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İçindekiler 

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

sunuşları 
1. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çb-

banoğlu'nun, Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin D ve E fıkralarının değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (4/180) 

5. — Görüşülen işler 
1. — tskân Kanununun bâzı maddele

rinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
bu kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar 
ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin değiştirilmesi ve yasak-
lığı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin 4 ncü bendinde 
zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde 
köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Niğde Millet
vekili Halil Nuri Yurdakul ve 6 arkadaşı
nın ve Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'-
m, îtkân Kanununun tadili hakkında 5098 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin kaldı
rılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine ve yasaMığı kal
dırılan yerlerle idareten boşaltılmış bölge-
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lerde köy tesisine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/223, 2/22, 
2/249) 518:519 

2. — "Ybzgad Milletvekili Niyazi Ünal 
Alçılı'mn, Af Kanununun 7 nci maddesi
nin yorumlanması hakkında önergesi ve 
Adalet Komisyonu raporu (yi66) 519: 520 

3. — Gölcük îlce merkezinin Değirmen-
dere'den Gölcük Kasabasına kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (î/220) 520:521 

4. — Kocaeli eski Milletvekili îsmail 
Rüştü Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 
9 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2124 sayılı kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/20) 521 

5. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Çakır'm, Dilekçe Komüyonunun 6.1.1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2696 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu rapo
ru (4/34) 521 

6. — Çanakkale eski Milletvekili Ali 
Rıza Kırsetver'in, Dilejcçe Komisyonunun 
22 . XI I . 1948 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 1573 sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/13) 521:524 



7. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail 
Büstü Aksal'in, Dilekçe Komisyonunun 
16 . I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2931 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/24) 524:527 

8. — Tokad Millıetvıekili Mustafa özde-
mir'in, I Numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 20 . V I I . 1951 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1008 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu ra
poru (4/172) 527:529 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
adına hareket eden Export - İmport Bank 
arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kre
di Anlaşmasının onanmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/121) 529:533 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri
ka Birledik Devletleri arasında imzalanan 
Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını değiştiren 
Protokolün onanmasına dair kanun tasarısı 
ve Dşişleri ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/39) 533 

11. — Demiryolu ile eşya nakliyatına 
mütaallik Milletlerarası Mukaveleye ek ola
rak Berne'de akdedilen Mukavelenin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/178) 538:534 

6. — Sorular ve cevaplar 534 
A —&özlü sorular 534 
1. — Erzurum Milletvekili rSmrullah 

Nutku'ııun, İstanbul limanının tevsii hu
susunda Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın in
tihap edilmesinin hangi sebebe dayandığı
na, Salıpazarı ve Haydarpaşa limanlarının 
tevsii şekline ve mühâ*mmen inşaat ve tesi
sat bedellerine dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinöğlu'nun sözlü ceva
bı (6/373) 534:537 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığının yılhk geliri ile gideri 
miktarına, sandık mensupları için ev inşa
sının düşünülüp düşünülmediğine, Emekli 

8«yfr 
Sandığı ile İşçi Sigortalarının tevhidi hu
susundaki çalışmalara ve bu konuda bir 
kanun tasarısının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü 
cevabı (6/347) 537:541 

;>. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli -
oğlu'nun, umumi bakımdan haricî vaziyet 
hakkında izahat verilmesine Atlantik Pak
tına girmek için yapılan teşebbüslere, bu 
Pakta dâhil olan veya olmıyan devletler
den Kore'ye asker gönderenlerle gönder-
ıniyenlerin bulunup bulunmadığına dair 
üışi§leri Bakanlığından sözlü soru öner
gesi (6/382) 541 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'un, Karabük Demir ve Çalik fab
rikalarında çalışan mühendis, memur ve 
teknisiyenlerden bâzılarının işlerinden 
uzaklaştırılması sebebine, tahsil ve ihti
sas durumları ile sicillerine nazaran gör
dükleri ceza ve taltif işlemlerine ve nakil
lerin randımana yaptığı tesir dereceleriyle 
yerlerine yapılan ve yapılacak tâyinlere 
dair sorusuna İşletmeler Bakanı Hakkı 
Gedik'in sözlü cevabı (6/397) 541:545 

f>. '— Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'un, gelirleri mahdut ve bütçeleri 
dar olan mahallî idarelere ait hastane ve 
sağlık müesseseleriyle Kırşehir Hastanesi
nin umıtımi muvazeneye alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine, özel idare ve 
belediye hastaneleri genel giderlerine yar
dım kin 1951 yılı Bütçesine konulan'para
nın ne ölçüde ve nerelere tevzi edildiğine 
ve Kırşehir Hastanesine yapılan yardım 
miktarına dair sorusuna Sağlık ve Sos
yal Ylardım Bakanı Ekrem Hayri Üstün-
dağ'm sözlü cevabı (6/398) 545-649 

.6. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'ın, Nâzım Hikmet'in firarında gizli ve 
aleni emniyet teşkilâtımızın bir kusur ve
ya noksanları olup olmadığına, firarının 
kimler tarafından nasıl ve nerede tertip
lendiğine, bu hiyanetinden dolayı vatan
daşlıktan ihracı salâhiyetinin Bakanlar 
Kurulunca kullanılıp kullanılmıyacağma 
ve irticaın sistemli bir faaliyete geçmesi-
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nin yurdumuza müteveccih tecavüzlerin 
yakınlığına delâlet edip etmediğine ve va
tan hainlerine karşı zecrî tedbirler alın
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/414) 549 

7. — Kastamonu Milletvekili Şükrü 
Kerimzade'nin, muzır ve yabancı madde
leri muhtevi olarak ingiltere'ye ihraç edil
miş ;Oİduğu söylenen kuru üzüm hakkında
ki havadisin ciddiyet ve sıhhat derecesine, 
bu hususta ne muamele yapıldığına, ihraç 
mallarımız üzerinde bu gibi teşebbüslere 
meydan verilmemesi için ne gibi tedbirler 
alındığına, ithal mallarında ithalâtçının 
mâruz kaldığı ve kalabileceği ahvalde ko
ruyucu mevzuat olup olmadığına dair so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevabı (6/399) 549:553 

B — Yazılı sorulav 553 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacığiller'in, metruk ve mekşuf 
madenlerin işlenmesi ve ihracı hakkındaki 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (6/325) 553:555 

2. — Çorum Milletvekili Baha Kol
daş'm, İller Bankasında köyler adına 
toplanan yüzde birlerden biriken paranın 
miktarına ve nerelere sarf edildiğine dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Halil özyörük'ün | 
vazıh cevabı (6/340) 555:558 I 

3. — Ankara Milletvekili Muhlis Bay- ı 
ramoğlu'nun, sağlık merkezi müessesele
rinin şehir ve kasabalarda yeniden açıl
masına devam olunup olunmıyacağına, ha
len faaliyette bulunanların isimleri ile ya- . 
tak, hekim, hemşire ve ebelerinin aded ve 
ihtisaslarına ve bu müesseselerin işleme 
şekillerini gösteren talimatname ile açıl
maları hakkında muayyen bir plân ve prog
ram mevcut olup olmadığına dair sorusuna 

Sayt» 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayri Üstündağ'm yazılı cevabı (6/405) 559: 

563 
4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacığiller'in, Zonguldak Devlet 
hastanesinin kalorifer ve lüzumlu modern 
malzeme ile teçhizine ve hademe, asistan 
ve doktor kadrolarının takviyesine; Zon
guldak'ta veremle mücadele için tedbirler 
alınmasına ve bu arada tecrithane, sana
toryum ve pravantoryum inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine, Kuruçay ile bu
cağına bir frengi mücadele tabibi tâyinine, 
Zonguldak İlindeki hastanelere tâyin edilen 
doktorların vazifelerine devamları için ne 
gibi tedbirler alındığına, Bartın'da inşası 
yarım bırakılan ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına devredilen binanın ikma
line ve Devrek İlçesinde bir sağlık merkezi' 
tesisinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Ekrem Hayri Üstündağ'm yazılı cevabı 
(6/409) 564:567 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacığiller'in, Safranbolu İlçesi iç
me suyu ihtiyacının giderilmesi hususun
da belediyeye yardım yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna İç
işleri Bakanı Halil Özyörük'ün yazılı ce
vabı (6/415) 567 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacığiller'in, İşsizlik Sigortası üze
rindeki çalışmalara, Zoguldak ve Karadeniz 
bölgesinde hastalık sigortasının ne zaman 
tatbik edileceğine ve bu bölgedeki muhte
lif teşekküller için verem tecrithaneleri 
ve 400 yataklı bir prevantoryum tesisinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Çalışma Bakanı Nuri özsan'm yazılı ce
vabı (6/418) 567670 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
tasarısının Adalet, Bütçe, Ekonomi, Maliye ve 
Ticaret Komisyonlarından müteşekkil Karma 
Komisyonda görüşülmesi, kabul edildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkında
ki önergeler, bu Birleşime münhasır olmak üze
re kabul olundu. 

Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Ka
nunu, kabul edildi. 

2510 sayılı îskân Kanununu tadil eden 5098 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilme
si ve yasaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendinde 
zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde köy
ler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısının bâzı maddeleri kabul olun
duktan sonra bir geçici madde ilâvesi hakkın
daki Önerge, komisyona verildi. 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî 
Eğitim Bakanlığına devrine, 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa 
Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması ve bu kanunu tadil eden bâzı 
hükümlerin kaldırılmasına; 

Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleş
tirmek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memle
ketler arasında imzalanan (bir Avrupa Tediye 
Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma) ile bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikma dair olan Pro
tokolün onanmasına, 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanunun da ve bu 
kanuna ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvelleri ile 1951 yılı Bütçe Kanu-

Sözlü soru 
Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm Gül-

hane Akademisi içinde birkaç kademeyi birden 
aşarak ilmî hüviyeti yükseltilmiş askerî tabipler 
îbulunup bulunmadığına, Tıp Fakültesinde pro
fesörlük etmek üzere ordudan mezun addedilen
lerim fiilen kıta stajı yapıyormuş gibi gösterilip 

nuna bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair olan kanunlar kabul edildi. 

Altın ve meskukât ile ziynet altınları hak
kındaki Anayasa Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

îlktahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil 
görmüş olan köy eblerinin Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü maddesi 
hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam 
edilip edilmediği hususunun yorumlanması hak
kındaki Başbakanlık tezkeresine dair olan Ge
çici Komisyon raporu Bütçe Komisyonuna ve
rildi. 

Vatani hizmet tertibinden bir malûle aylık 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Sümerbank Genel Müdürlüğü müfettişlerin
den Hüseyin Kâmi Ezgü hakkında mahkemeden 
sâdır olup kesinleşmiş bulunan karardan sonra 
ittihaz olunan Dilekçe Komisyonu kararı gere
ğince bir muamele ifa edilmemesi hususunda, bu 
hâdiseye has ve münhasır olmak üzere, yeniden 
bir karar ittihazı hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair olan Anayasa Komisyonu raporu, 
Dilekçe Komisyonuna verildi. 

Af Kanununun 7 nci maddesinin yorumlan
masına mahal olmadığına dair Adalet Komisyo
nu raporu okundu. Çokluk olmadığı anlaşıldı
ğından ; 

3 . VII . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın t. Kirazoğlu 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F. Tekil 

gösterilmediklerine ve bu hususta bir prensip? 
kararının mevcut olup olmadığına, Gülhaneden 
ek görev ücreti alan askerî tabiplerin sicil du
rumlarına ve Gülhane Hastanesinde tedavi edi
len Tıp Fakültesi hastalarının günlük ücret ve 
masraflarına dair olan sözlü soru önergesi Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/439) 

Somlar 
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B : 108 3.8.1951 O : 1 
2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

önergeler 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oy-

naganlı'nın, I Numaralı Geçici Dilekçe Komis
yonunun 20 . VII . 1951 tarihli Haftalık Karar 
cetvelindeki 986 sayılı kararın Kamutayda görü
şülmesine dair önergesi (4/184) (I Numaralı Ge
çici Dilekçe Komisyonuna) 

2. — Manisa Milletvekili Refik Şevket ince 'nin 
I I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 
13 . VII . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 848 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesi
ne dair önergesi (4/185) (II Numaralı Geçici 
Dilekçe Komisyonuna) 

Raporlar 
3. 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve 

A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarılariyle İdareci Üyeler Ku
rulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/215, 
230, 2/242, 277, 281, 285) (Gündeme) 

4. — Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları 
ile Millî Saraylar, Kasırlar ve köşklerdeki eşya 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu (5/37) (Gündeme) 

5. — Devlet gemilerinin muaflığına dair bâ
zı kaidelerin birleştirilmesi için imzalanmış olan 
Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak imzalanmış 
Portokole katılmamız hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi ile Adalet ve 
Ualştırma komisyonları raporları (1/71) (Gün
deme) 

6. — Gemi sahiplerinin sorumluluklarının 
tahdidi ve konişmentoya mütaallik bâzı kaide
lerin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarih
li ve deniz ticaret vasıtalarının rehni ve imtiya
zı ve Devlet gemilerinin muafiyetleriyle ilgili 
bazı kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli 
Milletlerarası 4 sözleşmeye katılmamız hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet Komis
yonları mütalâalariyle Ulaştırma Komisyonu ra
poru (1/36) (Gündeme) 

7. — Manisa Milletvekili Eefik Şevket İnce 
ve 7 arkadaşının, resmî daire ve müesseselerin 
siyasi partilere bedelsiz mal devir edemiyecek-
lerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş 
olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafın
dan genel menfatler için yaptırılmış olan bina
ların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa, İçişleri, Maliye, Adalet 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/284) (Gün
deme) 

8. — Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Us-
taoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Korunma Kanu
nunun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ucu 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/223) (Gündeme) 

B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLEB: Muzaffer önal (Tokad), Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

d. - YOKLAMA 

BAŞKAN 

517 — 

Oturumu açıyorum. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğ-
lu'nuıı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hak' 
kındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci mgddesmin 
İ) ve E fıkralavntninin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tekUfinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/180) 

BAŞKAN — Bir önerge, var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Ulusal Bayram; ve Genel Tadiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve 
(E) fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifimin geri verilmesini saygılarımla ri- mistir. 

ca ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Fehmi Çobanoğlu 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Tasarı ve kanunların bu oturuma mahsus ol-

mate üzere sözlü sorulardan evvel müzakeresini 
teklif -ederim, 

Ayfon Milletvekili 
Avni Tası 

BAŞKAN — Önergeyi dikkatinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İskân Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bâzı madde ve fıkralar lâvesine dair 
alan 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve yasaklığı kaldırûan yerlerle 5227 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 4 ncü ben
dinde zikredilen idareten boşaltılmiş bölgelerde 
köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili Ha
lil Nhıri Yurdakul ve 6 arkadaşinin ve Tunceli 
Milletvekili fftdır Aydın'm, îskân Kanununun 
tadili hakkında 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve ya-
siaklığı kaldırûan yerlerle idareten boşaltılmış 
bölgelerde köy tesisine dair kanun teklif eri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/223, 2/22, 2/249) 

BAŞKAN — îskân Kanununa bir geçici 
madde ilâvesine dair olan önergeyi tasvibinizle 
komisyona havale etmiştik. Komisyonun rapo
runu ve tanzim etmiş olduğu geçici maddfcji 
okuyacağız: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/223, 2/22,2/249 
Ankara 3 . VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Kamutayın 1 . VIII . 1951 tarihli 

oturumunda Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın 

tarafından geçici maddeye ait verilen değiştir
ge dikkate alınarak görüşülmek üzere Geçici Ko
misyonumuza havale edilmiş bulunduğundan, 
Tarım ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri ha
zır oldukları halde müzakereye başlandı. 

Maliye ve Tarım temsilcileri; Serbest bölge 
halkından garbe nakledilen vatandaşların za
rarlarını telâfi için 2510 sayılı Kanunda hü
küm mevcut olduğu, gerek 1505 ve gerekse 
2510 sayılı Kanunlarla mağdur edilen şahısla
rın haklarını alabilmesi için 5420 sayılı Ka
nun vaz ve tedvin edilmiş bulunduğu, mezkûr 
kanunun geçici ikinci maddesinin 3 ncü fıkra
sında Hükümetçe tasfiye edilen gayrimenkul-
lere ait hiçbir iddianın dinlenmiyeeeğine ve 
ancak gayrimenkul bedelini alamıyanlar bu 
bedeli talep edebileceklerine dair âmir bir hü
küm konulduğu, geçici maddenin kabuliyle geç
mişte haksızlığa uğrıyan şahısların aradan 
uzun zaman geçtikten sonra yeniden hesapla
rının tetkik edilerek haksızlığın giderilmesi için 
tazminat vermek gibi bir hüküm tesis edilmiş 
bulunacağı ve buna mümasil sayısı muamele
ler/a emsal teşkil edeceğinden Maliyeye hesap
sız külfet tahmil edeceği cihetle büyük mah
zurlar doğuracağından bu maddenin kabul 
edilmemesi mütalâasında bulunmuşlardır. 

Komisyonumuzda tebellür eden noktaina
zara göre; 2510 sayılı Kanunla garbe nakledi
len serbest bölge halkına ait tapulu araziler 
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BAŞKAN — Geçici maddeyi de okuyoruz. 

CttEÇtfCÎ MADDE — Serbest bölge halkından 
idareten nakledilenlerden 2510 sayılı Kanunun 
2T nci maddesi gereğince bir yıl içinde mallarını 
tasfiye ve istihkak mazbatası alamıyanlar hak- , 
kında bu kanunun yayımı tarihinden önce öden
miş veya henüz tidenmeyip emanette olan bedel- ı 
lere ait 5618 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin | 

misle ait hükmü uygulanır. 
Birinci madde hükmüne,gor& doğacak bedel 

farkları Hazine tarafından ödenir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı târihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Tan r ı 
kabul edilmiş, kanuniyet kesbetmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Yozgad MüUtvekiU Niyazi Ünal Alcı-
h'ntn, Af Kanununun 7 nci maddesinin yorum
lanması hakkında önergesi ve Adalet Komisyonu 
raporu (4/166) 

BAŞKAN — Komisyon raporu geçen Birle
şimde okunmuştu, rapor hakkında söz Niyazi 
Ünal Alcih'nındır. 

NÎYAZÎ ÜNAL ALÇILI — (Yozgad) — 
Muhterem arkadaşlar, Af Kanununun 7 nci mad-

j desinin yorumlanmasına dair vermiş olduğum 
önergede ve yüksek Adalet Komisyonunun, rapo
runda hâdise etraflıca izah edilmiş olduğu için 
maruzatım kısa olacaktır. 

5677 sayılı Af Kanununun birinci maddesi 
(A) 15 Mayıs 1950 tarihinden önoe işlenen suç
lar hakkında takibat yapılmaz ve hükmedilmiş 
cezalar infaz olunamaz, (B) Bu madde hükmü 
fer'î ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyet
lerinin neticelerine de şamildir.) hükmünü tesis 
etmiş bulunmaktadır. İşbu hüküm Geza Kanu
nunun umumi afla ilgili 97 nci maddesi ile 
ahenktar olarak vaz ve takdim edilmiştir. 

Yine Af ganununun 7 nci maddesinin birin
ci fıkrasında, Hâkimler ve Memurin Kanunu ile 
bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara 
tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inzibati 
karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere, 

îkinci fıkrasında, subay, askerî memur, ge
dikli erbaş ve erbaşların cezalarının hukuki ne-

I ticelerinden doğan rütbenin kaybedilmesi ve or-

mezkûr kanunun 27 nci maddesine göre «ken
dilerinin hürriyeti tahditli olduğundan bizzat 
tasfiye edemedikleri cihetle devletçe tasfiye 
edildiği ve bu muamele esnasında vatandaşla
rın gayrimenkulleri yok pahasına satıldığı ve 
itiraz eden vatandaşların haklı müracaatları 
nazarı itibara alınmadığı ve bu husus Bakan
lıkları işgal edecek derecede şikâyet mevzuu 
olduğu ve tapusuz arazilerin bedelleri 5098 
ve 5420 sayılı Kanunlarla 1944 senesi vergi 
kıymetinin 4 misline çıkarılmış olduğu halde 
Hükümet tarafından satılan tapulu arazilerin 
satış bedelinin bu miktar üzerinden alınmaması 
müsavatı ihlâl ettiğinden geçici maddenin ka
bulü adalet prensiplerine de uygun görüldüğü 
cihetle verilen değiştirge bâzı tadillerle komis
yonumuz tarafından çoğunlukla kabul edilmiş
tir. 

Keyfiyet Kamutayın yüce tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Yozgad Erzurum 
Niyazi Ü. Alçılı Sabri Erduman 

(Muhalifim) (*) 
Balıkesir 

Bu Rapor Kâtibi Vacid Asena 
A. Karahisar Elâzığ 
Salih Torfilli Ömer P . Sanaç 

(*) — 2510 sayılı Kanunda Hükümet 
tarafından satılan gayrimenkullerde yepılaıı 
yolsuz muamelelerin düzeltilmesine dair hü
küm mevcuttur. Bu müddet zarfında hakla
rını arayıp da müspet netice alamıyanlar ve
ya müracaat etmiyenler bir daha hak iddia 
edemezler. Âmme intizamı bakımından ka
nunda gösterilen müddetlere riayet zaruri
dir. Bu maddenin kabul edilmesi, geçmişte 
yapılan birçok muamelelere emsal teşkil ede
ceğinden muhalifim. 

Yozgad 
N. Ü. Alçılı 
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duya subay, memur ve gedikli olarak kabul olun
maması ve askerî nispetnin kesilmesi işlemlerine 
şümulü yoktur, denilmektedir. 

Yedinci maddenin birinci fıkrası yalnız idari 
kazaya tâbi olan mevzuları içerisine almış bulun
maktadır. ikinci fıkrasında Ceza Kanununa göre 
mahkûm olan ordu mensuplarının ceza mahkû
miyetleri neticelerinin affın şümulü haricinde 
bulunduğunu derpiş ederek istisnai bir hüküm 
vaz ve tesis etmiştir. Muhtevasını kısaca arzet-
tiğim bu iki madde idari kaza mercilerince 
muhtelif anlamlara tâbi tutulmuştur. Danıştaym 
Beşinci Dairesi 2142 esas ve 2131 sayılı kararı 
ile bir mahkûmiyet neticesi memuriyetten ihraç 
edilen şahısların aftan istifade edemiyecekleri-
ni dermeyan ederek bu hususta açılan dâvayı 
reddetmiş bulunmaktadır. Mezkûr dairenin bu
na mümasil birçok kararları da mevcuttur. 

Yine Danıştay dâva daireleri kurulunun 51 
esas ve 275 sayılı kararında ise bu kabil dâva
lar başka bir zaviyeden mütalâa edilmektedir. 
Bu kararın esbabı mucibesi şayanı dikkat esas
ları ihtiva ettiği için kısaca arzetmekliğime mü
saade buyurmanızı rica ederim. 

Memurin Kanununun 49 ncu maddesinde 
bir mahkûmiyet neticesi olarak yapılan ihraç 
muamelesi, müstakil bir idari muamele ve karar 
sayılamıyacağı, Af Kanununun birinci madde
si mahkûmiyet neticelerine de şâmil bulundu
ğundan 49 ncu maddeyi Af Kanununun çerçeve
si dâhilinde mütalâa etmek zaruri ve aşikâr bu
lunmaktadır. Af Kanununun 7 nci maddesinde 
bu kanun hükümlerinin (Hâkimler ve Memurin 
kanunlariyle bunlara ek kanunlara tevfikan 
verilmiş ve verilecek idari ve inzibati karar ve 
yapılmış, yapılacak işlemlere...) Şümulü olma
dığı yazılı bulunmakta ise de madde hükmünün 
memurun her hangi bir fiil ve hareketi sebebiyle 
idarenin yapacağı muamele veyahut usulü da
iresinde tekemmül ettirilmiş evrak üzerine ve 
salâhiyetlerine binaen inzibat komisyonlarınca 
verilmiş ve verilecek kararları istihdaf etmek
te olup bir mahkeme kararı üzerine mecburen 
tatbik edeceği bir muameleye taallûk etmiyeee-
ği kabul edilmek kanunun ruhundan anlaşıl
maktadır. Aksi halin kabulü, aynı sebep ve sa-
ikle ve aynı zamanda işlenen bir fiilden dolayı 
iki şahıstan birisi hakkında hüküm verilerek 
infaz olunmuş ve diğerinin firarı ve hastalığı 
gibi sebeplerle takibatı geri bırakılarak muha-

8.1961 0 : 1 
I kemesinin cereyanı sırasında da Af Kanununun 
I meriyete girmesi sebebiyle hakkındaki takibat 

düşmüş iki memur için Af Kanununun ayrı ayrı 
neticeler vücuda getireceği sonucunu verir ki, 
bu halin adaletle ve kanun ruhiyle telifi müm
kün olamaz. Bu sebeple Bakanlık inzibat Ko
misyonunca verilen kararın iptali cihetine gidil
miştir. Bu mütalâa için Dilekçe Komisyonundan 
havale edilen hâdisede de Adalet Komisyonu 
21 numaralı kararında da bu noktai nazarı ka
bul etmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Meclisçe vaz ve tedvin edilen kanu
nun mantığmca amel edilmesi lâzımgeldiğine 
yeniden bir tesis mevzuubahis olmadığına göre, 
Danıştay Dâva Kurulunun kararı cerhedilemi-
yecek mucip sebeplere dayanmaktadır. Af Ka
nununun yedinci maddesi Memurin Kanununun 
27 nci maddesinde tadat edilen kumar ve sar
hoşluğu itiyat etmesi, ar ve hicabı mucip hare
ketlerde bulunması, harb, ihtilâl ve isyan gibi 
fevkalâde ahvalde bilâ emir ve zaruret terki 
vazife etmesi, memuriyetine ait mahrem dosya
ların münderecatmı ifşa etmesi gibi sebeplerle 
nıüstakillen inzibati olarak meslekten ihraç 
edilen memurlara tatbik edilmesi Yüksek Ada-

I let Komisyonunca mütalâa edilmektedir. 
Mezkûr raporun kabulünü arz ve rica ederim. 

Ve takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-

I yen yoktur. Raporu oyunuza araediyorum. Ka
bul edenler... Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Gölcük tice merkezinin Değirmende-
re'den Gölcük Kasabasına kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/220) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler arasın

da bulunan Gölcük ilce merkezinin Değirmen-
dere'den kaldırılarak Gölcük'e nakli hakkındaki 
içişleri Komisyonu raporunun Kamutayda mü-

i[l] 250 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 
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zakeresinden evvel îller îdaresi Kanununun | 
ikinci maddesi hükümlerine tevfikan işlem yapıl- i 
dığından îller îdaresi Kanununun ilk müzake- ı 
resinde Bütçe Komisyonundan da geçmiş olması 
itibariyle îçtüzük hükümlerine göre Bütçe Ko
misyonuna havalesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Murad Ali Ülgen 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz? 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Hayır, I 

söyüyeeeğim de aynı mealdedir. 
BAŞKAN — önerge tasarmın bir kere de 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yolundadır. 
önergeyi oyunuza arzediyorum. Dikkate alan-
lar... Almıyanlar... (Anlaşılmadı sesleri). Efen
dim, önerge tasarmm Bütçe Komisyonuna hava
le edilmesini tazammun etmektedir, önergeyi 
dikkate alanlar işaret etsinler.... Almayanlar... 
Dikkate alınmış ve tasarı Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmiştir. 

4. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2124 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/20) [1] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Rapor kabul olunmuştur. 

5. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça-
ktrhn, Dilekçe Komisyonunun 6.1.1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2696 saydı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/34) [2] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. I 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edil- | 
mistir, | 

[1] 251 sayılı Basmayâzt Tutanağın sonun- \ 
dadir. 

[2] 252 sayılı Basmayâzt Tutanağın sonun- j 
dadır. 
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5. — Çanakkale eski Milletvekili Ali Rıza 

KtrseverHn, Dilekçe Komisyonunun 22.XII 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1573 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/13) [1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rifat Sivişoğlu. 
RÎFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım, Erkânıharb Kaymakamı Kemal 
ismindeki zatın, vaktiyle Rodos'a gitmesi ve ora
dan da Suriye'ye teb'it edilmesi neticesi, va
tandaşlıktan iskat edildikten sonra tekaütlük ma
aşının kesildiği hakkında bir karar mevcuttur. 
Bu kararın kaldırılması için alâkalı mütekait ta
rafından askerî mahkemeye müracaat edilmiş ve 
askerî mahkeme bu müracaatı reddetmiş. Bende
niz, bu ret kararı üzerine gene alâkalının dilekçe 
Komisyonuna vâki müracaatmin reddi hakkında
ki kararı muvafık bulmamaktayım, bunu arzede-
ceğim. 

Anayasanın 54 ncü maddesi filhakika, mahke
me kararlarının Büyük Millet Meclisince bozu-
lamıyacağmdan hülâseten bahsetmektedir. Gene 
Anayasanın 82 nci maddesi de Türklerin haksız 
bir muameleye mâruz kaldıkları takdirde Büyük 
Millet Meclisine müracaat edebileceğini kabul 
etmiştir. 54 ncü madde : Mahkemenin kararı de
ğiştirilemez, diyor. Bu güzel, lâkin mahkemenin 
kararı kanuna muhalifse ne olacak?. Başka bir 
mahkeme ayni mesele hakkında başka mealde bir 
karar vermişse ne yapılacak?. (Onun yolu var 
sesleri) Müsaade buyurun arzedeceğim. 

Îşte bunun içindir ki, 54 ncü maddeden son
ra gelen 82 nci maddede tedvin ve bu madde ile 
mağdura, Allahtan sonra, son merci müracaat 
olan B. M. Meclisine baş vurma hakkı verilmiştir. 
Askerî mahkemenin verdiği ve Dilekçe Komisyo
nunun da, el süremem dediği kararın, müdevve-
nata ve mevzuata muğayeretini edillei katıa ile 
ispat edeceğim: 

1. Heyeti mahsusaca haklarında karar ve
rilmiş olan şahıslara ve yetimlerine maaş tahsisi
ne kanuni bir engel olmadığı 4 Mart 1948 tarih 
ve 6848 No. lu Rersmî Gazete ile yayınlanan Dev
let Şûrası Heyeti Umumiyesince müttehaz karar 
da gösterilmiştir. 

[1] 262 sayılı Basmayâzt Tutanağın sonun-
dadır. 
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Muhterem arkadaşlar; öyle bir mesele karşı-

smdayızki, hakikaten dikkati çeken bir meseledir. 
150 liklerin yetimlerine, heyeti mahsusaca 

haklarında karar verilmiş olanların şahıslarına 
ve yetimlerine maaş tahsisinde kanuni bir engel 
olmadığı hakkında Şûrayı Devletin tevhidi içti
hat kararı vardır. Bu tevhidi içtihat kararma 
muhalif olmak üzere Askerî Temyiz Mahkemesin
ce verilmiş bir karar mevcuttur. 

2. Heyeti mahsusalarca haklarında karar 
verilmiş olanlara ve yetimlerine kezalik maaş 
tahsisine mâni bulunmadığı Divanı Muhasabatm 
5 . IV . 1948 tarih ve 1844 numaralı Kararında 
tasrih edilmiştir. 

3. Haklarında Heyeti mahsusalarca karar 
verilenlerin Yüksek Türk Milletinin af ve âti-
fetine mazhar olduğu 3527 numaralı Af Kanu
nu ile kabul edilmiştir. Mevzuu müzakeremiz 
olan karar da Heyeti Mahsusaca verilmiştir. 
Şu halde, şu Af Kanunu muvacehesinde, 
Devlet Şûrası, Divanı Muhasebat, askerî 
mahkeme tarafından, verilmiş üç karadan 
hangisinin isabetli olduğunun, tayin ve tes-
biti icabetmekte ve vatandaş da bunun için 
Meclise müracaat etmiş bulunmaktadır. Bu 
üç makamdan ikisinin kararı yekdiğerinin 
aynıdır ve tekaüt maaşı bağlanmasını âmir
dir; sadece askerî mahkemenin kararı ayrı 
:olup tekaüt maaşı bağlanmamasını müş'irdir. Her 
üçü de Türk mercileri olan bu makamlarca ve
rilen bu kararların telifi lâzımdır. Hepimiz 
de hâkim olan ruh, şu memlekette, mümkün ol
duğu kadar pürüzsüz bir adaleti dağıtabilmek-
tir. Karşımızda mağdur olduğunu söyliyen bir 
vatandaş vardır, dünyada son mercii burası
dır. Eğer biz de (ve ilellâhü müştekâ) diye
cek olursak belki bir haksızlık yapmış oluruz, 
vebalde kalırız. Zira tıpı tıpına mümasil 
bir hâdise için münkat kararlar karşısındayız. 
Binaenaleyh, Dilekçe Komisyonuna evrakı ia
de edelim, yukarda yazdığım kararları bulsun 
buldursun, yekdiğeri ile karşılaştırsın, ondan 
sonra bir karara varsın. Bir kere de Anayasa 
Komisyonuna gönderelim, neticede biz de, bizi 
huzur içinde bırakacak kararı alırız. 

Yüksek huzurunuzda benim ricanı bundan 
ibaretir. 

Muhterem arkadaşlarım; askerî mahkeme 
tekaüt maaşı bağlanamaz diyor. Şûrayi Devlet 
Heyeti Umumiyesi bağlanır diyor, Divanı Mu-
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I hasebat Heyeti Umumiyesi de bağlanır, diyor. 

Dilekçe Komisyonu verdiği kararda « an-
| cak askerî mahkemeden geçmiştir, Anayasanın 54 
I ncü madesi mucibince biz bu karara el süreme

yiz » demektir. 
Vatandaş iki mahkemeden müspet cevap 

I almıştır, buna istinaden « benim hakkımı ve
rin, zira sizden başka müracaat edebileceğim 
bir merci yoktur, ancak Allah vardır » diyor. 

Kararınızı ona göre verin, bu vatandaşı ağ-
latmıyalım, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arkadaş

lar; Rifat Sivişoğlu arkadaşımızın yaptığı gibi, 
bu meselede dilkeçinin şahsi durumundan bah
sedecek değilim. Dilekçe Komisyonunun Ali Rı
za Kırsever'in itirazını nazarı itibara alarak ha
zırlamış olduğu rapora bir tek düşünce hâkim ol
muştur. Dilekçe Komisyonunun vazifesi İçtüzü
ğün 53 ncü maddesinin birinci fıkrası ve Yük
sek Meclisin mahkeme kararları karşısındaki du
rumunu tesbit eden Anayasanın 54 ncü madde
siyle taayyün etmiştir. Komisyon, eski Kurmay 
Yarbay'm durumunu vazife ve salâhiyet nok
tasından inceleme durumunda kalmıştır. Dosya 
içinde Askerî Yargıtaym kesbi katiyet etmiş bir 
ilâmı vardır. Bu ilâmı Yüksek Huzurunuzda bir 
defa okuyacağım: 

(Tekaüt hakkının tanınması ile maaşının tah
sisi için M. S. Bakanlığına karşı idari dâva aç
mış bulunan kurmay Yzb. lıktan As. nispeti ke
sik Ahmet Kemal ŞenM (315 - 6) ve vekili avu
kat Aziz Baban tarafından açılan dâva As. Yar
gıtaym 1 . I V . 1948 tarih ve 947-488/948-283 
sayılı kararı ile reddedilmişti. Davacı ve vekili 
süresi içinde bu karara karşı karar tashihi tale
binde bulunduklarından buna ait karar tashihi 
dilekçeleri, evvelki karar ve dosyası ve 27 . V . 
1948 tarih ve 947/448 esas sayılı ara kararı ile 
Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarından iste
nilen malûmata dair kâğıtlar okunup iş incelen
dikten sonra gereği düşünüldü: 

Davacının ve vekilinin karar tashihi dilekçe
sinde ileri sürdükleri sebepler, 3410 sayılı Ka
nunun 34. maddesinde yazılı kanuni sebeplere 
müstenid ve uygun olmadığından ve 1683 sayılı 
Kanunun 53. maddesi mucibince bir kere sakıt 
olan tekaüt maaşının tekrar tahsisine dair sarih 

I bir mevzuat bulunmadığından ve buna dair id-
J dialarm evvelki kararda tasrih edilmiş bulunma-
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smdan varit gÖrülmiyen karar tashihine dair di
lekçe ve talebinin 3410 sayılı Kanunun 15. mad
desi mucibince reddine ve Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 442. maddesine göre dava
cıdan bir lira para cezası alınmasına ve 400 ku
ruş harç peşin alınmış olduğundan yeniden harç 
tâyinine mahal olmadığına 5 Ağustos 1948 Per
şembe günü çoklukla karar verildi.) 

Görülüyor ki, arkadaşlar, Askerî Yargıtay 
bu adamm talebini bir kere reddetmiştir. Tas
hihi karar talebini dahi reddederek kaziyei muh
keme haline gelmiş olan şu hükme bağlamıştır. 
Böyle bir hüküm muvacehesinde bizim şahsi ve 
hissi durumumuz ne olursa olsun, merhametimiz 
ne dereceye kadar galeyana gelmiş bulunursa 
bulunsun, Anayasanın ve İçtüzüğün vazife ve 
salâhiyetimizi tâyin eden malûm hükümleri kar
şısında ret cevabından başka cevabımız yoktur. 

Sivişoğlu arkadaşımızın istekleri bizi Ana
yasa ve içtüzük hükümlerini çiğnemeye teşvik 
eder mahiyettedir. Onun için talebinin redde
dilmesini ve Dilekçe Komisyonunun raporunun 
kabul edilmesini bir kere daha arzederim. 

BAŞKAN — Sivişoğlu. 
RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar, Yüksek Meclis üç karar kar
şısında bulunuyor. Birisi; hatayı azîme istina
den askerî mahkeme kararıdır. Diğeri; mevzu
ata dayanan Danıştay kararıdır. Üçüncüsü ise; 
Divanı Muhasebat kararıdır. Bu üç kararın üçü 
de başka başkadır. Bunların hangisi muta'dır, 
hangisi münkattır, hangisi mütetabidir, bunu 
Yüksek Meclis tâyin edecektir. Bendeniz tala-
katine imrendiğim muhterem Dilekçe Komisyo
nu Başkanı arkadaşımın söyliyeceklerini bili
yordum. Dün akşam bu işle meşgul oldum. Sa
bahleyin buldum buluşturdum, işte tarih ve nu
maraları burada, arzettiğim kitap meydanda,. 
Hata işlemiyelim. Askerî mahkeme bir hataya 
düşmüştür. Bunların hangisi isabetlidir, hangi
si değildir? Bu adamı kıyamete kadar ağlatacak 
mıyız, yoksa sağlatmıyacak mıyız? Bu şıklardan 
hangisini tercih etmek icabettiğini Büyük Mec
lis elbette takdir edecektir. Bendeniz mevzuata 
dayanarak arzediyorum, hissi hareket etmiyo
rum. Bunun için bir önerge de takdim ediyo
rum, bu işte muhakkak bir hatayı adlî vardır, 
yoksa bu adam benim babamın oğlu da değildir. 
Allah yardımcısı olsun. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-
yen var mı? 

