiektedir. Tarladaki toplayıcıların doğru
dan doğruya tecziye edilmesi gilbi Komisyonda 
her hangi bir şey görüşülmüş değildir. 

BAŞKAN — Başka söz iistiyen yoktur. Mad
deyi reyi âlinize arzediyorunı. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kalbul edilmiştir. 

Şimdi Ibir ek madde teklifi vardır. Evvelâ 
teklifi okuyalım. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
23 . 3 .1050 tarih ve 5621 sayılı Toprak Mah

sulleri Ofisi Kanununun kaldırılması ve tadili 
hakkındaki kanun tasarısına aşağıdaki madde-
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nin ilâvetsini teklif ediyorum. 

18.4.1951 
Bütecik Milletvekili 

İsmail Aşkın 
Ek madde: 
Afyon alım merkezlerinde ilk muayene ve 

ekspertiz yoliyle mubayaasında müstahsıla 
avans olarak bedeli ödenir. Bilâhare Ofis mer
kezinde tahlilden sonra çıkacak morfinıe göre 
kıymetlendirilir ve ona göre Ihedeli ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 
TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EN

VER GÜRELİ (BalJke&ir) — Teklif sahibi .izah 
etsin. 

BAŞKAN — İsmail Aşkın... (Dışarda ses
leri') . 

ENVER GÜRELİ (Devamla) — Bundan ev
velki afyon alım tatbikatında hir avans usulü 
uygulanıyordu. Bu avans şu suretle idare edi
liyordu: Eksper, malı teslim eden müstahsilin 
malını -muayene eder ve onu afyon nispeti ha-
kımından üç sınıftan birine ayırır ve parası 
avans olarak ödenirdi. Fakat hu öyle bir 
avanstı ki ıbaşka hir hesalba müncer oluyordu. 
Afyon dun çikığı takdirde müstahsil idaPejre 
(bir şey iade etmiyordu. Fakat afyonı yîüikfiıek 
bulunduğu takdirde bu ımMahsıla bir farkı fi
yat iade ediyordu. 

Şunu belirtmek isterim ki, Ibu hir kanun 
mevzuu olmaktan ziyade idari' !bir iştir. Arka
daşımın dediği gibi avans suretiyle muvakkat 
.ekspertiz diye alınan kanuni hir şeydir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi hura-
da yoktur, önergeyi dikkatinize arzediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... önerge dikkate 
alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 5621 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle değiştirilen 3491 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesindeki teslim müddeti içinde 
afyonlarını Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun 
adına alıma yetkili teşkilâta teslim edememiş 
olanların afyon miktarını ve bulunduğu yerin sa
rih adresini taşıyan bir dilekçe ile kanunun neşri 
tarihinden itibaren bir ay zarfında mahallî idare 
amirliklerine bildirip buralardan alacakları nu
maraları ellerinde muhafaza etmeleri lâzımdır. 

I İdare âmirleri bu dilekçeleri müddetin dolduğu 
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tarihten itibaren on beş gün zarfında en yakın I 
Toprak Mahsulleri Ofisine, iki nüsha olarak tan
zim edilecek bordrodan birinci nüshasına rapten, 
tevdi ve bordronun ikinci nüshasını bu teşekkül
lere imzalatarak dosyalarında muhafaza ederler. 
Bu afyonlar Ofisçe tâyin edilecek şekilde ve 

1950 yılı fiyatlariyle satnralınır. 
istihsal ettikleri afyonları 4621 sayılı Kanu

nun birinci maddesiyle tadil olunan 3491 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesindeki müddet zarfında 
Toprak Mahsulleri Ofisine veya dma harekete 
mezun teşkilâta teslim etmediklerinden dolayı 
ham afyonları müsadere edilmiş olanlara bu af
yonların bedeli Toprak Mahsulleri Ofisince ikinci 
fıkrada yazılı fiyatlarla ödenir. 

BAŞKAN — Bu geçici maddeye bir fıkra ek
lenmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci maddeye ek olarak : Afyon alı

mı morfin itibariyle ve iki sınıf olarak Ofis tara
fından alınmaktadır. Afyon istihsal mevsimi 
yağmurlu zamanlara tesadüf ettiği takdirde bu 
malları Ofis almamaktadır. Bu mallar müstah
sil elinde kalmakla müstahsil zarar ettiği gibi ka
yakçılara da yardım edilmektedir. Bu vaziye
tin önlenmesi için elde kalacak olan bu gibi mal
ların morfin itibariyle Ofis tarafından alınması
nın temini. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Erkazancı 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Anlaşılmadı efendim. 

MEHMET ERKAZANCI (Burdur) — Mü
saadenizle izah edeyim. | 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ERKAZANCI (Burdur) — Efen

dim, biraz evvel izah etmiştim, bâzı arkadaşlar 
anlayamamış. Afyon müstahsili yağmurlu mev
simlerde afyonlarını istihsal ettiği zaman bu af
yonlar yağmur görünce biraz kararıyor ve biraz 
da morfininden kaybediyor. Bu suretle morfin 
miktarı düşünce Ofis de bu gibi afyonları almı
yor, müstahsilin elinde kalıyor. Benim tekli- | 

.1951 O : 1 
fim, bu elde kalmış olan afyonların da Ofis ta
rafından morfin derecesine göre bedelinin veri
lip alınmasıdır. 

Meselâ Ofis 14 derece afyona şu parayı veri
yorsa bu gibi afyonlar eğer 8 derece gelirse buna 
da bu hesap üzerinden parasını verip alsın diyo
rum. Arzetmek istediğim budur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ 
(Balıkesir) — Efendim, burada münakaşa edilen 
afyonun alınması hususudur. Her hangi b?r şe
kilde biz, şu kadar dereceden aşağı alınsın veya 
alınmasın diye bir kayıt koyamayız. Bakanlar 
Kurulu her zaman almaya yetkilidir. Bu, fiyat 
meselesidir. 9 dereceden aşağı afyon alınma
maktadır. Bakanlar Kurulu karar verir 8 nci 
derecedeki afyonlar da alınır. Bu, kanundan 
ziyade bir Hükümet işidir. Bu ciheti nazarı dik
kate almanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Bu önerge mucibince maddenin 
formüle edilmek üzere Komisyona verilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Eıtmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Teklifin tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif kanuniyet 
halini iktisap etmiştir 

Gütıdemde görüşülecek başka madde kalma
mıştır. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 
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5. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri I 

Ağaoğlu'nun Yalova Otel ve Kaplıcaları işletme
sinin yabancı bir firmaya devri hakkındaki söy
lentilere ve Bursa*da yapılmakta -olan hastaneye 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Sağlık ve Sos- I 
yal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Ûstündağ'tn I 
yazılı cevabı (6/188) I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına I 

Aşağıdaki sorulara Başbakan tarafından ya- I 
zıh olarak cevap verilmesini rica ederim. Saygı
larımla.. 

3 . 1 . 1951 
Konya Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu 

Hâdise : 

Sağlık Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'm 
30 . XII . 1950 tarihli Yenisabah Gazetesinde ay
nen şu sözleri söylediği yazılıdır : 

(Yalova Otel ve Kaplıcalarını bakımsız bul
dum. Hususi bir şirket tarafından idare edilen 
kaplıcaların icar mukavelesi bu yıl bitmektedir. 
şimdilik ıslah ve tamir için bütçeden 2'50 000 li
ra ayırmış bulunuyoruz. Kaplıcaların yeni yıl 
idaresini 30 sene vâde ile bu işte ihtisası olan 
yabancı bir firmaya vermeyi kararlaştırdık. 
Bursa'da beş milyon liraya mal olan hastanenin 
inşaatının tamamlanması için daha iki buçuk 
milyon liraya ihtiyaç vardır. Sıhhi tesisat ve teç
hizat için de ayrıca 2 - 3 milyon lira lâzımdır. 
Bu büyük hastanenin özel idare bütçesi ile ida
resi imkânsız olduğu için bunu Bakanlık kadro
suna almış bulunuyoruz). 

Sorular : 

1. Kaplıcaların yabancı bir firmaya veril
mesi Sağlık Bakanlığının salâhiyeti dâhilinde 
midir? Böyle bir salâhiyet hangi kanunla bu Ba
kanlığa verilmiştir? 

Şayet Bakanlığın salâhiyeti dâhilinde değilse 
katı ifadeli böyle bir söz nasıl söylenebiliyor? 