NİHAT REŞAT BELGER (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben hukuk prensiple
rini muhterem Heyetiniz huzurunda münakaşa
ya kalkacak değilim. Çizmeden yukarı çıkmak 
istemem. Fakat dilekçe sahibini yıllardan beri 
tanırım. Yüksek Heyetinizin böyle prosedür
ler dolayısiyle büyük bir haksızlığa doğru git
mekten çekinmesi için sureti mahsusada ısrarla 
nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. Kemal Beyi 
40 - 45 seneden beri tanırım. Bu zabit, müte
madiyen memlekette en âdil bir rejimin teessü
sü için durmadan çalışan, Ömrünü bu uğurda 
harcamış fedakâr bir adamdır. Bu yüzden bir
çok sıkıntılar çekmiştir. İlk Harbi Umumide İs
tanbul Vilâyetinin müsaadesiyle Rodos'a gitti, 
oradan da Suriye'ye geçti. General Şükrü Ka
natlı 'nın beyanatına ve yine oradaki Jeneral 
Konsolosumuzun şahadetine istinaden arzediyo
rum ki; orada geçen en elîm, en meşakkatli, en 
ıstıraplı senelerinde bile bu vatana hizmet et
miş, orada Türkçe tedrisi ile meşgul olmuş, ecne
biler arasında Türkiye için gayet muvaffaki
yetli propagandalarda bulunmuştur. Nihayet 
buraya avdetinde kendisi evvelâ tâbiiyetten ıskat 
edildiği halde bilâhara tâbiiyetten ıskat kararı
nın geri alınması da, bu zatın, vatanına karşı 
bir fenalık düşünmediğini ispat edecek mahiyet
tedir. 72 yaşına gelmiş ve dört tane kız evlâdı
na maliktir. Yüksek Meclisin, Askerî Yargıta-
yın verdiği bu kararı tashih etmesi ve bu adam 
hakkında atıfet göstermesi yerinde olur, kanaa
tindeyim. Esasen bu karar da ittifakla verilme
miştir. İki âza lehte, diğer iki âza da aleyhte 
karar vermiş, reisin reyi ağır bastığından, ken
disinin bu haktan istifade edemiyeceğine karar 
verilmiş ve bu müşkül duruma düşmüştür. Hu
kuki prensipleri öne sürerek, vicdanî düşünce
lerinizin bir tarafa bırakılması doğru olmaz 
kanaatindeyim. Ancak ve ancak bu yapacağınız 
yardımın bir iki sene devam edeceğini de naza
rı itibare almanız lâzımdır. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; Dilekçe Komisyonu, kendisine 
intikal etmiş olan meseleleri kanun ve usul çerçi-
vesi dahilinde halletmek mecburiyetindedir. Bun
dan evvelki kanuşmamda da arzettiğim gibi, Ke
mal Şenkıl hâdisesi Büyük Millet Meclisinin mü-

i dahatesini icabettirecek hüviyet ve mahiyetten,* 
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çoktan çıkmış bulunmaktadır. Bizim durumumuz 
hukukan ölmüş olan bu hâdiseyi tesbitten iba
rettir. Muhterem Nihat Reşad Belger arkadaşı
mızın hüsnü niyetle şahadet ettiklerine ve bu za- ; 
tın hizmetlerde bulunduğuna ben de kailim. Fa
kat usul ve hukuk bakımından birşey yapmaya 
maddeten imkân yoktur. Bu itibarla bu mevzu 
usule uygun olarak halledilir. Ama ondan sonra 
usul dolayısiyle mağdur olmuş bir vatandaş kar
şısında bulunursak Nihat Reşad Belger arkadaşı
mız bir kanun teklif eder ve bu zata hidematı 
vataniye tertibinden maaş bağlanması imkânını 
sağlar. Kemal ŞenkıPın durumu vesilesiyle Ana
yasa ve İçtüzüğü zorlamaya Büyük Millet Mecli
sini teşvika mahal yoktur kanaatindeyim. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Bir sual soraca
ğım; Rifat Sivişoğlu arkadaşımız Şûrayi Devlet 
karariyle Sayıştay kararı olduğundan bahsedi
yorlar. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Rifat 
Sivişoğlu arkadaşımızın bahsettiği kararlar bu 
meseleye mütedair olmasa gerektir; dosya içinde 
bulunan kararlar yalnız bu şahsın hakkında 
Askerî Yagıtayea verilmiş kararlardır. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Komisyon Da
nıştay ve Sayıştay kararlarını da incelemiş midir? 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Reşat Güçlü: 
REŞAT GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlar, Meclisimizin, vereceği kararlarda tam, 
isabetli bir şekilde hareket edebilmesi için konu
şulmuş olan prensiplere harfiyyen sadık kalın
ması bir zarurettir. Görüyoruz, bir hâdise var 
ve bu hâdise kazai derecattan geçmiş, kaziyei 
muhkeme halini almıştır. Fikirlerine hürmet 
ettiğim iki arkadaşımız, Rifat Sivişoğlu ile Ni
hat Reşat Bedger ,bu kürsüden bu arkadaşın 
mağdur olduğunu ve bu zatın memlekete büyük 
hizmetler yaptığını ifade buyurdular. 

Aziz arkadaşlarım; bir hatayı adlî işlenmişse 
ve meselâ bir adam haksız yere mahkûm olmuşsa 
ve sonradan bunun hatayı adlî olduğu anlaşılır
sa, o zaman Meclisimize düşen vazife, mahkemece 
verilen ilâmın iptali değil, onun hakkında sadece 
ve sadece bir af kanunu çıkarmak olur. Yoksa 
eskiden mahkeme tarafından verilmiş bir ilâmın 
iptali cihetine gidersek işlerin nerede duraoağı 
kestirilemez. Eğer hâdisede bir adlî hata var 
veya bir mağduriyet mevzuubahis ise Rifat 3i-
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vişoğlu ve Reşad Belger arkadaşlarımız bir ka
nun teklif ederler, hattâ ben de şimdiden kendi
lerine iştiraki tekabbül ederim, kabul edilirse 
bu kanun ile bu şahsa maaş tahsis edilir. Fakat 
mahkeme kararını iptal gibi prensipleri ihlâl 
e<İici bir yola gitmemiz doğru olmaz. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, bir 
önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Dilekçe 

ve Anayasa komisyonlarına gönderilmesini teklif 
ederim. ŞNİJÜBÜ 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıy anlar... önerge reddolunmuştur. Ko
misyon raporunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmiştir. 

7. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 16.11.1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2931 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/24) [1] 

BAŞKAN 
rum. 

Komisyon raporunu okutuyo-

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, 8 nci Büyük Millet Meclisinin Di
leme Komisyonunun lehte vermiş olduğu karar
ları, 9 ncu Büyük Millet Meclisinin Dilekçe Ko
misyonu, suveri muhtelife ile, iptal etmektedir. 
Bu komisyonun istinat ettiği dayanaklar içtü
züğün 53 ncü maddesini okuyalım. Bendeniz o 
kanattayım ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Tişrk milletinin yegâne ve hakiki mümessilidir. 
Her müşkülâta uğrıyan vatandaş Büyük Millet 
Meclisine müracaatta bulunarak hakkını ister, 
haksız olarak yapılan muamelelerin tashihini is
ter. Dilekçe Komisyonunun, bu işler hakkında 
ne puretle hareket edeceğine dair de 53 ncü mad-
de4e sarahat vardır. Dilekçe Komisyonunun bu 
sarahati, kendi kanaatime göre, yorumlanmakta 

[1] 263 sauılı basmayazı tutanağın somunda
dır. 
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hükümlerini vermektedir. Dilekçe Komisyonu 
bu sarahati, bendenizin kanaatime göre, başka 
türlü anlamıştır, müsaade buyurursanız okuya
yım, benim kanaatime belki siz de iştirak eder
siniz. Ondan sonra bu mesele hakkında Yüksek 
Meclise bildiğim kadar izahat vereceğim. Burada 
müthiş bir haksızlık, müthiş bir mağduriyet var
dır. Zavallı bir insanın altı dekarlık arazisi elin
den alınacaktır. 

Müsaadenizle 53 ncü maddeyi okuyayım. 
Çünkü komisyon kararları 53 nçü maddenin bi
rinci fıkrasına istinat ediyor. 53 ncü madde ilk 
fıkrasında şöyle diyor: 

(Komisyon : ilkin Hükümete, Danıştaya., 
mahkemelere ve Sayıştaya verilmesi gereken di
lekçeleri ilgili makama gönderir.) 

Niçin gönderir? oradan mütalâa ister. Oradan 
sorar, sizden geçmiş midir der? Halbuki Dilekçe 
Komisyonu biz bakamayız, çünkü Valilikle arasın
da her hangi bir iskân meselesinden dolayı hadis 
olmuş bir meseledir. Binaenaleyh mahkemeye 
müracaat etsin, diyor. 

Arkadaşlar, tskân Kanununu Maliye Bakan
lığı, o zamana göre, kendi hükmi karakuşisine 
göre. istediği şekilde didiklemiştir. Maliye Ba
kanlığı valiye diyor ki, belediye hududu dahilin
de olan araziyi iskân suretiyle kimseye vermi-
yeceksiniz. Hattâ arkadaşlar yine bu kürsüden 
bir zaman ileri sürdüğüm gibi, o zaman da bir 
vatandaşa yani hariçten gelmiş bir muhacir va
tandaşa belediye hududu dahilinde bir dükkân 
verilmiş Maliye Bakanılğı itiraz ediyor, diyor 
ki; bu dükkân belediye hududu dahilindedir, 
verilemez. Acaba bu dükkânlar dağ başında mı 
olur? işte bu vatandaşa verilen 6 dönümlük ara
zi ise tam aksine belediye hududu içinde değil
dir. 

Arkadaşlar, belediye hududu tâbiri biraz ge
niştir, meselâ Ankara'nın belediye hududunun 
nereden başladığını bilişsiniz, Polatlı'ya kadar 
gider. Ama esasında belediyenin bir imar hudu
du vardır. Oradan iskân maksadiyle arazi veri
lemez, çünkü çok kıymetlidir. Maliye ondan biz
zat istifade etmek için, bunları vermeyin diye 
İskân Dairesine bir tezkere yazmıştır. Kanun 
karşısında tezkerenin kıymeti olur mu arkadaş
lar? Biz burada yapmaş olduğumuz kanunların 
tatbikini tetkika memuruz, tşte Dilekçe Korniş» 
yonımdan geçen bu muamele kanunun yanlıg 
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olarak tatbikini bize gösterdiği için, o zamanki 
Dilekçe Komisyonu o vatandaşın hakkını ver
mek üzere karar almış, demiş ki; bu hak bunun
dur, bu tarla buna verilsin. Şimdiki Dilekçe Ko
misyonu mahkemeye gitsin diyor. Hangi mahke
meye arkadaşlar? Mahkemeye gitmek için, ida
ri dâva açmak için bir müddet vardır. Bu müd
det geçtikten sonra acaba idari dâva açılır mı? 
Ondan başka kanunun aykırı olarak tatbik edil
diğini iddia eden şu vatandaşın hakkını mahke
meye ne suretle tefrik edebilir? Kanunsuz mu
ameleleri tefrik hakkı Büyük Millet Meclisinin
dir. Bunu İçtüzük emrediyor. 

İşte 50. madde: «Anayasanın 82. maddesi 
gereğince, gerek kendileri, gerek kamu ile Uf ili 
olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gördük
leri işler... ilk..) 

Demek ki; kanuna aykırı olduğunu görmüş, 
Meclise müracaat etmiş, Meclisin Dilekçe Ko
misyonu tetkik etmiş, bu vatandaşın hakkını 
vermiş. Fakat yeni komisyon -sen mahkemeye 
müracaat et diyor ve eski komisyonun kararını 
bozuyor. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasa ile, İçtüzükle alâ
kalı olan şu mevzuu huzuru âlinizde serdettik-
ten sonra bu vatandaşın mâruz kaldığı vaziyeti 
arzedeyim. Bu vatandaş bir kahraman yavrusu-
dur. İstiklâl Harbinde kahramanlık gösterdik
ten sonra ölen bir arkadaşımın oğludur. Arka
daşlar, bunlar Kafkasya'dan gelmiş muhacirdir. 
Adana civarında Sazak diye bir köy ihdas et
mişler ve bu köyün arazisini bunlara tahsis et
mişlerdir. İstiklâl Harbi sona erince gayet müm
bit ve mahsuldar olan bu toprakları almak sev
dasına düşen o zamanın zalim insanları bu köy
lüleri oradan çıkarmışlar, köyü yıkmışlar, bu 
insanları dağıtmışlar. İşte bu adama da o za
man 15 dekar arazi, İskan Kanununa tevfikan, 
verilmiştir. Bunun 9 dekarı kendisine iskân sure
tiyle verilmiş 6 dekarı da borçlanmak suretiyle 
verilmiştir. Adam parasını vermiş 5 sene de ver
gisini vermiş, fakat Maliye Bakanlığı nasıl al
mışsa haber almış, bu, belediye hududu dahilin
dedir, bu kararı fekkedin demiş. Tabiî bu zat 
kanunun yanlış olarak tatbik edilmek istendiği
ni görünce Anayasanın 50 nci maddesine göre 
müracaat etmiş, elindeki vesikaları tetkik edil
mek üzere vermiş. Vergisini, bedelini ödemiş 
bağ yapmış, bahçe yapmış, yetiştirmiş iki tane 
dul kadın, perişandırlar. Altı dekara razıyız di-
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yorlar, Maliye Bakanlığı onu da vermem diyor. 
Dilekçe Komisyonu da verilmez diyor. Fakat 
bundan evvelki komisyon vermiş. 

Bu, haksızlıktır. Bir defa vatan için kanını 
akıtmış olan insanların evlâtlarıdırlar. Sonra 
altı dekara razıdırlar. Vaktiyle malları ellerin
den alınmıştır, mahkemeye müracaat et diyo
ruz. Acaba mahkemeye müracaat edecek halleri 
yar mıdır? Ben biliyorum, yoktur, çok perişan
dırlar. İltifat değil, lütuf değil, haklarım vere
lim. Veremiyoruz haklarım. 

Bendeniz şimdi şu suretle huzuru âlinizde ri
cada bulunuyorum: Bu hususta bir de takrir 
vereceğim, takdir Yüksek Meclisindir. Yeni Di
lekçe Komisyonunun kararını reddedelim, eski 
Dilekçe Komisyonunun kararını kabul edelim 
ve bu zavallı dul kadınlara bu 6 dekarlık ara
ziyi verelim, bu suretle şu sakafm etrafında do
laşan bu çocuğun babasının ruhunu taziz edelim. 
Çok rica ediyorum, Yüksek Meclisin vereceği 
karar yerinde olacaktır, takdir sizlerindir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI BAHA
DIR DÜLGER (Erzurum) — Sinan Tekelioğlu 
sözlerine başlarken esas itibariyle dâva ile alâ
kası olmıyan bir meseleye dokundular, dediler-
ki ; Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin Dilek
çe Komisyonu, Sekizinci Büyük Millet Meclisi
nin Dilekçe Komisyonunun vermiş olduğu ka
rarları bir suretle bozma yolunu tutmuştur. 

Dilekçe Komisyonunu böyle bir düşünceden 
tenzih ederim. Sinan Paşanın, bizim eski Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu kararlarını 
bozma yolunu tuttuğumuz şeklindeki sözlerini 
şayanı ret bile bulmuyorum. Aklımızdan böyle 
bir şey geçmediğini söylemekle iktifa ederim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Teşek
kür ederim. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI BAHA
DIR DÜLGER (Devamla) — Yine işaret ede
rim ki, Meclis huzuruna getirilmiş olan bu hâ
dise Sekizinci Büyük Millet Meclisinin itimadı
nı haiz olmuş olan Hükümetin o zamanki Maliye 
Bakanının itiraziyle gelmiştir. Demek ki biz, 
o itirazı vazife ve salâhiyetlerimizin çerçevesi 
içinde muhik gördüğümüz yoldan giderek, vic
danımıza ve kanunlara uygun bir şekilde hare
ket ettik ve prensip ve şiar edindiğimiz vazife
miz icabı olarak bunu Meclis huzuruna menfi 
kararla getirdik. Mevzuubahis olan hâdise ida
re ile bir fert arasındadır. Şu haklı veyahut bu 
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I haklı demiyorum. Ne fert haklı diyecek durum

dayım, ne de idare haklı diyecek durumdayım. 
Fakat mesele mahiyeti itibariyle bir fertle ida
re arasında, bir arazi ihtilâfından ibarettir. 
Böyle bir ihtilâfı halle Büyük Millet Meclisi sa
lahiyetli değildir. Büyük Millet Meclisi teşriî or
gandır, kaza organı Büyük Millet Meclisinden 
tamamiyle müstakil bir organdır. Bu çeşit ihti-
lâfları halletmek vazifesi Anayasa ve diğer ka
nunlarla kaza orgamna verilmiştir. İçtüzüğün 
53 ncü maddesi sarihtir; mahkemelik olan mese
lelere Büyük Millet Meclisinin müdahale etme
mesi icabettiğini âmirdir. 

Sinan Tekelioğlu sözleri arasında bir şeye 
daha temas etiler, Dediler ki, Dilekçe Komis
yonu böyle bir dâvanın bir müruru zamana 
tâbi olduğunu elbette bilir. Bunun müruru 
zaman müddeti geçmiştir. Vatandaşın hakkı 
sukut etmiştir, ne yapsın, nereye gitsin? ». 

Arkadaşlar; bu iddia kadar garip, bir hu
kuki iddia tasavvur olunamaz. Eğer büyük 

I Millet Meclisi, nizamı âmme hükmü olarak 
konmuş olan müruru zamanın muteber olmadı
ğı hususunda bir kaide koyacak olursa, Türki-
yede'ki hukuki nizam alt üst olur. Müruru 
zaman, yine bu Büyük Millet Meclisinin koy
muş olduğu bir intizamı âmme kaideleridir. 
Büyük Millet Meclisi ve mahkemeler o nizamı 
âmme kaidesine tâbi olmak mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh, zamanın geçmiş veyahut geçmemiş 
olması da mahkeme huzurunda halledilmesi ikti
za eden bir meseledir ve bu meselenin Büyük 
Millet Meclisine getirilmesini icabetirmez. Bi
naenaleyh, Dilekçe Komisyonunun kararı ta
mamiyle haklıdır. Rüştü Aksal 'in itirazı varit
tir. 

Raporun kabul edilmesini tekrar niyaz ede
rim. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 

I SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, idari bir dâvanın mevzuubahis olduğunu 
söylediler. Hiç şüphesiz arkadaşım benim gibi 
hukukçudurlar. İdari dâva açabilmek için 91 
günlük müddet lâzımdır. Bu zat büyük Millet 
Meclisine müracaat etmiş, o zamanki Dilekçe 
Komisyonu kararı üzerine şimdiki Dilekçe Ko-

I misyonu mütalâasını serdetmiş, dâvayı ele al
mış, mesele bitmiş. Ne zaman müracaat edecek 

I bu adam da iş görecek? Binaenaleyh, buraya gel-

- e s » — 
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diği vakitte müruru zaman var mı, yok mu di
ye Büyük Millet Meclisi tetkik etmek mecburiye
tindedir. Fakat bu adam dâva mevzuu olduğun
dan dolayı buraya müracaat etmiyor. Orta 
yerde bir kanunsuzluk var. Kanuna karşı Ma
liye Bakanı aykırı hareket ediyor. İskân ka
nununda böyle bir kayıt yok iker^ kendisi, bele
diye hududuna dâhil olan yerleri vermeyin 
diye valiye emir veriyor, binaenaleyh kanuna, 
karşı bir emir vardır. Bu suretle adam mağ
dur oluyor ve buraya müracaat ediyor. Bunu 
idari mevzu olarak nasıl görüyorlar? Bu, idari 
dâva değildir. Esasen idari dâva mevzuu olsa 
dahi Büyük Millet Meclisi ben senin dâvanı 
görmem diye o zaman söylemesi lâzımdı. Dilek
çe Komisyonunun; eskiden kalmış olan dâva
lardan bir çoklarını bu suretle reddederek va
tandaşları mağdur ettiği meydandadır. Birçok 
vatandaşlara bir kâğıt parçası göndererek 
senin dâva mevzuunu Anayasaya aykırı gör
dük, kabul edemeyiz diyorlar ve bu kararları 
Büyük Millet Meclisine de getirmiyorlar. Bu 
Komisyonun, Anayasa ve elimizdeki içtüzük 
hükümlerine göre bu gelen istidaların kendisi
ne değil Büyük Millet Meclisine ait olduğunu 
bilmesi lâzımgelir. Binaenaleyh Büyük Millet 
Meclisine ait bir istidaya yalnız başına karar 
vermeye, re'sen vatandaşa tebligat yapmıya 
bu komisyonun salâhiyeti var mıdır? Sorarım 
arkadaşlar. Bunu mütemadiyen söylediğimiz 
halde bu komisyon kararları bize bildirmiyor, 
buraya getirmiyor. Bu yüzden bize birçok mü
racaatlar olmaktadır. Bu müracaatların önünü 
alabilmek için, rica ediyorum, bu kararları 
Meclise getirsinler. Belki biz bu kararlara iti
raz edeceğiz; belki bu komisyonun bizim aley
himize dahi karar vermiş olması mümkündür. 
Sayın arkadaşımızdan rica ediyorum, bunu 
idari işlerle alâkalı görmesin. Demin de arzet-
tiğim gibi; altı dekarlık bir arazi, parası alın
mış, adam bugüne kadar vergisini vermiş, bağ 
yapmış, bahçe yapmış. Şimdi sökecek misiniz 
ağaçları?. (Mahkemeye gitsin sesleri) Mahke
meye gitmez efendim, idari dâva değil, kanuna 
aykırı bir hareket var. Rica ederim, istirham 
ederim, şimdi o kahramanın ruhu burada dola
şıyor. Altı dekarlık bir arazi. Ne olur, siz bilir
siniz. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni Dilekçe Komisyonu raporunun reddi 

ile, bundan evvelki Komisyonun verdiği kara
rın kabulünün reye konmasını teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar işa
ret buyursunlar... Almıyanlar... önerge redde
dilmiştir. 

Komisyon raporunu tasvibinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor ka
bul edilmiş, Dilekçe Komisyonun eski kararı 
kaldırılmıştır. 

S. — Tokad Mületveküi Mustafa özdemir'in, 
I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 20. 
VII. 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1008 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve I Numaralı Gdçici Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/172) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen?... 
MUSTAFA ÖZDEMÎR (Tokad) — Muhte

rem arkadaşlar; Dilekçe Komisyonundaki dilek
çesini Yüksek Huzurunuza getirdiğim Cemal Kü
çük, Tokad'm Reşadiye Kazasından ve îstiklâl 
Harbi gazilerinden ve birinci sınıf malûllerden 
birisinin oğludur. 

Babasının sağlığında Posta ve Telgraf idare
sine intisap etmiş, bir müddet vazife gördükten 
sonra askere celbedilerek daire ile alâkasını kes
miş ve kendisi askerde iken babası vefat etmiş, 
annesi daha evvel vefat etmiş olduğu ve küçük 
çocuğu da bulunmadığı için maluliyet maaşı da 
kesilmiş ve askerliğini ikmal etmiş olan Cemal 
Küçük memleketine döndüğü zaman 7 - 8 nüfus
tan ibaret bulunan ailesini zaruret ve sefaletin 
kucağında bularak eski mesliğine dönmek için. 
bir vazife istemek üzere P. T. T. Başmüdürlü
ğüne baş vurmuş ve muvakkaten bir telgraf mu
habere memurluğuna tâyin edilerek bir buçuk 
ay hizmet ettikten sonra asilin tâyini üzerine 

açıkta kalmış ve bu yüzden de birçok masraf
lar ihtiyar etmiştir. Neticede muztar kalarak 

[1] 265 sayılı Basmayazı Tutanağın somun
dadır. , ; . , - r r - -
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Büyük Meclise müracaata mecbur kalmıştır. Di
lekçe Komisyonunun raporunda Posta ve Telgraf 
Genel Müdürlüğünün beyanına atfen bu gibi 
askerden dönen memurlar sıraya konulmuş ve bu 
meyanda bu vatandaş da 549 ncı sıra numarasını 
almış olduğu için asıl memurların tâyinleri bit
tikten sonra bunlara da sıra geleceği beyan edil
mekte ise de senelerden beri bu sıra gelmemiş ve 
senede yüzlerce memur çıkaran posta ve telgraf 
kursu veya mektepleri faaliyette bulundukça bu 
sıranın gelmesi de mümkün görülmemekte bu
lunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; senelerden beri P. T. 
T. de hizmet ederek bu meslekin tam bir kom
petanı haline gelmiş olan bu gibi askerden dönen 
5 - 6 yüz raddesindeki memur vatandaşlar sıra 
bekleyip sefaletin kucağında çırpmırlarken sene
de on binlerle ve belki de yüz binlerle lira mas
raf ederek yeniden memur yetiştirmeye ve yeti
şen bu memurları senelerden beri sıra beklemek
te olan ve vazifeyi vataniyelerini ifa etmekten 
başka bir kusur ve kabahatleri olmıyan vatan 
d aşlara tercih ederek ıztırap ve sefaletlerini uzat
mak için bir sebep görmüyorum. Bu mağdur va-
daşlarları da mümkün olduğu kadar tatmin ede
bilmek için bu kurs ve mekteplerin hiç olmazsa 
kadrolarını biraz azaltarak sıra bekliyen bu va
tandaşlara da biraz imkân temin etmek icabe-.ler 
kanaatindeyim. 

Bundan başka P. T. T. Genel Müdürlüğü eni
rinde bulunan birçok müesseselerde ve hele Ar
kam, istanbul, tzmir gibi büyük şehirlerdeki 
memurların hemen ekserisini kadın memurla e 
teşkil etmektedir. Filhakika bu kadın memurlar 
arasmda aile geçindiren birçokları varsa da bir 
ihtiyaçları olmadığı halde yalnız kendi şahsi 
lüks ihtiyaçlarını temin için memuriyet yapmak
ta, bulunanları da çoktur. 

"Eğer muhterem heyetnizi fazla işgal etmiş ol
mazsam size bunun tipik bir misalini arzedeyim 
peder Bey emekli memurdur, bilmem kaç yüz 
lira emekli maaşı almaktadır. Buna munzam 
olarak bilmem hangi İktisadi Devlet Teşekkülün
de ücretli bir vazife almıştır. Yüzlerce lira da 
oradan almaktadır. Mahdum beylerden birisi bir 
hastanede doktor birisi de bilmem hangi ba
kanlıkta memurdur. Kerime hanımlardan birisi 
telefon şirketinde birisi de Toprak Ofiste me
murdur. Bu suretle Devlet Hazinesine arkasını 
dayamış bulunan bu hanım kızlar evlenme çağ-
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lan geçtiği halde -evlenerek bir yuva kurmayı 
da - hatırlarına getirmemektedirler. 

Ticarethanem istanbul'da Tahtakale'de bu
lunduğu zaman hergün şahidi olduğum bir man
zara vardır. Akşam saat beş olduğu zaman tele
fon idaresinden dağılan memur bayanları gö
renler burasını bir resmî müesseseden ziyade 
akşam paydosu yapmış bir kız lisesi zanne
derler. 

Vaziyet bu merkezdeyken vazifei vataniye
lerini ifa etmek için memuriyetlerinden ayrıl
mak zorunda kalan bu vatandaşlar askerden 
döndükleri zaman 7 - 8 ve hattâ daha fazla nü
fuslu ailelerini geçindirmek için bir lokma ek
mek tedarik etmek üzere müracaat ettikleri 
zaman vazifelerinin btı tip memurlar tarafından 
İşgal, edilmiş olduğunu görmekte ve bu sebeple 
pek büyük bir inkisarı hayale ve üzüntüye düş
mektedirler. 

Bu işle alâkadar olan sayın bakandan rica 
ediyorum. Bu işin üzerinde ehemmiyetle dur
sunlar ve sefaletin kucağında çırpman bu va
tandaşların yarasına deva olacak bir merhem 
bulsunlar. 

Btmun için de bir önerge takdim ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Efendim, To-

kad Milletvekili arkadaşımız Dilekçe Komisyo
nunun vermiş olduğu karara itiraz ııyurmuşlar.. 
Şimdi Meclisi Âli huzurunda bizim kararımızın 
hukuki mesnetlerine itirazdan ziyade bir sözlü 
soru mevzuu getirmiş gibi konuştular. Tabiî 
Ulaştırma Bakanı kendilerine lâzımgelen cevabı 
verirler. Hâdise, hukuk bakımından ve B. M M. 
nin vazifelerini, işleme tarzını tâyin eden içtü
zük bakımından, hiç de istida sahibinin ve muh
terem milletvekili arkadaşımızın iddia ettikleri 
gibi değildir. Ray Cemal Küçük ismindeki me
mur adayı olan, yani henüz memurluk sıfatı 
Devletçe, Hükümetçe kabul edilmemiş bir va
tandaş, fiilî hizmetini ifa etmek üzere memur 
bulunduğu Samsun'dan askere gidiyor; bittabi 
alâkası kesiliyor. Geçenlerde Sinan Tekelioğlu'-
nun Meclisi Âliye sunduğu bir sözlü soru vesile
siyle öğrenildiği üzere, askerden avdet eden P. 
T. T; memurları sıraya tâbi olarak memuriyete 
tâyin edilmektedirler. Böylece hakkın, hiçbir 
tavsiye ve iltimas yolu takip edilmeden yerine 
getirilmesi icabettiğinden pek tabiî olarak Bay 
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Küçük de askerden döndüğü zaman, bir istiklâl 
malûlünün oğlu olmasına rağmen bir müddet 
sonra anasının babasının ölmesine rağmen sıra 
bozularak vazifeye tâyin edilmemiş. Bir müddet 
sonra Samsun P. T. T. idaresi bu arkadaşı belki 
sefaletine acıyarak muvakkat bir vazifeye tâyin 
etmiştir. Vazife vekâlet suretiyledir. Bu suretle 
bir vatandaşın 3 - 5 kuruş alması temin edilmiş
tir. Fakat ya hastalık veya diğer her hangi bir 
suretle mezun bulunan zatın vazifeye avdeti 
üzerine pek tabiî olarak şikâyetçi tekrar açıkta 
kalmıştır. Yine 549 ncu sırayı beklemek zarure
ti hâsıl olmuştur. Şimdi bu arkadaş B. M. M. 
Meclisine müracaat ederek «Ben Ünye'ye kadar 
masraf ettim, P. T. T. İdaresi beni buraya vekâ-
ten memur tâyin etti, 350 lira kadar da yol mas
rafı yaptım, benim bu paramı versinler» diyor. 
Şimdiye kadar Büyük Mecliste birçok defalar 
izah edildiği gibi, Meclisi Âlinin kabul ettiği ka
rarlara göre, Meclisten arıyacağı bir hakkı yok
tur. Daha doğrusu hakkını evvelâ kazai merci
lerden araması iktiza eder. 

Tüzüğümüzün 53 ncü maddesi bunu âmirdir. 
Kaldı ki bu vatandaş, Büyük Millet Meclisine 
verdiği istidasında: Devlet Şûrasına müracaat 
edeceğim, demektedir. Yani kanuni yolları bil
mektedir. Binaenaleyh kanun yollarını bilen bu 
arkadaşa Büyük Millet Meclisinin Bir Numara
lı Dilekçe Komisyonu o yolu ihtiyarda serbest 
olduğunu karariyle bildirmiş bulunmaktadır. 
Raporumuzun bu bakımdan kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Tezer Teşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Dilekçe Komisyonuna ait bir raporun 
münakaşası sırasında sayın Tokad Milletvekili 
arkadaşımızın bâzı mütalâaları dolayısiyle yük
sek huzurunuzu bir iki dakika işgal edeceğim. 
Mevzuubahis olan zatın haklarını müdafaa eder
ken memleketin hukuk kaideleri mevzuubahis 
olabilir. Onun hakkı aranırken kadın memurun 
onun yerini işgal ettiğinden bahsetmek hiçbiri
nizin tasvip edeceği bir görüş olamaz. Anayasa 
ve bütün kanunlarımız Türkiye'de erkek ve ka
dına eşit haklar vermiştir. Hiçbir kanunumuzda 
falan falan işler erkek vatandaşlara tahsis edil
miştir ve daireler de kadın memurlar erkek bulun
duğu zaman kullanmaz kaydı yoktur. Vatandaş
lık hakkı müsavi olan iki cins üzerinde konuşul
duğu zaman muhterem arkadaşımızdan kadın me-
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mur diye bir meseleyi yüksek huzurunuza getir
memesini rica ederim. Zaman zaman yapılan bu 
tarz konuşualar; bu memlekette çalışan kadın 
memurlar üzerinde çok şiddetli aksülâmel yap-

I makta ve onların çalışma şevkim kırmakta ve 
I müteessir etmektedir. 

Memleket nüfusunun yarısı kadındır. Bunlar 
reylere iştirak ederler, seçilirler, her vazifeyi al
mak hakkını haizdirler. Atatürk inkilâbının en 
esaslı prensiplerinden birisi de budur. 

Bütün bu hakları almakla beraber liyakatla-
rını de öyle zannediyorum ki ispat etmektedir-

! 1er. Hangi kadın memurun rüşvet aldığını işitti-
] niz, hangi kadının suiisaimal yaptığından dolayı 

mahkemeye gönderildiğini işittiniz? Analarına, 
babalarına, evlerine yardım etmek için alın te
riyle çalışan genç, ihtiyar, kız ve kadınlar hak
kında hiçbirinizin tasvip etmiyeoeğine inandı
ğım bir lisanla bu muhterem kürsüden kanuşul-
mamasııu rica ediyorum. (Sağdan, soldan al
kışlar). 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-
yen yoktur, önergeyi arkadaşımız almışlardır. 
Raporu tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

.9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına 
hareket eden Export - İmport Bank arasında 
akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşması-
nın onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri. Ticaret ve Bütçe komisyonları raporlari 
(1/121) [1] 

I BAŞKAN — Tümü hakkır. la *öz istiyen var 
| mı?. 
i NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka-
j daşlarım, kanaatimce acele olarak Meclis günde-
j mine alınması gereken kanun tasarılarından biri

si karşısında bulunuyoruz. Acele olarak Meclis 
gündemine alınması lâzımgeldiğinden bahsediyo
rum. Çünkü bu tasarı ile onanmak istenen anlaş
ma 5435 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğin
ce imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gir
miş bulunmaktadır. Filhakika Anlaşma 27 Ekim 

i 1950 de imzalanmış olduğuna göre 10 aydan 
j beri yürürlükte demektir. Bu Anlaşmanın yü-
; rürlüğe girmiş bulunması, biraz evvel bahsettiğim 

i 
[1] 266 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

dır. 
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5435 sayılı Kanunun ikinci maddesinin icabıdır. 
Filhakika bu kanunun ikinci maddesi şöyle de
mektedir.. 

«Yukardaki madde gereğince aktedilmiş an
laşmalar imzalandıkları tarihten itibaren yürür
lüğe girerler.» 

Şu halde Anlaşma 27 Ekim 1950 de imzalan
mış bulunduğuna ve bu tarihten itibaren yürürlü
ğe girmiş bulunduğuna göre, bu Anlaşmanın tas
diki hususunda' sevkedilmiş olan kanun tasarı
sının bir an evvel görüşülmesini gayet tabiî ka
bul etmek lâzımgelir. Nitekim Hükümet tasarıyı 
18 . I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunmuş 
bulunmakta ve o tarihten beri anlaşma tasarısı 
komisyonlarda 8 aydır dolaşmaktadır. 

Yine kanaatimce bu kanunun bir an evvel 
gündeme alınıp çıkarılmış olmasini gerektiren di
ğer bir sebep şudur; Hükümet gerekçesinde ifa
de olunduğu üzere Anlaşmanın muhtevi olduğu 
36 milyon dolarlık kredi tahsisinin 31 . XII . 
1950 tarihine kadar kullanılmış olması gerek
mektedir. Bu mesele Hükümet tasarısında şu şe
kilde ifade olunmaktadır : Verilecek bu paralar 
(Yani Exsport - împort Bankasından Türkiye'
ye verilecek bu paralar) ECA' ca 3 Nisan 1948 
den 30 Haziran 1950 ye kadar memleketimize 
yapılan mal ve hizmet sevkiyatı mukabilinde ic
ra olunan ödemeler bir kül halinde nazara alına
rak ilkin şarta muallâk yardım tahsisatımıza, 
ikinci olarak kredi, üçüncü olarak da hibe tahsi
satımıza mahsup edilecektir. 

Anlaşma gereğince, Hükümetim i>:iu üzerinde 
bilhassa durduğu nokta budur, bu tahsisatın 31 . 
XI I . 1950 ye kadar kullanılmış olması icabet-
mekte ve bu tarihe kadar kullanılmamış olanlar 
için bunların istimali maksadiyle ilgili müessese
lerle müzakere halinde bulunulduğunun ECA'ya 
beyan edilmesi ve bu paraların ileride kullanıla
cağı mahal ve maksatların ECA'ca tasvip edil
mesi lâzımgelmektedir. 

Aynen okuduğum şu ifadeye nazaran Hükü
met tasarısının gerekçesi şunu ifade etmektedir: 
3 1 . X I I . 1950 tarihine kadar 36 milyon dolar
dan ne miktar kullanılmak isteniliyorsa o mik
tar tamamen kullanılmış olacak, bakiyesi için 
de görüşme kapısı açık olacaktır. 

Şu hale göre yani 3 1 . X I I . 1950 tarihine 
kadar bu paranın çekilmesi icabettiğine göre bu 
kanunun en kısa bir zamanda tasvip edilmesi 
icabeder. Hallbuki aradan sekiz ay geçtiği halde 
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tasarı henüz gelmiş bulunmaktadır. Hükümetin 
burada 3 1 . X I I . 1950 ye kadar 36 milyon dolar 
krediyi kullanmış olması icabedeceği hususun
daki ifadelerini de Anlaşmanın neresinden çı
karmış olduklarını bendeniz anlıyamadım. Çün
kü Anlaşma metni tahsisatın 3 1 . X I I . 1950 ye 
kadar çekilmesi mecburiyetine dair her hangi 
bir hükmü ihtiva etmemektedir. Belki bu hu
susta şifahi bir anlaşma vardır. Fakat bunu ge
rekçede sarahaten bildirmemiş olduklarına göre 
bu 3 1 . X I I . 1950 tarihine kadar bu paraların 
çekilmesi mecburiyetini Hükümet nereden çıka
rıyor, bilmiyoruz. Eğer Hükümet bu hususu izah 
•ederlerse Yüksek Meclis tenevvür etmiş olur. 