2. Kaplıcaların yabancı bir firmaya veril
mesi kimlerle kararlaştırılmıştır? 

3. Bakanlık kadrolarının tevsi veya tahdidi 
kanun mevzuu olduğuna göre, (Bu büyük hasta
neyi Bakanlık kadrosuna almış bulunuyoruz) 
sözleriyle ne kasdedilmiştir? j 
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T. C. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 14 Nisan 1951 

Sosyal Yardım İşleri Genel 
Müdürlüğü 

Genel No. 39 
Özel No. 7176 

özeti : Yalova Kaplıcaları hak
kındaki yazılı soru önergesine 
dair. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

C) 23 . I . 1951 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 1306/2656 sayılı yazılarına: 

Yalova Otel ve Kaplıcaları İşletmesinin ya
bancı bir firmaya devri hakkındaki söylentilere 
ve Bursa 'da yapılmakta olan hastaneye dair Kon
ya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesi tetkik 
edildi: 

1. Yalova Kaplıcaları; 3653 sayılı Kanu
nun birinci maddesi gereğince (Yalova Kaplı
caları İşletme İdaresi) altındadır. Bu idare, 
kaplıcaları beş yıl müddetle Termal Limited 
Ortaklığına icara vermiş ve halen onların ida
resi altında bulunmakta olup 1951 yılı mevsim 
sonunda müddeti bitecektir. 

Seyahatim esnasında durum mahallen tet
kik edilerek bunun kısa vâde ile icara verilme
sinin inkişafına mâni olduğu, hiç olmazsa 30 yıl 
müddetle bol sermayeli bir şirkete icara veril
mek suretiyle otellerin tezyidi ve daha mütekâ
mil bir hale getirilmesi uygun bulunacağı, gere
kirse buna yabancı sermayesinin de iştirak et
tirilmesinin Turizm ve müessesenin tekâmülü 
bakımından faydalı olacağı neticesine varılmış
tır. 

2. Bursa'da yeni inşa edilen özel idare has^ 
tanesinin de tetkikmda 500 yatağı istiap edebi
lecek şekilde milyonlar sarfiyle yaptırılan ve 
inşaatının tamamlanması için daha 2 - 2,5 mil
yon liraya ihtiyaç gösteren bu binanın dahilî 
sıhhi teçhizatının ikmali asgari 1,5 milyon lira
ya ihtiyaç göstermesi hasebiyle ve Bursa özel 
îdare Bütçesinin de bunları ne temine ve ne de 
hastaneyi açarak idameye maddî takati bulun
mamasından bunun ancak Devlet bütçesiyle 
yaptırılabileceği mütalâasında bulunarak Hü
kümet nezdinde teşebbüse girişileceği şeklinde 
beyanatta bulunulmuştur. 
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Şu hale göre; kaplıcaların doğrudan doğru

ya yabancı şirkete verileceği sözü gazeteye 
yanlış aksettiği gibi henüz müsteeir idaresinde 
bulunan ve müessesenin ilerde alacağı şekil 
hakkında Devlet, Maliye, Ulaştırma Bakanlık-
lariyle Bakanlığımız ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü temsilcilerinden toplu 
bir komisyon durumu incelemiş ve raporunu 
Başbakanlığa vermiştir. Sözü geçen karar Ba
kanlar Kurulunca incelenerek, mezkûr kaplıca
ların Devlet tarafından işletilmemesi kabul 
edilmiş ve yeni işletme şeklinin Bakanlığımızla 
Maliye, Ulaştırma ve işletmeler Bakanlıkların
dan toplu bir komite tarafından tesbiti takar
rür etmiştir. Alınacak karara göre ve gerekirse 
keyfiyet Büyük Millet Meclisine de bir kanun 
tasarısiyle arzolunacaktır. 
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Bursa hastanesine gelince; yukarda da tas

rih olunduğu veçhile bu hastanenin il özel ida
resi tarafından ikmal ve idamesi imkânı olma
dığı cihe.tle, 1951 yılı bütçe tasarısında bunun 
genel bütçeye alınması teklif edilmiş ise de 
bütçe durumu dolayısiyle emsalleri meyanmda 
bu da sonradan çıkarılmıştır. 

Tabiîdir ki bir özel idare hastanesinin genel 
bütçeye alınması, Bakanlar Kurulunun teklif 
ve Büyük Millet Meclisinin de tasvibine vabes
tedir. Bu husustaki beyanat da bunu tazammun 
etmekte olduğu halde mezkûr gazeteye (alın
mış) gibi aksettirilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Dr. E.H. Üstündağ 



JLİİİ* 
¥TB. M. M. Battmevi 



S. Sayısı: 122 
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana

yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
L-^_ raporu (3 /147) 

T. C. ' -^:-"--
Başbakanlık , 2 . II . 1951 

Yazı îşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No, 6/2-307,6/384 

; - * - : - ? - « r " : f c ?*?*?. ° Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hakaret ve dövme suçlarını işlediği şahsi dâva yoliyle şikâyet olunan Afyon Milletvekili Ke

mal özçoban hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek 
üzere Adalet Bakanlığından alınan 2.°) . I . .1951' tarih ve (i/30 sayılı tezkere 'örneği ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

, i Başbakan 
, . ; . . . . . , A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İşleri U. Md.) 23 .1 .1951 tarih ve 6/30 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa ' * . • . • - . " 

Hakaret, ve dövme suçlarını işlediği şikâyet olunan Afyon Milletvekili Kemal Özçdbaıı hak
kında Ankara C. Savcılığından gönderilen kâğıtlar incelendi. 

Cumhuriyet Savcısının iştirakini tahrike hacet gömleksizin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 344 ncü maddesi uyarınca doğrudan doğruya şahsi dâva yoliyle 3 1 . X . 1950 tarihli 
dilekçe ile An'kara 3 ncü Sulh Ceza Yargıçlığına müracaat eden Ahmet Arpaözü 'bu dilekçesinde, 
31 . X . 1950 günü sabahı saat 8 sıralarında Afyon Milletvekili Kemal Özçoban'da olan alaca
ğını istediği sırada kendisini dövdüğünü ve tahkir ettiğini ileri sürerek hakkında takibat icrası
nı istemiştir. 

Sulh Yargıçlığınca yapılan inceleme neticesinde, üzerine suç atılan şahsın milletvekili bulun
ması hasebiyle hakkında yargılama yapılabilmesi merciinden izin alınmasına bağlı bulunduğu ge
rekçesiyle dııraşmanın tatiline ve dilekçe örneği ile diğer ilgili kâğıtların C. Savcılığına tevdiine 
7 . X I . 1950 tarihinde karar verildiği anlaşılmıştır. 

Şahsi dâva dilekçesi ve mahkeme kararı örnekleri ile ihzari mahiyette dinlenmiş olan tanıkla
rın ifade tutanakları ve ilgili diğer kâğıtlar bağlı olarak sunulmuş olduğundan, Anayasanın 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılmasına müsaade 'Duyurulmasını saygı ile ri
ca ederim, 

Adalet Bakanı 
•'•( ' * • '• H. özyörük • 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. J/. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/147 

Karar No. 11 

13 : IV .-195i 

Yüksek Başkanlığa 

Hakaret ve dövme suçlarını işlediğinden do
layı suçlu sanılan Afyon Kara hisar Milletvekili 
Kemal Özeoban'm Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
6/2307 sayı ve 2 . 1 1 . 1951 tarihli yazısiyle ilişi
ği dosya Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan ha
zırlama komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Kemal Özçoban'a isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazdı suçların dışında kaldığı anlaşıl
dı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın îçtüzükün İSO nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine ar/olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
.Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon 

Başkam 
İstanbul 

F. II. Demircili 
Kâtip 
îçel 

Sözcü 
Konya 

./»'. AI ab en ı 

Ağrı 
C. Yardımcı 

Amasya 
/ . Olgaç 
Ankara 
R. Eren 
Ankara 

/ / . Ş. İnce 
(Joruh 

M. (Ivney 
Diyarbakır 

/'. A. I pisi; ender 
Elâzığ 

//. A. Yön ey 
Erzurum 
E. Karan 
İstanbul 

. I. M aslı os 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

.)(. Obuz 
Manisa 

)[. Tümay 
Seyhan 

Dr. S. Serce 
Sivas 

/. Dizdar 
Toka d 

//. ÖL-cren 
Yozgad 

N. Ü. Alcı/ı 

Ankara 
O. Ş. Çiçehdacj 

Ankara 
O. T. îltehiu 

Balıkesir 
• V. A sena 

Çorum 
//. Ortakcıoğ/u 

Edirne 
M. Ene/inihı 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

İstanbul 
M. Beni; er 

Kars 
L. A İniz it m 

Konya 
T. KozbeU 
Kütahya 

S. ,S'. Xa.suhoğlu 
M.ardin 

.1/. A". Boran 
Sivas 

E. Damalı 
Tekirdağ 

/. / / . Alyüz 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
Zonguldak 

Y. M. Alakant 

( S. Sayısı : 122 
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S, Sayısi: 123 
Edirne Milletvekili Hasan Osma'nın, milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırlıması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /151) 

Başbakanlık 21.11.1951 \ 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü <• ' ' ( 

özd No. 6/2 - 601, 6-613 ' _ ' " ' v ••• 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

îş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ait bordroları, tebliğe rağmen îşçi Sigortaları Kurumuna ver
mediği ihbar olunan Edirne Milletvekili Hasan Osma hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 12 . I I . 1951 tarih ve 10/72 sa
yılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş. U. Md.) 12 . I I . 1951 tarih ve 10/72 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Edirne C. Savcılığından alman 30 .1 .1951 tarihli yazıda; 
îş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ait bordroları, tebliğe rağmen îşçi Sigortaları •Kurumuna ver

mediği ihbar olunan Edirne Milletvekili Hasan Osma hakkında 5417 sayılı Kanunun 26 nci maddesi
ne tevfikan takibat yapılmak üzere milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen îşçi Sigortaları İstanbul Şubesi Müdürlüğünün ihbar yazısı ile 
tebliğ ilmühaberi, Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı 
olarak saygı ile sunulur. 

- • • ' Adalet Bakanı 
. • ' * • - • - • ' - • • * • ' • > • ' • • H- Özyörük 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B, il/. M. 
Anayasa ve, Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas.No. 3/151 
Karar No. 12 

Yüksek Baskanlğa 

îş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ait bor
droları, tebliğe rağmen İşçi Sigortaları Kuru
muna vermediğinden dolayı suçlu sanılan Edir
ne Milletvekili Hasan Osma'nın milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlığın 6/613 sayı ve 21 . I I . 1951 ta
rihli yazısı ile ilişiği dosya, Karma Komisyo
numuza havale edilmekle konunun incelenmesi 
ve sonuca ^Övo raporunun yazılması için, İçtü
züğün 178 nci maddesi gereğince adçekme su
retiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi 
edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda : Hazırlanan rapor ve konuya ait dos
ya Karma Komisyonumuzca da incelenip görü
şüldükten sonra, adı geçen Hasan Osma'ya is
nat olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon 

Başkanı 
İstanbul 

F. II. Demircili 
Kâtip 
Icel 

Sözcü 
Konya 

R. Alabay 

Ağrı 
C. Yardımcı 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 
7?. Eren, 
Ankara 

ir. S. înet 
Çoruh 

.1/. Güney 
Diyarbakır 

F. Al pisi-ender 
Elâzığ 

11. A. YÖney 
Erzurum 
E. Karan 

İstanbul 
.1. Moslıos 

Kars 
A. Çetin 
Konya 

il/. Obuz 
Manisa 

.1/. Tümay 

Seyhan 
Dr. S. Serçe, 

Sivas 
/. Dizdar 
Tokad 

II. Ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Aletli 

13 . IV . 1951 

Ankara 
O. 8. Çiçekdağ 

Ankara 
O. T. İltekin 

^alıkesir 
V. A sena 
Çorum 

77. Ortakcıoğlu 
Edirne 

M.'Engin ün 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
İstanbul 

M. Benker 

Kars 
1. Aküziim 

Konya 
T. Kozbek 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Mardin 

M. K. Boran 

Sivas 
E. Damak 

Tekirdağ 
/ . II. Akyüz 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Zonguldak 
Y. M. Alakant 

( S. Sayısı : 123 ) 



S; Sayısı: |24 
İzmir Milletvekili Sadık Giz'in, milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-

misyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /159) 

T.C. 
Başbakanlık i 15 . III . 1951 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü , 
Özel No : 6/2 - 933, 6-952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi olarak idare etliği Tire 38 plâka sayılı ; hususi .otomobilini 
Bahaettin özdemirci'ye çarptırmak suretiyle adı geçenin sol elinin dördüncü parmağının ziyama 
ve iki ay iş ve gücünden kalacak derecede yaralanmasına sebebiyet vermekten dolayı îzmir Milletve
kili SacVk Giz hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üze-». 
re Adalet Bakanlığından alman 5 . I I I . 1951 tarih ve 18/59 sayılı tezkere örneği ile -eklerinin 
bağlı (olarak sunulduğunu kaygılarımla arzederim. . . :, 

Başbakan 
; . , ; , A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza işleri Genel Müdürlüğü) 5 . I I I . 1951 tarih ve 18/59 sayılı tezkeresi 
ömegidiı 

' - ' - . . • < . Yüksek Başbakanlığa • ; ! 

İzmir O. Savcılığından, alman 15 . I I . 1951 tarihli yazıda; 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi olarak, idare ettiği Tire 58 plâka sayılı hususi otomobilini 

Bahaettin özdemirci'ye çarptırmak suretiyle mumaileyhin sol el 4 ncü parmağının zıyaına ve iki ay 
iş ve gücünden kalacak derecede yaralanmasma sebebiyet vermekten sanık îznlir 'Milletvekili Sadık 
Cüz hakkmda takibat icrası için milletvekilliği dokunulmazlığının, kaldırılması istenmiştir" 

Merzkûr olaya ait olup adı geçen savcılıktan gönderilen hazırlık soruşturması kâğıtları, Anayasa
nın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifası için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulur.. 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kundan Karma Komisyon 
Esas No. 3/159 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi olarak 
idare ettiği - Tire 38 plâka sayılı hususi otomo
bilini Bahattin Özdemirci'ye çarptırmak su
retiyle adı geçenin sol elinin dördüncü parma
ğının ziyama ve iki ay iş ve gücünden kala
cak derecede yaralanmasına sebebiyet vermek
ten dolayı suçlu sanılan îzmir Milletvekili Sa
dık Giz'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/952 
sayı ve 15 . I I I . 1951 tarihli yazısı ile ilişiği 
dosya, karma komisyonumuza havale edilmek
le konunun incelenmesi ve sonuca göre raporu
nun yazılması için, Içtüzükün 178 nci maddesi 
gereğince ad çekme suretiyle ayrılan hazırlama 
komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Sadık Giz'e isnat olu
nan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma. 
ve yargılamanın Içtüzükün 180 nci maddesi 
gereğince dönem sonuna bırakılmasına oy bir
liği ile karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine ârzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon 

Başkanı Sözcü 
İstanbul Konya 

F. H. Demirelli R. Alabay 

13 . IV . 1951 

Kâtip 
îçel 

Amasya 
/ . Olgaç 
Ankara 

R. Eren 
Ankara 

II. §. İnce 
Çoruh 

.1/. Güney 
Diyarbakır 

/''. Alpiskender 
Elâzığ 

II. A. Yön ey 
Erzurum 
E. Karan 
İstanbul 

A. Moshos 
Kars 

,1. Çetin 
Konya 

M. Obuz 
Manisa 

Al. Tümay 
Seyhan 

Dr. S. Serçe 
Sivas 

/. Dizdar 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

Ar. Ü. Alalı 

Ağrı 
G. Yardımcı 

Ankara 
0. Ş. Çiçekdağ 

Ankara 
0. T. lltekin 

Balıkesir 
V. A sen a 
Çorum 

/ / . Ortakcıoğlu 
Edirne 

M. Enginim 
Erzincan 

S. Sağıreğlu 
istanbul 

M. Benker 
Kars 

L. Aküzüm 
Konya 

T. Kozbefr 
Kütahya ' 

<Sf. S. Nasuhoğh 
Mardin 

M. K. Boran 
Sivas 

E. Damah 
Tekirdağ 

/. II. Akyüz 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
Zonguldak 

Y. M. Alakant 

m*m 

(.S. Sayısı : 124 ) 