Anlaşmaya ekli bir de bono vardır. Bu, Tür
kiye Hükümetinin Eximbank'tan alacağı 36 mil
yon dolarlık kredinin ödeme tarzına ait bir bo
nodur. Bu bononun bir maddesinde 36 milyon 
dolarlık kısmın hepsi çekilmiyecek olursa bun
ların taksitlerinin ne şekilde hesaplanacağına 
dair bir hüküm vardır. 

Eğer 36 milyon doların hepsi çekilmiyecek 
olursa, imzalanmış olan bonoda, çekilmemiş 
olan miktar 36 milyon dolarlık taihsipatm yüzde 
10 nu geçerse şöyle yapılır, az olursa böyle ya
pılır diye, hüküm vardır. Bu hususta, 36 mil
yon dolarlık kderinin hepsinin çekilmemesi ha
linde yapılacak muameleye dair Hükümet ta
sarısındaki ifade ile bonodaki hüküm arasında 
tam bir uygunluş görmedim. Aykırılık var, de
miyorum, fakat uygunluk görmedim. Filhakika 
Hükümet gerekçesine göre tahsisattan çekilmi-
yen miktar yüzde 10 u geçmezse taksitlerde in
dirme yapılmıyacak, ancak bu tahsisatın dışın
da 16 milyonluk hibeye malik olduğumuzdan, 
ki bu kanun tasarısı bundan sonra görüşülecek
tir, kullanılmamış bakiyeler yani 36 milyon do
larlık tahsisattan kullanılmamış kısımlar işbu 
16 milyona mahsup edilecektir, diyor Hükümet 
tasarısı. Halbuki imzalamış olduğumuz bono hü
kümlerinde başka bir tâbir bulunmaktadır Şöy
le ki: 

Eğer fark, bono resülmali yekûnunun % 10 
undan aşağı olursa bu ayarlama resülmalin son 

| taksit veya taksitlerinden tarhedilmek suretiy
le halledilecektir. Bir taraftan, böylece son 
taksitlerden tarhedilmek suretiyle bir tashih ya
pılacaktır, deniyor, diğer taraftan Hükümet ta
sarısında 16 milyon dolarlık hibeden, mahsup
tan bahsediliyor. Bunları telif edemedim,, an-
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lıyamadım. Onun için bu hususta izahat veril
mesinin muvafık olduğu kanaatindeyim. 

Diğer taraftan anlaşmanın beşinci maddesi
nin B bendi öyle bir hüküm koymaktadır ki, 
bizim iç hukukumuza taallûk etmektedir. Mü
saadenizle bunu da aynen okuyayım : 

(Kim cevap verecek sesleri). 
Kim olduğunu bendeniz bilmem. Bendeni

zin sual sormak hak ve vazifemdir. Çünkü an-
lıyamadığım noktalar vardır. Aydınlanmak 
için sual sormak mecburiyetindeyim. İçtüzük 
bu hususta sarihtir. Bakan, bakan olmadığı tak
dirde birinci derecede reislerden biri gelir ce
vap verir. 

Bu anlaşmanın 5 nci madesinde 36 milyon 
dalara ım^a-llik hüküm hakkında şöyle bir 
şart vardır : 

(5. Bu krediden yapılacak ilk ödemeye 
mütekaddim bir şart olarak : 

a) Anlaşma ve bonoyu imza eden ve bu 
Anlaşma ile ilgili diğer hususlarda Türkiye'nin 
temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâ-
hiyetnamesini; 

b) Türkiye Adalet Bakanı tarafından veya 
Eximbankça şayanı kabul başka bir hukuk mü
şaviri tarafından yazılmış ve Türkiyenin, işbu 
Kredi Anlaşmasının akdine salâhiyet veren 
Anayasa ve kanunları gereğince lüzumlu bütün 
muameleleri yapmış olduğunu ve krediye muka
bil verilmiş olan bononun, muhtevi olduğu ah
kâm ve şerait dairesinde Türkiye Hükümeti 
için kanunen muteber ve muta bir mükellefiyet 
teşkil ettiğini Bankaya tatmin eder bir şekilde 
gösteren bir mütalâamame tevdi edecektir). 

Şu metin gösteriyor ki, Bankanın bize 36 
milyonluk tahsisatın ilk kısmını verebilmesi için, 
evvelâ anlaşmayı imza etmiş olan mümessilimi

zin salâhiyetnamesinîn bankaya tevdii lâzımdır. 
îkincisi; bu tahsisattan verilecek olan tak

sitlerin Türkiye'ye verilebilmesi için Adalet Ba
kanı tarafından veya Eximbankça şayanı kabul 
bir hukuk müşaviri tarafından yazılmış olup 
anlaşmanın kanunen muteber bir şekilde yapıl
mış olduğunu ve yine Anayasamız ve kanunları
mız gereğince bu anlaşmanın meriyete girmesi 
için bütün muamelelerin yapılıp bu bankaya ve
rilmesi lâzımdır. Şu hüküm biraz da bizim iç hu
kukumuza bir müdahale mevcut olduğu zehabı
na yol açabilir. Çünki keyfiyeti meselâ Basba-
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i kan bildiremiyecek, fakat Adalet Bakanının ve

ya Eximbankça muteber bir hukuk müşavi
rinin mütalâası olacak. Bu yalnız Türkiye'ye 
münhasır münferit bir anlaşma mıdır, yoksa di
ğer memleketlerle yapılan anlaşmalarda da böy
le midir? Bu hususu da bize izah ederlerse her 
hangi bir yanlış anlaşmaya meydan vermemesi 
bakımından faydalı olur kanaatindeyim. 

Bu sorularımı sorduktan sonra sözlerimi, ev
velki birleşimlerden birinde başka bir mesele 
için sorduğum suallerin cevapsız kalmış olması 
dolayısiyle şöylece bitirmek istiyorum; bu su-

J allerim de o suallerimin âkibetine mâruz kalma
sın. Müsaadenizle izah edeyim: Yine Marşal Plâ
nını ilgilendiren İktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
mensup üyeler arasında bir tediye birliği ku
rulması hakkındaki anlaşmanın onanmasına da
ir kanunun müzakeresi sırasında Marşal Yar
dımı ile ilgili bâzı sualler sormuştum. O gün 
Bakanın burada bulunmaması dolayısiyle o ta
sarının müzakeresi başka bir celseye bırakılmış
tı, suallerim o gün de cevaplandırılmadığı için 
sonunda söz alıp açıkça izah ederek, suallerimin 
cevaplandırılmasını rica etmiştim. Tasarının 
ikinci müzakeresi sırasında komisyonda oldu
ğum için heyeti umumiyede bulunamadım. Tu
tanakları tetkikımdan öğreniyorum ki, sualle
rim yine cevapsız bırakılmıştır. O suallerimi bu
rada tekrar uzun boylu izah etmeye lüzum gör
müyorum. Yalnız temennim şudur ki ; sualleri
miz cevapsız kalmasın. Hükümet tarafından alâ
kalılara cevap verilsin. Çünki sualler şahsi bir 
tecessüs hissi ile değil, millî menfaat saikası ile 
sorulmaktadır. Bunun için İçtüzüğümüz gayet 
sarihtir. Eğer Bakan burada yani memlekette 
bulunmazsa yerine bir vekil tâyin edilir. Meselâ 
Dışişleri Bakanımız Türkiye'de bulunmadığına 
göre onun yerine vekâlet edecek bir bakanımız 
mevcuttur. O da bulunmadığı takdirde İçtüzü
ğün 87 nci maddesi mucibince daire reislerine 
de salâhiyet verilmiştir. Şimdi İçtüzüğün 87 nci 
maddesini müsaadenizle aynen okuyayım: 

(Madde 87. — Hükümet adına düşüncesini 
bildirmek üzere Başbakan, yahut, onun yetkile-
diği bir Bakan veya birinci sınıf daire reisle
rinden biri, her görüşmenin başından sonuna 
kadar hazır bulunur. 

Bundan başka bir Bakanlıkla ilgili bir tasarı 
I veya teklif görüşüldüğü sırada, o Bakanın veya 
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adına gelen birinci sınıf daire reislerinden biri- I 
nin hazır bulunması şarttır. 

Bulunmazlarsa görüşme bir defa için gele
cek birleşime bırakılır. 

Bakanlar yahut Hükümet adına gönderilen 
birinci sınıf daire reisleri, komisyon başkan ve 
sözcülerinden önce sıraya bağlı olmaksızın söz 
istiyebilirler.) | 

Görülüyor ki içtüzüğümüzün şu maddesi ba- I 
kanlara veyahut mümessillerine burada söz al
mak hususunda bir de tercih hakkı dahi tanımış 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu kanun münase
betiyle sormuş olduğum suallerle, aynı mevzua 
taallûku dolayısiyle evvelce Marshall Yardımı
na ilişkin olan suallerimin de cevaplandırılın a -
smı bilhassa rica ederim. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım; bâzı kanunlar vardır ki bun
lar, her hangi bir sual ihtiyacı duyulmaksızın j 
doğrudan doğruya Hükümet tarafından Mecli- } 
se takdim edilmeye lâyıktır, önümüzde bulu- I 
nan kanun da bu mahiyeti arzetmektedir. I 

3G milyon dolarlık bir kredi iktisap edilmiş. 
Bu, şimdiye kadar Marshall Yardımından almış 
olduğumuz kredilerden bir parçayı tenkil et
mektedir. Marshall Yardımı üzerinde, B. M. 
Meclisinin şimdiye kadar hibe ve karz şekilleri 
üzerinde ve diğer taraftan miktarı hakkında j 
birtakım temennileri olmuştur. Eğer doğrudan ! 
doğruya ilgili bakan tasarıyı takdim etmiş ol- I 
saydı, Meclise elbette ki geniş mikyasta izahat I 
verecek ve bu suretle Meclisi tenvir etmek hiz
metinden başka, zannediyorum ki, onun kadar | 
kıymetli olarak, Meclisin bu mevzulardaki tep- i 
kilerini öğrenmek imkânını bulacaktı. Görüyo
ruz ki işlerimiz bu tarzda c'ereyan etmiyor. 

Sayın Necip Bilge arkadaşımız 4 - 5 birle- | 
şim önce Avrupa Tediye Birliği Anlaşması dola
yısiyle birtakım sualler sormuş, daha doğrusu | 
bakanları bu mevzuda konuşmaya davet etmiş- I 
ti. O gün Bakan hazır bulunmadığı için kanu
nun bir diğer birleşime talik edildiğini hatırlı
yorum. Mütaakıp celsede tashihlerden sonra 
tekrar önümüze gelen kanun üzerinde bu sual
ler teyit edildi. Fakat cevap alınamamıştır. Bu 
defa Necip Bilge arkadaşımız bu mevzu müna
sebetiyle Hükümetten Marshall Plânının umu- ı 
miyeti üzerinde malûmat istemiştir, Buna ben 
de şiddetle ihtiyaç hissetmekteyim. Bu kanunlar ı 
dolayısiyle fazla yorulduğunu gördüğüm arka- j 
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daşıma bir nevi yardım olmak üzere suallerini 
teyit ediyorum ve ben de rica ediyorum, bu su
aller cevaplandırılsın. 

İkinci olarak da; Hükümetin vereceği izaha
tın şu hususlar üzerinde olmasını rica ediyo
rum : Bugün 36 milyonluk bir kredi bahis mev
zuudur ki, b'u kredi 1950 Mayıs ayı içinde ihraz 
edilmişti. Muhtelif parçalar halinde bu krediler 
önümüze gelmektedir. Fakat bunun umumiyeti 
hakkında Büyük Millet Meclisinin malûmatı 
yoktur. Zabıtlarda da kâfi derecede bu mevzu
da bizi tenvir etmemektedir. Marshall Yardımı
na taallûk eden işlerle uğraşan dairemiz tara
fından neşredilen ve şimdiye kadar 5 nci sayısı 
çıkmış bulunan bültende dahi bu işin heyeti 
umumiyesini ifade eden rakamlar mevcut değil
dir. Bu itibarla hakikaten şu rakamları bilmeye 
ihtiyacımız vardır. Bendeniz şunlarm bize bildi
rilmesini rica ediyorum: 1948 - 1949 devresi, 
1949 - 1950 devresi ve yakın zamanda nihayet-
lenen 1950 - 1951 devrelerinin her birinde ne 
kadar yardım aldık, bunların mahiyeti, hibe ve 
karz olmak itibariyle nedir? Bunları bilmeye şu 
bakımdan da ihtiyaç vardır ki, zaman zaman şa
yi olan çeşitli rakamlara ümit bağladığımız ol
muştur. önümüzdeki 1951 - 1952 devresi hak
kında bilgiye sahip olmak noktasından da fay
da vardır. 

Bu mevzu ile ilgisi olması itibariyle Avrupa 
Tediye Birliği hakkındaki suallere cevap almak
ta da hakikaten büyük faydalar vardır. 

Büyük Millet Meclisine bâzı rakamları ve
rirsem bu hususta ilgisini tahrik etmiş olurum. 

1950 1 Temmuzundan 1951 30 Haziranına 
kadar geçen 12 aylık devrede Türkiye'nin Av
rupa Tediye Birliğindeki hesabı 65 918 000 do
lar açık kaydetmiştir. 

Bu açığın 25 milyon dolarını başlangıç kredi
si dediğimiz kredi ile, borçlanmak suretiyle öde
dik. Yani uzun vâde ile borçlanılarak ödendi. 
Bakiyesi de şu suretle Ödenmiştir; 28 milyon 184 
bin doları, kısa vadeli kredi mahiyetinde olarak, 
her an ödenmesi meşrut olan kotamızdan öden
miştir. 12 milyon dolar da altınla veya serbest 

•dolarla ödenmiştir. Bu 12 milyon doların öden
mesi doğrudan doğruya bizim müktsep dövizleri
mizden, kendi mevcudumuzdan vuku bulmuştur. 
Çünki usul de böyledir. Bu mevzu bir takım me
seleler ortaya koymakta ve Marshall yardımın-
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i komisyonlan raporları (1/178) [1] 

B : 108 3. 
dan Türkiye'nin lâyik olduğu, muhtaç bulundu
ğu "kredileri almak hususundaki temennilerine 
destek olacak mahiyet arzetmektedir. Ben bu ra
kamları bu maksatla Büyük Millet Meclisine ar-
zetmiş bulunuyorum. 

Bundan sonra gündemimizde bulunan mütaa-
kıp kanun tasarısı kezalik arzettiğim mahiyette
ki kanunlardan bir diğeridir. Bununla da karşı
lık fonu dediğimiz fonun ne suretle çalışacağına 
işliyeçeğine dair hükümler kanunlaştırılmıştır. 
Bu münasebetle de, şimdiye kadar hibe olarak 
ne kadar para aldığımızı ve bunun Türk lirası 
olarak karşılık fonuna ne miktarının geçmiş ol
duğunu ve fona geçmiş paralardan iktisadi kal
kınmamız için ne miktarının Türkiye Hükümeti 
emrine verilmiş olduğunu bilmekte fayda vardır. 
İlgili bakan izahatı arzederken kendilerinin mev
zuu daha geniş tutmaları halinde daha ziyade 
müteşekkir ve minnettar kalırım. Şunu da ilâve 
etmek isterim ki, benim istediğim rakamlar şu 
anda temin edilemez, ilgili bakan lütfeder zabıt
lardan tetkik buyurmak suretiyle gelecek celse
de cevap verirlerse, beni tatmin etmiş olurlar. 
Bu itibarla şimdi cevaplandırmalarını kendile
rinden ricada bulunmıyacağım. 

BAŞKAN — Efendim İçtüzüğün 87 nci mad
desi hükümlerine göre, tasarının birinci görüşül
mesinde ilgili bakan veya dairesinin yetkili me
murunun bulunması şarttır. 

Biz, Dışişleri Bakan vekilinin geleceği zan-
niyle görüşmelere başlamıştık. Şimdi gelemiyece-
ği tahakkuk etti, binaenaleyh bir defaya mahsus 
olmak üzere bunun müzakeresini gelecek Birle
şime bırakıyoruz. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün onan
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/39) 

(Bu da aynı sesleri). 

BAŞKAN — Aynı sebeplerden dolayı bu da 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. — Demiryolu ile eşya ııaklyatım mü-
taallik Milletlerarası Mukaveleye ek olarak 
Berne''de akdedilen Mukavelenin onanması hak
kında kanun tasardı ve Dışişleri ve Ulaştırma 

(Aynıdır sesleri) 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı buradalar. 

Müzakereye devam ediyoruz, Dışişleri Bakanı 
gelecek birleşimde de hazır oLamıyçaktır. 

Tasarının tümü hakkmda söz Istiyen yok
tur. Maddele're geçilmesini kabul edenler.., Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 1933 
tarihli Milletlerarası Mukaveleye ek olarak 13 
Mayıs 1950 tarihinde Berne'de akdedilen Muka

velenin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1673 ve 26-tl sayılı kanunlarla 
kabul edilmiş bulunan (Demiryolu ile eşya nak
liyatına mütaallik Milletlerarası Mukavele) ye 
ek olarak 13 Mayıs 1950 tarihinde Berne'de ak
dedilen mukavele onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük tarihi 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim yürür

lük tarihinin bu şekilde tesbit sebebi nedir? 
izah ederLerse memnun kalırım. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFt KURTBEK 

(Ankara) — Efendim, yürürlük tarihini Bakan
lar Kurulunun kararına bırakmamızın sebebi 

şudur: 
Avrupa'daki konferansa iştirak eden bütün 

devletler merkeze bildirirler. 1/3 ü bildirdik
ten sonra yürürlüğe girer, 1/3 ünün bildirip bil
dirmediğini anlamak mecburiyetindeyiz. Binaena
leyh bu tarihi tesbit etmek işni Bakanlar Kuru
luna bıraktık. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yoktur. Maddeyi oyunuza arzedlyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

[11 268 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının da
ğıtma tarihinden itibaren 48 saat geçmediği için 
geçiyoruz. 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. —, Erzurum Milletvekili Emrullah Nut
ku'nun, İstanbul Limanının tevsii hususunda 
Sahpazarı ve Haydarpaşa'nın intihap edilme
sinin hangi sebebe dayandığına, Sahpazarı ve 
Haydarpaşa limanlarının tevsii şeklinde ve mu
hammen inşaat ve tesisat bedellerine dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
sözlü cevabi (6/373) 

1 1 . V . 1(951 
Büyük Millet Meclisi -Başkanlığına 

Aşağıya sıraladığım sözlü sorumun Bayın
dırlık Bakanlığınca cevaplandırılmasının temin 
burulmasını saygılarımla rica ©derim. 

1. istanbul limanının tevsii (hususunda Sa
hpazarı ve Haydarpaşa 'nın intihap edilmesi 
hangi sebep ve faydalara dayanmaktadır? 

2. Haydarpaşa limanı tevsi plânı ne şekil 
ve surette yapılmıştır ve ne gibi tesisat ilâve edi
lecektir? 

3. Sahpazarı limanının tevsii ne şekil ve su
rette yapılacaktır ve ne gibi tesisat ilâve edile
cektir? 

4. Sahpazarı limanı tevsi projesinin muham
men inşaat ve tesisat bedeli nedir? 

5. Haydarpaşa limjanı tevsi projesinin in
şaat ve tesisat muhammen bedeli nedir? 

Bu sorularımın tafsilâtiyle açıklanmasını ri
ca ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TlNOĞLU (Eskişehir) — Erzurum Milletvekili 
muhterem Emrullah Nutku arkadaşımın sualle
rine birer birer cevap arzediyorum: 

istanbul limanının tevsi ve ıslahı koşunu üze
rinde şimdiye kadar müteaddit incelemeler yapıl
mıştır. En son tetkik Milletlerarası imar ve 
kalkınma Bankasının memleketimiz© (gönderdi
ği mütehassıslar heyeti tarafından yapılarak 
mevzu Türkiye limanlarının inşa ve ıslahi çerçe

vesi içinde mütalâa edilmiş ve limanın ahar bir 
yerde inşasına gidilmiyerek müesses limanda 
mevcut rıhtımların yeni cihazlarla ıslahı ve 
rıhtım ve antrepo darlığını karşılamak üzere Sa-
hpazarma doğru rıhtım tevsiatı yapılması ve 
antrepolar inşası, Haydarpaşa limanının da 
Kavak iskelesi cihetine doğru genişletilmesi 
esası kabul ve bankaya tavsiye edilmiştir. 

Banka ile yapılan ve 5676 sayılı Kanunla 
tasdik edilen 12,5 milyon dolarlık kredi anlaş
masında teferruatiyle gösterilen ıslahatın şekli 
bu esaslar dâhilinde tedbit edilmiş ve 5775 sa
yılı kanunla da tatbik sahasına konulmuştur. 

5676 sayılı Kanunla onanan kredi anlaşması
na göre: 

2. Haydarpaşa 'da 330 metre tulünde rıhtım, 
600 metre tulünde dalgakıran, 11 bin metre ka
re transit ambarı inşa edilecek, rıhtım önleri 
(—10,50) metreye taranacak ve tahmil - tahliye 
tesisleriyle teçhiz olunacaktır. 

3. Sahpazarı 'nda 310 metre uzunluğunda 
rıhtım inşa edilecek, rıhtım önü (—10,50) met
reye taranacak, 16 bin metre kare transit amba
rı inşa edilecek, tahmil ve tahliye tesisleriyle 
teçhiz olunacaktır. 

4. Sahpazarı ıslah ve teçhizine 8.140 milyon 
Türk lirası iç ödenekten ve 1.44 milyon dolar 
krediden sarfedilece'ktir. 

5. Haydarpaşa limanının ıslah ve teçhizine 
14.50 milyon Türk libası iç ödenekten ve 1.100 
milyon dolar krediden sarfedileeektir. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, 14 Mayıs inkılâbını yapan 
Türk Milleti bu inkilâp neticesinde memleketi
mizde her işin bir reforma tâbi olacağını ve her 
işin iktisat kaidelerine uygun olarak ele alınarak 
yapılacağını, Bütçeden yapılacak masrafların 
da mahalline masruf olmasını beklemektedir. 

Arkadaşlar, evvelâ bir liman niçin yapılır 
ve bu liman yapılırken ne gibi şeyler göz önün-
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de tutulur? Bir liman yapılırken evvelâ bu li- I 
man hinterlandının göz önünde tutulması icabe-
der. Haydarpaşa gibi bir tek demiryolu ile Ana
dolu'ya bağılı olan, hinterlandı Anadolu'da bu
lunan bir liman için bilmiyorum; 15 - 20 mil
yon sarfetmekle bir tevsi plânı yapılması doğru 
mudur? Bir limanın iyi bir şekilde çalışması bu
nun kara sahalarını haiz olmasına, otomobil 
parklarına, antrepo ve depolara ihtiyacı bakı
mından birçok istimlâkleri icabettiren tarafı var 
dır. 

İkinci şartı; denizin fırtınalarına karşı mâni 
tedbirler almak için limanın kapalı olması esas
tır. Üçüncüsü de; bu limanın pazar yerine olan 
mesafesinin ve irtibat şartlarının iktisadi olup 
olmadığının düşünülmesi lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar; Haydarpaşa'yı ele alalım. 
Haydarpaşa'ya yanaşacak bir vapur İstanbul için 
yük boşaltırsa bu yük İstanbul'a ne ile geçecek? 
Yeni baştan mavunalara yüklenecek, römorkö
re bağlanacak ve İstanbul limanının bugünkü 
izdihamına birkaç misli daha eklenerek şehirde
ki pazar merkezine gidecektir. Şu halde Hay
darpaşa limanını yapmakla denizin ortasına şa
mandıra atıp gemiyi boşaltmak arasında bir fark 
görmüyorum. Çünkü aynı masraf yapılacaktır. 
Malûm ya, bir malın maliyeti üzerinde nakliyat 
beddellerl, yani navlunlar, tahmil, tahliye mas
rafları daima büyük rol oynamaktadır. Şu hal
de Haydarpaşa limanında tahliye edilecek bir 
geminin, malını esas şehrin pazarına götürebil
mek için tahmil ve tahliye ameliyesine lüzum 
vardır. Binaenaleyh bu bakımdan da Haydar
paşa İstanbul şehrinin bir limanı olmak vasfını 
haiz değildir. Denizin ortasına 5 - 10 şamandı
ra konmak suretiyle bu vazife yapılabilir.. Yani 
iktisadi detaylar artırılmamış olur. 

Sonra arkadaşlar, Haydarpaşa'ya Sayın Ba
kanın izahatına göre 600 metrelik bir dalgakıran 
yapmak lâzımdır. 600 metrelik dalgakıran için 
harcanacak masraflarla İstanbul'da hiç dalga 
kıran yapmadan koy içinde tesis edilecek bir 
liman yapmak mümkündür. Bütün dünyada 
limanlar daima nehir mansaplarında ve koy
larda tesis edilir. Hepiniz bilirsiniz ve Avrupa'
ya giderler bilhassa daha iyi tetkik etmiştir, 
bütün inkişaf etmiş büyük limanlar koyların 
içinde ve nehir mansaplarında dır. Şu halde bir 
yerde bir koy mevcut ise hiçbir zaman denk
lere milyonlar dökerek bir dalga kıran yap- ' 
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mayı kimse düşünmemiştir. Dalga kıran ancak 
koy bulunmıyan, mahfuz limanı bulunmıyan 
yerlerde bizzarure yapılır. Binaenaleyh, benim 
kanaatimce, Haydarpaşa'da bir dalga kıran 
yakmak için yapılacak masraf fuzulidir. Bura
ya yapılacak masrafla veyahut yalnız, bir dalga 
kıran masrafı ile Küçükçekmece Gölü içinde 
1500 metrelik bir rıhtım yapmak ve Küçükçek
mece gölünün şose geçen ağzını açmakla en 
güzel ve ideal limanı yapmak mümkündür. 

Sonra, bugün Haydarpaşa'da liman yapar
ken burada büyük sahaları istimlâk etmek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü burada otomobil 
parkları, büyük anbar ve depolar yapmak ica-
bedecektir. Bunları nazarı itibara alarak diyo
rum ki, Haydarpaşa'da yapacağımız liman için 
istimlâk edilecek arazinin beher metre keresini 
10-15 liraya istimlâk edebileceğimiz halde 
Küçükçekmece'de metresi yarım liraya, belki 
de 25 kuruşa büyük sahaları istimlâk etmek 
mümkündür. 

3 üncüsü arkadaşlar, bugün İstanbul'un 
çok mühim bir derdi vardır. İstanbul, izdi
hamdan, nakil vasıtaları izdihamından boğul
maktadır. En küçük bir el arabasından tutun 
da en cesim kamyona kadar bütün vasıtalarla 
sokaklar tıkalıdır. Bir vasıta ile her hangi bir 
süratli işinizi görmek isterseniz yollarda behe
mehal yarımşar saat beklemek mecburiyetinde 
siniz. Bu yetişmiyormuş gibi İstanbul'un bil
hassa şimdi gördüğünüz şekilde, Tophane'den 
ta Dolmabahçe'ye kadar bütün sahalar rıhtım
lar, anbar, depo, kömür depoları, odun depo
ları ile mâlâmaldir. Bu vaziyet hem seyrüsefe
re mâni olduğu gibi hem de memlekette yer 
darlığı, iskân zorluğu ve mesken buhranı ya
ratmaktadır. Halbuki Küçükçekmece'ye, dedi
ğim gibi, yalnız Haydarpaşa limanının dalga 
kıranına sarfedilecek para ile, bir liman tesis 
ettiğimiz gün İstanbul bütün bu dertlerden, 
kurtulacak, antrepo, depo„ şu bu ve bütün bun
ların gürültüleri yavaş yavaş oraya doğru in
tikal edecek, şehir o tarafa doğru genişliyecek-
tir. Şehirde büyük bir ferahlık hâsıl olacak, 
tahmil, tahliye derdi bertaraf edilecek, hamal
ların gürültüsü patırtısı yani bugün İstanbul'
da sıkıntı mevzuu olan bu işler oraya intikal 
edecektir. 

Arkadaşlar eğer İstanbul Limanı tevsi edi
lecekse bu yalnız bir yolcu limanı olmak su-
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retiyle tevsi edilmelidir, istanbul'da ideal bir I 
yük limanı asla düşünülmemelidir. İdeal bir 
yük limanı olacak yer Küçükçekmece Gölüdür. 

Arkadaşlar, biraz da limanın, deniz kısmına te
mas edecetğim. Bugün limanda gemileri boşal
tacak mavnaları sığdıracak bir yer yoktur. 
Halice şöyle bir bakınız; Haliç yarın mavnalar
la kapanacak ve geçit vermiyecektir. Yani 
tahmil, tahliye vasıtalarını koyacak yer dahi 
kalmıyaeaktır. O itibarla İstanbul'da deniz 
vasıtalariyle bir tahmil - tahliye yapmak mev
zuunu akıldan çıkarmalıdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Emrullah 
Bey. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Saray-
burnu ile Fındıklı arasındaki limanı yalnız yolcu 
nakliyatına tahsis etmeliyiz ve yük limanını 
Haydarpaşa değil, dediğim yere kaldırmalıyız. 
Çünkü Haydarpaşa'ya gelecek bir vapur iki ve
ya üç tahmil ve tahliye ameliyesine tekrar 
mâruz kalacak ve hinterlandı bakımından bir. 
tek demiryoluna bağlı olduğu için hiçbir suret
le Anadolu'ya faydalı olan iktisadi bir liman 
durumunda olmıyacaktır. Ben şahsen orada 
bu limanların tevsi edilmesine taraftar deği
lim. Gerçi kanununu kabul ettiniz, başka, fa
kat bu kanun ancak Amerikan yardımının 
işlemesi için kabul edilmiş bir kanundur, bu 
kanunun içine Haydarpaşa veya Salıpazarı di
ye tasrih edilmese idi, ne bileyim bu tahsisa
tın başka yerlere sarfı mümkün olabilirdi. Bu 
kanunu Haydarpaşa ve Salıpazarı diye kabul 
etmiş bulundunuz. Bendeniz o zaman Erzu
rum'da kongrede idim, bu müdafaamı yapa
madım. Ben şahsan kaniim ki, Haydarpaşa'
ya yapılacak masraf iktisadi olmıyacaktır, 
bence bundan eğer vazgeçmek mümkünse Hü
kümet bu işi bir tetkikla, daha iyi düşünerek 
bu para ile Küçükçekmece gölünü tesis etme
lidir. Küçükçekmece'yi mevzuubahis ettiğimiz 
zaman burasını uzak bir yer sanıyorlar. Arka
daşlar; burası İstanbul'un pazar merkezi olan 
Yemiş'e yani Sirkeci'ye 20 kilometredir. Ku
ruçeşme'ye de takriben 6 - 7 kilometredir. Fa
kat Kuruçeşme'den Sirkeci 'ye şehrin sokakla
rının durumu dolayısiyle 40 dakika'dan evvel 
gelinemiyor, Fakat Küçükçekmece'den, gü
zel, esaslı bir şosede bir kamyonun 20 dakika
da gelmesi mümkündür, Çünkü burası 20 ki
lometredir. Şu halde küçükçekmece İstanbul'a j 
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uzak değildir. İstanbul'u hakiki, normal du
rumuna sokmak istiyorsak Sirkeci ve Galata-
yı yolcu, Çekmeceyi yük limanı yapmak sure
tiyle İstanbul'u tam verimli bir hale sokmamız 
imkânı vardır. 

Mâruzâtım bundan ibaretir. 
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİN-

OĞLU (Eskişehir) — Efendim, özür dilerim, 
tekrar huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde 
kaldım. Muhterem soru sahibi arkadaşım o şe
kilde konuştular ki, sanki bu limanlar mevzuu 
Bayındırlık Bakanlığınca ve mütehassıslarınca 
hiç tetkik edilmeden tatbik sahasına sevkedilmiş 
ve o şekilde de yürütülmektedir. Halbuki me
sele hiç de düşündükleri gibi değildir. Müsaa
de ederseniz mevzuda kısaca mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Bir kere memleketimizin iktisadi sıklet mer
kezi, eskiden zannedildiği gibi, istanbul değil
dir ve derhal arzedebilirim ki, memleketin coğ
rafi vaziyetini nazarı itibara alırsak iktisadi 
sıklet merkezi Anadolu'ya doğru kaymaktadır. 
Ve derhal sizlere şunu arzedebilirim ki, istanbul 
limanının bugünkü karakteri, halen meçhul bu
lunmaktadır. Çünki Anadolu'nun gerek Kara
deniz kıyılarında inşasına başlanmış olan liman
ları, gerekse Akdenizdeki yeni ele almamak li
manlar inşa edilip de münakale sisteminin iç 
ahengini tesis etmeden Istangul limanının ka
rakterini tâyin etmeye imkân yoktur. Biliyor
sunuz ki, büyük limanlar kanunumuzla Karade-
nizde Samsun, Akdenizde iskenderun ve Mersin. 
Ege'de izmir limanlarının ele alımış bulunu
yoruz. Bu limanlar dışında halen Trabzon lima
nı, Ereğli ve Zonguldak'taki limanlar da inşa 
edilmektedir. Şu halde bütün bu limanlar man
zumesinin tamamlanması sonunda münakale 
hatlarının demiryolu olsun, karayolu olsun top
lanma ve dağılma merkezleri olan limanları ile 
beraber şebekesinin ve bu şebeke içinde iktisadi 
ahengin ne olacağını tesbit etmeden istanbul'da 
yeni bir limanın yapılması hiçbir zaman teknik 
bakımdan doğru değildir. Bu, benim şahsi ka
naatim değildir, Bakanlıkta yerli ve yabancı 
birçok, mütehassısların tetkikleri neticesi en son 
hazırlanmış olan raporda mevcuttur. Binaen
aleyh bu rapora göre hareket edileceği tabiîdir. 

Muhterem arkadaşım İstanbul limanını mü
cerret bir mevzu, olarak düşündükleri için ka-
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İtaatlerinde yanılmış bulunuyorlar. Ve yine şu 
noktadan hataya düşmüşlerdir ki; biz İstanbul'
un' Haydarpaşa ve Sahpazarı limanlarının yeni
den inşasını değil; tevsi ve ıslahını düşünmekteyiz. 
Yani yeniden bir liman yapmayı düşünmemek
teyiz. Bugünkü ihtiyaçların ıslahı ve tevsii yapıl
mak, rıhtımları uzatmak ve arkasındaki darlığı 
gidermek suretiyle bugünkü ihtiyacı biran evvel 
karşılama şeklinde bir faaliyette bulunmaktayız. 
Bu vaziyeti husule getirdikten sonra, yani İstan
bul, Limanını ıslah, teçhiz ve tevsi ettikten sonra 
diğer Anadolu limanlarının inşa ve teçhizine ge
çilecektir. Bu manzumenin heyeti umumiyesinih 
iktisadi hareketler muvacehesinde, İstanbul Li
manının husule gelecek karakterine göre ya yeni 
bir liman yapmak veyahut da yaptığımız, ıslah 
ve teçhiz ettiğimiz limanla iktifa etmek kara
rını vermek mecburiyetindeyiz. Buna bugünden 
karar vermek herhalde isabetli olmasa gerektir. 

Bundan başka, bugün ıslah edeceğiz dediği
miz İstanbul Limanına yani Haydarpaşa ve Sa
hpazarı 'na sarf edilmiş masraf da küçümsenmi-
yecek miktardadır. Muhterem arkadaşımın bu
yurduğu ; Haydarpaşa 'da yaptığımız dalgakı
rana harcadığımız para ile Küçükçekmece 'de ye
ni ve muazzam bir liman getirilebileceği iddiası, 
zannediyorum ki, mümkün olsun. Bunun bir 
hesaba ve tetkika dayanmadığı kanaatindeyim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, sayın bakan Yüksek Meclise 
mârüzatiyle benim noktai nazarımı teyit etmiş
lerdir. Ben İstanbul'un esasen Anadolu Limanı 
olacağını iddia etmiyorum. İstanbul Anadolu 
hinterlandını kaybetmektedir. İstanbul hinter
landı kendi şehriyle Trakya'dır. Ben bunu bil
miyorum. Yarın Anadolu, İskenderun, Mersin, 
Samsun şu ve bu gibi birçok limanlarla takviye 
edildiği zaman İstanbul bu iskelelik durumunu 

tamamen kaybedecektir. Şu halde İstanbul Li
manının hakiki karakteri henüz etüd edilmemiş 
ve anlaşılmamışken bugün 27 milyon lirayı bu
raya nasıl sarf ediyorlar? 

İstanbul Limanının esîis karakteri etüd edil
meliydi ve buyurdular ki, Çekmece koyuna zan
netmiyorum ki, böyle bir dalgakıran masrafiyle 
bir liman yapılabilsin. Acaba Çekmece koyunu 
şimdiye kadar bir resmî tetkika tâbi tutmuşlar 
mıdır t Hükümetin böyle bir tetkik ve etüdü var 
mıdır? Bendeniz, deniz mecmuasının sahibi ve 

8.1951 0 : 1 
i başmuharriri sıfatiyle bu mevzuda 10 seneden 
i beri meğgul bulunuyorum. Bunu eski iktidara 
i anlatamadım. Küçükçekmece koyunun 10 metre 
I su çeken gemileri içine alacak kadar denizi ve 
! hiç taramaya ihtiyacı olmıyan bir parçası ve 

denizle de irtibatı bulunmaktadır. Yalnız vak
tiyle dedelerimiz yanılmışlar da, hattâ rahmetli 
Mimar Sinan'a bir köprü yaptırmak suretiyle 
koskoca bir denizin ağzını kapamışlardır. Dâva 
budur. 

Şimdi İzmit körfezinin ağzından bir yol ge
çirmek istersek o körfez de iptal edilmiş olur. 
Ama hüviyeti kaybolmaz. 