S. Sayısı: 130 
Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /135) 

T. C. 
Başbakanlık 23 .1.1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü A 

Özel No. 6/2-121,6-220 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen tarafından yazılan ve Cumhurbaşkanının şahsına karşı edep 
ve hürmete münafi bir mahiyet taşıyan mektup Ankara'da çıkan Ulus Gazetesinin 27 . X . 1950 ve 
Kudret Gazetesinin 29 . X . 1950 tarihli nüshalarında yayınlanmış olduğundan mezkûr gazetelerin 
yazı işlemi fiilen idare edenler hakkında âmme dâvasının açıldığı cihetle mektubu yazan Diyar
bakır Milletvekili Nâzım önen hakkında da kovuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 8 .1 .1951 
tarih ve 1/10 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederinı. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İşleri Umum Müdürlüğünün) 8.1.1951 tarih ve 1/10 sayılı tezkeresi 
örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından alman 30 . X I . 1950 tarihli yazıda; *" 
Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen tarafından yazılan ve Sayın Cumhurbaşkanının şahsına 

karşı edep ve hürmete münafi bir malhiyet taşıyan mektup Ankara'da çıkan Ulus Gazetesinin 27 . X . 
1950 ve Kudret Gazetesinin 29 . X . 1950 tarihli nüshalarında yaınlanmış. olduğundan, mezkûr 

.gazetelerin yazı işlerini fiilen idare edenler hak kında Bakanlığımızca verilen izne binaen Türk 
Ceza Kanununun 158 nci maddesinin son fıkrasına tevfikan âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve 
mektubu yazan Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen- hakkında da aynı suçtan dolayı kovuşturma 
yapılmak üzere milletvekiliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Sözü geçen gazetelerle, mesulleri hakkında âmme dâvasının açıldığına dair Ankara Cumhuri
yet Savcılığından düzenlenen 30 . X I . 1950 tarihli iddianamenin bir nüshası bağlı olarak sunul
muştur. 

Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken işlemin yapılmasına müsaade buyurulma-
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 
' . • • ' • A : . H. özyöruk i 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T.B.M..M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/135 

Karar No. 7 

13 . IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen tarafın
dan yazılan ve Cumhurbaşkanının, şahsına karşı 
edep ve hürmete münafi bir mahiyet taşıyan 
mektup Ankara'da çıkan Ulus Gazetesinin 27 . 
X . 1950 ve Kudret Gazetesinin 29 . X . 1950 

tarihli nüshalarında yayınlanmış olduğundan 
mezkûr gazetelerin yazı işlerini fiilen idare eden
ler hakkında âmme dâvasının açıldığı cihetle 
mektubu yazmasından dolayı suçlu sanılan Di
yarbakır Milletvekili Nâzmı önen'in Milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlığın 6/320 sayı ve 23 . I . 1951 tarihli 
yazısı ile ilişiği dosya', Karma Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca 
göre raporunun yazılması için İçtüzüğün^ 178 
nci maddesi gereğince adçekme suretiyle ayrı
lan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından, yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor konuya ait dosya Kar
ma Komisyonumuzca da incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Nâzım önuen'e isnadolunan su
çun Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazı
lı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün- 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna-bırakılmasına oy birliği ile 
karar verildi 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon 

Başkanı. Sözcü 
İstanbul Konya 

F. H. Demircili R. Alabay 

Kâtip 
îçel 

Amasya1 

/. Olgaç 
Ankara 

/?. Eren 
Ankara 

/ / . Ş. İnce 
Çoruh 

M. Güney 
Diyarbakır 

F: Alpiskender 
Elâzığ 

/ / . A. Yöney 
Erzurum 
E. Karan 
İstanbul 

A. Moshos 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

M. Obuz 
Manisa 

M.' Tümay 
Seyhan 

Dr. S. S&rçe 
Sivas ' 

/ . Dizdar 
Tokad 

H. Ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alcıh 

Ağrı 
C. Yardımoı 

Ankara 
O. §. Çiçekdağ 

Ankara 
O. T. îltekin 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Edirne 
M. Enginün 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

istanbul 
M. Benker 

Kars 
L. Alcdizüm 

Konya 
T. Kozbek 
Kütahya 

S. S. Nasıchoğlu 
Mardin 

M. K. Boran 
Sivas 

E. Damalı 
Tekirdağ 

/ . II. Akyüz 
Trabzon 

F. A. Barutçu* 
Zonguldak 

Y. M. Alakant 

( S. Sayısı ; 130 ) 



S. Sayısı: 131 
Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın, Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 28 nci mad
desinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki geçici madde eklenmesine da
ir olan 5621 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek

lifi ve Tarım ve Ticaret Komisyonları raporları (2 /20) 

r " " ~ Yüksek Başkanlığa - ,<M«>p » M « - ' * ! - ! * p 

Afyon mahsulünün Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından mubayaası için Halk Partisi Hükümeti 
tarafından seçim arifesinde çıkarılmış olan 23 . I I I . 1950 tarih ve 5621 sayılı Kanun: Afyon müs-
tahsılları ve bilhassa daha fazla köylü müstahsil vatandaşları zarardide etmektedir. 

Şöyle ki : 
1. Adı geçen 5621 numaralı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci madde

lerine göre dahilde paralı veya parasız başkasına devri, alım ve satımı memnu .olduğundan müstah- • 
sil lar yakın ve uzak köylerinden yarım kilo, 1 - 2 kilo az miktardaki afyonlarını clahi bucak ve ilce 
merkezlerine kadar getirip saatlerce ve günlerce Ofis veya Ziraat Bankaları alım şubeleri önünde 
beklemek zorunda kalacaklardır. Bu suretle vaktinin bir çiftçi için en kıymetli olduğa bir mevsimde 
bir iki gün vaktini kaybetmekle beraber afyon bedelinden en az 5 - 10 lirasını da şehir dâhilinde 
zaruri olarak han, hamam ve saire gibi yerlere sarf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Şu hale na
zaran hem vaktinden, hem köydeki işinden kaybetmiş ve hem de üstelik afyon bedelinin tamamı ye
dine geçmemiş olmak suretiyle çeşitli zararlara ve zahmetlere girmiş olacaktır. 

2. Müstahsıllarımızm % 90 ı fakir olduğundan kışın ve bahara doğru yiyecek ve içecekleri 
bitenler ilk yetişmekte olan afyon mahsulü için tanıdık tüccarlardan avans almak suretiyle ihti
yaçlarını temin cdegelmekte idiler. Bu defa bu kanuna göre alım ve satımı menedilmiş ve Ofisçe de 
avans verilmemiş olduğundan çiftçilerimiz kış sonunda ve bahar geldiğinde ihtiyacını giderecek 
avanstan da mahrum kalmış olmakla sıkıntıları bir kat daha artırılmış olacaktır. 

3. Çiftçi vatandaşlarımızdan bir kısmı da hasat mevsimi gel inciye-kadar ihtiyacı olmasa bile 
mahsulünü sulama, çapa ve çizme işlerinde ve ilk evvel yetişen arpa mahsûlünü biçmek için nakdî 
mevcudu olmadığından ilk tönce yetişecek olan afyon mahsulüne karşılık aldığı avans ile ameliyat 
işlerini temin ve tedvir cdegelmekte idi. Bu kanunla • içerde alım ve satım menedildiğine göre bu 
mahsulüne karşılık avans alamıyacağı için afyon maliyetinde çok müşkül duruma düşmüş ola
caktır. 

4. Tüccar vatandaşlarımızdan malî durumları orta veya zayıf olanlardan esnaf kısmı da mem
lekette başkaca geniş ve mütenevvi ticaret sahaları olmadığından öteden beri afyon alış verişini 
yapmak ve kiloda 25 kuruşa kadar kanaat eden \ e bununla devir suretiyle çoluk ve çocuğunun 
nafakalarını ve Hükümete olan vergi ve sair mükellefiyetlerini temin edegelmekte iken bu kanunla 
adı geçen vatandaşlarda bu mahsulün bahşettiği (Birçok • mihnet ve meşekkatler karşılığı) olan 
faydadan mahrum bırakılmış olmaktadırlar. 

Şöyleki: Vatanın her türlü acı ve tatlı teklif a tını seve seve omuzlarına yüklenmiş, hiçbir tekli-
fattan istisna tutulmıyan mutavassıt vatandaşlar alım ve satım işini meslek edinmiş olmakla 
bir t&Tsftan müstahsil vatandaşları şehirlere kadar gitmemek, iş ve gücünden geri kalmamak, 
afyonunu.ayağında veya şehirde değeri fiyatına almak suretiyle hem köylü müstahsıllarımıza 
bir kolaylık temin ediliyor diğer taraftan da her müstahsımn teker teker birer ikişer kilo veya 
daha fa?1 a afyon almak için birçok zahmetlere giriftar olan Ofis veya Banka şubelerine toptan 
afyon teslim etmek suretiyle Ofisi ve Bankayı üzücü kırtasiyecilikten kurtarmakla zaman ve ko
laylık temin ederek bu memleket hizmetine ofise ve vatandaşa yardımcı vazifesi görüyordu. Bu
nun içerisinden afyonun evsafını hakkiyle takdir ve tâyin edemiyeıüer ise üstelik zarar da görü-
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yorlardı. Fakat bu kısım vatandaşların zararı karşılığında kazanan ve ofisten daha fazla fark 
alan ise müstahsil vatadaş oluyordu. 

5. Şu iki hale göre memlekette vatandaş kalkındırmak, işsizlere iş bulmak, esaslı umdeleri
mizden olduğu halde bu kanunla aradan bir kısım vatandaşı tasfiye etmekle serbest ticaret usu
lüne riayetten ayrılmış, inhisarcılık zihniyetine saplanmış oluyoruz. Gerçi bu kanun şimdiki De
mokrat Hükümetimiz zamanında çıkarılmış bir kanun değilse de Halk Partisi Hükümetlerinin 
milletimizin durumlarını düşünmeden,, kanunların memlekette fertler ve sınıflar üzerinde yapa
cağı iyu veya kötü neticeleri naraza almadan yapmış oldukları birçok sakat kanunlar gibi bu kanunun 
da mâruz şekilde vatandaşları zarara giriftar eden sakat tarafı meydandadır. Binaenaleyh, Halk 
Partisinin yanlış ve noksan mülâhaza ile masa başında çıkarmış olduğu kanunu; Hükümetimizin 
tatbik sahasına koymakla günahı kendi üzerine almaması ve tezelden ivedilikle bu kanunu göz
den geçirerek diğer sahalarda olduğu gibi vatandaşları memnun edici bir surette kanunun 
tadili cihetine gidilmesi bir zaruret halini almıştır. 

6. Halk Partisi Hükümetleri: Güya köylü müstahsılları himaye edeceği perdesi arkasında 
madrabazlar diye tavsif ettiği mutavassıt tüccar Türk vatandaşları aradan çıkarmak, serbest ti
caretten mahrum bırakmak için âdeta hasım gözü ile bakar ve o ruhla kanun çıkarırlardı. 

Halbuki; her sahada mahsullerimizin kıymetini artırmaya hizmetleri dokunan ufak tüccar sı
nıflarına da vatanda haiz olduğu mevkiinin verilmesi lâzımdır. 

7. Bu kanun: Edindiğimiz kanaate ve tahminlerimize göre kaçakçılığı önlemek maksadına 
matuf olarak çıkarılmış ise; kaçakçılığı önler bir durumda olmadığından matlup olan gayeye de 
varılmamış oluyor. Çünkü; istihsal edilecek afyonun her tarlada tesbitine imkân olmamakla bera
ber alman tedbir noksandır. Kaçakçı bir iki lira fark verdiği takdirde nerede olsa istediği afyo
nu tedarik edebilir. Evvelce de bu şekil tedbir ittihaz edilmiş ise de müspet netice vermediğinden 
sarfınazar edilmişti. En ziyade Hükümetimizin kaçakçılığı önlemek için her şeyden evvel gümrük
lerde ve hudutlarda sıkı tedbir alması ve afyon ekim mmtakası olmıyan Şark ve Cenup hudutla-
rımızdaki mmtakalara afyonun şevkini yasak etmekle ve o nııntakalarda sıkı tedbir almakla daha 
iyi maksada hizmet edilmiş olacağı pek tabiîdir. 

8. İşbu kanunun doğurduğu zorluk daha şimdiden birçok şikâyetlerle meydana çıkmış olduğun
dan, bu şikâyetleri bir dereceye kadar önlemek ve zorluğu giderebilmek için Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı 19 . VI . 1950 tarihli tezkereye ek olarak bir tamim ve tebliğ neşretmiş,ise de bu tamim 
bir taraftan kolaylık temin edeyim derken diğer taraftan yine ve yeni zorluklar ihdasına meydan 
vermektedir. Şöyle ki : Köylünün teker teker cüzi bir afyonu şehire getirmek zahmetine katlanma
ması için köy muhtarlarından, noterden veya sulh hâkimlerinden alınacak vekâletnamelerle afyo
nun teslimi tamimde gösteriliyor ise de; ayrı ayrı teslim etmek, vekâletname yaptırmak gibi me
rasim ve kırtasiyecilikle külfet çoğaltılmış oluyor. 

9. Bu kanun; aynı zamanda müstahsili eksperin bilgisine ve vicdanına terketmiş oluyor k i ; 
Eksper kendisi zarar görmeyip bilâkis takdir almak için, yahut şahsi hislerine mağlûp olarak 
veya bilgisizliği yüzünden afyon sahibinin afyonu istediği sınıfta alarak afyon sahiplerinden. bir 
kısmım zararlandırmış olacaktır. Evvelce böyle bir hale mâruz kalan müstahsil afyonda ihtisası 
olan diğer bir tüccara daha fazlaya satabiliyordu. Ve bu suretle zarardan kurtulup 
mahsulünün değerini artırabiliyordu. Halbuki; bu defa bu kanunla başka kimseye 
satamıyacağma göre mahsulünün kıymetini daha düşük olarak müstahsil eline geçirmiş olacaktır 
ki ; bu da müstahsillerin aleyhine ve zararına bir hareketten başka bir şey değildir. Ve müstahsili 
kalkındırmayı temin, inhisarcılık zihniyetini izale ve kırtasiyeciliği kaldırmak, ticarette serbest
liği temin gibi prensiplere aykırıdır. 

Binaenaleyh; zarar ve fenalıkları önlemek ve her sınıf vatandaşlara kolaylığı ve refahı temin 
maksadiyle ilişik olarak arz ve teklif ettiğim kanun tasarısının Kamutaya sunulmasına yüksek 
müsaadenizi arzederim. ' ; • 

Saygılarımla. Afyon Milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı 
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Tfcrim Komisyonu raporu 

T.B. M, M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 2/20 
Karar No. 4 

11 . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba-
şmın Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 28 nci mad
desinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki geçi
ci madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında olup Ko
misyonumuza havale buyurulan 3 . VII . 1950 
tarih ve 2/20 esas kayıt numaralı Kanun tek
lifi Komisyonumuzun 11 . VII . 1950 tarih
lerinde Ekonomi, Ticaret, Tarım ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıkları mümessillerinin 
iştirakiyle üç birleşimde tetkik edilerek aşa
ğıda yazılı karara varılmıştır. 

1. Haşhaş ziraati; sakızı ile memlekete 
yılda 7 milyon raddesinde bir döviz getirmekte 
ve tohumu ile aşağı yukarı aynı nispette bir 
memba temin etmekte ve bu ziraati yapan vilâ
yetlerin diğer ziraatleri üzerinde müspet tesir
ler icra etmekte, aynı zamanda afyonlarımız 
bilhassa tıpda istimal suretiyle beşeriyete hiz
met etmektedir. Haşhaş ziraatinin zapturapt 
altına alınması, afyon kaçakçılığının önlenme
si bakımından şimdiye kadar tedvin olunan 
mevzuat kâfi derecede değildir. 

Dünyanın ihtiyacı olan 400 - 450 ton Dro-
gist afyonun % 52 - 54 ünün afyonlarımızla 
karşılanması beynelmilel konseyce karar altına 
alınmıştır. Binaenaleyh, beynelmilel hususi bir 
ehemmiyeti haiz olan haşhaş ziraati ve afyon 
istihsal ve ihracının daha müemmen bir şekle 
bağlanması kaçakçılığın önüne geçilmesi için 
daha şiddetli cezai müeyyideler vazedilmesi 
bu döviz kaynağımızın sekteye uğratılmaması 
için çok gerekli görülmüştür. Binaenaleyh : 

1951» Martına kadar Meclise tevdi edilmek 
üzere Hükümetçe bir kanun tasarısının hazırla
narak Yüksek Meclise tevdi buyurulriıasının mas
lahata daha uygun olacağı; 

2. Halen istihsal edilip satışına başlanmış 
olan afyonun, müstahsılları veya vekilleri tara
fından Toprak Mahsulleri teşkilâtına satışında 
kendilerine mümkün olan kolaylığın gösterilmesi 
neticesine varılmış ve bu teklifin reddi kararlaş
tırılmıştır. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Komisyonu Başkan 
Bursa 