Sonra, arkadaşlar, 600 metrelik dalgakıran 
yapmak mukabilinde ben bin, bin beş yüz metre-
relik bir rıhtım teklif ediyorum, 1500 metre
lik bir rıhtım 600 metrelik dalgakırana sarfo-
lunacak paranın yarısı ile yapılır. Bu yer, yani 
Çekmece gölünün ağzı da yine o kadar bir para 
ile açılır. Ondan sonra zaten mesele hallolunur? 
Bir defa yük gemilerini oraya yanaştırmaya a-
lıştırdığımız gün bir de bakarsınız hususi eşhas 
da dâhil olmak üzere o civar antrepolar, depolar
la dolar. Ben sayın bakanın izahatından tatmin 
edı'miş değilim. 

' Küçükçekmece eğer etüt edimiş de hakikaten 
burası şu sebepten liman o'amaz diye bir karar
ları varsa o zaman İstanbul Limanını hakikaten 

I tetkik edilmiş bir durumda sayarım. Ama kendi
leri de buyurdular, İstanbul limanının henüz 
karekteri taayyün etmemiştir. Şu halde İstanbul 
limanına 27 milyon liranın sarfına tevessül et
mek bugün için doğru değildir. Tetkik edelim, 
ondan sonra sarfedelim. 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

I Sandığının yıllık geliri ile gideri miktarına, san
dık mensupları için ev inşasının düşünülüp dü-
düşünülmediğine, Emekli Sandığı ile İşçi Sigor
talarının tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu 
konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı 

(6/347) 

BAŞKAN — Efendim, Abdürrahman Boya
cıgiller'in sorularına Maliye Bakanı cevap vere-

I çekleri için soruyu okutuyorum, 
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fc. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

özeti: Emeklilik Sandığı ve 
ev inşaatı hak. 
Sözlü soru - Başbakanlıktan 

1. — îşçi Sigortalarında biriken para ile işçi
lerin teşkil ettikleri inşaat kooperatiflerine müte
nazır olarak Emeklilik Sandığı mensuplarına ev 
inşası ve bu kanallarla vatandaşları ev sahibi kıl
mak için Hükümet ne düşünmektedir? 

2. — Emeklilik Sandığının yıllık geliri ile gi
deri neden ibarettir? 

3. — Yıllık gelir artışı ile Emeklilik Sandığı
nın fonu neye baliğ olmaktadır? 

4. Bu fonu Emeklilik Sandığı mensupları 
lehine çeşitli sosyal dâvalara, ezeümle, iıastalık, 
doğum, kaza sigortalarına benzer tesislere harca
ması derpiş edilmekte midir? 

,5. — Emeklilik Sandığı Kanununun bu işlere 
mütenazır olarak tâdili düşünülmekte midir? 

6. — Biriken para ile tesis edilmiş olan fon 
ne suretle istimal edilmekte nerelere yapılmak
ta ve yatırılan paranın miktarının ne olduğunun, 

7. — Sandığın Emlâk - Kredi Bankası ile il
gisi var mıdır? 

8. — Emlâk - Kredi Bankası eshamının san
dıkça ne miktarı satın alınmıştır? 

9. — Sandık mensuplarını birer ev sahibi kıl
mak için Emlâk - Kredi Bankasından mensupların 
teşkil edecekleri ev veya müşterek apartmanlar 
inşaat kooperatiflerine kredi sağlanması düşü
nülmekte ve bu hususta çalışılmakta mıdır? 

10. — Emeklilik Sandığı ile işçi Sigortaları
nın aynı sosyal gaye için çalışmakta olmalarına 
göre bunların tevhit edilmesi ve tasarruf sağlan
ması düşünülmekte ve bu hususta çalışılmakta 
ve bunu sağlamak üzere kanun tasarısı hazırlan
makta mıdır! 

11. — Bir taraftan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının diğer taraftan işçi Sigortalarının 
İhtiyarlık Sigortası üzerinde çalışmakta olmala
rına göre, Emekli Sandığı mensuplarının da bu 
sigortaya tâbi olacaakları anlaşılmakta olması
na göre, bir tek onganm bu işleri tanzim ve ted
vin etmesi düşünülmekte midir? 

Bu husularm T. B. M. Meclisinde sözlü ola
rak cevaplandırılmasını rica ederini. Saygılarımla. 

Zonguldak Milletveki'i 
Avukat 

Abdürrahman Boyaeığiller 
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MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Zonguldak Milletvekili sayın Ab-
durralhman Boyaeığiller'in Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, üe ilgili sorusuna Başbakan 
adına cevap erzedeceğim: 

11 madde üzerinde tertip edilmiş bulunan 
soruyu, aynı konuya temas edenleri bir arada 
mütalâa edilmek kaydiyle madde numaraları iti
bariyle cevaplandırıyorum. 

Sual 1 : Içşi Sigortalarında biriken para ile 
işçilerin teşkil ettikleri inşaat kooperatiflerine 
mütenazır olarak Emeklilik Sandığı mensup
larına ev inşası ve bu kantolarla "vatandaşları 
ev sahibi kılmak için Hüfeümet ne düşünmekte
dir? 

Cevap : 1.1.1950 tarihinden beri yürürlüğe 
girmiş bulunan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda bir buçuk yıllık bir 
tatbikat devresinin meydana koyduğu eksiklik
leri tamamlamak, aksaklıkları gidermek ve yeni 
ihtiyaçlara cevap' vermek üzere gerekli tadilât 
için uzun zamandan beri devam etmekte olan ça
lışmalar son safhasına yaklaşmış vaziyettedir. 
Bu i çalışmalarda, Emekli-. Sandığı mensuplarına 
ev inşası için ikrazda bulunmanın mümkün olup 
olmadığı, mümkün görüldüğü takdirde şekil ve 
şartlarının ne olabileceği noktalan üzerinde de 
duculmaktadır. Katî netice-, tadil tasarısının 
tetkikleri bittiği zaman alınacaktır. Tadil tasa
rısı Kasım devresinde Yüksek Meclise sunulacak
tır. 

Sual 2 : Emeklilik Sandığının yıllık geliri ile 
gideri neden ibarettir? 

Cevap : 1950 yılı bilançosuna göre sandığın 
yıllık geliri, 

Kesenek ve karşılıklar tahsilatı 78 900 000 
Sermayesinin işletilmesinden mü

tevellit gelirler 13 799 000 
olmak üzere 

92 699 000 
dan ibarettir. 

Bu normal gelir haricinde sandığın eski dev
relere ait sermaye tahakkukatı 250 135 000 lir 
radır. Bunun nakit ve talhvil olmak üzere ceman 
160 500 000 lirası tahsil edilmiştir. 

— das — 
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Yuhkgicferleri: [ 

İdare giderleri 1 768 923.08 
Toptan ödeme, emekli, dul ve ye
tim a y M â r ı i l 061 250.28 

12 830 173.36 
liradır. 

ıSüaî 3 : Yıllık gelir artışı ile Emeklilik San
dığının fonu neye baliğ olmaktadır? 

Cevap : 1950 yılı sonunda, faizler geliri dâ
hil olmak üzere sermaye tahakkuk ve tahsilatı 
342 milyon lira, yapılan ödemeler 12 milyon li
ra, net sermaye terakümü 330 milyon liradır. 

Sual 4 : Bu fonun Emeklilik Sandığı mensup
ları lehine çeşitli sosyal dâvalara, ezcümle has
talık, doğum, kaza sigortalarına benzer tesisle
re harcanması derpiş edilmekte midir? 

Sual 5 : Emeklilik Sandığı Kanununun bu iş
lere mütenazM' olarak tâdili düşünülmekte mi
dir? 

Cevap 4-5 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının sermaye ve ihtiyatları, yalnız emekli
lik, maluliyet ve ölüm hallerinin karşılığı olup, 
hastalık, kaza ve saire gibi konular başka başka 
sigorta mevzularını teşkil eder. 

Nitekim İşçi Sigortalarında bu mevzular 
hususiyetlerine uygun sermaye ve ihtiyatlar teş
kili suretiyle ayrı ayrı tatbik şekilleri bulmuş
tur. 

Binaenaleyh kanunun bu bakımdan tadili 
mevzuubahis değildir. 

Sual 6 : Biriken para ile tesis edilmiş olan 
fon ne suretle istimal edilmekte, nerelere yatı
rılmakta ve yatırılan paranın miktarının ne ol
duğunun ? 

Cevap: 16 . VII . 1951 tarihi itibariyle du
rum şöyledir: 

Vadeli, vadesiz mevduat 97 018 694 
Esham ve tahvilât 161 918 979 
Sabit kıymetler 721 745 

* 259 659 418 
Tahakkuk eden sermaye ile bu miktar ara

sındaki farkı muhtelif kurumlardaki alacaklar 
teşkil etmektedir. 

Sual 7 : Sandığın Emlâk Kredi Bankası ile 
ilgisi var mıdır? 

Sual 8 . Emlâk Kredi Bankası eshamının 
sandıkça ne miktarı satmalınmıştır?. 

Sual ÎT : Sandık mensuplarını birer ev sahibi 
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kılmak için Emlâk Kredi Bankasından mensup
ların teşkil edecekleri ev veya müşterek apartı-
manlar inşaat kooperatiflerine kredi sağlanması 
düşünülmekte ve bu hususta çalışılmakta mıdır? 

Cevap 7 - 8 - 9 : Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının 42 milyon lira değerinde bulunan B terti
bi hisse senetlerinin 20 milyon liralık kısmı bu 
yıl Emekli Sandığı tarafından satmalınmıştır. 
Bu suretle Emlâk Kredi Bankası da yeni kay
naklar bularak; mesken inşa edecek vatandaşla
ra daha geniş mikyasta ikraz imkânları elde et
miştir. B tertibi hisse senetlerinin geriye kalan 
22 milyon liralık kısmını da Emekli Sandığı 
1952 yılında satmalacak bu suretle Emekli San-
dığı, Emlâk Kredi Bankasının sermayesine 42 
milyon lira ile iştirak etmiş olacaktır. 

Emekli Sandığı mensuplarının ev veya 
apartman inşa edilmesi için ikrazda bulunup bu-
lunulmıyacağı hususuna, yukarda birinci sualde 
temas olunmuştur. 

Sual 10 • Emekli Sandığı ile İşçi Sigortaları
nın aynı sosyal gaye için çalışmakta olmalarına 
köre bunların tevhit edilmesi ve tasarrufu sağ
lanması düşünülmekte ve bu hususta çalışılmak
ta ve bunu sağlamak üzere kanun tasarısı hazır
lanmakta mıdır? 

Sual 11 : Bir taraftan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının diğer taraftan İşçi Sigortala
rının İhtiyarlık Sigortası üzerinde çalışmakta 
olmaJarma göre Emekli Sandığı mensuplarının 
da bu sigortaya tâbi olacakları anlaşılmakta ol
masına göre bir tek organın bu işleri tanzim ve 
tedvir etmesi düşünülmekte midir? 

Cevap. 1 0 - 1 1 : Gerek sigortaladıkları kimse
lerin çalışma vasıfları ve müddetleri ve bunla
rın sigorta riski bakımından çok farklı durum
ları ve gerekse taahhütlerini karşılamaktaki 
büyük farklar dolayısiyle memur ve hizmetliler 
Emekli Sandığı ile işçi Sigortalarının birleştiril
mesine imkân tasavvur edilmemektedir. 

İhtiyarlık Sigortası konusu, bizim mevzu
atımıza göre İşçi Sigortaları manzumesi içerisin
de mütalâa edilmiş olduğu cihetle soruda ifade 
edildiği üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında bu hususta bir çalışma da mevcut de
ğildir. 

Esasen (Beveridge) plânı ile geniş bir sosyal 
güven gayesi takip eden İngiltere müstesna ol
mak üzere hiçbir memlekette memur ve hizmet
liler' emekli sandıkları işçi sigortaları ile bir-
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leştirilmemişlerdir. Böyle bir birleştirme mem
leketimiz için de şimdilik mümkün görüleme
mektedir. 

Bu şekilde bir tevhitle rasyonalizasyon te
min etmeye de imkân yoktur. Zira mahiyetleri 
başka ve çeşitli işlerle meşgul olan memurlar
dan tasarruf yapmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Abdürrahman BoyacıgiUer. 
ABDÜKRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye 
Bakanının verdiği izahattan dolayı kendisine te
şekkür etmeyi bir vazife telâkki ediyorum, ikti
dara geçtiğimiz günden beri üzerinde hassasiyet 
le durduğumuz mevzuların başında, memleketi
mizin karşılaşmış olduğu mesken dâvası gelmek
tedir. Dünyanın bütün medeni memleketleri 
devlet bünyesi içinde mesken inşa etmek üzere 
organizasyonlar tesis ve teşkil etmişlerdir. Bu 
cümleden olmak üzere birçok memleketlerin ana 
kalkınma plânlarında bilahassa mesken inşa işi
ni plânlaştırmak yoluna gitmişler ve bu yolda 
muvaffakiyete ulaşmışlardır. 

B. M. Meclisine gelmiş olan birçok kamın ta
sarı ve teklifleri vardır. Bendeniz bunları tet
kik ettim, bunlar, inşaatı teşvik mahiyetinde 
kanunlardır. Halbuki bizim ihtiyacımız işçiye, 
memura, köylüye, esnafa ev inşa etmektir. Bu 
da Devletin sosyal vazifeleri meyanmda yer 
alan bir konudur. Görüyorum ki, elimizde para 
vardır ve mesken dâvasını halledecek bir de 
banka vardır. Bu bankaya Emekli Sandığı işti
rak etmiş vaziyettedir. Binaenaleyh mütahassıs 
bir imar bankası da mevcuttur. Emekli Sandı
ğına mensup olan ücretli ve hizmetliler takdir 
edeceğiniz üzere her ay hariçten kiraladıkları 
meskenlere 30 - 200 lira arasında kira vermekte
dirler, Bu iş organize edilirse Devletin yapaca
ğı yardım bendenizin hesabıma göre 200 milyon 
liradır. 200 milyon lira ile 20 bin mesken inşa 
etmek mümkündür ve 20 milyon liraya yapıl
mış olan bu meskenleri Emekli Sandığı mensup
larına tahsis ettiğimiz zaman otuzar kırkar lira 
her ay kesilmek suretiyle bunun, senede yedi bu
çuk sekiz milyon lirasını geri almak mümkün 
olacaktır. Bu sekiz milyon lirayı da kullanmak 
suretiyle mütemadi bir şekilde mesken inşa edi
lerek ev sıkıntısı giderilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar bu mevzu zannedildiği kadar zor 
değildir. Ciddiyetle, hassasiyetle bu mevzu üze
rinde durulduğu ve işlendiği takdirde bunda mu-
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I vaffak olmamak için hiçbir sebep görmemekte

yim., Çünkü memurun her ay bordrosuş<Jan ke 
silecek olan bir parası vardır. 

4-rkadaşlar Emekli Sandığına mütenazir ola-
ı rak işçi sendikaları fonları gayrimenkul satm-

almak, kıymetli gayrimenkuller inşa ettirmek 
maksadiyle bu sermayeleri de işletmek yoluna 
gitmişlerdir. Bugün 200 bin liraya alman veya 

i inşa edilen bir apartman on sene sonra o zaman
ki iktisadi şartlara göre, para kıymetinin değiş
mesi muvacehesinde bu, 50 bin liraya inebilir, 
Fakat toplanan sermayeyi, bu şekilde işçiye, me-

I mura, müstahdeme ve hattâ çiftçiye mesken in
şası için bağladığımız gün, hiçbir tehlike mev-
zuuibahs olmaz. Benim temennim; Hükümetin 
bu mevzuda esaslı bir adım atarak, Emlâk Kredi 
Bankası ve Emekli Sandığı gibi teşekküllerin el
lerinde mevcut sermayeyi, memleketin çekmek
te olduğu işsizlik dâvasına hasretmek suretiyle 
ve buna mütenazır olarak da kiraların yüksek 
bulunması sebebiyle, fakir halka ve memurların 
meskensizlik yüzünden çektikleri sıkıntıyı gider 
mek için en esaslı bir tedbir alınmalıdır. 

Emlâk Bankası ile Emekli Sandığı mensup
larının teşkil edecekleri kooperatiflere' faizsiz 
kredi temini halinde, ilk plânda, 15 - 20 bin 
mesken inşası ile memleketimizdeki işsizliğin cü
zi de olsa ortadan kalkacağına ve piyasada bir 
hareket görüleceğine inanıyorum. 

Diğer hususlara temas etmiyorum, çünkü tek
nik mevzulardır. Bizim temennimiz, Sayın Ba 
kanın da ifade buyurdukları gibi, Emekli San
dığı statüsü tanzim edilirken bu mevzuun esaslı 
şekilde mütehassıslarına tetkik ettirilmesinden 
ve esaslı tedbirlere girişilmesinden ibarettir. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, iki nokta hakkında kısa 
iki cümle söylemeden geçmiyeceğim. Bir defa ar
kadaşımın bu mevzuu, gayet teknik bir mevzu
dur. Onun için bir sual takririnin içinde burada 
bu teknik meseleleri konuşup izah etmek haki
katen güçtür. Muhterem arkadaşım diyorlar ki; 
bugün işçi Sigortası, Emekli Sandığı büyük gay-
rimenkullere para yatırmaktadır. Bu gayrimen
kuller 10 - 20 sene sonra kıymetinden kaybeder
se ne olacaktır! Arkadaşlar, gerek işçi Sigorta
ları Kurumunun, gerekse Emekli Sandığının ka
nunları, mevcutlarının % 20 sinin gayrimenkulle-

I r e yatırılmasını mecbur tutmuştur.. Bu da, Ab
dürrahman BoyacıgiUer arkadaşımın on, yirmi 

— 540 — 
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sene sonra gayrimenkullerin kıymetlerinin düş- j 
mesi hakkındaki endişelerinin tahakkuk etmeme
si içindir. Para kıymeti mütehavvildir. Dünya
daki para kıymetlerinin düşmesi göz önünde tu
tularak paranın bu kısmı gayrimenkullere ya-
tınlsm ve bu düşme telâfi edilsin diyedir. Onun 
için Abdürrahnıan Boyacıgiller arkadaşımın en
dişeleri tersinedir. Muhterem arkadaşım diyorlar-
ki; Emekli Sandığı iştirakçilerine - mensupları 
diyince Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü men
supları olan memurlar anlaşılır, fakat arkadaşı
mın kasdı onlar değil, iştirakçiler olsa gerektir. -
iştirakçilere faizsiz para verilsin ve bu suretle 
onlar meskene sahip olsunlar. Arkadaşlar; Emek
li Sandığı ve İşçi Sigrotaları, mevcutlarının yıl
lık nemasiyle taahhütlerini karşılayabilirlere ya-
şıyabilirler. Aksi takdirde yıllık ödiyecekleri meb
lâğ, numaralarından daha fazla olacak olursa, 
sermayelerini yemeye başlamışlar demektir. Uzun 
yıllar sonra emeklilere ve müstehaklara tediye 
edecekleri mebaliği ödiyemez duruma düşecekler 
demektir. Sandık bu suretle faizsiz istikraza baş-
lıyaeak olursa mevcudunun yıllık neması da o 
nispette azalmış olacağından, sene sonunda hiz
metleri karşılıyamıyacak duruma düşer. Bunlar 
teknik mevzulardır. Bu sahada mütehassıs arka
daşlar çalışmaktadır. Aktüerlerin, bilhassa bun
lar üzerinde durmak suretiyle bunları kararlaş
tırmakta olduklarını arkadaşım herhalde bilmek
tedir. Bunu arzetmek isterim. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan T ekelioğlu* -
nun, umumi bakımdan haricî vaziyet hakkında 
izahat verilmesine Atlantik Paktına girmek için 
yapılan teşebbüslere, bu "Pakta dâhil olan veya 
olmıyan devletlerden Kore'ye asker gönderen
lerle göndermiy enlerin bulunup bulunmadığı
na dair Dışişleri Bakanlığından sözlü soru öner
gesi (6/382) 

BAŞKAN — Efendim, Dışişleri Bakanı ve 
vekili bulunmadıklarından Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımızın soruları gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil \Sezai Er
kut'un, Karabük Demir ve Çelik fabrikalarında 
çalışan mühendis, memur ve teknisiyenlerden 
bâzılarının işlerinden uzaklaştırılması sebebine, 
tahsil ve (İhtisas durumları ile sicillerine naza
ran gördükleri ceza ve taltif işlemlerine ve ma-
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killerin randımana yaptığı tesir dereceleriyle 
yerlerine yapılan ve yapılacak tâyinlere dair 
sorusuna İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik'in, 
sözlü cevabı (6/397) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı hususların işletmeler Bakanı 

tarafından sözlü olarak ve en kısa bir zamanda 
cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

1. Son günlerde Karabük Demir ve Çelik 
fabrikalarında çalışan mühendis, memur ve 
teknisiy enlerden 18 vatandaş merkezce ittihaz 
ve telgrafla da tebliğ olunan 48 saatlik mühlet 
içinde merkeze celpleri suretiyle tatbik edilen 
acele bir kararla işleri başından uzaklaştırıl
mışlardır. Bu nakil ve tahvillerin yıldırm süra
tiyle yapılmasını ve memurları alelacele yerle
rinden, çoluk çocuklarından ayırmayı gerekti
ren bu derece ehemmiyetli lüzum ve zaruret 
nedir? 

2. Nakledilen memurların müessesede ça
lıştıkları müddetçe mesaileri, devamları, sicil
leri ve ahlâki durumları bakımlarından hakla
rında cezalandırma veya taltif edilme gibi her 
hangi bir işlem yapılmış mıdır? 

3. işleri başından uzaklaştırılan mühendis 
ve teknik elemanların tahsil dereceleri nedir? 
Nerede ve ne iş için yetiştirilmişler ve şimdiye 
kadar müessesenin hangi iş kolunda çalışarak 
ihtisas edinmişlerdir? Bunlar halen nerelere ve 
ne gibi işlerde çalıştırılmak üzere tâyin edil
mişlerdir? 

4. Bu nakiller neticesi fabrikanın müta-
hassıs elemanlarında kemiyet ve keyfiyet ba
kımından randumana tesir edecek bir eksilme 
olmuş mudur? Ayrılanların yerlerine hariçten 
tâyinler yapılmış mıdır? Yapılmışsa bunların 
ihtisasları nedir? 

5. Yeni nakiller yapılacak mıdır? Nakle-
| dilenlerin yerlerine iadeleri düşünülüyor mu? 

İŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDlK 
(Kütahya) — Sayın arkadaşlar, Kırşehir Millet
vekili Sayın Halil Sezai Erkut 'un huzurunuzda 
okunan sözlü sorusuna, hâdise ile ilgili bulunan 
Sümerbanktan aldığım malûmat ve izahata is
tinaden sıra ile cevabımı arzediyorum: 

I 1. Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese-, 

-m-
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sinden san günlerde nakledilenlerin sayısı 18 1 
olmayıp, 3 ü mühendis, 6 sı memur, birisi de 
itfaiye âmiri almak üzere 10 kişidir. Bunlardan 
bir kısmının hizmetlerine merkezde ihtiyaç his
sedildiğinden, bir kısmının da yeni kurulan ve
ya tevsi olunan fabrikalarda görevlendirilmele
rine lüzum hâsıl olduğundan müesseseye tebli
gat yapılmıştır. Hareketleri için 48 saatlik müd
det mevzuubahis olmamıştır. 

2. Hizmetlerinden başka yerlerde faydalan
mak lüzumu karşısında memurun sicil duru-
mundaır ziyade kendisine tevdi olunacak yeni 
iş& intibak edebilmesi- için teerübe derecesi ile 
enliyetmiı* göz' önünde1 tutulması icabeder ki, 
bn> ciiımanfc hakkında da Myle-düşünülmüş ve 
yetkili makamlar - yetkilerini böylece kullan* 
mışlardır. 

3; Nâkil edilenlerden üç mühendisten biri 
makine mühendisi olup Demir Çelik Müessese- I 
sinde boru • fabrikası gibi dökümcülükle ilgili I 
bir ünitede çalışmakta iken diğer bir müessese
nin makine bakım şefliğine, ikincisi kimya mü
hendisi oliıp, takviyesi düşünülen diğer bir mü- I 
esseşenin bu mühendisin branşı ile yakından il
gili bir şefliğine, üçüncüsü ise, izabe mühendisi I 
olmakla" berafrer Demir Çelik Müessesesinin mü
dürlük plân bürosu istihsal kontrol mühendis
i m görevini yapmakta iken yeni kurulmakta I 
oîaır mühim bir müessesenin yine müdürlük I 
p|Srr bürosu mühendisliğine tâyin edilmişlerdir. 
GeTr kalan 6 memurdan ikisi sanat okulu me-
ztpm olup ressam olarak çalışmakta idiler. Ve 
genel müdürlük merkezinde tecrübeli teknik 
ressamına olan ihtiyaç dolayısiyle merkez kad
rolarına tâyinleri yapılmıştır. I 

Muhasebe ve personel servisleri memurların- I 
dan olan 4 kişilik ve orta derecede tahsilli ol- I 
malarına rağmen yetişmiş tecrübeli memurlar 
olmaları hasebiyle yeni kurulan- fabrikalarımız
da üst görevlere getirilmişlerdir. 

İtfaiye âmirine .gelince; başka. bir. müessese
miz itfaiye âmirinden şikâyetçi olmuş ve yeri
nin değiştirilmesi teklifinde bulunmuş, bu şura
da Demirr Çelik Müessesesi de kendi itfaiye I 
âmirinden: memnun olmadığını bildirmiş oldu- I 
ğundan bunlarını becayişleri icrs olunmuştur. 

4. Yukarda durumları açıklanan bu eleman
ların nakfl&ri'iM^esF randıman eksikliği mey
dana gelmediği gibi, gelmesi de bahis mevzuu | 
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değildir. Müessesede ne kemiyet ve ne keyfiyet 
bakımından bir boşluk hâsıl olmamıştır.' 

Şurasını belirtmek faydalı olacaktır ki, ağır 
sanayi işletmesi olan bu müesseseden bir izabe 
mühendisinin nakledilmesine mukabil hemen o 
günlerde banka hesabına okuyan biri Amerika'
da, diğeri İngiltere'de tahsil etmiş iki yüksek 
izabe mühendisi de verilmiştir. Kimya ve maki
ne mühendisi bakımından ise müessese fazlasiy-
le elemana malik bulunmaktadır. Diğer memur
ların yerlerine de alt derecelerden memurlar 
geçirilmiştir. 

5. Lüzum hâsıl oldukça yetkili makamlar 
tarafından usule ve mevzuata uygun olarak na
kil, tahvil, becayiş yapmak her müessese için 
tabiî ve zaruri bir harekettir. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Sayın 
arkadaşlarım, Muhterem İşletmeler Bakanının 
eehdii gayretine teşekkür edşrim. Hakikaten 
sorduğum bu önemli mevzuu izah .edebilmek için 
bir hayli yorulmuşlar. Bu zahmetlerinden dola
yı tekrar teşekkür ederim. Fakat, bizi tatmin et
mekten çok uzak izahatta bulundular. İşin ger
çek durumunu Yüksek Meclîsin huzurunda açık-
lamajt zaruretindeyiz, Çünkü buna benzer nakil
lerin* hiç olmazsa önünü almış olursak şahsan 
Büyük Meclisin murakabesi namına faydalı bir 
iş yapmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu işe, samimî olarak, 
inanmış bir arkadaşınız olarak söyliyeyim ki, as
la particilik mülâhazası yapmadan sırf memle
kete yüz milyonlarca liraya mal olan ağır sa
nayi, merkezinde malesef. particilik gayretiyle 
yapılmış nakiller ve.hâdiseler vardır; bendeniz 
gibi bu hâdiseleri gÖxmek imkânını bulan her 
inşa*, benim gibi. bu nakillerden doiyı üaülür. 
Nitekim bütün Karabüklüler fabrikadan- ayrı» 
lan bu kıymetli elemanların uzaklaştırmaiarnu. 
vicdan sızlatıcı bir hareket olarak bulmuş ve 
Karabüklülerin bu nakil edilenleri uğurlamaları 
ile duyulan acıya sizrde mahalîm^e'görmüş vçr 
benim gibi incelemiş- olsaydınız aynı üzüntüyft 
duymuş olacağınızdan şüphe etmiyorum. O ka
dar particilik yüzünden olmuştur, ki daha Sayın 
Muhlis Ete İşletmeler Bakanı bulunduğu zaman 
kendisine D. Partililerce aksetmiş meselelerdir. 
Kendileri bunu tetkik etmişler ve bu nakillerin 
vebalini üzerlerine almamak suretiyle, müesse
senin hakikaten zarar görmemesi için büyük Bîr 
mukavemet ve medeni cesaret göstermişlerdir» 
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Kendilerini .huzurunuzda tebrik etmeyi bir va-
zife hiürittL 

, Aynı hal Çalışma Bakam Sayın Nuri özsan'a 
di! intikal etmiş, D. Parti kangeresinde bulunan 
Çalışına Bakanı da bu iddiaların varit olma
dığını ceyaplanıak sui'etiyle nakillere hiç. olmaz
sa tevessül etmemişler, fakat.önlemek imkânım 
da bulamamışlardır. 

Hakkı Gedik arkadaşnmz bu mevkii işgal et
tikten soı«*a nakil arzu ve istekleri tekrar ola
rak huzurlarına getirilmiş, mukavemet imkânını 
her ne sebeptense bulamamışlar ve teknik ele
manları o müessesenin kadrolarından uzaklaştır
makla buyurdukları neticeye gelmişlerdir. 

Arkadaşlar; memurların nakli şüphesiz salahi
yetli makamların, kanunların; tüzükleri dâhi
linde idarenin kendi yetkileri eümlesindendir. 
Ama memurların durup dururken şu veya bu 
siyasi tesirler, şu veya bu partinin mensupları
nın tazyikiyle, bilhassa teknik elemanların, yer
lerinden uzaklaştırılmasının en büyük işletmemiz 
oku bu büyük müessesenin işletmesinde, randu-
mamnda yapacağı menfi tesir ve unsurları nazarı 
itibara almak, mesul mevkide bulunan bakanla
rın ve idarecilerin en evvel düşünecekleri noktalar
dan birisi olsa gerektir. 

Arkadaşlar; memnuniyetle müşahade ediyo
rum ki; nakil sebepleri ne idi sualine karşı bu 
sırf idari zaruret dediler. Bu arkadaşların kusur
ları, cezaları, şahısları bakımından her hangi bir 
mahzur ortaya sürmediler. Bu, şayanı şükrandır. 
Zaten böyle birşey yoktu. 

Nakledilen ve isimlerini söyledikleri kimseler
den Cemal Doğanay; Hasan Hüsnü Ertuğcu diye 
yüksek izabe mühendisi bulunan bu arkadaşlar 
Devlet tarafından izabe mühendisi ve makine mü
hendisi olarak yetiştirilmişler; Almanya'da beşer 
altışar yü okumuşlar; ondan 12 - 13 seneden be
ri, yani müessesenin kurulduğu andan itibaren, 
işletmenin en yetkili ve ehemmiyetli kısımları 
üzerinde «çalışmışlardır.. Bilhassa Cemal Doğanay 
dediğimiz afkadaş, boru fabrikasında büyük gay
retlerle çalışmıştır. Harb yıllarında hariçten 
getirtilen, lürçok malzeme, yerli imalât icat ve 
yapmak gibi memlekete büyük hizmet etmiş çok 
yetkili bir zattır. 

Kendisi hakikaten çok iyi yetişmiş kıymetli 
bir elemandır, makine mühendisliği ve izabe mü
hendisliği tahsili yapmış olmakla beraber 12 se
neden beri bu mevzuda ihtisas yapmış, Türkiye'-
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de yalnız .Karabük'te bulunan boru fabrikasının 
mühendisidir. Mütehassıs olanak yecH iagot ka
lıpları yapmış, yerli tüyserbeler, .merdaneler ye 
kalorifer radyatörleri yapmoşür. Bu yüzden 4* 
gerek eski iktidar ve gerek yeni iktidar zama
nında üç ;kere para mükâfatlariyle taltif edilmiş 
ve mütaaddtt defalar kendisine teşekkürler edil
miştir. Bu arkadaş yerinden edilmiştir. Yerine 
getirilen arkadaşlar da .şüphesiz memleket evlât
larıdır. Çok şükür Cumhuriyet devrinde yetişmiş 
bu gibi memleket kıymetleri vardır. Onun 
yerine yeni arkadaşların, Amerika'dan yeni tah
silden gelen arkadaşların gelmiş olduğunu söy
lediler. Fakat tecrübenin verdiği ihtisası tahsille 
temin etmek mümkün değildir. 

Buradan ayrılan arkadaşlar göz yaşları dök
müşlerdir. Çünkü birisi izabe fabrikasından alı
narak Malatya Bez Fabrikasına makine mühen
disi olarak tâyin edilmiştir. Bu işin Cemal 
Doğaay'ın ihtısasiyle hiç alâkası yoktur. Diğeri 
Hasan Hüsnü Tuğcu, Saym Bakanın da kabul 
ettikleri gibi izabe mühendisidir ve yıllardan 
beri Karabük ağır sanayiinde ihtisas yapmış ve 
bu sahada dikkatle ve geceli gündüzlü çalışma-
lariyle ikramiye almak suretiyle taltif edilmiş 
icatgerde bir arkadaştır. İhtisası ©lan izabe mü
hendisliği ile hiçbir münasebeti bulunmıyan 
Halkapmar Dokuma Fabrikasına verilmiştir. 

Diğer bir arkadaş da Fahir Sipahi kimya 
mühendisidir. Merinos Kimya Fabrikasına nak
ledilmiştir. Karabük gibi ağır bir sanayiin, çelik 
fabrikasının kimya mühendisliğini yapmak baş
ka, Merinos Fabrikasının kimya işlerinin tahlil
leri başkadır, arasında çok fark vardır. O da 
sebepsiz yere alınmıgtn\ Bu nakillerin gerçek «e-
bebi şudur: Bunu Meclis huzurunda açık olarak 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. Sebep, tamamiy-
le particiliktir. Demokrat Parti kongrelerinde 
açıkça söylenmiştir, 72 kişilik listeden bahsedil
miştir ve bu listedekiler bir gün kaldırılacaktır, 
denilmiştir. Ve nihayet bu tahliller, bilindiği 
şekilde maalesef yapılmıştır. 

Teknik elemanların ayrıknasiyle müessese-
nin zarar böreeeğini düşünerek, bendeniz yal
nız o kısımlar üzerinde duruyorum. Diğer ev
rak, muhasebe, zatişleri ve saire gibi İpsımlarda 
çalışan memur arkadaşlarımızın nakilleri de İ s 
sızdır. Sebepsiz yere çoluk ve çocuklarından ay
rılmışlar ve kendilerime bir nakil* külfeti tahmil 
edilmiştir. Fakat gittikleri yerlerde de aynı iş-

— İM — 
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îeri görebilirler. Fabrika izabe mühendisinin 
Malatya Bez Fabrikasında ve aynı izabe mü
hendisinin îzmirde'ki Halkapmar Bez Fabri
kasında ne iş yapacağını hepiniz takdir buyu
rursunuz. Bakan Aynı ihtisas kolundan aynı 
ihtisas koluna nakledildiğini buyurdular. Ma
lûmu âliniz aynı ihtisas kolu ancak Karabük 
Demir ve Çelik Müessesesinde vardır. Bu tek
nik elemanlar yetiştikleri işte millete faydalı 
olarak çalışmak imkânından mahrum edilmiş
lerdir. Zoraki nakiller arasına alınmışlardır. 
48 saatlik mühlet olmasa bile Sümerbankm 
elinde bir personel talimatnamesi vardır. Bu 
talimatnamenin 39 ncu maddesinde memurlara 
kendilerine nakillerinin tebliği halinde on gün 
zarfında yerlerinden ayrılmaları hükmü var
dır. 10 gün zarfında yeni yerlerine giderler. 
Bu arkadaşlara böyle bir fırsat da verilmemiş
tir. Bunlar hemen merkeze alınıyor. Eğer bu
yurdukları gibi bu arkadaşların ihtisasların
dan falan yerde istifade etmek düşünülmüş ol
saydı, doğrudan doğruya oraya gönderilirlerdi. 
Bunlar günlerce, işsiz bir halde alıkonduktan 
sonra her birlerine zoraki yerler bulunarak 
gönderiliyorlar. 

Bir de madalyanın ters tarafına baktığımız 
takdirde, Demokrat Parti birinci, ikinci başka-
kanı ve üyesi bulunan üç arkadaş, fabrikada 
söz sahibi birer mevkie getiriliyorlar. Feyzi 
Fırat denen D. P. İlce Başkanı bugün fabrika
ya 225 lira ücretle tâyin edilmiştir. İdarenin 
elinde, İdare Meclisinin vermiş olduğu karara 
göre ki, tarih ve numarasını dahi şimdi arze-
debilirim, memuriyete alınacakların en az lise 
mezunu olmaları lâzımgeldiği halde, mütaaddit 
kararlara rağmen bu arkadaş ilk tahsili 
olan Fevzi Fırat bir* vazifeye tâyin edil
miş ikinci başkan olan evvelce yol çavuşluğu 
yapmakta olan Şefik, münakalât amirliği gibi 
yetkili bir mevkie tâyin edilmiştir. D. P. îda
re Kurulundan Mustafa Coşkun'da başka bir 
yere kayrılmıştır. 