S. Herkmen 
Kâtip 
Niğde 

/-'. Köşkeroğlu 

Afyon K. 
S. Torfilli 

Balıkesir 
M. E mir oğlu 

Denizli 
R. Tavashoğlu 

îçel 
8. înankur 

Kayseri 
E. Develioğlu 

İmzada bulunamadı 
Kırklareli 

M. Erbil 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
Z. Akçah 
Tekirdağ 
Ş. Mocan 

ı Bu rapor sözcüsü 
Bursa 

S. Herkmen 

Afyon K. 
A. Güler 

İmzada bulunamadı 
Antalya 

A. Tekelioğhı 
Balıkesir 

A. Kocabıy/ıkoğlu 
Gazianteb 

S. Ünlü 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
M. Aldemir 

Kayseri 
M. özdemir 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Seyhan 
T. Coşkun 
Gazianteb 
E. Cenani 

imzada bulunamadı 
Seyhan 

M. Kibar oğlu 
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T. B.M.M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 2/20 
Karar No. 20 

Yüksek 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı 'nm, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve 28 nci mad
desinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki geçici 
madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında Meclis 
Başkanlığına takdim edilmiş olan kanun teklifi 
havale buyurulan Komisyonumuzda, Adalet, 
Ekonomi ve Ticaret, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Tarım Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle 
müzakeresine başlanılmış ve mevzuun ehemmi
yeti bakımından etrafiyle tetkika tâbi tutulma
sını icap ettirdiği ileri sürülerek bu husus için 
tâli bir komisyon teşkili lüzumu hakkındaki 
teklif muvafık görülmüş ve seçilen heyete evrak 
tevdi edilmişti. 

Tâli komisyonun, ana komisyonda tebellür 
eden temayül dâhilinde, tatbikatını yaptıktan 
sonra hazırladığı rapor üzerinde Komisyonu
muz Bakanlıklar temsilcilerinin de iştiraki ile 
tekrar müzakerelerde bulunmuş ve Komisyonu
muzca 3491 sayılı Kanunun, afyon işlerine ait 
G, 18, 27 nci maddelerinde, 5621 sayılı Kanunla 
yapılan değişikliklerin tatbikatta bâzı kifayet
siz tarafları görülmüştür. Bu kifayetsizlik aşa
ğıdaki noktalarda toplanmaktadır. 

1. a) 6 nci madde ile memleket dâhilinde 
afyon ticaretinin Devlet Tekeline alınmış olma
s ı ; mahdut miktardaki mallarını şehirlerde bu
lunan ofis veya T. C. Ziraat Bankası teşkilâtına 
getirip satmak mecburiyetinde kalan köylüle
rin işlerini aksatmakta ve cüzi dahi olsa bunla
rın masraf yapmalarını mucip olmaktadır. 

b) Mallarını doğrudan doğruya Ofis veya 
T. C. Ziraat Bankası teşkilâtına satmak mecbu
riyetinde tutulmaları araya mutavassıtların gir
mesi ile" müstahsıla sağlanabilecek olan kredi im
kânlarını ve diğer kolaylıkları kısmen bertaraf 
etmektedir. 

2. İstihsalden evvel tanzim ve ilgili teşek
küllere tevdi edilen beyannameler; evvelden ya
pılan tahminlerle fiilen elde edilen afyon mik-

( S . Saj 

13 .IV . 1951 

Başkanlığa 

tarlarmın tamamen müsavi olmasına maddeten 
imkân bulunmadığından, ihtiyaca cevap vermek
ten uzak kalmaktadır. 

3. Ofis alım teşkilâtının köye kadar götü
rülmesi bu işin hacmiyle mütenasip olmıyan bü
yük masraflara ihtiyaç göstereceği gibi böyle bir 
teşkilât kurulsa dahi ihtiyar" edilecek masraflar 
binnetice alım fiyatlarına tesir ederek müstahsil 
aleyhine tecelli edecektir. 

4. 5621 sayılı Kanunun neşriyle tatbikata 
geçilmesi arasmda pek az zaman kalmış olması 
itibariyle bu kanunla tâyin edilen âzami teslim 
tarihinden sonra bâzı kimselerin elinde bir mik
tar afyon kalmış olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu sebeplerle bir taraftan -müstahsilin malını 
daha rahat satabilmesini temine^ hareketi sıkı 
kontrola tâbi, bir mutavassıt sınıftan da fayda
lanılması, 

Diğer taraftan beyannamelerin malın istih
salini müteakip verilmesi usulünü ikame ederek 
kaçakçılık imkânlarını asgari hadde indirmek su
retiyle uyuşturucu maddelerin murakabesi ko
nusunda katılmış olduğumuz Milletlerarası sos
yal çalışmalara daha müessir yardımda bulunul
ması için: 

1. 6 nci maddenin 1 nci fıkrasının sonun
daki «ham afyon memleket içindeki ticareti tek
el altındadır» hükmünün, Ofisin evvelden vesi
ka vereceği mahallî mutavassıtların mustah-
sıldan afyon toplamalarına ve topladıkları af
yonları o mahaldeki Ofis veya Ofis namına ha
reket eden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
teşkilâtına satabilmelerine ve teslim müddeti
nin Eylül sonuna kadar uzatılmasına imkân ve
recek surette tadili; 

2. 6 nci maddede yapılan değişiklikle mus-
tahsıllardan başka mahallî toplayıcılar da Ofise 
veya onun adına alıma yetkili teşkilâta afyon 
satabileceklerinden 7 nci maddenin, son fıkra
sının son cümlesindeki (mustahsıllar) kelimesi- . 
nin (satıcılar) olarak değiştirilmesi; 

3. 18 nci maddedeki, istihsa'lden evvel tan
zim edilen ve yukarda tebarüz ettirildiği gibi 
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bir borçlandırmaya esas ve kontrole medar ol-
mıyan beyannameler yerine istihsali mütaakıp 
tanzim edilecek ve afyonun tarladan itibaren 
Ofisin eline geçeceği ana kadar hareketini kon
trole tâbi tutan bir beyanname ihdas edilmesi; 

4. Ceza müeyyidelerinin 6 ncı ve 18 nci 
maddelerde yapılan değişikliklere göre ayarlı-
yan ve eskisine nazaran şiddetlendiren hüküm
lerin konulması; 

5. Bâzı kimselerin elinde kaldığı tahmin 
olunan afyonların Ofisçe satın alınmasını sağla
mak maksadiyle bu 'afyonların teslimine imkân 
veren bir geçici maddenin ilâvesi, uygun gö
rülmüş ve kanun teklifi bu esaslar dairesinde 
Komisyonumuzca, tadilen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Yüksek Kamutayın tas
vibine arzedilmek üzere Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 
Ticaret Komisyonu Balkanı Sözcü 

Erzurum Balıkesir 
8. Başak E. Güreli 

' Kâtip 
Ankara 

8. Benli 
Afyon K. 

O. Yiğitbaşı 
Ankara 

77. - Bulgurlu 

izmir 
T. Gürerk 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 

Şl- Kerimzade 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Alkin 

Maraş 
R. öksüz 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

77. Yüksel 

Afyon K. 
S. Kerman 

Amasya 
77. Koray 
İstanbul 

B, N. Göknil 
İmzada bulunamadı 

Kars 
F. Aktaş 

Kocaeli 
- E^ Alican 

Kütahya 
A. Kavujncu 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

C. Zamangil 

AFYON KARAHİSAR MİLLETVEKİLİ GAZİ 
YİĞİTBAŞI 'NIN TEKLİFİ 

23 . 777 . 1950 tarih ve 5621 sayılı Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin kal

dırılması ve tadili hakkında Kanun tasarısı 

1. — 23 . I I I . 1950 tarih vo 5621 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

A) Ham afyon, tıbbî afyon ve bunların 
müstahzarlarının; morfin ve bütün-millilerinin; 
morfinin uzvi asitlerle veya alkol cezirleri ile 
birleşmesinden mütevellit bütün eterlerinin ve 
bunların millilerinin; koka yaprağı, hamkokain, 
kokain ekgonin ve kropokokain ile bütün milli
lerinin % 20 den fazla morfin ve millilerinin 
ve % 0,10 dan fazla kokain ve millilerini muh
tevi bütün müstahzarların: (Eucodal) Dihyd-
rooxycodeinone (Dicodide) Dihydrocodeinone, 
(Dilaudide) Dihydronorphinone (Acedicone) 
Acetylodemethylodihydrothebaine veya Acety-
lodıhydrocodeirono ve bunların kimyevi terkip
lerinde bulunan maddelerle bu maddelerin Eko
nomi ve Ticaret1 ye Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarınca tâyin olunacak müstahzarları
nın imal, ithal ve ihracı Devlet Tekeli altında
dır, 

B) 1 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
(Ağustos) yerine (Eylül) kelimesi konmak su-
retiylo tâdil edilmiştir. 