Bir taraftan en teknik elemanlarını bilâin-
saf şuraya, buraya tereddüt etmeden tâyin eden 
idare, diğer taraftan D. P. saflarında diye 8ü-
merbank mevzuatının yetkili organlarının ha
zırladığı genelgeler hükmüne muhalif vazifeler 
almış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu nakiller Karabük efkârında 
çok büyük üzüntüler hasıl etmiştir. Hangi par-
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I tiye mensup olursa olsun bütün işçi vatandaş

lar bu nakillerin akabinde derhal toplanarak ve 
aralarında imza toplıyarak, yazık oluyor, yap
mayın, diye âmirlerine yalvarmaya başlamışlar
dır. Hattâ hiçbir partiye mensup olmıyan mü
hendis arkadaşlar da duydukları ıstırabı, yaptık
ları bir toplantıda belirterek bunu önlemek müm-

I kün değil mi? diye müessese müdüründen riea 
etmişlerdir. Müessese müdürü ise, bu gibi nakil
leri bundan böyle önliyemezsem çekilirim, diye
cek kadar cesaret göstermiştir. Merkeze şikâyet
ler yapılmış, sayın İşletmeler Bakanı Karabük'e 

I teşrif buyurarak bu dertleri mahallinde dinle-
ı misler, bir defa oldu, ne yapalım, şimdiden son

ra olmıyacaktır, diye teminat vermişlerdir. 
I Arkadaşlar, bu safhayı huzurunuzda arzet-

tikten sonra, nakillerin şu veya bu hissin tesi
ri altında kalmadan işletmelerin ihtiyacına gö-

| re yapılması, nakillerin işletmeleri rencide et-
| meden icrası zaruridir. Bu maksat için sene

lerce binlerce lira masrafla yetiştirilmiş, çalı-
j şarak tecrübe sahibi olmuş elemanları durup 
j duruken nakletmek memleket sanayiine ika ede

ceği kötü tesirleri takdir buyurursunuz. Bir ta
raftan Çalışma Bakanlığı, mesleke yöneltme, 
diye işçileri yetiştirip onları ihtisaslarına, ka-

j biliyetlerine göre ayırıp yetiştirirken, diğer ta
raftan bir particilik gayretiyle en iyi yetişmiş 
döküm mütehassısı ve izabe mühendislerini iplik 
fabrikasına, ihtisası olmıyan - yerlere vermekte 
tereddüt etmiyoruz. Zaruri olanlar bittabi baş
ka. Benim, sayın Bakandan ricam, Karabük'te 
de vait buyurmuşlardır, memleket sanayii için 
böyle yetişmiş elemanların ihtisasları olmıyan 
yerlere, şu veya bu teşvik ile şunun veya bunun 
kurbanı olarak nakledilmesine hiçkimsenin vic
danının razı olmıyacağını sayın Bakan kabul 
ederler. Bundan böyle olsun bu gibi nakillere 
meydan vermemelerini ve başka yere verilmiş 
olan bu kıymetli elemanları tekrar yerlerine 
almak suretiyle müesseseyi, memleketin millî 
sanayiini zarardan kurtarmalarını bilhassa rica 
ederim. 

İŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDİK 
(Kütahya) — Saym arkadaşlar, arkadaşımızın 

J sözlü sorusuna sükûnetle ve mâkulât içinde ce
vap verdim ve kendisini tatmin etmiş olacağımı 
sanıyordum. Fakat arkadaşımız buraya geldi
ler, verilen cevapların şu veya bu şekildeki 

i noksanlığını değil, topyekûn politik bir taarru-

— 544 — 
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za geçtiler, dediler ki, bu, particilik zihniyeti 
ile yapılmış, daha evvel bu bakanlıkta bulunan 
Sayın Muhlis Ete üzerinde bu tesirler yapılmış, 
fakat kendileri buna ehemmiyet vermemiş ve ni
hayet bu nizamsızlık ve usulsüzlüğe boyun eğ
memiş ve Sayın Muhlis Ete arkadaşımız lüzum 
gördüğü zaman, zaruret duyduğu zaman bunları 
yapmaktan çekinmemiştir zannederim. 

Benim bakanlığım zamanında vâki olmuş olan 
bu hâdiselerde Sümerbank ve Karabük müessese
leri de gösterilen lüzum üzerinedir ki, bunlar 
tatbik edilmiştir. Orada bulunan şu veya bu 
mühendis» n ve diğer müesseselerde bulunan mü
hendislerin birbirleri arasında nakillerinin yapıl
ması tabiîdir. Bunun bir politika maksadı ile 
yapıldığını ne ile ispat ederler, bunları saldeee 
söz olarak ileriye sürüyorlar. Sonra nakledilen 
kimselerin tecziye edilmek maksadı ile kötü ye
re gönderilmişler değildir, bunlar tecrübelerin
den istifade etmek maksadı ile diğer müessese
lere gönderildiklerini arzettim. Binaenaleyh şu
nu arzetmek isterim ki; biz işletmeler Bakan
lığına bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri mües
seselerinde şu veya bu şahsın bir partiye mensup 
olduğundan dolayı yerinden oynatmış değiliz. 
böyle birşey mevzuubahis değildir. Ama bunlar 
içinde vazifesini ifa etmiyen, kendisine tevdi edi
len işi hüsnüniyetle yapmıyan, kusur eden kihı-
seler olursa bunlar Demokrat Partili de olsalar 
vazifeden uzaklaştırılırlar. (Bravo sesleri.) 

Sayın Halil Sezai Erkut arkadaşımız şu
na emin olsunlar ki, Demokrat Parti iktidarı 
kendisinin mensup bulunduğu Halk Partisi ik
tidarının iktisadi işlerde tatbik ettiği usulü asla 
tatbik etmiyecektir. Yalnız işletmeciliğin men
faatini gözetecektir. Bu müesseseye politikacılık 
girmiyecektir. 

HALİL SEZAt ERKUT (Kırşehir) — Bi
zim temennimiz de odur. 

İŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDİK 
(Devamla) — Evet arkadaşlar, buraya politika
yı sokmıyacak ve Halk Partisinin tuttuğu yolu 
tutmıyacağız. Yalnız ve yalnız işletmenin men
faatini düşünecek ve müessesenin kapısından içe
ri giren kimsenin vazifesini ifa hususunda, ken
disine tevdi edilen vazifeyi, külfeti yerine geti
rebilmek için elinden gelen gayreti ancak sarfet-
meMe* mükelleftir. Hiç kimse elindeki salâhyen 
şu veya bu memurun, işçinin üzerinde Halk Par
tisi zamanında olduğu gibi kullanmaya asla sa-

1.1951 O : 1 
i lâhiyattar olmıyacaktır. Biz bu usulü yıkmaya 
! çalışıyoruz ve yıkacağız arkadaşlar. (Alkışlar). 

5. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er* 
kut'ün, gelirleri mahdut ve bütçeleri dar öldtt 
mahallî'idarelere ait hastane ve sağlık müessese-

I teriyle Kr.rşehir Hastanesinin umumi, muvazene-
j ye alınmasının düşünülüp düşünülmediğine, özel 

idare ve belediye hastaneleri gerici giderlerine 
yardım için 1951 yılı Bütçesine konulan pardrnn 

I ne ölçüde ve nerelere tevzi edildiğine ve Kırşehir 
Hastanesine yapılan yardım miktarına dair so-

j rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bahanı Ekrem 
j Hayri-Üsti'indağı'ın sözlü, cevabı (6/398) 

j BAŞKAN -— Soruyu okutuyorum. 

11 . VT! . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı hususların Sağlık ve Sosyal 
j Yardım Bakanı tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz Ve rica ederim. 
Kırşehir Milletvekili 

Halil Sezai Erkut 
1. Gelirleri mahdut ve bütçeleri dar olan 

bir kısım mahallî idarelere ait hastane ve Sağ
lık müesseselerinin Genel Bütçe içine alınması 
düşünülmekte midir? Bu arada Kırşehir özel 

ı Muhasebesine ait ve her türlü imkândan mah
rum bulunan hastanenin de umumi muvazeneye 
alınması hakkında eski yıllarca yapılan müraca
atlar ve yaptırılan tetkikler üzerinde durulmuş 
mudur? 

! 2. 1951 yılı Bütçesinin 611 nci «özel İdare 
ve Belediye Hastaneleri genel giderlerine yar
dım* bölümüne konulan 4 milyon lira yardım 
ödeneği nerelere ve ne ölçüde tevzi edilmiştir? 

Kırşehir özel muhasebe hastanesine yapılan 
! yardım miktarının tâyininde. Bakanlığın göz 
: önüne aldığı kıstas ne olmuştur? Bu yardımla 

hastanenin normal bir hizmet ifa edebileceğine 
i Bakanlık kaani midir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
I EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Muh-
| terem arkadaşlar, Kırşehir Milletvekili Halil 
I Sezai Erkut arkadaşımız, verdiği bir sözlü soru 

takririyle Kırşehir'e ait bâzı hususları öğren-
j mek istemişlerdir. Bunların bir kısmı umumi 
j mahiyette olarak mahallî idareler hastaneleriy-
! lo, bir kısmı ise kendilerinin seçim çevreleri 
| Kırşehir hastanesiyle alâkalıdır. 
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Sordukları hususlara biraz sonra sırasiyle 

cevap vereceğini: İlk olarak şunu arzedeyim ki 
bu takrir münasebetiyle Bakanlığımızın hasta
neler, yahut daha geniş bir ifade ile hasta teda
visi hakkındaki görüşlerini huzurunuzda ifade 
etmek fırsatını hazırlamış oldukları için kendi
lerine hakikaten müteşekkirim. 

Arkadaşlar, Garp memleketleriyle, darp me
deniyetini kabul etmiş sair memleketlerin birço
ğunda sağlık bakanlıklarının hizmet istikamet
leri artık tamamiyle taayyün etmiştir. Bu istika
met doğrudan doğruya koruyucu tababet istika
metidir. Sağlık Bakanlıkları bir Devlet organı 
olarak yalnız koruyucu tababetle uğraşır. Koru
yucu tababet mefhumunda ise hasta ferdin te
davisi değil, hasta olmıyan fertlerin, cemiyetin, 
gelecek nesillerin sağlıklarının korunması yani 
hasta olmamaları, iyi hijyen şartları içinde do
ğup büyümeleri, bilhassa süt çocuklarındaki 
ölüm sayısı ile nispetinin azalması, gelecek ne
sillerin sağlam yetiştirilmesi, bulaşıcı salgın ya
pan ve sosyal hastalıklarla mücadele, sâri has
talık musaplarının bir sirayet mihrakı olmaları
nı önlemek ve tabiî ömürlerini yaşayıp cemiyet 
içindeki vatani, ekonomik ve kültürel vazifele
rini yapabilmeleri için tedavi ve saire gibi işler 
yer alır. Daha 18. asrın sonlarında idarei umu-
miyei tıbbiye hakkında neşredilen ve 0 Temmuz 
1287 tarihli nizamnameden başlayıp Cumhuriyet 
devrine kadar yapılmış olan sıhhat nizam ve ka
nunlarında koruyucu tababet mefhumunun iz
lerini bulmak mümkündür. 

Bu koruyucu tababete doğru yönelme 1930 
tarihinde yürürlüğe girmiş olan umumi hıfzıs-
sıhha kanununda tam ifadesini bulmuştur. Ka
nunun birinci maddesini cümle cümle tahlil 
ediyorum. 

1. Memleketin sıhhi şartlarını ıslah, 
2. Milletin sıhhatma zarar veren bütün 

hastalıklar veya sair muzır âmillerle mücadele 
(Bu da koruyucu tababet prensiplerinden biri
dir), 

3. Müstakbel neslin sıhhatli olarak yetiş
mesini temin. 

Madde bundan sonra, tedavi edici tababet 
bakımından, bir tek meseleyi ele alıyor ve halkı 
tıbbî ve içtimai muavenete mazhar eylemek 
diyor. 

Aynı kanunun üçüncü maddesini okuyacak 
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olursak, koruyucu tıp kaidelerinin daha geniş 
bir suretle ele alınıp kanunlaştırdığım görü
yoruz. 

Bu hizmetlerin hepsi koruyucu tıp hizmet
leridir. Bu meyanda tek tedavi hizmeti, deli
lerle, ruh hastalarının tedavisi işidir. Bu hiz
met hemen bütün Garp âleminde Devlet tara
fından yapılır. 

Dördüncü madde Sağlık Bakanlığının teda
vi bakımından mükellefiyetini gayet açık ve 
hiçbir tereddüde yol açmıyacak katî bir şe
kilde tâyin ediyor, onun için bu maddeyi de 
aynen okuyorum : 

«Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, 
köyler hıfzıssıshhasına veya tıbbî ve içtimai 
muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere 
ve idarei huısusiyelere ve sair mahallî idarelere 
tevdi edilmiştir. Vekâlet indelicap bu idare
lere rehber olmak üzere bâzı mahallerde numu
ne tesisatı vücuda getirir.» 

Şimdi arkadaşlar; görüyorsunuz ki ; eski ve 
yeni kanunların hepsi sağlık idaresine esas 
vazife olarak koruyucu tababet hizmetlerini 
vermiş, tedavi işini ise; numune tesisleri müs
tesna tamamiyle belediyeler ve özel idarelerle 
sair mahallî idarelere bırakmıştır. 

Sağlık Bakanlığının bugünkü vaziyeti bu
nun tamamiyle aksinedir. Sağlık Bakanlığı 
Ankara, İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Sivas 
gibi birkaç yerde kurduğu numune hastane
lerinden başka; özel idarelerden küçümsene-
miyecek bir kısmını da Devlet hastanesi ola
rak kendi bütçesine koymuş bu suretle tedavi 
müesseselerinin masrafı gittikçe kabararak bü
yük bir rakam hâlini almıştır. Bu istikamete 
devam ettiğimiz takdirde bu rakamın daha çok 
büyüyerek umumi bütçenin takati haricine çık
ması mukadderdir. 

Arkadaşlar, umumi bir prensip olarak umu
mi bütçenin yüzde onu sağlık işlerine ayrıl
ması temenni edilir. Fakat prensipdeki sağlık 
işleri daha ziyade kuruyucu tıp işleridir. Hal
buki memleketin sade umumi hastalıklar bakı
mından yatak ihtiyacı (küçük bir komşumuz-
daki yatak nispetini kabul etmiş olsak ki, bu 
nisbet binde ikidir ve yatak adedi de 41 000 
dir.) Bu 41 bin yatağın, yatak başına 230 ku
ruştan, sade genel giderleri, senelik 35 979 000 
lira eder. Mevcut yatakların bu sayıya yük
seltilmesi için icabeden yapı, tesis ve teç-
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hiz masrafı ile personel maaş ve ücretleri bu 
rakamda dahil değildir. Memleket ekonomisi
nin, bütçesinin, bugünkü durumda sadece ge
nel giderler masrafını bile Devlet maliyesinin 
yüklenip yükleıımiyeceğinin takdirini sizlere 
bırakıyorum. Ancak hemen bir noktayı ifade 
etmeye mecburum: Bütün hastanelerin malî 
külfetlerinin Devlet bütçesine yüklenmesine 
ben şahsan taraftar değilim. Çünkü ben yukar
da saydığım istisnalar dışında, yani analıkta, 
çocuklarda, bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalık
larla, delilere yapılacak yardımlar dışında ka
lan, tıbbî yardım işlerinin, Devlete yüklenme
sine taraftar değilim. Eski Sağlık Bakanların
dan bâzılarının Büyük Meclise karşı böyle bir 
vaitte bulunduklarını muhterem sual sahibi 
gibi ben de biliyorum. Fakat onların ne gibi 
hesaplara dayanarak böyle bir vaitte bulun
duklarını anlamak benim için tabiî mümkün 
değildir. 

Şimdi muhtelif vesilelerle sayın Milletvekil-
lerimizden birçokları vilâyet hastanelerinin 
bakanlık bünyesine alınması arzusunu izhar et
mişler ve sebep olarak da özel idarelerle, bele
diye bütçelerinin kifayetsizliğini ileri sürmüş
lerdir. Halbuki yukardan beri arzettiğim kanu
ni mevzuların belirttiği gibi Sağlık Bakanlığı
nın doğrudan doğruya asıl vazifesi olan koru
yucu tababeti aksatmadan tekmil hastaneleri 
Devlet bünyesine almak kabil olamıyacaktır. Büt
çe müzakereleri sırasında dahi sayın milletve-
killerimizden bâzıları gayet haklı olarak bu ha
kikati ifade buyurmuşlardır. 

Her çeşit hastalıklardan mustarip vatandaş
ları kabul ve tedava edecek olan alelûmum has
tanelere gelince : 

Yukarda arzettiğim kanuni mevzuatımıza ve 
bugün medeni memleketlerde câri olan nizam 
ve usullere göre, bu hastaneler, vilâyet ve bele
diyelere bağlıdırlar.. Her türlü masrafları, bu j 
müesseselerin kendi gelirlerine ilâveten, mahallî I 
idarelerce verilecek tahsisattan, ayrıca halk ve 
hayır müesseseleri tarafından yapılan bağışlar
dan temin edilmekte ve ancak gelirlerinin kifa
yetsizliği halinde, Devlet tarafından yardım edil
mektedir. 

İçtimai sigortaların tesisi ve geniş bir kütle
ye tatbiki mümkün olan memleketlerde dahi 
hastanelerin bu durumları -v- bağlılıkları çok 
defa hiç değiştirilmemekte e sk >ria idareleri de ı 

8.1951 O : 1 
t hastalarını, masraflarını ödiyerek bu hastaneler-
1 de tedavi ettirmektedirler. Bilhassa içtimai si-

. gortalarm 'inkişaf iyle vilâyet hastanelerinin yıl-
j lık bütçeleri genişlemekte ve hastanelerde daha 
i fazla inkişafa mazhar olmaktadırlar. 

Dünya Sağlık Teşkilatından talebimiz üze
rine memleketimize gelen bir ecnebi mütehas
sıs ile birlikte Bakanlığımızca üzerinde tetkik
ler yapılmakta ve memleket şartlarına göre na
sıl tatbik edileceği mütalâa edilmekte olan içti
mai sigortaların tesisi mümkün olduğu takdir
de, bizim de hastaneler mevzuunda daha büyük 
bir kolaylığa kavuşacağımız ümit edilmektedir. 

Evvelce arzettiğim gibi emrazı sâriye, akli
ye, verem ve sair içtimai hastalıklar hastaneleri
nin ve çocuk bakım ve doğum evleriyle sağlık 
merkezlerinden başka diğer bilûmum hastanele
rin, doğruca Devlet tarafından idare edilmesi 
sağlık işlerini; hastaneler de dâhil, tamamen 
devletleştirmiş olan mahdut memleketlerde tat
bik olunmaktadır. Bu mâruzâtımı hulâsa edecek 
olursam; Sağlık Bakanlığını, halk sağlığını ko
ruyacak her türlü tedbirleri almak gibi çok mü
him ve geniş bir mevzu ile başbaşa bırakarak, 
tedavi edici tababet ve hastane işlerini vilâyet ve 
belediyelere bırakmak, bunların, bu müessesele
ri idare edecek bir malî kudrete, kavuşmalarını 
muhtelif kaynaklardan sağlamak, içtimai sigor
taların kurulmasına çalışmak, Devlet bütçesin
den hastanelere verilen umumi masraflarla kad
ro tahsisatlarını kendilerine devretmek ve ayrıca 
lüzum görülürse bu idarelere malî yardımlarda 
bulunmak hastaneler için en normal bir idare 
usulü olacağı kanaatindeyim. 1951 de Devlet 
hastanelerinin genel gider, maaş ve ücreti tah
minen 22 milyondur. 

Bu arzettiklerimle muhterem arkadaşımın 
birinci sualine cevap vermiş oluyorum. İkinci 
sualleri; Kırşehir özel İdare hastanesinin Umu
mi Muvazeneye alınması işinin Bakanlığımca 
tetkik edilip edilmediğidir. 

Biz bu işi falan veya filân hastaneyi ele ala
rak düşünmüş değiliz. Biz mutlak olarak hasta
ne olarak düşündük ve prensip olarak hastane 
işinin bir Devlet işi olmadığı kanaatine vardık. 
Bu kanaatle hareket ederek bu işin teferruatı 
üzerinde çalışmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 1951 yılı bütçesinden 
(özel-idare-ve belediyeler hastaneleri genel gi
derlerine yardım) adı ile bir tahsisat vardır. Kır-
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şehir Milletvekili arkadaşım bunun nerelere ve I 
ne ölçüde verildiğini soruyor. 

Yurtda mevcut olan 48 aded özel idare has
tanesiyle 16 belediye hastanesinde toptan mev
cut olan 3726 yatağa, yardım parasından, bu mü
esseselerin yatak adedi hesaba alınarak, her ya
tağa isabet eden miktar üzerinden mütesaviyen 
taksim edilmiştir. 

Bu suretle yapılan yardım, kendilerinin ma
hallen koydukları genel gider Ödeneğine ilâve 
edilince beher yatağa isabet eden günlük miktar, 
Devlet hastanelerine yatak başına verilen mikta
ra tekabül etmekte ve hattâ bâzılarında bu mik
tarı aşmaktadır. 

Kırşehir Hastanesine de bu esas dâhilinde 
19.51 yılında mevcut 25 yatağına, 20 125 lira yar- I 
dım yapılmiştir. 

Nihayet son suale geliyorum : | 
Arkadaşım yapılan yardımla Kırşehir Hasta

nesinin normal hizmet ifa edebileceğine kaani 
olup olmadığımı soruyorlar. Hastane kadrosuna 
göre mahallî bütçede bütün personel ücret ve | 
maaşları karşılanmış bulunmaktadır. Ancak genel 
gider olarak vilâyet bütçesine koydukları 5 000 
lira gibi az bir para 25 hasta ile, kanunen iaşeye 
mecburiyet bulunan personelin idaresine gayri-
kâfidir. 

Devlet hastanelerine tahsis edilen günlük âza
mi miktar olan 230 kuruş hesabiyle bu hastane
nin genel gider yekûnu, personel ile beraber 
29 619 lira tutmaktadır. 

Buna göre, hiç olmazsa kendi bütçelerine bu
nun nısfı olan 14 bin lira genel gider koymuş ı 
olsalardı, Bakanlığımızca yardım olarak verilen 
20 125 lira da buna katılınca Devlet hastaneleri 
kontenjanını aşacaktı. 

Buna rağmen mahallinde yaptırdığım tetkik 
neticesi, bu hastanenin bugünkü sıkıntılı duru- I 
mıınu takdir ediyor ve ileride bir miktar daha 
yardım yapmayı da düşünüyorum. J 

HALİL SEZAİ ERK ÜT (Kn^hiv) — Muh- j 
terem arkadaşlar, çok değerli Sağlık ve Sosyal j 
Yardım Bakanı arkadaşımızın centilmen izaha- j 
tindan ve bu vesile ile bütün Meclisi sağlik m ev- j 
zım üzerinde aydınlatmak lûtfunda bulunmuş ol- S 
malarından dolayı kendilerine huzurunuzda te- i 
şekkürü bir vazife sayarım. Hakikaten tam mâ- I 
nasiyle bendenizi ve dolayısiyle Meclisi tenvir bu- i 
yurdular. j 
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Yalnız arkadaşlar, kendilerinin de ifade ve 

işaret buyurdukları gibi, tedavi meselesinden zi
yade birinci plânda koruyucu tababeti öne aldık
larına işaret ettiler ki, hakikaten çok doğrudur. 
Fakat bir de memleket realitesi vardır. Herbiri-
miz mensup olduğumuz seçim bölgelerindeki kü
çük hastanelerde çekilen sıkıntıyı, yoksulluk için
de tedavinin de esaslı bir şekilde yapılmadığını 
biliyoruz. 

Kırşehir Hastanesi, Ankara'nın hemen yakı
nında olmasına rağmen, mahrumiyet içindedir. 
Mahrumiyetin sebebi teşkilât olmadığı için değil, 
oraya gelen hiçbir yetişkin doktorun orada kal-
maırıasmdadır.Lâbratuvar yok, alât yok, ameli
yathane yok. Zaman zaman bir iyi mütehassıs 
gelse de fazla kalmamakta, hastanenin doktor ve 
operatör kadroları çok zaman aylarca münhal 
kalmaktadır. Sebeplerden birisi de hastanenin 
tam teşkilâtlı olmaması, kifayetsizliği ve oraya ge
len doktorun tanı teşkilâtı i hastanelerde olduğu 
gibi yetişme şartlarından mahrum oluşudur. Bu, 
yalını;: Kırşehir için değil, bütün memleketin kü
çük şehirleri için de böyledir.. 

Bendenizin, Geçenlerde üzüntü ile müşahe
de ettiğim bir hâdise oldu. Hakikaten hasta
nede Dâhiliye mütehassısı izinli, operatör yok, 
adetâ hastane doktorsuz bir vaziyette. Kır
şehir'in Özel Muhasebe i951 Bütçesi 350 bin 
küsur lira içindedir. Bundan, Sayın Bakanın 
ifade ettikleri gibi, hastane genel giderleri için 
ayrılan para, 5000 liradır. Bu para ile bir has-
tahanenin idamesine imkân olup olmadığını 
takdir buyurursunuz. Bu kadar az bir yardım
la faaliyet göstermek mevkiinde olan bu has-
tahaneye yatmak suitaiihinde olan vatandaşla
rın nasıl tedavi edileceğini ve onların haleti 
ruh iyesini de düşünmek lâzımdır. Bir taraftan 
Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği, Ankara'ya 
yakın olması dolayısiyle, oradan bura hastane
sine sık sık hasta gelmesinden şikâyet etmekte 
ve hastaların Ankara'ya gelmesini önlemek için. 
tamimler yapmaktadır. Bir taraftan hasta An
kara'ya: gelmesin, diğer taraftan oradaki hasta
nede doktor yok, lâboratuvar yok. Bugün fen
nin ilerlediği bir zamanda yalnız kulakla, gözle 
yapılan teşhisin ve tedavinin itimat vermiyece-
ği bir hakikattir. Onun için bütün bu durum
da olan, yalnız Kırşehir için arzctnıiyerum, onu 
misal olarak alıyorum, <!u durumda olan bütün 
hastaneler için Sayın Bakanın mahallî imkân-
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lan artırmak suretiyle hastaneleri bugünkü i 
durumlardan kurtarmak hususundaki temenni
lerime, Hükümet olarak buraların kaynakları
nı artırmak hususunda tedbir almaları lâzım-
geldiği zaruretine kendilerinin temas etmeleri
ne şükranla mukabele etmek isterim. Bu ted
birleri bir an evvel Hükümet olarak alsınlar ve 
idarei hususiyelerin ve idarei hususiye hasta
nelerinin gelir kaynaklarını çoğaltsınlar, ora
da oturanlara bugünkü fennî imkânlardan 
faydalanmak imkânını araştırsınlar. 

Bu günkü koruyucu tebabetten Ankara ve 
İstanbul'daki hasta vatandaşlar daha iyi teda
vi imkânlarını bulsunlar da niçin diğer yerler
de, meselâ Kırşehir'de, Yozgad'da oturanlar, 
aynı mükellefiyet altında bulunan vatandaşlar 
mahrumiyet yüzünden gayrimüsait imkânlarla 
karşılaşsınlar. Şüphesiz bu mevzuda Hükümet 
olarak karşılaşılan imkânsızlıkları da hesaba ka
tıyorum, fakat vatandaşların ıstırabına çare 
bulmak durumunda olan Hükümetin bu mevzu 
üzerinde hassasiyetle durması lâzımdır, Sayın 
Bakanın vaitleri dolayısiyle buna inanıyorum. 
Bilhassa hususi hürmetim olan Sayın Sağlık Ba
kanına verdikleri izahattan dolayı teşekkür edev 

kendilerini sevgi ile selâmlarım. (Bravo sesleri). 

6. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 
Nâzım Hikmet'in firarında gizli ve aleni emniyet 
teşkilâtımızın bir kusur ve noksanları olup ol
madığına, firarının kimler tarafından nasıl ve' 
nerede tertiplendiğine, bu hıyanetinden dolayı va
tandaşlıktan ihracı salâhiyetinin Bakanlar Ku
rulunca kullanılıp kullanılmıyocağına ve irti
caın sistemli bir faaliyete geçmesinin yurdumu
za müteveccih tecavüzlerin yakınlığına delâlet 
edip etmediğine ve vatan hainlerine karşı zecri 
tedbirler alınmasının düşünülüp, düşünülmediği 
ne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/414) 

BAŞKAN — Şevket Mocan arkadaşımız bu
rada bulunmadıkları için bu soruyu geleeek Bir
leşime bırakıyoruz. 

7. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'nin, muzır ve yabancı maddeleri muhtevi 
olarak İngiltere'ye ihraç edilmiş olduğu söyle
nen kuru üzüm hakkındaki havadisin ciddiyet * 
ve sıhhat derecesine, bu hususta ne muamele ya
pıldığına, ihraç mallarımız üzerinde bu gibi te
şebbüslere meydan verilmemesi için ne gibi ted- | 
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birler alındığına, ithal mallarında ithalâtçının 
mâruz kaldığı ve kalabileceği ahvalde koruyucu 
mevzuat olup olmadığına dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/399) 

1 1 . V I I . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Yüksek Katma 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Ekonomi ve 

Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılması suretiyle açıklanmasını rica ederim. 

1. Bir ajans haberine atfen, tngiltereye ih
raç edilmiş olan kuru üzümlerimizin analizli ve 
muzır yabancı maddeleri muhtevi olarak zuhur 
ettiğini ve bu hususun Parlâmentoda soru mev
zuu yapıldığını gazetelerde okuduk. Binaenaleyh: 

A) Havadisin ciddiyet ^e sıhhat derecesi ile 
hâdisenin mahiyeti; 

B) Bu hâdise üzerine ne gibi muamele ya
pıldığı ve ne gibi tedbir alındığı; 

C) Daha eski ve fakat yakın senelerde bu
na benzer vukat olmuşsa ne gibi tedbirler alın
mış olduğu; 

2. Alelûmum ihraç mallarımızın standari-
zasyonu ve bilhassa bu gibi teşebbüslere meydan 
verilmemesi için derpiş edilen yeni tedbirler var 
madır? 

3. İthal mallarında, ithalâtçılarımızın mâru:: 
kaldığı ve kalabileceği bu gibi ahvalde Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının ithalâtçıyı koruyucu 
mevzuatı var mıdır? 

Derin saygılarımla. 
Kastamonu Milletvekili 

'Şükrü Kerimzade 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade 'nin 
İngiltere Avam Kamarasında müzakere mevzuu 
edilen, üzümlere dair olan sözlü sorusu üzerine 
yaptığımız tahkikat sonuçlarını arzederim. 

İngiltere'ye ihraç edilen ve Avam Kamara
sında müzakere mevzuu olup ve matbuata da 
inikas eden üzümler hakkında derhal Londra'-
daki Ticaret Müşavirliğimizden malûmat iste
nilmiştir. Müşavirliğin yaptığı tahkikata göre: 

1. Muhafazakâr Partiden Bury St. Edmunds 
Mebusu Mr. Aitken tarafından İngiliz İaşe Na
zırından sorulan Türkiye'den İngiltere İaşe Ne-
zaretince ithal edilen üzümlerde çıkan yabancı 
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maddeler hakkındaki sual Parlâmentonun 25.VL 
1951 tarihli içtimaında görüşülmüştür. Bu müna
sebetle adı geçen mebus Nezaret tarafından 
Türkiye'den ithal edilerek temsil ettiği şehirde
ki pastacılarla fırıncılara tevzi edilen üzüm san
dıklarının içinden taş, çivi, gramofon iğnesi, 
sicim ve sair yabancı maddelerin çıktığını söy
lemiştir. 

İngiliz İaşe Nazırı da cevap olarak tevziata 
salih olmaması itibariyle piyasaya çıkarılmama
sı hususundaki katı talimatımıza rağmen bahis 
mevzun, yemiş maalesef piyasaya intikal etmiş
tir. Bu gibi yanlışlıklar arasıra olur, bu hâdi
senin de zuhur etmesinden müteessirim şeklinde 
mukabelede bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin mü
him bir istihnal kaynağını alâkadar eden bu 
mesele hakkında şimdi arzı malûmat edeceğim. 
İşin etraflı olarak anlaşılması, hem memleket 
efkârı umumiyesi, hem de bütün dünyadaki 
Türk üzümü alıcıları bakımından lâzımdı". Bu 
sebeple huzurunuzu biraz fazla işgal edersem 
şimdiden affınızı dilerim. 

a) Hâdisenin mahiyeti: Arkadaşımız Şükrü 
Kerimzade'ye bu meseleyi bu ölçüde açıklama
ya imkân verdiği için de ayrıca müteşekkirim. 
Arkadaşınım sualinin cevabı İngiltere'de henüz 
münakaşa mevzuudur. Bu mevzuda iki hâdise 
vardır. 

Birinin tahkikatı bitmiş ve İngiliz İaşe'Na
zın Parlâmentoda bunu cevaplandırmıştır. İkin
ci hâdise henüz tahkik safhasındadır. Netice alı
nınca İngiliz İaşe Nazırı tarafından ayrıca ce
vaplandırılacaktır/Cevaplandırılan birinci hâdi
senin esası şudur. 

Nezaret tarafından İngiltere'ye dünyanın 
her tarafından ithal olunan üzümler orada tev
ziattan evvel gözden geçirilmekte kendi husu
si şartlarına uygun olmadığı görülenler tevzi 
edilmeyip bir tarafa ayrılmaktadır. Bunlar son
radan toplu olarak gıda maddelerine karıştırıl
mamak şartiyle satılmaktadır. İşte Bury St. Ed-
munds'daki bir firmaya İngiltere İaşe Nezareti 
tarafından satılan, üzümler normal kutulardan 
verileceği yerde, mahiyeti henüz anlaşılamamış 
bulunan bir yanlışlık yüzünden, tevzi dışı bırakı
lan bu kutulardan verilmiş ve bunlann birinden 
Nezaretin iddiasmca iki gramofon iğnesi, üç kib
rit çöpü, bir pil madeni aksamı ile bir miktar 
taş ve çöp çıkmıştır. 
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i İkinci şikâyete mevzu olan kutudan ise ağır

lıkları meçhul bulunan 30 kadar taş ve çöp çık
mıştır. Bu kutunun da yanlışlıkla, kusurluya 
ayrılanlar arasından mı satıldığı, yoksa normal 
kutulardan mı olduğu hususunun anlaşılması 
için İngiltere İaşe Nezaretince tahkikata devam 
edilmektedir. 

Memleketimizden geldiği bildirilen bu ihti
laflı üzümlerin Türkiye'den hangi firma tara
fından gönderildiğini, şevkten önce hangi kon
trolör tarafından muayene olunduğunu anlamak 
üzere Londra Ticaret Müşavirliğimiz derhal İn
giltere'deki resmî makamlara müracaat etmiştir. 
Ancak İaşe Nezareti Müşavirliğimize bu malû
matı veremediği gibi numuneleri de göstereme
miştir. Kendi tahkikatları sona erince bu husus
ta bizi tatmin edecek bilgiyi vereceklerini söyle
mişti?. 

Bugüne kadar hâdise hakkında Müşavirliği
mizden aldığımız malûmat bu mahiyette olup ih
tilâf mevzuu olan kutuların tam teşhisine yarı-
yaeak mütemmim malûmata intizar edilmekte
dir. Malûmatın bu kadarı ile de hâdisenin sade
ce, yanlışlıkla piyasaya sevkedil-en birkaç kusur
lu kutudan çıktığı ve üzümlerimizin hepsini is
tihdaf etmediği anlaşılmış bulunmaktadır. An
cak İngiliz İaşe Nazımım Parlâmentoda bu te
ferruata girişmeyip umumi izahlarda bulunması 
ve gazetelerin ise bu beyanatı daha da kısalta
rak neşretmiş olmaları maalesef hâdisenin üzüm 
ihracatımızın bütününü alâkadar eden bir mahi
yette olduğu zehabını hâsıl etmiştir. Bu yanlış 
anlaşılma ihtimalinin bertaraf edilmesi için key
fiyetin, cevaplandrnlması sırasında bizzat İngiliz 
İaşe Nazırı tarafından tavzihinin temini mevzu
unda Büyükelçiliğin muvafakati altında Ticaret 
Müşavirliğimizle adı geçen Nezaret arasında te
maslar yapılmaktadır. 

İngiltere Parlâmentosuna ve gazetelere inti-
ı kal eden hâdisenin bize akseden tahkikat neti

cesi bundan ibarettir. 
Şurasını hemen ilâve etmek lâzımdır ki bu 

şikâyet mevzuu intibalınıza göre İngiltere'ye 
.1949 yılında gönderilen mallara aittir ve o yıl 
gönderilen üzümlerden yalnız c/c 2 sinin bâzı 
kutuları üzerinde ihtilâf görülmüştür. 1950 yı
lında sevkolunan mallar ise bilâkis çok beğenil
miştir. 

Şurasını da memnunlukla ıttılaınıza arzet-
I inek isterim ki dün İzmir'de Tarişin elinde stok 
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olarak kalan takriben 100 000 kutu Choice tipi 
kuru üzüm 82 kuruş 34 santimden İngiltere İaşe 
Nezaretine sual takririne takaddüm eden mev
sim başındaki şartlarda hiçbir değişiklik yapıl
maksızın satılmış bulunuyor. 

Türk üzümlerinin iyi vasıfları için en güzel 
vesika dünkü satıştır. 

Sırası gelmişken üzüm satışlarımız ve kont
rol sistemimiz hakkında Yüksek Meclisinize kı
saca malûmat arzetmeme izninizi dilerim : 

Burada bilhassa şu hususu kaydetmek ica-
betınektedir ki; ingilizler bizden «Choice» adı 
altında hususi tip üzüm almaktadırlar. Hususi 
tipler ise; çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının 
murakabesine dair nizamnameye, göre içlerinde 
bulunabilecek yabancı madde miktarı bakımın
dan standart tiplerin en aşağı kalitelerine teka
bül etmektedir. Zira hususi tipler için kabul 
edilmiş olan yabancı madde toleransı on binde 
yedi buçuk (14 kiloluk bir kutuda 10.5 gram) 
dır. Bu nispete standartlarda ancak en düşük 
kalite olan 7 - 17 ve 8 - 18 numaralarda müsaa
de edilmekte, diğer standart tiplerde ise bu nis
pet azalarak nihayet yüksek sınıflarda sıfıra 
müncer olmaktadır. Hulâsa olarak hususi tipler 
yabancı madde nispeti bakımından en düşük 
kaliteli bir üzüm tipi olarak görülmekte ve müş
teriler bunu bilerek satmalmaktadır. 

İngilizler satınaldıkları üzümleri İzmir'de 
bizzat kontrol etmektedirler. Şöyleki; bizim 
kontrol teşkilâtımız bakmadan önce ingiliz iaşe 
Nezareti hesabına hareket eden murakıplar mal
ları görmekte, beğenmekte ve ondan sonra bizim 
kontrol teşkilâtımız da muvafık bulursa tesel
lüm etmektedirler. Bu sebeple ingiltere'ye bo
zuk gidebilecek üzüm olsa olsa bu iki muraka
beden kaçabilen nâdir bâzı vakalar olabilir. 

Bilindiği gibi üzümlerimiz memleket şartla
rına göre kurutulmaktadır. Bu sebeple sergi 
yerlerinde üzümlere karışabilen bâzı üzüm bü
yüklüğünde ve üzüm renginde taşları bütün bir 
itinaya rağmen sonradan ayırmak zor olmakta
dır. 