2. —• 5621 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
B fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri şu suretle tadil 
edilmiştir. 

B) 1 : İstihsal etmek veya satmalmak sure
tiyle yedinde, afyonları olanlar afyonunu Eylül 
sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisine veya 
adına hareket eden teşkilâta satmamak teslim 
etmemek, 

2 : Ham afyonu satış tarihlerinden sonra 
saklamak veya başka bir yerde bulundurmak. 

3. — 5621 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desindeki müddet sonu Eylül ayı sonu olarak 
itibar edilmiştir. 

4. — Bu kanun kabul ve neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

5. —;vBu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

( S . Sayısı: 131ı). 



TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

3491 sayılı Kammırn bâzı maddelerini tadil 
eden 5621 sayılı Kamınım tadili hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — 5621 sayılı Kanunun 1 nci mad
desiyle değiştirilen 3491 sayılı Kanunun. 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Ham afyon, tıbbi afyon ve bun
ların müstahzarlarının; morfin ve bütün milli
lerinin; morfinin uzvi asitlerle veya alkol ee-
zirleriyle birleşmesinden mütevellit bütün eter
lerinin ve bunların millilerinin; koka yaprağı, 
ham kokain, kokain, ekgonin ve tropokokain 
ile bütün millilerinin, % 020 den fazla morfin 
ve millilerini ve % 010 dan fazla kokain ve 
millilerini muhtevi bütün müstahzarların. : 
(Eucodal) . 

Dihydrooxycodeinone, (Dieodide) Dihydro-
codeinone, (Dilaudide) Dihydromorphinone, 
(Acedicone) (Acetilodemethylodihydrotheba-
ine veya Acetilodihydroeodeinöne ve bunların 
kimyevi terkiplerinde bulunan maddelerle bu 
maddelerin Ekonomi ve Ticaret ve Sağlık ve 
sosyal Yardım Bakanlıklarınca tâyin olunacak 
müstahzarlarının imal, ithal ve ihracı ve aşa
ğıdaki hükümler mahfuz kalmak şartiyle ham 
afyonun memleket içindeki ticareti Devlet Te
keli altındadır. 

Kullanılmasından mazarrat hâsıl olduğu ve 
« Toxicomanie » yaptığı fennî süette tesbit edi
len yukarıki fıkrada yazılı cisimlere benzer di
ğer tabiî ve sentetik maddelerde Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu tekel mevzuuna sokulabilir. 

Müstahsıllar ve bunlardan satın alanlar elle
rindeki ham afyonları istihsal edildikleri il hu
dutları içindeki Toprak Mahsulleri Ofisinin 
veya adına hareket etmeye yetkili teşkilâtın alım 
yerlerinden birisine o yılın Eylül ayı sonuna ka
dar teslim etmeye mecburdurlar. Şu kadar ki 
müstahsıllar il hududu ile mukayyet olmaksızın 
coğrafi durum ve iktisadi münasebetler, bakı
mından en yakın teşkilâta da teslim edebilirler. 

Ofise satmak üzere müstahsıldan afyon sa
tın almak istiyenler, bü işe başlamadan evıvel 
mahallî Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun 
adına harekete yetkili teşkilâta, evvelce kaçak
çılıktan mahkûmiyeti olmadığını bildiren bir 
(beyanname ile, müracaat ederek bu işi yapabile

ceklerine dair bir vesika almaya ve bu vesikayı 
yetkililer tarafından her aranışında ibraza mec
burdurlar. Bu vesikalar yalnız verildikleri il hu
dudu dahilinde, verildiği yılın Eylül ayı sonuna 
kadar muteberdir. Bu vesikaların hâmilleri, 
müstahsıldan satın alacakları afyonları, Top
rak Malısulleri Ofisinden veya onun 'adına af
yon alımına yetkili teşkilâttan başkasına sata
mazlar ve sair suretlerle devredemezler. 

Bu vesikaları hâmil olanlardan 1918 sayılı 
Kanuna veya diğer; kaçakçılık kanunlarına tev
fikan mahkûm olanlara veya yukarıki fıkra ge
reğince verdikleri beyanname hilâfına kaçakçı
lığı sabit olanlara verilmiş vesikalar geri alın
makla beraber bu gibilere bir <3aha vesifoa veril
mez. 

Ham afyonun su veya sair her hangi bir 
madde ile tağşişi yasaktır. 

Kurumuş veya ezilmiş haşhaş kellelerinin ih
racı için, ithalâtçı memleketten verilecek ithal 
müsaadesinin ibrazı mukabilinde, 'Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından ihraç müsaadesi alın
ması lâzımdır. 

MADDE 2. — 5621 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle değiştirilen 3491 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — Ofisin uyuşturucu maddeler iş
leri şunlardır: 

A) Altıncı maddede yazılı tekeli işletmek; 
B) Satm aldığı afyonların ticari muamele

lerini ve satış işlerini yapmak ve bu hususta fay
dalı göreceği her türlü teşebbüs ve taahhütlere 
girmek; 

C) Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak 
haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin ıslahını 
sağlamaya çalışmak, satın alınacak afyonları tah
lil etmek, alınanları işliyerek yeniden tasnife 
tâbi tutmak, afyon standardizasyonunu temin 
etmek ve bu'hususlarda gereken yerlerde, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının tasvibi. ile, teşki
lât ve tesisler vücude getirmek; 

Ç) Dış piyasalar ihtiyaç ve fiyatlariyle 
yurt içindeki toprak ürünlerinin genel fiyat se
viyesini, istihsal ve stok durumunu, ofisin af-
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yon alımı ve satımı için yaptığı bütün masrafları 
ve bu muameleden doğması muhtemel riskleri 
göz önünde tutarak kâr sağlamayı düşünmeksi
zin müstahsil menfaatlerine uygun, vasıf ve mor
fin nispetlerine göre değişmek üzere, ham afyo
nun iç, alım fiyatlarının tâyini için, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı vasıtasiyle, Bakanlar Kurulu
na teklif yapmak; 

Bu fiyatlar Bakanlar Kurulunca tesbit ve Ma
yıs ayı içinde ilân olunur. 

Afyon alımları, tahlil veya ekspertiz yoliyle 
yapılır. Ekspertiz yoliyle alımlarda satı
cılar dilerse tahlil yoluna başvurulur. 

MADDE 3. — 5621 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle değiştirilen 3491 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi aşağıdaki şekilde. değiştirilmiştir.: 

Madde 18. — A) Haşaş ekilecek bölgelerle 
bu bölgelerden afyon sütü toplanmasına müsaade 
edilecekler, her yıl, zirai ve iktisadi icaplarla ih
racat imkânları göz önünde tutularak, Ekonomi 
ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken 
tesbit ve Bakanlar Kurulunca tasvip edildikten 
sonra en geç 1 Temmuz tarihine kadar ilân olu
nur. 

Bu bölgelerin dışında haşaş ekilmesi ve yal
nız tohumdan faydalanma için ekime izin verilen 
yerlerde başların çizilmesi ve afyon sütü toplan
ması yasaktır. 

Bu tarihe kadar ilân yapılmadıkça bir yıl ev
velki ilân hükümleri yürürlükte kalır. Ancak tes
bit ve ilân olunan yerlerde 2 yıl geçmeksizin tahdi
dat yapılamaz. Süs için ev bahçelerinde yetişti
rilen katmerli haşhaşlar bu hükmün dışındadır. 

Bu bölgelerde mahallin en büyük idare âmr-
leri haşaş ekimi ve afyon sütü toplama iş
lerini kontrol etmek ve bu maddenin birinci 
fıkfrasmda yazılı Bakanlar Kurulu kararının 
yürürlüğünü sağlamakla mükelleftirler. 

Ekime izin verilecek yerlerin tesbit ve ilâ
nında takip olunacak usullerle mahallî idare 
âmirlerinin murakabe görev ve yetkileri İç
işleri, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakan 
lıklarınca müştereken hazırlanacak esaslara gö
re tesbit olunur. 

B) Afyon müstahsılları afyonlarının tama
mını topladıktan itibaren üç gün zarfında iki 
nüsha beyanname doldurup imza veya mühürle
rini köy veya mahalle muhtarlıklarına tasdik 

ettirdikten sonra ellerinde bulundurmaya mec
burdurlar. 