Şu noktayı da ilâve edelim ki, üzümlerimiz
de yabancı maddeden maksat sadece taş ve 
üzüm çöpüdür. Sair yabancı maddelerin üzüm
de bulunmasına hiçbir suretle müsamaha edile
mez. Kutudan çıktığı bildirilen kibrit çöpü, 
pil madenî aksamı, gramafon iğnesi gibi mad
delerin memleketimizde üzüm işleme tekniği 
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icabı olarak da kutulara girmesine imkân gö
rülmemekte bu itibarla bu kabil maddelerin ku
tulara ingiltere'de halka dağıtılırken yapılan 
hususi maniplâsyon sırasında karışmış olabil
mesi dahi ihtimal dâhilinde bulunmaktadır. 

b) Hâdise üzerine alınan tedbirler ve yapı
lan muamele: 

Hâdise hakkındaki tahkikatımız henüz neti
celenmediğine göre, bu hususta ne gibi tedbirler 
alınması ve ne suretle muamele icra edilmesi 
lâzımgeldiği meselesi ancak Londra Ticaret 
Müşavirliğimizden mütemmim malâmat alınıp 
vaziyet daha ziyade tavazzuh ettikten sonra bel
li olacaktır. Bizce mesele İngilizler tarafından 
îzam edilerek aksettirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk üzümlerine 
yapılmak istenen bu kötü propagandanın iç yü
zünü anlamış bulunuyorsunuz. Görüyorsunuz 
ki, hâdise her vakit her yerde olabilen mücer
ret bir veya birkaç vakadan ibarettir. Türk müs
tahsilinin ecdattan beri almteri ile yetiştirdiği 
ve her tarafta büyük şöhreti! olan Ege üzümleri
miz aranılan, beğenilen mallardır. Dünkü satış 
da bunun en güzel delilidir. 

Buunla beraber Hükümetiniz bir iki vaka 
ile de olsa üzümlerimizin şöhretine nakise ge
tirmek istiyen propagandalara vesile verenlere 
karşı daha şiddetli tedbirlere tevessül etmiş bu
lunuyor. 

Sergi! yerlerinin ıslahı yanında işlemenin 
daha itinalı yapılması öteden beri üzerinde dur
duğumuz mühim meselelerdir, ihraç edilen 
üzümlerde daha az yabancı madde bulunması 
işini de ehemmiyetle ele almış durumdayız. Stan-
dardizasyon işlerine başladığımız ilk seneler

de üzümlerimizde müsamaha edilen yabancı mad
de nispetini zamanla azaltmaktayız. 

Bir fikir vermek için bâzı rakamlar arzede-
yim : 

İlk işe başlanılan sene 14 kiloluk bir kutuda 
7 ve 8 numaralarda 21,9 numarada ise 14 gram 
taşa müsamaha edilirken bilâhara bu nispetler 
yarı yarıya indirilerek tatbikat görmüş, 21 gram 
yerine 10,5 grama, 14 gram yerine de yalnız ye
di grama izin verilmiştir. 11 ve 12 numara 
yüksek vasıflı üzümlerimizde ise artık hiçbir 
yabancı maddeye izin yoktur. Bu seneki ihraca
tımızda bu nispetleri de daha aşağı indirmek 
imkânları teknik teşkilâtımız aramaktadır. 
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Arkadaşımızın ikinci sualinin cevabını arze- I 

liyorum: 
2. İhraç maddelerimizin standart hale ko

nulmasına ve dolayısiyle ihraçları sırasında kon
trol edilmesine maddelerine ehemmiyet sıralarına 
göre ve mevcut imkânlar çerçevesinde devam 
edilmektedir. Ve devam edilecektir. 

Arkadaşımızın üçüncü sualinin cevabını arze-
diyorum: 

3. îthal mallarında ithalâtçılarımızın mâruz 
kalabilecekleri bu gibi ahvalde Bakanlığımızca 
hususi bir muamele yapılmamakta ve keyfiyet bey
nelmilel arbitraş kaide ve teamüllerine göre hal
ledilmektedir. 

Malûm olduğu üzere memleketimizin ithal 
ettiği maddelerin büyük kısmı mamul maddeler 
ve makinelerdir. Hammadde ve yiyecek madde
ler ithalâtı mahdut olup bunlar tamamen serbest 
ticaret yoliyle ithal edilmektedir. Bu maddeler 
ithalâtında vasıf bakımından büyük ehemmiyette 
ihtilâflar mevcut olduğuna dair Bakanlığımıza j 
bir malûmat aksetmiş değildir. i 

Bu hallerde Bakanlığımızın müdahalesini 
derpiş eden mevzuat da mevcut değildir. Elde 
böyle mevzuatın vazı'ım icabettirecek hususlar 
da mevcut bulunmamaktadır. 

Âmmenin sıhhatini alâkadar eden ilâç ve sa
ire gibi maddeler de Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının, hayvan sağlığı ve nebat hastalık
ları bakımından da Tarım Bakanlığının tatbik 
edilegelmekte oldukları mevzuat mevcuttur. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. | 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, umduğumuz ve beklediğimiz j 
gibi, Ticaret Bakanlığımız ve bilhassa sayın Ti
caret Bakanımız bu hâdise üzerinde büyük has
sasiyetle durmuşlar, hâdiseyi yakînen ve ısrar
la takip etmişlerdir. Zaten bizim de pek iyi bil
diğimiz gibi, izmir ihracatçısının hiçbir zaman 
'bir kutu üzüm içine çivi ve yahut gramofon iğ- j 
nesi koymasına ihtimal yoktur. Yalnız kontrol 
esnasında 'gözden kaçmak suretiyle 9 numaralı 
üzüm yerine 8 ve 8 numaralı üzüm yerine de 9 
numaralı üzüm koymak ıgibi birtakım ufak tefek i 
hâdiseler vâki olabilir. Her memleketin müteka-
bilen yaptığı ihracatta ara sıra vâki olabildiği 
gibi, bu gibi ufak tefek hâdiseler karşısında, 
hakikaten memleket harici ticari münasebetimiz- j 
de ehemmiyetli mevkii olan dost İngiltere'nin S 
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dost milletvekillerinin bu işi fazla îzam eder 
şekilde Parlâmentoda bahis konusu etmesi ve 
ajanslara ve matbuata aksedecek şekilde işi îzam 
etmiş olması bize üzüntü vermiştir. Bunu vakıa
larla teyit edebiliriz ki îngilterenin bize ihraç 
ettiği mallarda, hem de böyle ufak analiz fark
ları değil, bariz zarar verecek hâdiseler vâki ol
muştur. Yalnız İngiltere'den aldığımız mallar
dan değil, diğer memleketlerden de aldığımız 
mallardan dolayı, İstanbul'daki İthalât ve İhra
cat birliklerimizin hâdise olarak tesbit ettiği 
ağır ve acı vakıalar olmuştur. Geçen sene İngil
tere'den karbonat ithaline teşebbüs etmiş olan 
bir ithalâtçımıza, bikarbonat ıgönderilmiş ve fa
turaya da karbonat yazılmak suretiyle, sahte fa
tura tanzimi yoliyle İngiltere bankasından pa
rası tahsil edilmiştir. Gümrükteki faturaya ve 
elindeki evraka istinaden beyanname vermiştir. 
Yanlışlık bu yüzdendir. Gümrük ağır ceza ter
tip etmiştir. İthalâtçı bunun üzerine, Ticaret 
Odasının mütehassıs elemanlarını davet etmiş, 
İstanbul'da İngiliz Ticaret Odası heyetini güm
rüğe celbederek vakayı tesbit ettirmiş, raporla
rını İngiltere'ye göndermiştir. Nihayet İngiliz 
makamları verdikleri cevapta, işte mahkeme dâ
vanızı halledin, demiş. Bizim bir ithalâtçımızın 
İngiltere'ye gidip de iki üç bin lira için, mahke
me mahkeme dolaşmasına imkân yoktur. Halbu
ki buna mukabil Türkiye, yapılan bu gibi yol
suz hareketler karşısında sadece mahkeme gös
termemiştir. Bizim ithalâtçılardan son defa ya
pılan vşikâyetler tesbit edilmiştir. Ben de bizzat 
bulunduğum toplantılarda, İstanbul İhracatçıla
rı Birliği, bu hatalı hareketler bir zavallı ihra
catçının bilgisizliğinden ileri gelmesine rağmen, 
kendisini birlikten ihraç etmek suretiyle onu ce
zalandırmıştır. Binaenaleyh İngiltere'ye olan 
ihracatımızda mühim bir yer tutan bu madde 
hakkında sayın Bakanımızın hassasiyet göster
mesi pek tabiî olduğu gibi, In/giltere Parlamen
tosundaki muhterem mebus arkadaşımızın da, 
evvelâ İaşe Nezaretini haberdar edip bizi tedbi
re davet etmesi çok daha iyi olurdu. Kendileri 
daima emin olabilirler ki; Türkiye bu mevzuda 
âzami hassasiyet göstermektedir. Türk ihracatçı
sı da, aman şikâyet gelmesin, diye elinedn geleni 
yapmaktadır. Bunun arasında ufak tefek kaç
malar ve yolsuzluklar olursa bunun da müsama
ha ile karşılanması lâzımdır. 

Yalnız, standardizasyon bakımından sayın 
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Sakandan rica edeceğim. Analiz bizim müstah
silimizi ve Anadolu'dan mal sevkeden tüccarı
mızı adalete sevketmektedir. Bâzı maddelerimiz 
İstanbul'a, Anadoludan % 30 analizli sevkedil-
mektedir. Yani ~% 30 topraklı. Tüccar aldığı 
flıalm % 30 unu topraklı almakta ve ona para 
dermektedir Bu % 30 toprak kilometrelerce me
safeye boşuna nakledilmekte, nakil vasıtalarını 
işgal etmekte, ona göre fazla depo ve çuval iş
gal etmektedir. Binaenaleyh bilhassa büyük şe
hirlerimizde mevcut borsaların bu hususa dik
kat etmesi için ikaz olunması ve bu suretle as
gari analiz usûlüne giderek bu gibi malın şev
kini önlemelidir. Analizin hakiki bir analiz ol
ması için şehirlerimizde borsaların teçhizi lâ-
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zımdır. Fakat maalesef bizim bünyemize Avru
pai şekil, temizlik şekli pek uymaz, Anadolu'da 
toprak üstünden toplanır diyen arkadaşlarımız 
ekseriyeti teşkil ettiği için lâyıkiyle bir şey yapı
lamadı. Tahmin ediyorum ki, diğer piyasaları
mızda da kaide bu şekildedir. Onun için bakan 
arkadaşımız bu cihete dikkat edilmesini, stan-
dardizasyona itina edilmesini temin buyururlar
sa ve aynı zamanda kontrol eden arkadaşların 
da daha hassas hareket etmeleri üzerinde dik
katlerini celbederlerse, elbette istihsal ve ihraç 
işinde daha faydalı olur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Pazartesi saat 15 te toplanmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19 

«*» 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacığüler-in, metruk ve mekşuf madenlerin 
islenmesi ve ihracı hakkındaki sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakam, Muhlis Ete'nin yazılı cevabı 
(S/823) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayuı Başkanlı
ğına 

özeti: Yazılı soru. Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlığına. 
Metruk ve mekşuf maden
l e r i . 

1. — Bugüne kadar Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından memleketimizin çeşitli böl
gelerinde işlenebilecek madenler bulunmuş fakat, 
işletmeler henüz tesis edilmemiş ve bu yüzden 
de memleketimiz milyonlarca dövizden mahram 
kalmıştır. Bunun yanında, mîllî sermaye sahip-
1 erimizin bu döviz kaynaklarını işletmeleri yol un a 
da gidilmemiş olmasının sebepleri nelerdir? 

2. — Kasalara saklanan arama plânlarının 
resmî gazete ile ilân edilmesi ve bulunan bu ma-
lenlerin bu işlerle meşgul büyük malî kudrete 
malik yerli ve yabancı işletmelerce işletilmesi 
hakkında Bakanlığınızın) görüşü nedir? 

3. +—; Maden kömürü ve petrol hariç olmak 
üzere ^iğer madenlerimizin, ezcümle metruk ve 
mekştif durumda olan madenlerin, resmî kanu
nisi ahnmak ve ayrıca bunların serbest sermaye 
sahipleri tarafından işlenmesi, çıkarılması ve 

yabancı memleketlere ihracı halinde ayrıca ton 
başına, (M. T. A. masrafı) namiyle bir gelir sağ
lanması için artırmaya çıkarılması ve bu suretle 
yeni maden kanunu, kanuniyet kesbedinceye ka
dar memlekete milyonlarca döviz saağlanm.ası, 
işsizlere iş temini, yerli sermayenin yeni iş ve 
çalışma sahalarına sevkı düşünülmekte midir? 

4. — Yeni maden kanunu çıkıncaya kadar, 
ödenmesi gereken resimlerin ve ifası zaruri mu
amelelerin ihraç imkânlarını zorlaştırdığı, bu 
sebepten de ancak biner tonluk partiler halinde 
sevk edilmesine mecburiyet hâsıl olduğu ve ma
den işletici ve ihracatçılarının idari müşkilâta 
mâruz kaldıkları ve ilgili daire ve eşhasa bu 
hususlar anlatıldığı halde bunların nazara alın
madığı iddia edilmektedir? 

Bu muamel elerin Ankara 'da temerküz etti
rilmesi mümkün değil midir? İhraç zorlukları
nın ortadan kaldırılması, memlekete büyük ölçü
de döviz getirilmesi için kolaylıklar sağlanması, 
formalitelerinin basit şekle ifrağı, Madenciler 
Birliğine, Ticaret odasına kayıtlı olan tanınmış 
yerli ve yabancı firmaların bu şikâyetlerinin 
kendilerinden tesbiti ile.bu hususta yeni demok
ratik rejime uygun bir idari çalışma sisteminin 
kurulmas; düşünülmekte midir? Bu hususların 
yazılı olarak. Ticaret ve Ekonomi Bakanlığınca 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacığiller 
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T. C. 1 . VIII . 1951 I 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Özel : 1/390 

T. B. M. M. Başkanlığına 
8 . VI . 1951 gün ve 6/325-
1976/4181 sayılı yazıya C. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, metruk ve mekşuf madenlerin işlen
mesi ve ihracı hakkındaki yazılı soru önergesin
de istediği malûmat ilişikte sunulmuştur. 

İlgili milletvekiline duyurulmasına müsaade
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Not 
Soru 1 — Bugüne kadar Maden Tetkik ve 

Arama Enstitüsü tarafından memleketimizin çe
şitli bölgelerinde işlenebilecek madenler bulun
muş fakat, işletmeler henüz tesis edilmemiş ve 
bu yüzden de memleketimiz milyonlarca döviz
den mahrum kalmıştır. Bunun yanında, millî 
sermaye sahiplerimizin bu döviz kaynaklarını 
işletmeleri yoluna da gidilmemiş olmasının se
bepleri nelerdir 

Cevapl — Bu soru İşletmeler Bakanlığını 
alâkadar ettiğinden gerekli cevabın bu Bakan
lıkça verilmesi lâzımgelmektedir. 

Soru 2 — Kasalara saklanan arama plânla
rının resmî gazete ile ilân edilmesi ve bulunan 
bu madenlerin bu işlerle meşgul büyük malî 
kudrete malik yerli ve yabancı işletmelerce iş
letilmesi hakkında Bakanlığınızın görüşü nedir? 
Cevap 2 — Bu soru da keza İşletmeler Bakan
lığını alâkadar ettiğinden gerekli cevabın bu 
Bakanlıkça verilmesi lâzımgelmektedir. 

Soru 3 — Maden kömürü ve petrol hariç ol
mak üzere diğer madenlerimizin, ezcümle met
ruk ve mekşuf durumda olan madenlerin, res
mi kanunisi alınmak ve ayrıca bunların serbest 
sermaye sahipleri tarafından işlenmesi, çıkarıl
ması ve yabancı memleketlere ijıracı halinde 
ayrıca ton başına, (M. T. A. masrafı) namiyle 
bir gelir sağlanması için artırmaya çıkarılmağı 
ve bu suretle yeni Maden Kanunu,, kanuniyet 
kesbedinceye kadar memlekete milyonlarca dö
viz sağlanması, işsizlere iş temini, yerli serâıa- I 
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yenin yeni iş ve çalışma sahalarına savki düşü
nülmekte midir? 

Cevap 3 — Bu soruda mevzuubahis edilen 
metruk ve mekşuf madenlerin ihalesini teminen 
gerekli ilâmların yapılması hususunda teşebbü-
sata geçilmiş ve bu işe ait umumi ilân Resmî Gfaı-
zetenin 9 . VI .1951 tarihli ve 7830 sayılı nüs
hasında yayınlanmıştır. Ehemmiyet sırasına go* 
re bütün mekşuf madenlerin hususi ilânları pey
derpey yapılacaktır. 

Soru 4 — Yeni Maden Kanunu çıkıncaya ka
dar, ödenmesi gereken resimlerin ve ifası zaruri 
muamelelerin ihraç imkânlarını zorlaştırdığı, bu 
sebepten de ancak biner tonluk partiler halin
de sevkedilmesine mecburiyet hâsıl olduğu ve 
maden işletici ve ihracatçılarının idari müşkülâ
ta mâruz kalmaları ve ilgili daire ve eşhasa bu 
hususlar anlatıldığı halde bunların nazara alın
madığı iddia edilmektedir. 

OBu muamelelerin Ankara'da temerküz ettiril
mesi mümkün değil midir? İhraç zorluklarının 
ortadan kaldırılması, memlekete büyük ölçüde 
döviz getirilmesi için kolaylıklar sağlanması, for
malitelerinin basit şekle ifrağı, madenciler bir-
ilğine, ticaret odasına kayıtlı olan tanınmış yer
li ve yabancı firmaların bu şikâyetlerinin kendi
lerinden tesbiti ile bu hususta yeni demokratik 
rejime uygun bir idari çalışma sisteminin kurul
ması düşünülmekte midir? 

Cevap 4 — Bu soruda yeni maden kanunu 
çıkıncaya kadar ödenmesi gereken resimlerin de 
ihraç imkânlarını zorlaştırdığı ileri sürülmekte
dir. 

Yeni maden kanunu tasarısı bugünlerde Mec
lise sevkedileceği cihetle, maden ihracatında 
ödenmesi zaruri resimlerin miktar ve şekilleri 
üzerinde bugün için âcil bir tadilât yapmak, bir 
fayda sağlıyamıyacaktır. 

Mer'i dış ticaret rejimine nazaran krom, ba
kır, manganez, çinkolu kurşun, ve bakır halitası 
ihracı Bakanlığımızdan alınacak ihrak lisansı ile 
yapılabilmektedir. Lisans sistemine gidilmesi ve 
bu maddelerin ihracını güçleştirme şeklinde te
lâkki edilebilirse de hâdise idari bir karardan zi
yade politik bir zaruretin tecellisi şeklinde orta
ya çıkmıştır. 

Filhakika tadat edilen maddelerin hemen kâf-
fesi stratejik harb maddeleri meyanında oldu
ğundan her memlekete serlfrest ve alabildiğine 
ihracı arzu edilmemektedir, 
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Bu durum karşısında memleket tasrih edile- I 

rek bâzı memleketlere ihracatın men'i ve bâzı 
memleketlere ihracatın serbest bırakılması kaabil I 
olamıyacağına göre nispeten yumuşak ve yegâne 
sistem olan lisans mekanizmasına müracaat edil
miştir, 

Lisans verilmesinde mahzur görülmiyen 
memleketlere ihraç için vâki müracaatlara ait 
lisans muameleleri mümkün olan süratle netice-
lendirilmektedir. 

2. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'ın, İl
ler Bankasında köyler adına toplanan yüzde bir
lerden biriken paranın miktarına ve nerelere 
sarf edildiğine dair sorusuna İçişleri Bakanı Ha
lil özyörük'ün yazılı cevabı (6/340) 

10 . VI . 1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

1. İçişleri Bakanlığmın Bütçesinin müzake
resi sırasında köy bütçelerinden alman ve İller 
Bankasında köyler adına toplanan % 1 lerden 
mütehassıl 70 - 80 bin lira arasındaki mebaliğin 
ne olduğunu ve söylendiği .gibi bunların kanun hi
lâfına oraya buraya ve Devlet işlerine sarfının 
doğru olup olmadığını Sayın Bakandan sormuş
tum. 

2. Verdikleri cevapta bu paranm mevcudi
yetinden haberdar olduklarını; ancak sarfiyatı 
hakkında bir malûmatları olmadığını; tetkik ede
rek bildireceklerini vaadbuyurmuşlardı.! 

3. Bu vaıt aylar geçtiği halde hâlâ yerine 
getirilememiştir. Bu itibarla bütçe müzakeresi zap
tının da tetkik Duyurularak: 

a) Bu para ne kadar di?. Halen ne kadarı 
ne hesapta mevcuttur?. 

b) Müfredatlı, isimli esaslı bir cetvel halin
de tesbit edilmek suretiyle bu paradan nereleri; 
ne kadar katî sarfiyat yapılmış; kimlere hangi 
tarihlerde ne kadar avans verilmiş ve bu avans
lar hangi tarihlerde mahsup edilmiştir. 

c) Köyü ilgilendiren eserlerden köy adına bu 
paradan alınan veya basılan kitaplar köy idare
lerine tamamen dağıtılmış midir?. 

Bu arada köyü alâkalandırmayan kitaplar ve 
başkaca matbualar var mıdır?. Varsa köy şahsi
yeti mâneviyesine ait para ile bunlar nasıl ve ne
ye müsteniden mubayaa veya tabedilmiştir. ve 
bunlar nerelere verilmiştir. 

d) 3664 sayılı Kanun köy paralarının nere
ye sarfedilebileceğini gayet sarih olarak tâyin 
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ve tasrih etmiş; aksine hareket edenler hakkın
da hükümler koymuştur. Bu sarfiyatla köy idare
sini ilgilendirmiyen ve mukabili köye gitmiyen 
masraflar varsa veya Devlet işlerine ait hususa-
ta kanunsuz olarak sarfedilmişse bunların tazmi
ni ve hakiki sahibi olan köy hükmî şahsiyetleri
ne iadesi; kanunsuz emir ve hareketlere müteca
sir talanlar hakkında mevzuat gereklerinin yapıl
ması için ne düşünülmektedir?. 

4. Salma yolu ile ve bin bir müşkülâtla köy
lüden toplanan bu paralar hakkında Sayın İçiş
leri Bakanımızın esaslı incelemeler yaparak key
fiyeti yazılı cevapla tenvir ve tavzih buyurmasi 
hususuna yüksek müsaadelerinizi üstün saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

M. 1. G. M. 
Bağ. Ş. M. 

Sayı: 641 - 708/13160 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . VI . 1951 gün ve 2027/4273 sayılı emirleri 

karşılığadır. 
iller Bankasında köyler adına oplanan % 

1 lerden biriken paraların mikan ve sarfı hak
kında Çorum Mille vekili Baha Koldaş tarafın
dan verilen 10 . VI . 1951 günlü yazılı soru 
önergesi üzerine, 20 . VI . 1951 gün ve 
641-708/12603 sayılı yazı ile ÎUer Bankasından 
acele malûmat istenmiştir. 

Alınacak cevap üzerne gerekli bilginin ayrıca 
verileceğini saygılarımla arzederim. 

28 . VI . 1951 
İçişleri Bakanı 

Halil özyörük 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

M. î. G. M. 
Bağ:Ş. M. 

Sayı : 261 - 708/15240 
özü: % 1 köy müşterek 
neşriyat paralarının sureti 
sarfı hakkında. 

Eki : 3 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . VI . 1951 gün. ve 641 -. 708/13160 sayüı 
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yazımıza ektir: 

iller bankasında Köyler adına toplanan % 
1 köy müşterek neşriyat paralarının miktarı 
ve sureti sarfı hakkında Çorum Milletvekili Ba
ha Koldaş tarafından verilen 10 . VI . 1951 
günlü yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet İl
ler Bankasından sorulmuş ve alman malûmata 
ve yapılan tetkikata göre : 

1. 1937 - 1951 yılma kadar köy müşterek 
neşriyat tertibine alman paranın miktarı 
(80 381.25) liradır. Bu miktarın 30 . XII . 
1950 tarihine kadar (78 553.40) lirası tediye 
edilmiş olup 30 . VI . 1951 tarihinde bu hesap
ta (1 827,85) lira mevcut bulunmaktadır. 

2. Yapılan tahsilat ile tediyatm miktarım 
ve nerelere sarfedildiğini gösterir isim üzerine 
tertip edilen müfredatlı cetvel ekli olarak su
nulmuştur. 

3. Gerek köyleri ilgilendiren eserlerin ve 
gerekse köy hesap defterleri ve bütçe örnek
lerinin tabı ve tevziine ait nakil ücretleri ilişik 
cetvelde gösterilmiştir. Bunlardan hesap def
teri koy bütçe örneklerinden gayrisinin ta
mamının hangi köylere dağıtılmış olduğu tes-
bit edilememiştir. 

4. Mevzuubahis matbua ve eserler arasın
da köyleri alâkadar etmiyenlerinin bulunup bu
lunmadığı keyfiyeti de cetvelde açıkça göste
rilmiştir. 

5. 15 . I . 1937 gün ve 301 sayılı tamimle 
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illere gönderilen. (1937 yılı köy kalkınma pro
gramının) kültür işleri, kısmının 5 nci kültür 
işleri kısmının 5 nci kültür bölümünde köy 
bütçelerine % 1 nispetinde tahsisat konulması 
ve 13 . X . 1937 gün ve 9008 sayılı tamim,ile de 
köy bütçe ve anketleriyle benzerlerinin bastı
rılarak köylere dağıtılması için 1937 yılı köy 
bütçelerine konulaoak neşriyat tahsisatı tuta
rının % 50 sinin (köy müşterek neşriyat tahsi
satı) namı altında açılacak carî hesaba alınmak 
üzere Belediyeler Bankasına gönderilmesi ve 
mütebaki tahsisatın köylünün tenvir ve irşa
dına yarıyaeak bit gibi işler için zaruri görüle
cek yerlere tahsisi tensip olunmuş ve ayrıca 
1937 yılında koy bütçelerine kontılan ve nısıf 
hisseleri belediyeler ve bilâhara İller Banka
sına gönderilmiş bulunan köy % 1 müşterek 
neşriyat parası olarak köy bütçelerine bir tah
sisat konulmaması ve bu nam altında evvelce 
konulan tahsisatın da sarf edilmemesi 23 . II . 
1939 gün ve 3003 sayılı tamimle de İllere bil
dirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu iş üzerinde önemle durularak ve 3664 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü nazarı 
itibara alınarak badema bu kabil sarfiyata mey
dan verilmiyecektir. 

Bu hususta elde edilen malûmat bundan 
ibarettir. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
İçişleri Bakanı 
Halil özyörük 

% 1 MüJgrtoefreik aieşriya/t htelsaibı 

Koliler 

Tediye tarihi 

26. 1.1938 
27. 1.1938 

18. 3.1938 

5. 4.1938 

19 .11.1938 

2 . 8.1938 

ödenen miktar 
Lira K. 

20 00 
350 00 

50 -30 

1 000 00 

275 00 

3 645 00 

îzaflı&t 

90 kutu resim köşeli madenî olarak Akba Kitabevine 
Köy hesap defterleriyle bütçe örnekleri tabı masrafı olarak Cumhu
riyet ve Kemal matbaalarına 
Koy hesap defterleri ve bütçe örneklerinin nakliye masrafı olarak 
Antalya Ambarına 
Ulus Gazetesinin Köy ilâvesinden^ satınalman 40 bin-nüshanın bedeli 
olarak Ulus Gazetesi İdaresine 
«Kahramanlık destanları» adlı eserin dağıtım, nakliye ve ambalaj 
ücreti olarak İstanbul Valiliğine 
«Kahramanlık destanları» adındaki 40 bin nüsha olarak tabedilen 
eserin tabı ücreti İstanbul Levazım Amirliğine 
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ödenen miktar 

Tediye tarihi Lira K. i z a h a t 

15. 8.1938 3 50 Kızılca Köye iade 
23 .12 .1940 500 00 Muhtar ve ihtiyar meclislerinin, korucuların vazife ve salâhiyetleri 

adlı 380 aded eserin müellifi Neemettin Erğjn'e 
28 . 1.1941 150 00 «Muhtar kılavuzu» adlı 300 aded eser bedeli olarak Hilmi Güler'e 
28. 1.1941 400 00 «Köy büro ve kâtiplerine kurslar» adlı 400 aded eser bedeli olarak 

Rıdvan Kip»rah?y# 
28. 1.1941 180 00 İstanbul Vilâyeti Köy Büm Şefi Salâhattia.Kandemir^eser bedeli 

olarak 
28. 1.1941 1 00O 00 «Köy nedir ve nasılidareedikir?» adlı 1000 aded eser bedeli olarak 

Beyoğlu Kaymakamı Gaff ur Soylu'ya 
28. 1.1941 1000 00 «Köyün Devlet hizmetlerim adlı 1000 aded eser bedeli olarak Beyoğlu 

Kaymakamı Gaffur Saylu'ya 
28. 1.1941 112 50 Maarif Vekâleti İlk Tedrisat Umum Müdürü Hakkı Tunğuc 'a eser 

bedeli olarak 
28. 1.1941 360 00 Füruzan S. Demirkan'a «ser bedeli olarak 
7 v 2.1941 1 100 00 «Köyün kitabı» adlı 1000 aded eser bedeli alarak Şükrü Alptekin^ 

28. 3.1941 750 00 «Muhtar ve ihtiyar heyetleriyle korucuların vazife ve salâhiyet
leri» adlı 1 000 aded eser bedeli olarak- Necmettin Ergm% 

6. 5.1942 1 66 Karaburun Kaymakamlığına 
12. 5 .1942 8 25 «Köye doğru» mecmuasının bir senelik abone bedeli olarak İstan-

bul Valiliğine 
26. 9.1942 80 00 «Köy korucuları kiyafeti» hakkındaki talâmatî tabedea Şemsi Ye-

ner'e 
18. 5.1944 375 00 «Köylerimiz»udlı eser bedeli olarak Hasan Reşit Tankut'a 
16. 7.1945 27 952 00 Meskûn yerler kılavuzu ve idarecinin el kitabı adlı eserin tab'ı için 

alman kâğıt bedeli olarak Devlet Kırtasiye Md. nün 
16. 7.1945 27 952 00 Merkez Bankasındaki 12 No: lu hesabına; bu paranın 1884 lirası 

idarecinin El Kitabı adlı kitabın kâğıt bedelidir. 
16.7.1945 27 952 00 Meskûn yerler kılavuzundan 8 000 aded tabedilmiştir.. Muhtelif 

resmî ve hususi teşekküllere meşkûk yerler kılavuzunun birinci 
cildi 4 lira ve ikiBöfc cildi 7 lirada» olmak üzere dağıtılan mezkûr 
kılavuzun bedeli olarak 2 . IV . 1949 tarihine kadar İller Bankasın
daki hesaba 24 584 lira yatırılmış olduğu. 
«Köy kalkınmaamm ana yollan» adlı 1 500 aded eser bedeli ola-
raksMaden Kaymakamı Fuat Güneyi 
İkr aded İstanbul'da bastırılan eserin ambalaj ve nakliye ücreti 
olarak mutemetiAhmet Yağcıoğlu'na 
Bulgar Belediye* Kanunu tercüme Sureti olarak Besin Çolakoğlu'na 
Devlet Kırtasiye Müdürlüğünün merkez Bankasındaki hesabına, 
kırtasiye bedeli,olarak 
«İdare kanunla»! El Kitabının» baem ücreti olarak mütaahhit Fah
ri Arı'ya 
Alâettin Cemil Topçubaşı 'ya rapor bedeli olarak 
İdare kanunları El Kitabı adlı eserin tabı masrafı olarak Akın 
Matbaası sahibi Fahri Arı'ya bu kitaptan 750 aded Bakanlıkça 
bastırılmış 

4.10.1945 

19.10.1945 

27.12.1945 
7. 5.1946 

11. 9.1946 

27. 9.1946 
19.11.1946 

3 000 

58 

267 
207 

6 700 

400 
10 926 

0Û 

73 

00 
46 

00 

00 
00 
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Tediye tarihi 

13. 6.1947 

17. 6.1949 

21. 3:1950 

2. 5.1950 
30. 5.1950 

4. 8.1950 

22. 8.1950 

22. 8.1950 

19.10.1950 

21.10 .1950 
30.12.1950 

ödenen miktar 
Lira 

5 000 

3 000 

800 

1 800 
670 

750 

486 

2 500 

2 700 

1 205 
1 200 

K. 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

İ z a h a t 

Birinci idareciler kongresinin tutanakları baskı masrafı olarak 
Bakanlık Satmalma Komisyonu emrine 
«Hakiki Reform ve İdeal Köycülük» adlı 1 000 aded eser bedeli 
olarak Samsun Valisi İzzettin Çağpar'a 
«Amerika Birleşik Devletlerinde Belediyeler» adlı eserin tercüme 
ücreti olarak Sıttık Tümerkan'a 
«Yürürlükteki Tüzüklerimiz» adlı eser bedeli olarak Ekrem Amaç'a 
«Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu Şerh ve Îzahlan» adlı eser 
bedeli olarak Tapu Kadastro Genel Müdürü Mümtaz Tarhan'a 
«Alevilik, Ahilik, Bektaşilik» adlı eser bedeli olarak eski Konya 
Valisi Cemal Bardakçıya 
«Tekmetin Kanunlarımız» adlı kitap bedeli olarak Hilmi Kitapevi 
sahibi İbrahim Hilmi Çığıraçan 'a 
«Köy Postası» adlı derginin senelik abone bedeli olarak dergi sa
hibi Kadri Oğuz'a 
«Tekmetin Kanunlarımız» adlı eser bedeli olarak Hilmi Kitapevi 
sahibi 1. Hilmi Çığıraçan'a 
özel idare bütçelerinin basın ücreti olarak Yeni Matbaaya 
«İller ve Belediyeler» dergisinin abone ücreti olarak dernek hesa
bına 

Yekûn 87 553 46 

% 1 köy müşterek neşriyat hesabı icmali 

Tarih Tediye Tahsilat 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

- 1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1 420,30 
3 923,50 

— 
5 552,50 
9 91 

80 ,00 
375,00 

— 
31 277,73 
18 233,46 
5 000,00 

— 
3 000,00 
9 681,00 

— 

78 553,40 
Tediye 

29 983,32 
32 506,99 
1 939,83 

303,17 
173,31 

— 
3 011,16 

10 395,24 
1 441,95 

23 ,76 
2 ,58 

598,19 
1 ,75 
— 
— 

80 381,25 
78 513,40 
v 

30 . 6 .1951 tarihinde mevcut bakiye 1 827,85 
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3. — Ankara Milletvekili Muhlis Baymmoğ-

lunun, sağlık merkezi müesseselerinin şehir ve 
kasabalarda yeniden açılmasına devam olunup 
olunmayacağına, halen faaliyette bulunanların 
isimleri üe yatak, hekim, hemşire ve ebelerinin 
aded ye ihtisaslarına ve bu müesseselerin isleme 
şekillerini gösteren . talimatname üe açılmaları 
hakkmda muayyen bir plân ve program mevcut 
olup olmadığına dair sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Tardım Bakam Ekrem ffayri Vstündağhn ya
zık cevabı (6/405) 

13 . V n , 1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla arz 
ve rica «derim. 

Ankara Milletvekili 
Muhlis Bayramoğlu 

1. Eski iktidar tarafından sağlık teşkilâtı
mız arasına sokulan ve (Sağlık merkezi) ismi-
verilen müesseselerin şehir ve kazalarda yeniden 
açılmasına devam olunacak mıdır? 

2. Beheri 250-400 bin lira arasında yalnız bi
na masrafını istilzam «den bu müesseselerin 
açılmasının muayyen bir plân ve programı var 
mıdır? Ve bu sağlık merkezleri ile ne gibi bir 
hedefe vâsıl olunmak istenilmektedir? 

3. (Sağlık merkezi) ismi verilen dispanser 
veya hastane vasfından gayrî bir fonksiyona 
malik bulunan bu müesseselerden halen faali
yette bulunanların bulundukları yerlerin isim
leri ve var ise her birinin ayrı ayrı yatak adedi 
nedir? 

4. Bu müesseselerin her birinde faaliyette 
bulunan hekim ve hemşire ve ebelerin aded ve 
ihtisasları nedir? 

5. Ve nihayet halen bâzı şehir ve kazalarda 
faaliyette bulunan bu müesseselerin kuruluş 
prensiplerine uygun olmak üzere faaliyet tarz
larını tesbit eden ve işleme şekillerini goseren 
bir talimatnamesi var mıdır? Ve bu müesseseler 
ne zmandan beri bu talimatname hükümlerine 
göre faaliyettedirler? Talimatnamenin müesse
selere tebliğ edildiği tarihin bildirilmesi? 

1951 0 : 1 
T. C. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 1 . VTÜ . 1951 

Sosyal Yardım İşleri Genel 
Müdürlüğü 

Genel No. 74 
Özel No. U. 14783 

özeti : Yazılı soru Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Millet vekili Sayın Dr. Muhlis 

Bayramoğlu'nun «Sağlık Merkezi Müessesele
rinin şehir ve kasaalarda yeniden açılmasına 
devam olunup-olunmıyacağma, halen faaliyette 
bulunanların isimleriyle yatak, hekim, hemşire 
ve ebelerinin aded ve ihtisaslarına v« bu mües
seselerin işleme şekillerini gösteren talimatna- ^ 
me ile açılmaları hakkında muayyen bir plân 
ve program mevcut olup olmadığına > dair ya
zılı sorusuna karşılık cevabın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Sayın Ankara Milletvekili Dr. Muhlis Bay
ramoğlu arkadaşımın yazılı sorusuna cevaptır: 

S : 1. — Eski iktidar tarafından sağlık teş
kilâtımız arasına sokulan ve (Sağlık Merkezi) 
ismi verilen müesseselerin şehir ve kazalarda ye
niden açılmasına devam olunacak mıdır? 

C : 1. — ötedenberi Sağlık merkezleri şehir
lerden ziyade ve tercihan şehir hastanelerine 
uzak ve bilhassa kış mevsiminde şehirle muvasa
lası kesilen ilce merkezlerinde açılmaktadır. Hal
kın ve bilhassa köylünün çok rağbet ettiği bu 
kurulların bundan böyle de bütçe imkânları nis
petinde ilce merkezlerinde, söylediğim prensibe 
riayet edilmek suretiyle, açılmasına devant olu
nacaktır. Zira müteaddit ilçelerde bu tesislere 
tahsis olunacak binaları büyük bir arzu ve şevk
le mahallî halk kendileri yapmaktadır. 

Bakanlığımız şehir tipi olarak hiçbir Sağlık 
merkezi tesis etmemiştir. Ancak İstanbul Beledi
yesine ait İstanbul Şehrinde yataksız olarak 4 
semtte şehir tipi Sağlık merkezi mevcuttur. 

S : 2. — Beheri 250 - 400 bin lira arasında 
yalnız bina masrafını istilzam eden bu müesse
selerin açılmasının muayyen bir plân ve prağ-
ramı var mıdır? Ve bu Saflık merkezleriyle ne 
gibi bir hedefe vâsıl olunmak jste»flmektedir? 

— 659 —» 
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C : 2. — Son yaptınlan ve 10 yatağı da isti- I 

ap edebilecek olan plân Te projeye göre bir Sağ
lık merkezi binasının inşası vesati olarak 150 -
200 bin liraya mal olmaktadır. Şu hale "göre in
şaat masrafı yarı Sarıya indirilmiş olunmak
tadır. 

Sağlık merkezleri en ön plânda koruyucu ta
babeti hedef tutmaktadır. Kadrosunda mevcut 
Sağlık memura , ziyaretçi hemşire ve 2 tabibin
den birisi kendisine verilen köyleri muayyen za
manlarda dolaşmak suretiyle koruyucu tababet 
yapmak ve bir taraftan da evvelce belirttiğim 
gibi ve bünyemize uygun bir şekilde âcil tıbbî 
vakalara müdahale eylemektir. Memleketimiz' an
cak bu iki tarzı * faaliyeti mezcetmek zaruretin
dedir. Nitekim halk da bu bakımdan bu müesse
selere lâylk olduğu önem ve kıymeti vermekte
dir. Ancak sunumda derhal itiraf etmek lâzım
dır ki gerek kadro ve gerek taşıt aracı yüzün
den bâzı 'Sağlık merkezleri köy işini şimdiye ka
dar lâyıkiyle ele alamamışlardır. Bu mahzurun 
izâlesi için de Büyük Millet Helisine bir ek kad
ro kanunu takdim kılınmıştır. Bu kanun çıktık
tan sonra bu müesseseler daha ziyade tekâmül 
edeceklerdir. 

S : 3. — (Sağlık Merkezi) ismi verilen 'Dis
panser veya Hastane vasfından gayri bir fonk
siyona malik bulunan bu müesseselerden halen 
faaliyette bulundukları yerlerin isimleri ve 
varsa her birinin ayrı ayrı yatak adedi nedir ? 

C : 3. — Yurtta halen -ve bunların da bir 
kısmı noksan kadro ile faaliyette bulunan 26 
Sağlık Merkezi vardır. Bunlardan başka bina-

.1961 O : 1 
ları^Baercut, malzemesi kısmen mahalline goüt» 
derilmis bulunan 3 Sağlık Merkezi de ek küûkt 
sağlanır sağlanmaz derhal faaliyete getirile
cektir. 

(Halen faaliyette bulunan Sağlık Merkez
lerinin isim ve her birinin ayrı ayrı yatak ade
dini gösterir bir numaralı cetvel İlişiktir.) 

S : 4. — Bu müesseselerin her birinde faa
liyette bulunan'hekim, hemşire ve ebelerin 
aded ve ihtisasları nedir? 

C : 4. — Bu hususta istenilen bilgi, bağlı 
olarak sunulan 2 numaralı cetvelde tasrih olun
muştur. 

S : 5. — Ve nihayet halen bâzı şehir ve 
kazarlarda faaliyette bulunan bu- müesseselerin 
kuruluş prensiplerine uygun; einrak üaece faa
liyet tarzlarını tesbit eden ve isleme şekillerim 
gösteren bir talimatnamesi var mıdır1? Ve fen 
müesseseler ne zamandan beri bu talimatname 
kümümlerine göre faaliyettedirler? Talimatna
menin müesseselere tebliğ edildiği tarihin bil
dirilmesi? 

C : 5. — Çok evvelden beri bu tesislerin 
faaliyetine dair muvakkat bir talimatname ya
pılmış ve her merkezin açılışında bu talimatna
me de gönderilmiş ise de ikinei eevtpta da ar-
zettiğim veçhile noksan vesait ve kadro ile 
çalışmakta olan bu -müesseselerin bir kısmında 
talimatname tatbik /edilememektedir. Kadro 
alınır alınmaz yeniden ve bugünkü bünyesine 
uygun bir şekilde talimatname yapılarak tat
biki* cihetine gidilecektir. 

fl*—.-
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Mahalli 

Ankara - Etimesgut 

» > 
» > 
» » 
» » 

Bingöl 
» 
» 

Kalecik 
» 
» 

Kızılcahamam 
» 
> 
» 

Düzce 
» 
» 

Orhaneli 
» 
» 

Mudanya 
» 
» 
» 
» 

iskilip 
» 
» 

Buldan 
•» 
» 

Nizip 
» 
» 

Tire 
» 
» 
» 

ödemiş 
» 
» 

B : 108 3.8.1951 
Cetvel No. 2 

Sağlık merkezleri 

Adı ve soyadı 

ismet öncel 
Nesibe öğünç 
Muallâ Kurtönalan 
Fethiye Demirsoy 
Fazilet özsoylu 
Zehra Subaşı 
Sabih Kaşıkçı 
Huriye önal 
Hadiye özgün 
Mithat özdemir 
Meliha Ersayan 
ilhan Tüfek 
Ergin Kandemir 
Lûtfi Kayserilioğlu 
Harika Ortalay 
Rahmi" Tetik 
Halil Güven 
Fatma Erman 
ihsan ölgen 
ihsan Organcıoğlu 
Perihan Gönenç 
Rafet." Erdem 
Reşit Orallı 
Mustafa Orhan Bilge 
Hale Aslan 
Nezihe Kender 
Burhanettin Turhan 
Nizamettin Kılmç 
Fatma Türkgenci 
Ahmet Yusuf Camgör 
Baha Müderrisoğlu 
Bedriye Dora 
Şakir özcan 
Şaban ö^hisareıkh 
Zeliha Erbuğ 
Turhan Munis öcal 
Suat Yıldırım 
Abbas >Çullu 
Nebiye önlü 
Rafet ıSülüngü 
Ilhami Güneral 
Saracettin Şenler 
Nebahat özdoğan 

0 : 1 

ihtisası 

4336 yok 
Ebe 
Ziyaretçi başhemşire 

» hemşire 
» » 
» » 

2760 dahiliye 
Ziyaretçi hemşire 

» » (Ebe) 
3235 yok 
Hemşire (Ebe) 
Sağlık memuru 
4751 nisaiyeci 
5085 yok 
Hemşire (Ebe) 
Sağlık memuru 
2874 bakteriyolog 
Hemşire (Ebe) 
Sağlık memuru 
5614 yok 
Hemşire (Ebe) 
Sağlık memuru 
4570 genel sağlık uzmanı 
Nisaiye 
Hemşire (Ebe) 

» » 
Sağlık memuru 
4153 genel sağlık uzmanı 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
3552 dahiliye mütehassısı 
Ziyaretçi başhemşire 
Sağlık memuru 
Genel sağlık uzmanı 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
Dahiliye 
Nisaiye 
Hemşire (Ebe) 
Sağlık memuru 
4295 operatör 
3035 dahiliyeci 
Ziyaretçi hemşire 
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Mahalli 
B : 108 3.8.1951 O : 1 

Adı ve soyadı İhtisası 

Kandıra 
> 
> 
» 

Karasu 
» 

Seydişehir 
Tavşanlı 

Arapkir 
» 

Darende 

» 

Alaşehir 

» 

Elbistan 

Nevşehir 

Vazirköprü 

Saimbeyli 

» 

Boyabat 

Divriği 

» 

Kalan 
» 

Akdağmadeni 

Sıtkı Güneş 
| Fahriye Kıvanç 

Belkis Boran 
Zeynep Yılmaz 
Ali Rıza Kandemir 
Fethi özşahin 
.Mehil Akdemir 
Ali Sait Koru 
Remzi Yarar 
Melâhat Yazırlı 
Nuri 'Gündüz 
Sine Erden 
Fahri Akalın 
Cahit Safyalıoğlu 
Nebiye Alpmeriç 
Muharrem Oralean 
Rifat Karabacak 
Emin Tüzüner 
Fatma Tokdemir 
Celâl Böcü 
Ağa Mirzi Ali 
Mustafa Deligönül 
Zeynep Alten 
Eşref Özel 
Kemal Tuğ 
Mehmet Günsay 
Şadiye Namer 
Mahmut Koçak 
Ahmet Kocaözen 
Nazlı Güneral 
Recep Özkan 
Derviş Taner 
Fatma Günaçık 
İsmail Çırağ 
Mecdi Atasayar 
Fehmi Köprülü 
Parihan Akter , 
Mehmet Özalp 
Avni Kılınç Turgay 
Perihan Sezer 
Ömer Nabi Paşaoğlu 
Feride Eryazgan 
Ziya Tekin 
Ahmet Necati Toprak 
Memduha Yalçın 
Ali Rıza Saraç 

'•••t'i ;'/\t< ;,-

4548 «genel sağlık uzmanı 
Ziyaretçi hemşire 
Hemşire (Ebe) 
Ebe 
Sağlık memuru 
Genel sağlık uzmanı 
Sağlık memuru 
Sağlık memuru 

| '2456 dahiliyeei 
Hemşire (Ebe) 
Sağlık memuru 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
4575 genel sağlık uzmanı 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
3223 dahiliyeei 
3732 genel sağlık uzmanı 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
5346 operatör 
4606 genel sağlık uzmanı 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
5578 operatör 
4569 genel sağlık uzmanı 
Ebe 
Sağlık memuru 
3880 yök 
Ebe 
Sağlık memuru 
1990 dahiliyeei 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
5568 operatör 
1687 
Hemşire (Ebe) 
Sağlık memuru 
2278 dahiliyeei 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
Genel sağlık uzman-ı 
Ziyaretçi hemşire 
Sağlık memuru 
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ZonffltStâ&MületvekiU AbdürraJıanikftif'tiîıi ikfcirahatleri için tahsis edUM&fttedn'ler' 
BöyacîğîtVerl^" ~Zmîffû'lda1rI>e~vlet ffastanesinvnr 
kalorifer WWWııfc$W<}cim fâkizeme ile teçhi
zine ve hademe, S3$$B$ 4$rj&&U1i&r kadrolarının 
takviyesine; ZongulâdlRrtk WMmW mücadele için 
tedbirler alınmasına ve bu aramrtecrithane, sa
natoryum ve prevarifdr^iM1 rhyl&tnın düşünülüp s 

düşünülmediğhl^^^ıi^Ş^e^fMcağına bir fren
gi mücadele tabibi Hatylffltie/tâffiguldak hindeki 
hastanelere tâyin vazifelerine 
devamları için ne gfâFtâtötihsVMındığına, Bar
tın'da inşası yarım MÜlânlİ)W%ağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınffî^e^fâiffl^fiûıanın ikmaline 
ve Devrek tlcesiıfâ&Wi s\tâM$ffîİ rkezi tesisinin 
düşünülüp düşünülMltitfffîffîe aimHorusuna Sağlık 
ve Sosyal mmhtyhfanVmrîti Hayri Üstün-
dağ'm yazılı cevâfflVtyk&f*1*'** 

imamdı yUli\n> •, 
T. B. M. M . j ^ a f l ^ B ^ a ı ı l ı ğ m a 

'•Sîr'mKl1 tymı^i&ŞtStiZhk ve Sosvni 
- ^ f $ m ? t e a n İ ı ğ ı . 

1. Zonguldak yıllardan 
beri kalorifer tesisatı^mâmM&dan dolayı has
taların hi\mmuâftmknW M l c e n p olanları 
iyileşmeden t e k r â ' F M i & ' M ^ r ^ - ı ve hattâ iç
lerinde ölenlerin b M n W f u * ( f i M a ra alınarak, 
bu hastanenin kalörrfeW°Jif8\^urulması, 

2. M^m'^ŞmıfrmJM çalışan hade
melerin işlerine nihayet verilefigrve bu yüzden 
bu elemanların azlılIMâ^hâ^rİfte hizmetlerinin 
aksadığı, -•*". ° 8 8 ; 

3. Bu hastanenin uzun yı/İUr1 ihmal edilme-, 
si neticesi, d e m o d e ^ o ^ M h t İ f e ; cihazı ile işleri 
tedvire çalıştığı, haift&femfirbirçok branşlardan 
mahrum olduğu ^WMİ ?aİ?Mi&!, asistan, ka
dın - doğum, göz, ^ttffil?/MD#lSij^boğaz gibi ta
bip ve lüzumlu moder!if'M?zeıne";ile teçhizi dü-
şünülmektedir, ! A t 

4. Veremin en $wflyayt^ijjifitve çok olduğu 
bölgelerden birisi $n^TOak" ! '#a&m Havzası ol
masına rağmen, Cafer i ! tyk '^etmeler Bakan-<+ f r f 1 ,J: ! T ' C.; ' 
îıkları tarafındaıî1fean^mM'r^diî&ı bu hususim 
telâfisi için, sayın r M M | m # n H d i ğ e r iki i l g i r ?^ 0 J ^ j s j M a n î l ğ p 
bakanlıkla teşrikTOe^Ö fe&rfeK'^ongııldak Vi
lâyetinde işçi ve k6^îe¥mı#%*m 300 yataklı 
bir verem t e c ı ^ f i g m ^ f c t e l f A m ve pravanVrjl° 
toryum inşasına îSÎ derpiş edil
mekte midir? (Bu lWdmir^§t?'Kömürleri iş
letmesinin Yayla, Üzülmez konaklarının bu işe 
tahsisi ile sağlanabilir. Bu konaklar bâzı zeva-

_.-... g, j.fojfon verem taramasına tâbi-tırtttlmtmt 
ve İfiîliöâsa' işçilerimizin seri halinde r S f t ^ n ' ' 
ı^t^y^ne%Mdkı.'geçirilmesi, okullarımızdaki Sğ-
renc^îe^mrzM'tfe taranması ve bunlara B. B."0. 
a^rsi&rl tftt&îkr1- hususunda İşletme ve Çalışma 

n%kkâttİıkförlyle/ teşriki mesai edilmesi düşünül-
m e ^ ^ i d M ' j <îr,--î...V{ 

11 SŞ^^oıiguldak'ın Bartın tlcesinin KurucaşŞle 
bübalmm-île1^ ilçeye yolu o lmadığmdâ^taky^ 
has?#Wk1^Ân;* buhurunda tedavi mümkün1 '•̂ öltiSa'-! 

M k ^ â ı ı ^ & t b bucakta frengi de günbegün art
maca'-xİİ$ıığütfdan bu bucağa frengi mücadele 
tabiW'tffyinîf% bir sağlık memuru ile bAFİşîn' 
tedv&iîîe nihayet verilmesi düşünülmekte midir 

3-^ ' ' 7î^Kariadönîz Ereğlisi hastanesine tâylkxjedi-(' 
' « t a m p î e r n ı ' s ı k sık izin addıkları ve tâyin edi-

4'ferile'rin) tkpdr alarak uzun müddet hastaneye 
>Öe^-afefe^etffieri, mütehassıs tabiplerin"; aopW-f-
r'â'tb'i'üir ademi*"' mevcudiyetinden halkın sıkıîıtı 

•çfekfi^i'tarafihiâ yazılmış ve şikâyet edilmiştir. 
Bu İVr<sxk;uW ' incelenmesini ve müsebbiplerinin 
cdzMaiidinlnialarmı, aynı halin ilin diğef'^â^a-

p^â lbMa İi vükubulmakta olmasına göre bu hu
susa'gereken "tedbirlerin alınması düşünülmek
te miâir'f / " ! 

8r r rBartin"da özel idare tarafından ''inşası' 
yarim' 'bırakılan bina Sağlık Bakanlığına tahsis 
etîıîhİÖslne^r^ bu yıl inşasının ikmaline teves-
s^OTİle&k inidir? * 

a - ; # ? ' : ' f t e v M y İlçesinde birkaç yatakHT<âis^an-
çına yetmemektedir. Bu ilcide 

bir-^ğlık'iri^kezi tesisi düşünülmekte midir? 
¥ i t r İ ' ! l fazılı sorularımın yazı t f '^at tk 

c^vâJİaud^röhnasmı saygı ile rica ederim. 
"'-'• 16 , VII . 1951* 

1;' Zonguldak Milletvekili''.'•"'' 
Avukat 

Abdürrahman BoyacığiHer 

r>tl::>' 

(1 al' 

Hağİîİk'Vy ^osjrdl Yardım 
1. Ağustos 1951 

r^osfâ^-Yâi1dım;lşleri 
GengfMdürtüğü 

•MjMfA'.l-14781 
;-;'&.-• ..••:«.»,-. i-. özeti : Yazılı soru hakkında. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zonguldak Milletvekili Sayın Abdürvah-

\A 
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man (Öpyaâğfflyr%;^"Z(^g;ulda;k Devlet Has-
tatıosijıiiî^atüriîev'vıe lüzumlu modern1 malzeme ; 

ile ieçhîztVıe4 ve1 hademe, asi&tinr ve; doktor kad
rolar; mn .takviyesini? » dair olan İti . VTt . 
195İ günlü' pi^ıliV%ü5striıaJ kar i l ik 'hazırlanan 
ceva^trf ̂ îlİ^lk Solarak' ̂ üınılduftfhü'' «algıla rıhı-

f'; '" Sap ık VB Sosyal Yardım 
! ' -- , : 'v- ""^ :';'; """ ; : ; f Bâk&nt 

""' ,f ; '' Dr. Î5kretn H.'Üstündağ •-' 

''Sayın.' Zonguldak Milletvekili: > Avukat Al)-
dnrrahnan Boy^eı^ilIefr*M 16 ': VII1 V1951 gün-
lü yazıtı sorusunaceVaptir: ' " ; ' 

S : 1. ''^oh'^Mîik',T)'evİW,Hafirttofe'sîhöii,yıl-
lardanberi k a l o r i l i tesisatı tolmsam!asirt;dan do
layı hastaların' 'bilhassa'ı: zâtÜTrre! v& •zatüleenp ! 

olanları iyileşmeden tekrai*: Msta; oldukları re 
hatta iijİ;enn(!te'';bMe,h1eYiri!1nıTtıhdüğli';haztı.t»â alı
narak, bü hastan^nm ' kalöl'îfere kavuşturıil-
ması;. ; ; :':y 

C : 1.' ^öiı^uldak'0'evlet1 Hastanesinin, fil
hakika kaloriferi olmayıp soba ile şimdiye -ka
dar teshin edilmektedir; Anea'k"İni müessese
nin' teshin keyfiyeti.' Koriüit^TfHVzkHinda* Inılun-
masi itibariyle'. hîista'lnra zarar Verehilçoek bir 
şekilde değildir ' Ve hastah'efâyikjyle 'ısıtılmak
tadır. '^Şimdiye 'kadai';ikalWT*fer yaprlmainası 
keyfiyeti de Bdenek' darl tğ1 'vebütçe : durumu 
yüzündendir.' 1952Bütçesi ^iley digeft̂  bâzı has
tanene Üe beraber, bu1'müessese'idin' de! kalori
fer' t e s i s ' ödeneğ i ' t eMif^d ı lm^k^olUf kabul ] 
olunduğu tâ'kdiftfeH982 yili 'idinde 'yaptırıla
caktır. :'"' '"'•''''• ' " >l '!''-: - ;ı'1:'-';,; •-'• • 

S : 2. Bu kere yardımcı' ' serviste çalı
şan. hademelerin işlerine nihayet' verildiği ve 
bu yüzden1 "bil elemanların azlığından hastane 
hizimetlerinin âksadığl;; ' - ' ' - • 

' 'C: : 2. tâHl yllı ^ü t^-dür tûn t ı dblayisiyl«-
bir" tasarruf zartrreiı teşlslnda1 kaİihdığındaTi 
diğer hastaneler gibi Zonguldak hastanesinin' 
personel kadrosundan ' da beş aded i r i r azalt-
ma' yapılmak suretiyle/,:| evvel ce bit hastanenin 
pdrsohel sayiŞı' 46 ilteri bu 'aded 4T e indiril
miştir^ Ancîlk! gerek bu!!hîis'tah(*'S^e gerek diğer 
hastanelerde vâki mürâcâatlar tetkik edîlniök- j 
te olup bü' 'iilüraĞhatlarin ekserisi muhik görül
düğünden ; Jf952^ ylTr Bütçesiyle,1; imkân' buluna
bildiği tâktİlrdeV noksanlarının1'telâfisi cihetine 
gidilecektir, '• " '• 

S : 3. Bu ha«tenenin'ttzun;ytllau.ihıaah«dikı-. 
mesi neticesi, demode bir röntgen cihazı ile iş
leri tedvirö- çalışt^ğiV'hastttn^dttirMeŞok Jıran$-
lartJaai' mahrum' öldüğü tıaızm-a - almarak r-ask-, 
tan, kadın ^ döğü .^ gö«,'taıJıak^ buramı -»büğadiî! 
gib? • tabip 've îözıtrttlti'^modm'n: mafrzçm&nile -»teiç-î <,» 
hizidü^ünülmJekteHftâdipf1 -'• 

C ': 3. ' Bl» hJastanehinii »eskiee; > ı olmasına. *ağ« ? 
meıir; îirtbân' ösp£t?i^« dMiyam/ihaı^lamabta/ olan. . 
bir dötgen cihazıme>vöut'»ve iöaliyfcktediıii; •• ' 

Röntgen, stMlifsatâbn <y^ •> bûha ib«EiBsenr •bi^fük M 
masraf kap ettiren malzemenin •. mubayaası da 
beh<ör hasta bttşıiia: >tâhsi» '• oluna» igikılük 280 i küt111. 
ruş genel giderdeaıtasarruflaK sağlanabildiği rtak->< i. 
dirdö; almmaktaâıri HâstatielöPm bu büyük ihti^ 
yaçlarına tekabül edecek bütçede ayrıca ödendin 
yoktur.; Rây¥n arkada§ııtnn cihdtirtakdiriiieüarferla 
imk&n buiunduğtf zamanıbdiıastaoesiiıînjiiöniıgfrıj-j» 
nirtin de8 ye*ıilendMleöeği»i' bildiririm. 

PIastan<5 yat^k kadro»tı>iî951/ydLi|riİQy^e<nıtdûFn 
100 aded Ve 'fcâdrostı da>l ' : d â h t t i ^ ^ l ihAricâiyeııU 
bir1 de db'htgen mütahassısmdan ibaret iken 1961 
bütçesi -ileJ sağlatt^üika^fo^antitei'.rhaataneyenSOKi 
yfetak dâht' verümek sflT8tiyleM]li20;^? iibîâg! odil-> > 
iniş ı ve • ködro' darlt§ın« i^ıagmen >âiğeİKihaistaDft«iej5i',*; 
defr* tâM^raf la> iMr HİĴ nÂn' .vei teâdım • i hastalıkları; ( 
mütefe^smsı^da>mevccıt eskijk^tdrû^uuıaiüâVemhm-i\-j 
muştur. 

Bu h astan enin hareiy e servMnde çalışan bir 
asistanı mevcütMr.< önümüzdekimı iyıMarda daha ; 
fazla mütehassıs kodrosa sağlana;bildi^:î < takdir^ ı 
de mahallî ihtiyaca göre'dAğıerc »ihtisas ışûbelerir 
nin de ihdasına çalışılacaktır. iBuna>ra#men('ıbü .ı-
havzada işletmelere ait ve tam kadrcjihi ayrı ibir 
hastanenin mevcut' olması itibariyle», Devlet' hâs-» 
tanesinde bulünmı^an '•• ihtisas; şubölerine -ait ihti
yacını halk, bü şirkete hastanesinden/ feydaklnH o 
m ak{ suretiyle ̂ gidermektediıv i '• s ; 

S "•: 4: Veremin en''çofc^ yayıldığı, ve çok 
oldugT* bölgelerden birisi -i İZonguldakı: Maden, • 
havza:sı olmasına rağmen, Çalışmia îveı î^letme*;' 
ler Bakanlıkları tarafından da l ' ihmal edileni. 
bu hususun telâfM* için, sayıhîiBahatılıgımiKin 
diğer-iki 'ilgili Bâk-ankkla teşriki mesai Meriefct;-» 
Zonguldak vilâyetinde işçi ve k8yü»lieat̂ içinr8ÛO»f 
yataklı bir verem tecridh&nösi,» •' snatoiryüra ve 
prevantoryum inşastna tevessül edilteıaesi der^ 
piş cdilmekte ; imidirt (Bd^msrâj EreğibkömÜP-
1 eri işletmesinin *£ayla.j- üziülme2r kolıaklarımin 
bu işe1 tahsisi1 ile'sa^l anabilir! »Btt-konaklar bâzı 
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B : 108 3 . 
zevatın- istirahatları için tahsis edilmektedir
ler.) 

O : 4. Bakanlığımız gerek iklim şartları 
ve arazi darlığı ve gerek kömür havzası olması 
itibariyle bunun duman ve tozlarının veremli
ler üzerinde yapabileceği zararı düşünerek, bu
rada verem için geniş bir tesis yapmak taraf
tarı olmayıp ancak mahallî sekenenin veremli
lerini yurdun bu havzaya yakın yerlerinde te
sis edeceği ve etmekte bulunduğu verem hasta
nelerinde tedavi ettirmeyi daha uygun bulmak
tadır. Buna rağmen âcil vakaların bir an evvel 
müdahale ve tedavi altına alınabilmesi için de 
Devlet Hastanesine bağlı 30 yataklı bir verem 
pavyonu vücuda getirilerek faaliyete geçiril
miştir. 

Mahallî sekeneden gayrı ve ekseriyeti yur
dun muhtelif yerlerinden gelmiş amelelerden 
mürekkep olan bn havza da amele sağlığı yö
nünden Çalışma ve İşletmeler Bakanlıklarının 
da gerekli tedbirleri alacakları şüphesizdir. 

S : 5. Halkın verem taramasına tâbi tu
tulması ve bilhassa işçilerimizin seri halinde j 
röntgen muayenesinden geçirilmesi, okullardaki ; 
öğrencilerimizin de taranması ve bunlara ] 
B. B. G. acısının tatbiki hususunda işletme ve 
Çalışma Bakanlıklariyle teşriki mesai edilmesi 
düşünülmekte midir? ı 

C : 5. Zonguldak'ta Mayıs 1951 ayında ba- S 
kanlıkça organize edilmiş bir B. S. G. verem ! 
aşısı tatbikatını yürütmek üzere bir hekim ve j 
bir sağlık memuru gönderilmiş ve halen faaliyet- j 
te bulunmaktadırlar. I 

Zonguldak Verem Savaş Derneğine bu yıl ! 
da 5 000 lira nakdî yardımda bulunulmuştur. i 

ilk fırsatta Zonguldak ilinde verem yönünde 
bir tarama yapılmasına başlanacaktır. Bu husus- j 
ta gerekli hazırlıklara tevessül olunmuştur. Bu İ 
taramadan so-nra alınacak neticeye göre işletme- j 
ler ve Çalışma bakanlıklariyle de bir anlaşmaya j 
varılarak mahallî tıbbi personelden de istifade ! 
cihetine gidilecektir. ! 

S : 6. Zonguldak'm Bartın ilçesinin Kuru- j 
caşile Bucağının ile ve ilçeye yolu olmadığından ! 
dolayı hastalıkların zuhurunda tedavi mümkün 
olmamaktadır. Bu bucakta frengi de günbegün 
artmakta olduğundan bu bucağa frengi mücadele J 
tabibi tâyini ve bir sağlık memuru ile bu işin i 
tedvirine nihayet verilmesi düşünülmekte midir? j 

O ; 6. Tki seneden beri Bartın'ın Kuruca- j 

8.1951 O : 1 
I silo Bucağında bir frengi sağdık memuru bulun

durulmakta ve bu bucak halkının frengüi has-
| talan bu sağlık memuru vasıtasiyle tedavi edil-
ı inektedir. 
i Frengi mücadele teşkilâtımızın tabip kadro

sunun dar olmasından şimdilik bu bucağa bir 
I frengi tabibi tâyini mümkün olamadığından bahsi 
I geçen sağlık memurunun başka yerlerde ve baş-
İ ka maksatlarda çalıştırılmaması hususu Zongul-
| dak YalıUğme yazılmış bulunmaktadır. 
j S : 7. — Karadeniz Ereğlisi hastanesine tâ-
! yin edilen tabiplerin sık sık izin aldıkları ve tâ-
j yin edilenlerin rapor alarak uzun müddet has-
I taneye devam etmedikleri, mütehassıs tabiple-
I rin, operatörün ademimevcudiyetinden halkın 

sıkıntı çektiği tarafıma yazılmış ve şikâyet 
edilmiştir. Bu hususun incelenmesini ve müseb
biplerinin cezalandırılmalarını, aynı halin ilin 
diğer kazalarında da vukubulmakta olmasına 
göre bu hususta gereken tedbirlerin alınması 
düşünülmekte midir? 

O : 7. — Karadeniz Ereğlisi Memleket Has
tanesi Operatörü Dr. Ali Rıza Sanaç şekerli di
yabet ve böbrek rahatsızlığı ile bundan müte
vellit kalb hastalığına müptelâ olmakla evinde 
altı ay hasta yatmış ve sonunda şifa bulmadı
ğından Mayıs 1.951 içinde vefat etmiştir. 

Müteveffanın hastalığının devamı müddetin-
ce hizmetin aksaması esası göz önünde tutula
rak Etimesgut sağlık merkezi operatörü Dr. 
Orhan Erkul Teşkilât Kanununun verdiği yet
kiye dayanılarak bu ilce Hükümet tabipliğine 
28 . III . 1951 tarihinde tâyin edilmiş, mezkûr 
hastane operatörlüğüne vekâleten vazifelendiril
miş ve mumaileyhin de 7 . XI . 1950 tarihindi' 
askere celbi sebebiyle ayrılmasını mütaakıp 
hastanenin tabipsiz kalmamasını teminen bu il
ce Hükümet tabibi Dr. Cahit Atsan ve onun va
zifesinin çokluğu olayısiyle vilâyetçe mezkûr 
belediye tabibi Dr. Kemal Tulga vekâleten va-
zifelendirilmiştir. 

Hastaneri'n asıl operatörü Ali Rıza Sanaç '-
in vefatı üzerine bu hastaneye 28 . Yi . 1951 ta
rihinde Operatör Necati Ürenüs asaleten tâyin 
edilerek -emri tebliğ edilmiş ve derhal memuri
yetine hareket ettirilmiştir. 

S: 8. Bartın'da özel idare tarafından inşası 
y a r m bırakılan bina Sağlık Bakanlığına tahsis 
erinmesine göre bu yıl inşasının ikmaline teves
sül edilecek midir? 
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O: 8. Bartın'da 'özol İdare tarafından inşa- I 

sına başlanıhp yarını kalmış olan ve intifa ı 
hakkı Bakanlığımıza ait olmak üzere Hazine na
mına tapulaııdınlan hastane binasının inşasının j 
ikmali k î 1951 yılı Bütçesine 90 000 lira öde
nek konulmuş olup bu ödeneğe göre Bayındırlık | 
Bakanlığınca plân ve projeleri hazırlanmış, ya
kında -eksiltmeye konulacaktır. 

S: 9. Devrek İlçesinde birkaç yataklı dis- j 
panser sağlık ihtiyacına yetmemektedir. Bu 
ilçede bir sağlık merkezi düşünülmekte midir? I 

C: 9.. Devrek'te halen 5 yataklı ve Genel 
Muvazeneye ait bir muayene ve tedavi evi mev
cuttur. Bütçe durumu ve ödenek azlığı dolayı-
siyle şimdilik burada bir sağlık merkezi açılma
sına imkân görülememektedir. İlerde ödenek 
sağlanabildiği takdirde bu ilçede de bir sağbk 
merkezinin tesisi göz önünde bulundurulacaktır. 

5. —- Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Safranbolu İlçesi içme suyu ihti
yacının giderilmesi hususunda belediyeye yar
dım yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Halil özyörük'ün 
yazılı cevaba (6/415) 

T. B. M, Meclisi Sayln Başkanlığına 

Yazılı soru: İçişleri Bakanlığından 

Zonguldak'in Safranbolu İlçesinin âcil ihti
yaçlarının başında içme suyu gelmekte ve bu 
ihtiyaç eski iktidar zamannda nazara alınarak 
giderilmesine nedense tevessül edilmemiş bulun
maktadır. 

Bu belediyenin su ve elektrik için harcadığı 
emekler takdire şayan olmakla beraber, kendi 
normal geliri ile bu işleri başarmasına imkân 
yoktur. Elektrik işi halledilmiş ise de su işi hal 
olmamıştır. Belediye su için elzem boruları sağ
lamış olmasına göre geriye kalan taahhüt işidir. 
Bu hususta Safranbolu Belediyesine yardım 
edilmesi ve bu yıl içinde Safranbolu'nun su der
dinden kurtarılması sayın İçişleri Bakanlığınca 
düşünülmekte midir? Keyfiyetin yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. | 

17 . VU#. 1951 I 
Abdürrahman Boyacıgiller « 

Avukat 
Zonguldak Milletvekili j 

.1951 Ö : 1 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 1 . V I I I . 1951 
M. 1. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı: 622-406/15353 

özü : Safranbolu su tesisatı hak
kında Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller tarafından verilen 
yazılı soru önergesine dair. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
19 . V I I . 1951 gün ve 2267/4907-6/415 sayılı 

buyrukları karşılığıdır. 
Safranbolu Kasabası içme suyu ihtiyacının 

giderilmesi hususunda belediyeye yardım yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Zon
guldak Milletvekili Sayın Abdürrahman Boya
cıgiller tarafından verilen yazılı soru önergesi 
üzerine yapılan inceleme: 

Safranbolu Kasabası' içme suyu tesisatı için 
Bakanlık fonundan 199.609,74 lira yardımda bu
lunulmuş olup bu miktardan 165.795,10 lirası 
ödenmiştir. Tesisat belediyesine© yaptırılmak
tadır. 

Son defa kasabanın Bağlar mevkiine ait şebe
ke tesisatı için fondan yardım yapılması Zongul
dak Valiliğinin 13 . V I . 1951 gün ve 61/6997 sa
yılı yazısiyle talebedilmiş ise de bu kısma ait 
fennî projelerin henüz ilgili bakanlıklarca tasdik 
edilmediği, projelerin tasdikim mütaakıp iste
nilen malûmatın verileceği İller Bankasının 13 . 
V I I . 1951 gün ve 6160/27769 sayılı yazısiyle bil
dirilmiştir. 

Bu kısma ait tesisat projesi ilgili bakanlık
larca tasdik edildikten sonra belli olacak keşif 
bedeline göre fondan yardım yapılması hususu 
nazarı itibara alınacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İçişleri Bakanı 

H. özyörük 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, İşsizlik Sigortası üzerindeki ça
lışmalara, Zonguldak ve Karadeniz bölgesinde 
Hastalık Sigortasının ne zaman tatbik edileceğine 
ve bu bölgedeki muhtelif teşekküller için verem 
tecrithaneler.i ve 400 yataklı bir prevantoryum 
tesisinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru-
suna, Çalışma* Bakanı Nuri özsan'ın yazdı ceva
bi (6/418) 
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Sayın T. B. M. Meclisi Başkanjfğma 

â.B 

Yazılı" soru -, 'ÇâlLsniii 
Bakanlığından 

1. Birçok memleketlide tatbik :'edilen. İş 
Kanunu şümulüne giren işçilerimiz için sosyal si-

AJgorMâriiı en it$£lîşe' yarıy&ri i've memleketimizin 
' "mün taç^an ı ' o^n ^îisizlik^^ortası) üzerine Ba-
;I ^ânlığ^İzın' ' P İ ş m â ^ V a r ' ^ İ H M . 