Beyannamelerin ihtiva eylemesi gerekli ma
lûmat şunlardır: 

1. îl, ilce, bucak ve köy veya mahalle ismi, 
2. Müstahsilin, kendisinin, ana ve babası

nın ad ve soyadları, 
3. Haşaş ektikleri arazi miktarı (Dönüm 

olarak yazılır, yarım dönüme kadar olan küsur
lar hesaba katılmaz, yarım dönümden fazlası 
bir dönüm hesaplanır, bir dönüm bin metre mu
rabba ; arazi parçasıdır, 

4. Elcie ettikleri afyon miktarı (Kilogram 
olarak) 

5. O bölgenin ortalama normal istihsaline 
göre elde edilen afyon noksan olmuşsa bunun 
muhik sebepleri. 

Müstahsil afyonunu Ofisin veya onun adına 
' alıma .yetkili teşkilâtın alnıı yerine veya bir 
başkasına satarken bu beyannamenin birinci 
nüshasını beraber vermeye ve ikinci nüshasının 
altındaki kısmı satınalana, sarih adresini yaz
dırarak, imzalatıp yanında iki yıl muhafaza et
meye ye yetkili memurlar tarafından arandığı 
zaman göstermeye mecburdur. 

Mutavassıtlar afyon alırken beyannamesini 
de beraber istemeye ve Ofise veya onun adına 
alıma yetkili teşkilâta satıp teslim ederken bu 
beyanr. o meyi birlikte vermeye mecburdurlar. 

Ofis veya adına alıma yetkili teşkilâtça 
afyonu satıp teslim edene verilecek olan mak
buz bu kimseyi o miktar afyonun zimmetinden 
ibra eder. Bu makbuzların iki yıl müddetle 
saklanması ve yetkili memurlar tarafından 
arandığında gösterilmesi lâzımdır. 

Beyannameler Ofisçe bastırılıp idari ma-
kamlaı eli ile haşhaş ekimine ve afyon istihsa
line yc1 kili'mahallerin bütün köy ve mahalle 
ihtiyar heyetlerine istihsal mevsiminden evvel 
gönderilir. Afyon müstahsılları bunları bağlı 
oldukları ?ütıyar heyetlerinden parasız olarak 
alırlar. 

Bu beyannameler hiçbir harç ve resme tâbi 
değildir. 

MADDE 4. - 4 
maddesi ile .değişt 
27 nci maddesi 

5621 sayılı Kanunun,4 ncü 
irilen 3491 sayılı Kanunun 

aşağıdaki sekide değştirilmiştir: 

Madde 27. — 
şmda haşaş 

A) îzin verilen bölgeler dı-
ekdnlerden bir dönüme kadar 30 
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lira, fazlası.için de-beher dönüm için 30 lira 
ağır para cezası alınır. Bu haşaşlar çizilmiş 
ise ceza iki misline çıkarılır. 

Ekilmiş fakat kemale gelmemiş haşaşlar. 
sürülerek imha olunur. 

Kelleler olgunlaşmış ise toplanarak müsade
re olunur, idare bunlardan faydalanamazsa im
hasına karar verebilir. Haşaş tohumu ve af
yonlar toplanmışsa bulunup yakalananların mü
saderesine, gerektiği halde imhasına, bilirkişi 
marifetiyle yaptırılacak tahmine göre noksan 
çıkan miktar için bedelinin tahsiline karar ve
rilir. 

Bu hüküm kaçırılan afyonlar için suçlunun 
(B) bendine göre cezalandırılmasına engel de
ğildir. 

B) 1. Ham afyonu beyannamesiz satanlar, 
satmalanlar, devredenler, devralanlar, saklı-
y ani ar, nakledenler, yanında veya her hangi bir 
yerde bulunduranlar veya bunlara tavassut 
edenler haklarında üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezası ile birlikte elli liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ayrıca 
yakalanan ham afyonlar, müsadere edilir. 

2. Ham afyonu yurt dışına çıkaranlara, bu • 
fiillere tavassut edenlere bir seneden üç seneye 
kadar hapis ve beş yüz liradan aşağı olmamak 
üzere kaçırdığı ham afyonun kıymetinin üç mis
li ağır para cezası hükmolunur. 

3. istihsal ettikleri veya müstahsıdan top
ladıkları ham afyonları, altıncı maddede yazılı 
olduğu üzere, Eylül ayı sonuna kadar Toprak 
Mahsulleri Ofisine veya adına harekete mezun 
olan teşkilâta teslim etmiyenlerden, istihsal et
tikleri veya müstahsıldan topladıkları ham af
yonlar müsadere edilir ve ayrıca müstahsıllar 
hakkında ham afyonun kıymeti ve toplayıcılar 
hakkında da bu kıymetin iki misli ağır jpara ce
zası hükmolunur. 

istihsal edilen veya müstahsıldan toplanan 
ham afyonlar gizlenmiş veya kaçırılmış olarak 
elde edildiği veya elde edilmediği takdirde fa
illeri hakkında birinci fıkrada yazılı ceza hü
kümleri uygulanır. 

C) (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere
sine karar verilen ham afyonlar bedelsiz olarak 
ofise teslim edilir. 

Ç) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı
lan ekspertizlerde mağşuş olduğu anlaşılan

ların bedeli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar 
Ofis veya onun adına hareket eden teşkilâtça 
alıkonur. Bunlardan ofisle mal sahibi tarafın
dan müştereken alınıp mühürlenecek numuneler 
mal sahibine teslim edilir. Geri kalan afyonlar 
Ofis lâboratuvarmda tahlil olunur. Tahlil neti
cesinde afyonların mağşuş olduğu teeyyüt eder
se; lâboratuvarm bağlı bulunduğu Ofis teşkilâ
tının en büyük âmirinden, kimyagerinden ve 
ambar memurundan müteşekkil bir heyetçe 
zaptedilerek keyfiyet mal sahibine tebliğ olu
nur. Mal sahibi tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
zarfında malın zaptolunduğu yerdeki sulh ceza 

.mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemece itirazın 
reddine ve numunelerin ofise teslimine veya mal 
bedelinin ödenmesine karar verilir. Bu karar 
kesindir. Mal sahibi tarafından itiraz edilmedi
ği takdirde zoptolunan afyonlar ofisin malı 
olur. 

D) Para cezasına esas olan afyonların kıy
metleri Hükümetçe tesbit olunan o yılın alım fi
yatlarına göre tâyin edilir. 

E) Ham afyon kaçakçılığından dolayı hük-
moluııan para cezalarına ait kesin ilâmlar Cum
huriyet savcılıklarınca resen Toprak Mahsulleri 
Ofisine verilir. Bu ilâmların para cezalarına ait 
kısmı, 1918 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hü
kümleri dairesinde Ofisçe infaz edilir. 

F)' (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere
sine karar verilen ham ofyonların kıymeti ve 
hükmedilecek para cezalarının, tamamı üzerin
den 1918 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre 
ilgililere ikramiye verilir. 

G) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya 
suçluların vukua gelmesine, faillerinin hal ve 
sıfatlarını bilerek, her ne şekilde olursa olsun 
yardım edenler hakkında asıl suçluların bu mad
de hükmünce görecekleri cezaların yarısı hük-
molunuî. 

Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failler gibi ceza görürler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5621 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle değiştirilen 3491 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesindeki teslim müddeti içinde 
afyonlarını Toprak Mahsulleri Ofisine veya 
onun adına alıma yetkili teşkilâta teslim ede
memiş olanların afyon miktarını ve bulunduğu 
yerin sarih adresini taşıyan bir dilekçe ile ka
nunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında 
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mahallî idare amirliklerine bildirip buralardan 
alacakları numaraları ellerinde muhafaza etme
leri lâzımdır. İdare âmirleri bu dilekçeleri müd
detin dolduğu tarihten itibaren on beş gün zar
fında en yakın Toprak Mahsulleri Ofisine, iki 
nüsha olarak tanzim edilecek bordrodan birinci 
nüshasına rapten, tevdi ve bordronun ikinci 
nüshasını bu teşekküllere imzalatarak dosyala
rında muhafaza ederler. 

Bu afyonlar Ofisçe tâyin edilecek şekilde ve 
1950 yılı fiyatlariyle satmalmır. 

İstihsal ettikleri afyonları 5621 sayılı Kanu-

d -
I nun birinci maddesiyle tadil olunan 3491 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesindeki müddet zarfında 
Toprak Mahsulleri Ofisine veya adına harekete 
mezun teşkilâta teslim etmediklerinden dolayı 
ham afyonları müsadere edilmiş olanlara bu af
yonların bedeli Toprak Mahsulleri Ofisince ikin
ci fıkrada yazılı fiyatlarla ödenir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür. 
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