^ ' 'Ö i İ ' ^o^anf f i 'me^ îe^e t imizde tesis ve 
tatbik; reâiljneöiptaasmnîcla•: I& Î P. ik t idar ı çalış-

• i rnaakl tiW^*de»--WW5sr?<*v R$ki M i d a r u r cemiyeti
mize getirdiği diğer sosyal^gojrtalard&nnönoe [bu 

r 'Sigortaca ihtiyacım^; al^öfck&b^l edilmekte mi-

><• .->: a;f;Vepemin^ertrîfejO>fei^ayîl4iğrbiî- ışaha.olan 
R- <#6bgwAdftknfcK&tfatf em» f£ölgearod# : î /hart^lak, si-

?^tgwMisıniftvnertf»manr'tatrbik #fUteetiğ& ..; 
4. Bu bölgede, amelefbi»îiğ^!işWtmeJferv idfi-

; <»e,j ı ejrâmye^v rDevlet ı Tteröıgroklatf,., MUJî (Eğitim 
's (Bakanlık.; ve r^ekfejâtarito! fokMİkte* «yer emi tecuitha-

• ? r-.aaieöi,.?*MK"BWtakib; bip. jpmvantorsmm ÊLr&gfö - kö-
-/rmıilrJe^ı>^letm«^»j|ıf,M^aç.:,kjon5î§ı b%işİ€j?e; tah

sis edilebilir) tesisi düşünülmekte midir?. -Bu •hu-
-xfc»st*R Sftgbık ,SakçfâHgı r i i e .^e^ş r iM, mesai dü-
! !jşü«büln>ekM r midir?* î¥azıh ,tflaeakîÇâlışw»a^Bakan~ 
i ^lfgtftöa ree^»piöftdıîmtîtıas$m îica< Mfê tfm? ~#aygıla* 
Mr.nmlatM 

: r :; , , M •.-.! ;; •!rj^0^g^idakjç!^illefcv,ekili 

T. C. 
••' .ij #alıpfr#rBa&at»hğ;ı 

Alraı|tıı?ma gLo<Ba§ka®iıği 
uttökyir.lMMr- 5^/861 

,l!x:,.VII.îr. 1951 

• i i , ^ V i M l ^ ı i M ! bitlet-

; yacıgiller 'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

•.-.,.• <:iBüyükv^|il.let^M«eliâi,^Ba^atığına 

; • $ft teşrih işsizlik v>j3go t̂astf €zbrtediki <çal\şmaiara 
• •; ve Zonguldak* \*ev>Karadeı*iî*î ®8!g©aiiide{vfta»tMılr 

«*^sigoııli^mt&^*4wBİBA>^Wl^ e'düeoağnıte dair ya -
aıh«s©ru * önergesi5 Vj^abıhM üişikte snnvB!d\ığ<ı!tnu 

N. Ozsan 

.1951 o Oa 1 
1. ıMemleketiıılüdefci sosyal,..sigortalar ge-

olisjîıe Mlindedirleıv?e .memleketimizin' umumi 
.ekwaöiaik kaynakları- imkân - yeçdiği,; ölçüde; gps-

< yal;Msiğoırta> (bı»83n4İar«M» bker< birerşşşlş; alınması 
> îa&a (gayeleramdaden i birini ıte§kü \ eyjeınök^e^ ı iş 
; ikafealar^ î Mesleki hastalıklar-• ve Analık. jsigorta-
r . n v müteakip : ökj.abnmış. alanv ; ihtiyarlık. ;ve 

umumi hastalık '8%ojrfcalam«ın.. * -tatbikatına* baş-
; ıJannrış ye,;bm: sur^jüte .sosyal: sigortalarımızın 

branşlarını,,,, artırma ,, gayreti erimize, hız,, .yeril-
- m j g t j r . - ; . ; , . l . A:;rp,:::: ;•;•:,; v-,,:. .u]U •.., :;'.; -.;,->.,!: 

, işsizlik sigortası da sosyal sigqrta branşları
nın. başlıcatarıhclan birini teşkil peylemektedir. 
Fjiıkat memleketimizde strukturel :bır mahiyet 
arzeden ye faal .nüfusumuza' nazaran bügyıı ne 

r mutlak ne de nisbî miktarı iesbit edilememiş DU-
lunan işsizleri bir ıssızlık,sigortası (rejimi içme 
akabilmek, için gerekli istatistik mütâlâalarına 
salıip olmadığımız gibi sosyal sigorta Drânşları-
mjı genişletilmesinde,,memlek'etimizin ekonomik 

••.•.il-.--f-.''^t .;U.ı'.»y--'^-H- ••'}.'i^\\\\ ,'••.. 
t alcatmı goz onunde, bulundurarak teenni ile ve 
sistemli olarak hareket eylememiz gerekmektedir. 
BakanlıgımLzca ışsızüge karşı almaeak en çko-
ııi^mik y^ ^öşy^l tedbir, işsizliğe Önleyici mahiyet
teki mücadele tedbirleridir,, / is tat is t ik : Öenel 
Müdürlüğünün geçen yılın Ekim eyında bütün 
memlekette yapmış oldnğıı, n^fus, sayımı ile alâ-
kah sorular içinde memleketimizdeki işsizlerin 

ı miktarım1 (ie,sbitii«yÜyee'eik>sörwlaf da bulunmak
ta idi. Anılan sayımın tasnifleri , yapılıp bize 
i k hareket noktamızı tâyin edecek bir umumi ra
kam verilecek olarsa bir işsizi^ sigortası. $&a-
smm tesisine a i t ilk tetkiklere bulamak müm
kün oİabilecektr. 
, Sosyal sigortalar rejiminden çqk daha, şümul
lü olan, bîr .sosyal, ıgüvenlik rejiinine doğru . git
mek bu.^sahadaki, gayelerimizin basında gelmek
tedir, Fakat -1949i:yılının; Nişan, ayında i .Millet-
İ|raraşı Çalışma r Bürosundan ., memleketimize 

; ̂ elen- ^eye.tin, raporunda ( da , İşaret, olunduğu 
||ibi « Böyle, -İpir. sayece derhal-.erişilemez..; Jfla-
lihazırda. diğ^r memleketlerde -tatbik olunan 
as^şı yukarı ^anij sosyal gjıvçnlilj sistemlerin
deki hiçbirisi . ,bir;-tek', günde tesis- olunmuş ,de-
giİdir. Hemen • hepsi uzun bir gelişmenin mah
sulü olup başlangıç nispeten mütevazi olmuş
tur. - ^k6nömik akislerin bilhassa bariz ol-
mayi,^ii¥e1jiyle"şüffftılltii''biı' sosyal güvenlik sis
teminin mlllî^ hfayat üzerinde derin tesirleri 
O İ U t ^ ' * . - - ••••'•••'"' • • ; • ; . - ! ; • ; / - - \ 
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. 2. Yukarda ..gayemizin umumi bir sosyal I 

güvenlik sistemine doğru gitmek olduğuna işa
ret eylemiştik. Binaenaleyh, ekonomik ve tek
nik imkânlarımızın müsait olduğunu müşahe^ 
de eylediğimiz takdirde işsizlik sigortası me
selesinin de ele alınacağı tabiîdir. 

Sosyal sigortalar hemen bütün diğer mem
leketlerde de iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sigortası ile başlamış ve bu branşları analık, I 
hastalık ve ihtiyarlık sigortaları takip eyle- I 
mistir. Bu sıranın memleketimizin bugünkü I 
ihtiyaç ve şartlarına uygun olduğu kanaatin- I 
deyiz. I 

3. Hastalık Sigortası Kanununun tatbiki- I 
na ilk defa, sigortalı işçilerimizin üçte birini si- I 
nesinde toplıyan ve tetkiklerden elde edilen I 
neticelere göre diğer birtakım hususiyetler ar- I 
zeden istanbul (istanbul, izmit, Bolu, Tekir- 1 
dağ, Kırklareli, Edirne) bölgesinde başlanmış- I 
tır. 

ikinci olarak, Hastalık Sigortası Kanunu- I 
nun 50 bin civarında sigortalı işçisi bulunan I 
izmir (izmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa) I 
bölgesinde uygulanması için lüzumlu hazırlık
lar yapılmaktadır. Başta sigortalı sayısı na- I 
zarı itibara alınmak suretiyle diğer illerimiz- I 
de de peyderpey tatbikata geçilecektir. I 

Hastalık Sigortasının peyderpey bütün mem
lekete teşmil edileceği tabiîdir. Ancak bu teş- I 
mil her bölgenin ihtiyaçları ve şartları göz I 
önünde tutularak zamanla sağlanabilecektir. Bi
lindiği üzere Zonguldak bölgesinin işçi kesafe- I 
ti Ereğli ve Karabüktedir. Şüphesiz hastalık 
sigortası Zonguldak bölgesinde de uygulanacak- I 
tır. Ancak bu bölge işçilerine ve ailelerine ha- I 
len temin edilmekte olan sağlık yardımları has- I 
talik sigortasının burada acilen uygulanmasını 
zaruri kılmamaktadır. Filhakika Zonguldak'ta I 
kömür madenlerinde çalışmakta olan ve amele 
birliğine dâhil bulunan işçiler ve bunların aile- I 
leri Ereğli Kömür Havzası maden ocaklarında I 
çalışan işçilerin sıhhi ihtiyaçlarının, teminine I 
dair Nizamnamenin 4 ncü maddesi gereğince I 
meccanen tedavi edilmek hakkını haizdirler. I 
Anılan madde şu hükmü koymaktadır: «Amele I 
Birliğine dâhil bulunanlar ile bunların havza 
dâhilinde oturan ve geçimleri kendilerine ait I 
olan aileleri afradı dahi, bu teşkilât tarafından I 
meccanen muayene ve tedavi edilir.» | 

.1951 0 : 1 
Diğer taraftan Ereğli Kömür Havzası Amele 

Birliğinin yardım baremi ve tatbikatına dair 
yönetmelik. de: • 

işçilere çalışmadıkları günler için gündelik 
yardımı, 

Hasta işçi ailelerine gıda yardımı, 
işçi ailelerine cenaze kaldırma yardımı, 
işçilere faizsiz ödünç para yardımı, 
Fakir işçi çocuklarına yardım, 
Gibi hususları da derpiş eylemektedir. 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları mües

sesesi ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu
nunun 180 nci maddesi gereğince işçilere bâzı 
sağlık yardımları temin eylemektedir. Filhakika 
anılan maddeye göre devamlı olarak enaz elli 
işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerin sıhhi 
ahvaline bakmak üzere bir veya mütaaddit tabi
bin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını 
tedaviye mecburdur. Büyük müessesatta veya 
kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimî ola
rak iş mahallinde yahut civarında bulunur. 
Hastanesi olmıyan mahallerde veya şehir ve 
kasabalar haricinde bulunan yerlerdeki iş mü
esseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıta
larını ihzar ederler. Yüzden beşyüze kadar 
daimî amelesi olan müesseseler bir revir ma
halli ve beşyüzden yukarı amelesi olanlar yüz 
kişiye bir yatak hesabiyle hastane açmaya 
mecburdurlar. 

Diğer taraftan Sümerbank'm çalıştırmakta 
olduğu işçilere yapmakta olduğu sağlık hiz
metleri çok zamanlar örnek olacak bir dereceyi 
bulmuştur. Bahis mevzuu müessese diğer işçi
lerine olduğu gibi Karabük'teki işçilerine de 
« Hastalık ve ölüm yardımı» yönetmeliği gere
ğince tedaviden gayri ayrıca para yardımı da 
yapmaktadır. Filhakika anılan Yönetmeliğin 
7 nci maddesine göre işçinin hastalığı üç gün
den fazla sürmüşse : 

A) Hizmetleri beş seneye kadar olanlara 
üç hafta, 

B) Hizmetleri beş seneden on seneye ka
dar olanlara bir buçuk ay, 

C) Hizmetleri on yıldan yukarı olanlara 
üç ay, müddetle yarım yevmiye ödenmektedir. 

Bu mülâhazalardan anlaşılacağı üzere has
talık sigortası Zonguldak Bölgesinde tatbiki 
şimdilik âcil bir durum arzetmemektedir. Bunun
la beraber yukarda da temas eylediğimiz gibi ga-
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yemiz hastalık sigortasının daha geniş olan 
yardıklarım «rasiyit ve ,i«kân ve çferttsr aaû-
s*ade afer «im**; botun Bk«ıaltfcet* teşaailidir. 

4. Bu bölgede 400 yataklı bir v««m ha*. 
t%nm ̂ Tvkmm. im &*$$* 

zadfcki dîfer ilgili makamlarla Bakanlığımız 
a^a#ıtida;%ir *em«j| vtfcı «î»aen$tir. Hastalık 
sJgortMttim bu b#lge4e uygulanması imfctnı re 
şavikn tfcka&kttk edi»fce v«remli isçiterin teda
visi içi» gerefeü tedbirie*ltt ülmaeftfî tefcîfdir. 

• 
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Gölcük ilce merkezinin. Qegiımendere'deıt Gölcük Kasabasına kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 

(1/220) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . VII . 1951 

rMmmdâ^Minel Müdw$üğü 
ı JBstkik Müdürlüğü 
^jfajK.71 ** 1997, 6/2187 

»tiyük Millet Meelisi Yüksek Başkanlığına 
f^^^<KiK,tllc«**aerkerf*ıini,©eğiw!i€fodel*eiden Gölcük Kasabasına kaldırılması r hakkında f i ş l e r i 

)&lltÖilbğîncar*hazırlanan ve Bakamlar Kurulunun 18 . VI . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Mec
l i s e * sterahnasl *ararîaşt#öak- kanun* tasarısının * gerekçesiyle birlikte8 ̂ sunulmuş olduğantt* saygıla-

'̂TÖsüftMarifcderim. 
^e^bakan 

A. Menderes 

GEREKÇE . ^*f " " '""T"". 
Kocaeli İline bağlı Değirmendere ile Kazıklı mevkileri arasındaki Gölcük mıntakasında; 

Beniz fabrikaları, Tersane müesseseleri, Üssübahri karargâhı, Donanma yatağı olmasından dolayı 
gerek askerlik ve gerekse işçilikvlı^^eİDEöbakımaıdaıi^tekâsüf etmiş Deniz Subayları ve memur
ları ile Fabrika işçilerinin bu mmtakada süratle yerleşmelerine kati zaruret bulunduğu gibi Su
bay ve işçilerin yerleşecek ailelerinin sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının^ karşılaııması için 
4>j#Xîlc& fcuEKknası Genelkurmayca lüzumlu görülmüş ve 1936 yılında 3Q1&> eayıtuKaaiiidB Göl
cük ilçesi kurulmuştur. 

ilce merkezi bidayette Gölcük'te iken Fabrikaların Hükümet konağı için vefcdiğiıJDİna kifa
yet etmediğinden ve binasızlık yüzünden.^J)eğiwft«iadere 'de mecburen ikamet eden memurların 
buraya gelip gitmekte müşkülât çekmelerinden merkez muvakkaten Değirmendere 'ye kaldırıl-

~ masvz'Brtlreti-Msıl^olmuş ve\ Hükümet konağının 1939 yılrnda yapılması üzerine Devair tekrar 
**' ötffcÜkr'tt Ikffliyetg geçmiş isede Fabrikalar ve sahalarmm mütemadi, genişletilmesi sebebiyle 
~ "yent'yftpıİatf Hükümet binasının dâ MilK Savun m acâ istimlâk ' edilmesi üzerinef ilce merkezinin 
'*" *katî'ölaraE* 25 V II .1944"'gün ve 18504 sayılı karârla Değirmendere'ye kaldırılması zaureti 

hâsıl olmuştu. 
' Değirmendere *ninçoğtafi durumu İtibariyle ibenin kenarında kalması hasebiyle ilce halkının 

a Hftkttntetlef"oianîl§*eTfnd^ büyük ."güçlüklere maraz kaldıkları bir hakikat olduğundan ilce merke-
" T^in* daha"öı*talama~yerdr bulunması, muvasalan n kolaylığı, birçok askerî tesisler dolayısiyle ik-
' ^adtİıayatnı-'glBniş' mikyasta gelişmiş olması ve idarede halka kolaylık sağlanması yönlerinden 
"lG#lc"üJr teûsabasmirkaldirılnıasi Halkıri da isteği üzerine yetkili kurulların mütalâalarına dayanıla-
-* rafe" Valiİiktett îfetlifJ edilmiştir. 

^v^^âidîğiffiizcaayaprialr incelemede; geğirmend«re 1950 nüfus saymıına. göre (1451) ri askerî 
'UirliMere mensup olmak ^4162)7'Gölcükte ise (1531) Garnizon: mensubu olmak üzere (7116) nü
fus sayılmıştır; askerî tesisler dolayısiyle başlamış o'-an geniş bir ig hayatının, kasabanın ticari, iktisadi 



Ve bilhassa imar faaliyeti ve buna mütenazıran belediye hizmetlerinde her gün artan bir gelişme 
yarattığı müşahede edilmiş ve cağrafi durumu da Değirmendere'ye nispetle daha elverişli görülmüş 
olduğundan ilce merkezinin Gölcük kasabasına kaldırılması yolundaki teklifin yerinde olduğu so
nucuna varılmış ve ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEELÎFÎ 

Gölcük İlce Merkezinin Değirmendere'den Göl
cük Kasabasına kaldırılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kocaeli iline bağlı Gölcük 
İlce Merkezi Değirmendere'den Gölcük Kasaba
sına kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 

8. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete, 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
Ni özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/220 
Karar No. 51 

26. m. im 

Yüksek Başkanlığa 

Gölcük ilce merkezinin Değirmendere'den 
Gölcük kasabasına nakli hakkındaki Bakanlar 
Kurulunun kanun teklifi Yüksek Başkanlıkça 
komisyonumuza havale olunmakla müzakere 
olundu. 

Kocaeli vilâyetine bağlı Değirmendere ile 
Kazıklı mevkileri arasındaki Gölcük mıntaka-
sında deniz fabrikaları tersane, diğer müessese
ler, üssü bahri karargâhı, donanma yatağı ol
masından dolayı gerek askerlik ve gerekse işçi
lik kifayeti bakımından nüfusun tekasüf etmiş 
bulunması, subay ve işçilerin buralara yerleşme
sinde katî zaruretin mevcudiyeti, buranın sağ

lık ve sosyal, kültürel ihtiyaçların karşıİaümâ* 
sı için bir kaza merkezi haline getirilmesini lü
zumlu kıldığından Genelkurmay Başkanlığının 
bu yoldaki arzusu üzerine 3012 sayılı Kanun ile 
Gölcük ilçesi ihdas olunmuştur. 

Ancak askerî fabrikaların Hükümet binası 
için ayırıp tahsis eyledikleri gayrimenkul, kü
çük ve kifayetsiz bulunduğundan Değirmende
re'de mecburen oturan memurların gelip gitme
leri müşkülâtı mucip olduğu cihetle, ilce merke
zinin muvakkaten Değirmendere'ye nakli ten
sip ölünmüş ve fakat 1939 yılında Hükümet ko
nağının inşası üzerine devair tekrar Gölcük'te 
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faaliyete geçirilmiş ise de fabrika ve teşkilâtın 
faaliyet ve genişlemesi hasebiyle yeni yapılan 
Hükümet binası dahi Millî Savunmaca istimlâk 
olunduğundan 25 . II . 1944 gün ve 18504 sa
yılı kararname ile ilce merkezinin tekrar Değir-
mendere'y© geçirilmesine zaruret hâsıl olmuş
tur. 

Bu defa Gölcük kasabasının bina ve nüfuı* 
kesafeti durumu itibariyle ilce merkezinin tek
rar Değirmendere'den Gölcüğe nakli derpiş edil
miştir. 

Ancak iki kasaba arasındaki mesafenin iki 
buçuk kilometre oluşu ve yavaş yavaş birbirleri
ne yaklaşarak bu mesafenin elyevm 1,5 kilomet
reye inmiş bulunması, on beş sene içinde ilce 
merkezinin dört defa birinden diğerine nakli, 
keyfiyeti halkın pisikolojik durumu üzerinde de 
menfi tesirler yaparak esasen mevcut olan ger
ginliği bir kat daha artıracağı mülâhazasiyle 
Hükümet tasarısının yerinde olmadığına, De-
ğirmendere ile Gölcük Kasabası arasında ve tam 

ortada bulunan Yüzbaşılar Maihallesiııde Hükü
met daireleri inşa edildiği takdirde bu iki kasa
banın birleşerek bir büyük merkez haline gele
ceği ve bu itibarla da sık sık ilce merkezi değiş
tirmeyi icabettiren sebeplerin ortadan kalkacağı 
mütalâasiyle tasarının reddine karar verildi. 

Havalesi gereğince Yüksek Kamutaya arzs-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Turddbayrak 
Balıkesir 
S. Başkan 
Kütahya 
Y. Aysal 

Trabzon 
H. Orhon 

Bu 

Çorum 
Bt Koldaş 

Manisa 
F. îlker 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yûmaa 
rapor Kâtibi 

Niğde 
F. Ecer 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

Sivas 
R. öçten 

Van 
/. Akın 
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S. Sayısı: 251 
Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın, Dilekçe Komisyo
nunun 9 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2124 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komis

yonu raporu (4/20) 

T, C. 
Maliye Bakanlığı 20 Mayıs 1949 

Millî E. O. Müdürlüğü 
§ube:2Md. 

Sayı; 3314/957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Hâdise : Manisa'nın Muradiye Köyünde Îlya'dan metruk bağın aynı köy halkından muh* 
yisi Hakkı Çeviksoy namına tescili için yapılan talebin, adı geçenin 4753 sayılı Kanunun geçi
ci maddesinde yazılı altı aylık müddet zarfında ilgili makamlara ba§ vurmaması dolayısiyle, 
kabul edilmemesinden ibarettir. 

2. Dilekçe Komisyonu kararı : Dilekçinin evvelce müracaatı şebketmiş olmasına ve bu mü
racaat üzerine icabeden tetkik ve keşif yapılıp imar ve ihyanın da dilekçi tarafından yapılmış 
olmasına nazaran yeniden müracaat teklifinin kanunun ruhuna muvafık olamıyacağı cihetle 
ilk müracaat üzerine tescil işleminin yürütülmesi lâzımgeleceğine dairdir. 

3. İtiraz sebepleri: 
A) 4753 sayılı Kanunun geçici maddesinde (2644 sayılı Tapu Kanununun 6 ncı maddesi yü

rürlükte bulunduğu süre içinde Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan ve belediye sınırları dışında ve kamu hizmetine ayrılmamış olan ham toprağı açanlar
la kamu hizmetine ayrılmamış olan araziyi kütük ve ağaç dikerek bağ ve bahçe haline getirmiş 
olanların bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden başlıyarak 6 ay içinde o yerin en büyük 
mülkiye üstüne baş vurmaları şartiyle hükmü kaldırılan 6 ncı madde uyarınca ve iskân haddi 
içinde belli olacak hakları tanılır...) denilmekte olduğundan kanun vâzıı, ilgililerin evvelce mü
racaatları şebketmiş olsun olmasın 6 aylık süre içinde mutlak surette bu taleplerini yapmaları 
mecburiyetini koymuştur. Halbuki bu kimse böyle bir müracaatta bulunmamıştır. 

B) ihyaya mevzu teşkil eden yer, mübadil Rum îlya'dan metruktür ve 1771 sayılı Kanun 
mucibince mübadil Türklerin istihkaklarına kargılık tutulmuş bulunduğundan Hazineye ait gay
rimenkul mahiyetinde değildir. Bu nevi yerler ancak Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan mu
ahhar olan 4796 sayılı (Mübadil İşlerinin Kesin Tasfiyesine dair olan) Kanunla Hazinenin mülki
yetine geçmiş bulunmaktadır. 

Halbuki 4753 sayılı Kanunun 64 ncü maddesiyle hükmü kaldırılan 2644 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi gereğince imar ve ihyaya konu olan yerlerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
hüküm tasarrufu altında bulunan yerlerden olması icabetmektedir. 

Bu itibarla da imar ve ihya iddiasının kabulüne imkân yoktur. 
Netice ve talep : Yukarda arzolunan kanuni sebepler dolayısiyle Dilekçe Komisyonu kararı

nın tashihi için gereğinin yapılmasına müsaade buyurulması saygı ile arzolunur. 
Kocaeli Milletvekili 

t. R. Aksal 



Dilekçe Komisyonu rapora 

T. B M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıti§. No. 6316 
Dilekçe Ko. No. 5877 

ÎUşiği : K. K. No. 4 -20 

25. YIl. İMİ 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi Manisa Mimar Sinan Mahallesinden 
Hakkı Çeviksoy 9 . I I . 1948 tarihli dilekçesiyle 
imar ve ihya ettiği 6 dönümlük tarlanın adına 
tescilini talep etmiştir. 

Maliye Bakanlığından bu konuda alınan mü
talâa ve cevabi işarda : 

Mumaileyhin imar ve ihya iddiasiyle tescili 
talebini havi 3 . V . 1937 tarihli müracaatı üze
rine mahalline gönderilen memuru mahsusu tara
fından tescil mevzuu olan yerin haritasının ya
pılmasına lüzum gösterilerek keyfiyetin ilgili ta
pu dairesine yazılmış olduğu ancak takipsizlik 
neticesi muamelenin geri kaldığı bu sırada yürür
lüğe giren 4753 sayılı Kanunla bu kabîl talep
lerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içerisinde yapılmış olması mecburi
yeti konulmuş ve müstedinin de bu yolda bir mü
racaatı vâki olmadığından talep veçhile tescile 
imkân bulunmadığı bildirûıuekt *.iir. 

Komisyonca tezekkür olunan dosya üzerinde: 
Dilekçinin evvelce müracaatı sepketmis ve mevkii 
muameleye de konulmuş olmasına keza imar ve 
ihyanın da mumaileyh tarafından yapılmış ol
masına göre 4753 sayılı Kanundan bahsile yeni 
bir müracaat teklifinin ruhu kanuna muvafık ola
mayacağından önceki müracaatı veçhile tescilin 
yapılmasına 23 . XII . 1948 tarihinde karar ve
rildiği anlaşılmıştır. 

9 . V . 1949 tarih ve 28 sayılı Haftalık Karar 
cetvelinde yazılı bulunan 2124 sayılı mezkûr 
karara Kocaeli eski Milletvekili Rüştü Aksal 
tarafndan, 

a) Dilekçi tarafından imar ve ihya olun
duğu iddia olunan yerin mübadil rumlardan 
îlya'dan metruk olması itibariyle 1771 sayılı 
Kanuna göre mübadil Türklerin istihkakına 
karşılık tutulduğu ve Hazineye ait gayrimen
kul mahiyetinde bulunmadığı ancak imar ve 
ihya dolayısiyle tescile mütedair 2644 sayılı Ta
pu Kanununun 6 nçı maddesini kaldıran 4753 
sayılı Kanundan sonra yürürlüğe giren müba

dil işlerinin kesin tasfiyesine dair olan 4796 
sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş bulunan 
yerlerden olduğu, 

b) 4753 sayılı Kanunun geçici maddesiyle 
kaldırılan Tapu Kanununun mezkûr maddesine 
göre yapılacak tescil taleplerinin (bu yerlerin 
Devlet özel mülkiyetine veya hüküm ve tasar
rufu altında bulunup kamu hizmetine tahsis 
edilmemiş yerlerden bulunması kaydiyle) bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay zarfında yapılmış olması mecburiyeti 
konulmuş olmasına ve dilekçinin böyle bir mü
racaatı da bulunmamış olmasına göre eski ta
lebi üzerine tescil yapılamayacağı mütalâası ile 
mezkûr kararın düzeltilmesi için itirazda bu
lunulduğundan komisyonumuzca hâdise yeni
den incelenmiş ve: 

İtiraza mevzu olan kararın taallûk ettiği 
meselenin fertle idare arasında tahaddüs eden 
bir ihtilâftan ibaret olması ve tetkik merciinin 
de 3546 sayılı Dannıştay Kanununun 23 ncü 
maddesiyle tâyin ve tesbit olunan bir kaza mer
ciine aidiyeti dolayısiyle içtüzüğün komisyonun 
vazifelerini tâyin eden 53 ncü maddesindeki vazi
fe ciheti nazarı itibara alınmaksızın verildiği an
laşılan 2124 sayılı mezkûr kararın bu kanun ve 
Tüzüğe mugayereti sebebiyle kaldırılmasına itti
fakla karar verilmiştir. Keyfiyet Kamutayın 
yüksek takdir ve tasvibine arzölunur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Erzurum M. V. Igel M. T. 
B. Dülger §. Tol î 

Bu Rapor Kâtibi 
Bolu M. V. Bilecik M. V. 

/. Gülez T. Oran 
Kayseri M. V. Malatya M. V. 
Y. Z. Turgut N. Ocakctoğlu 

Trabzon M. V. Urfa M. V. 
8. E. Alperen C. öncel 

Yozgad M. V. 
T. Karsltoğlu ' 
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S. Sayısı:252 
Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 
6 . 1 . 1 9 5 0 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2696 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4 /34) 

t -ir-/*- - 3 Şubat 1950 
r*s >• -~" ~ fv$$fs$ Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Halen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkan Muavini bulunan Tabip Albay Nec
mi Şar (335 - 9), 1943 ve 1946 yıllarında Yüksek Askerî Şûraca Üsteğmen: Yarbayların bekleme 
sürelerinden birer yıl indirme ypılmasma ve bu indirme sırasında Terfi Kanununun 16. maddesi
ne göre.alınmış bir k?dem zammı varsa bu zammın muhafazasına dair verilmiş olan karardan em
sal vaziyetinde mütalâa ettiği Tabip Albay Hamza Vahit Köken'e tanındığı gibi kendisine de bu 
hakkın* tanınarak Albaylık nasbinin 1943 ten 1942 ye götürülmesini Yüksek Meclisten istemiştir. 

Yüksek Dilekçe Komsyonunca incelenen bu istek yerinde görülmüş ve 6 Haziran 1949 gün 
ve 2696 sayile ittihaz buyurduğu kararda: (Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar'm Askerî Tıbbiye 
Okulunda Hamza Vahit Köken'le aynı sınıfta okumuş olmasına; son imtihan tarihi istisna edi
lirse bütün imtihanlara aynı surette iştirak etmişbulunduğuna, ancak son imtihanlara posta posta 
girilmekte olup sonuncu imtihan olan (Tıp Kanunu) imtihan1 sıralarında Birinci Cihan Harbi mü-
tarkesi sebebiyle İtilâf kuvvetlerinin İstanbul'a asker çıkarması ve Askerî Tıbbiye, talebesinin de 
diğer vatandaşlar gibi Millî hareket ve faaliyetlere katılarak Damat Ferit Hükümetine karşı pro
testo ve nümayişlerde bulunmaları ve bu sırada Askerî Tıp Okulu binasının işgal edilmesi ve bü
tün bu hâdiselerin tabiî bir neticesi olarak - pek az istisna ile - bütün sınıfın Tıp Kanunu imtiha
nına acak 25 Eylül 1335 tarihide girebildikleri anlaşıldığından bu suret1 e ayrı ayrı postalar ha
linde dahi olsa aynı devrede imtihana girerek ikmalsiz muvaffak olanların aynı nasbi almaları 
tabiî ve zaruri iken Tabip Albay Hamza Vahit Köken'le di'ekçi Tabib Albay Necmi Şar'm nes'-
et nasıplarmda bir fark kabul edilmiş olmasında isabet görülemediği ve hemneşetli ûl&n. ve aynı 
tarihte ihtisaslarını yapmış olan ve mütaakıp rütbelerini de daima aynı tarih ve günde a'mış bu
lunan her iki Tabip Albayın hukuki durumlarında bir fark olamayacağından dilekçi Tabip Albay 
Necmi Şar'm; Albaylık nasbinin 30 Ağustos 1942 tarihine götürülmesine ve bundan sonraki nasıp 
işleminin de buna göre düzeltilmesine çoğunlukla karar vermiş bulunmaktadır.) 

Halbuki : 
1. Danıştay Kanununa mütenazır olarak 30 Mayıs 1938 tarihinde kabul Duyurulmuş olan asker

lerin zat işlerine taallûk eden dâva1 arının tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı Kanu
nun 1. maddesi gereğince bu gibi dâvaların mercii tetkik ve rüyeti Askerî Yargıtay dır. Hattâ bu 
kanunun neşrinden evvel Yüksek Meclise yapılmış olan bilcümle müracaatlara ait dosyalann da 
Askerî Yargıtaya intikal ettirilmesi yine bu kanunun âmir hükümleri iktizasındandır. 

Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar da Askerî Yargıtaya 18 Kasım 1948 tarihinde baş vurmuştur. 
Askerî Yargıtay, dosyası üzerinde yaptığı inceleme sonunda müracaatın, hakkında yapılmış olan 
tasarruftan iki yıl üç ay sonra olduğunu görünce mezkûr, 3410 sayılı Kanunun 5. maddesinin sa
rih ve katî mâni hükmü muvacehesinde iddiayı incelemeye kendisini yetkili görmemiş ve süre aşımı 
cihetinden dâvayı reddetmiştir. Bu hüküm bugün kesinleşmiş ve muhkem kaziye halini iktisap.ey
lemiştir. 

Mahkemelerin mukarreratmın her hangi bir suret'e değiştirilip geciktirilemiyeceğine dair olan 
Anayasamızın 54. maddesi muvacehesinde Yargıtayın bu kararının da her hangi bir suretle ihlâl 
edilememesi lâzımgelmektedir. Gerçi Askerî Yargıtayın esasa nüfuz etmediği ve iddianın süre aşı-



mı bakımından reddedildiği Dilekçe Komisyonunun kararında açıklanmamış olmasına rağmen 
dermeyan. edilebilirse de; süre aşımı sebebiyle mahkemelere arzedilecek dâvaların dinlenemiyeeeği 
hakkındaki müdevvenat hem bütün dünya hukukunca kabul edilmiş bir zapuret ve lüzumun ve hem 
de ana kanunlarımızın icabıdır. Aksi halde çok eski yıllara raci olmak üzere çeşitli iddia ve isteklere 
yol açmak fırsatı verileceği ve tornan neticesi olarak da bilhassa idajû tasajmıfta bir istiferfi«l> 
ğa yol açılacağı mütalâa edilmektedir. Bu itibarla Dilekçe Komisyonunun kararında bir mbet i hu
kukiye bulunmadığından. 

2. Zatı iddia; ve hâdiseye gelince : 
Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar'la, Tabip Albay Hamza Vahit Köken filhakika Askerî Tıppiye 

Okulundan ayni sene neşet etmektedir. Fakat neşet ayları ve teğmenliğe nasıp tarihleri bir değildir. 
Bunlardan Hamza Vahit Köken ve bir kısım arkadaş1 arı 1335 senesi ders yılının imtihanlarına usul 
ve nizamı dairesinde ve tâyin edilen günlerde girmişler ve muvaffak olmaları üzerine 14 Ağustos 
1335 tarihinde teğmenliğe nasbedilmişlerdir. 

Halbuki; dilekçi Tabip Albay Necmi Şarla diğer bir kısım arkadaşları o sene Askerî Tıbbi
ye Okulunu ikmal edecek onların Üsteğmen değil Teğmen olarak çıkacakları hakkındaki mu-
karrerata mutavaat etmek istemiyerek protesto mahiyetinde geri kalan imtihanlara m-uayye» 
günlerde girmemişler ve bir hayli nümayişkârane har etleri mütaakip takriben bir buçuk ay 
sonra imtihanlarını ikmal edip 25 Eylül 1335 tarihinde Teğmen olmuşlardır. Bu gecikmenin 
tabiî ve müselsel neticesi olarak Hamza Vahit Köken'le aynı ayda Teğmenliğe nasbedüea ve 
ihtisas kıdemi almamış olan Albaylar 1943 yılında Albaylığa terfi ettirilmişlerdir. 

Dilekçi Albay Necmi Şar gibi hareket etmiş-olmaları sebebiyle 25 Eylül 1335 tarihinde Teğ
menliğe nasbedilen ve ihtisas zammı almamış olanların ise Albaylığa terfileri ancak 1944 yılım
da yapılabilmiştir. 

Dilekçi Tabip Albay Necmi Şar ihtisas yapım? olduğundan dolayı Yüzbaşılıkta bir sene kı
dem zammı almış ve bu zam bütün rütbelerde mahfuz tutularak emsalinden bir sene evvel yani 
1943 yılında Albaylığa yükselmiştir. 

Emsal gösterdiği Tabip Albay Hamza Vahit Köken'in durumu ise buna benzememektedir. O 
da yapmış olduğu ihtisastan dolayı bir sene kıdem almış olduğundan emsalinden bir- sene evvel 
terfi etmesi gerekmektedir. Emsalleri ise 1943 te Albay olduklarına göre Yüksek Askerî Şûra 
Kararının ruh ve maksadına uygun olarak Yarbaylık süresinin dört seneye indirilmesinden d©* 
ğan bu farkın mahfuz tutulması ieabetmiş bu sebeple Albaylık nasbi 1942 ye götürülmüştür. 

Yüksek Dilekçe Komisyonunun Kararma karşı muhalif kalmış olan Yozgad Milletvekili Sayın 
Fahri Akgöl'ün muhalefet şerhinde de tebarüz ettirdiği gibi çoğunlukla çıkan karar emsaline 
nazaran dilekçi Tabip Albay Necmi Şar 'a iki sene kıdem verilmesini sağlıyacak bir mahiyet 
arz etmektedir. Bu ise hak ve mevzuata uygun düşmiyeceğinden ve İstanbul'un itilâf kuvvet
leri tarafından işgal edildiği 16 Mart 1336 tarihinden ence İstanbul Hükümetince müttehaç mu? 
karreratm meşruiyetine ve Profesör ve Dekan Nüzhet Şakir Dirisu'nun Dilekçe Komiiyönu hu
zurunda yaptığı açıklamaya nazaran Neemi Şar la arkadaşlarının son imtihan devresindeki nü-
mayişkâr hareketlerinin Dilekçe Komisyonunun kararında işaret edildiği gibi Millî bir tahassüs 
ve galeyandan değil ancak daha evvelki sene neşetlilerde olduğu gibi üst rütbeden neşet et
meyi sağlamak gayesine matuf olduğu da anlaşıldığından Dilekçe Komisyonunun 6 Ocak 1950 
gün ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yazılı 6 Haziran 1949 gün ve 2696 sayılı Kararın 
İçtüzüğün 57 nci maddesine tevfikan Yüksek Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
H. Çater 

{ S. Says i : 2S8) 



BiMEgr Kmtfcyom »eru 

T.B.M.M. 

msM&$o. No. ıom-w& 
&$$! K. K. N* 444 

Yöjfcse* Başkama 
Dijekçl Stfıhiye Müfettişliğinde Albay Nec-

mi Şar 5 . IV . 1949 tarihlî dilekçesinde, 1335 
neşetli ve mütehassıs tabip olduğunu ve muhtelif 
rütbelere yükselmesinde bir aksaklık olmadan 
30 Ağustos 1943 yılında Albaylığa yükselmiş ol
duğunu ancak sınıf arkadaşlarından ve kendisi 
ile aynı nasıplı olup bütün rütbelere beraber 
yükselen tabip Albay Vahit Köken'in albaylı
ğının 30 Ağustos 1942 yılma alınmış olmasiyle 
aralarında bir yıllık kıdem farkı doğduğunu ve 
bu konuda askerî Yargıtaya açtığı dâvasının da 
reddolunduğundan bahsile bekleme süresinin 
kısaltılmasından doğan bu durumdan kendisi
nin de istifade ettirilmesini dilemiş olmakla, 

Millî Savunma Bakanlığından alman cevabi 
mütalâa ve komisyona celbolunan mümessil ve 
verdiği izahata göre ve sicili üzerinde yapılan 
inceleme sonunda: 

Dilekçinin Askerî Tıbbiye Okulunda Hamza 
Vahit Köken 'le aynı .sınıfta okumuş olduğuna 
(son imtihan istisna edilirse) bütün imtihanlara 
beraber iştirak etmiş bulunduğuna ancak son 
imtihanlara posta posta girilmekte olup sonun
cu Tıp Kanunu imtihanı sırasında Birinci Cihan 
Harbi mütarekesi ile itilâf kuvvetlerinin îstan-
bul'a asker çıkarması ve askerî tıp talebesinin 
ise diğer vatandaşlar gibi Millî Hareket ve fa
aliyetlere katılarak protesto ve nümayişlerde 
bulunmaları sebebiyle Askerî Tıp Okulu bina
sının işgal edilmesi ve bu hâdiselerin tabiî ne
ticesi olarak da pek az istisnası ile bütün, sınıfın 
Tıp Kanunu imtihanına ancak 25 Eylül 1935 do 
başlanabildiği ve bu smıfm normal ikmal imti
hanlarının da Kasım 1335 tarihinde yapılabil
miş olduğu anlaşılmış ve bu suretle ayrı ayrı 
postalar halinde dahi olsa aynı devrede imtiha
na girerek ikmalsiz muvaffak olanların aynı 
nasbi almaları tabiî ve zarurî bulunduğu halde 
müşteki ile sınıf arkacjaşı arasında bir fark ka
bulünde isabet olamıyacağı gibi aynı tarihte ih
tisas ve rütbe almış olan iki tabip albayın hu

kuki durumlarında bir far£ plmadığmdap, ıpfis-, 
tedinin albaylık nasbinin da 30 Ağustos İ942 
tarihine alınmasına ve mütaakrp nasıp işleri
nin de buna göre düzeltilmesin^ çoğunlukla ve 
6 . VI . 1949 tatarihinde karar vermiş olduğu 
görülmektedir. 

2696 sayıyı taşıyan ve Haftalık Karar cetve
linin 6 . 1 . 1950 gün ve 34 sayısında bulunan 
bu karara; Askerî Yargıtaydan geçerek kaziyei 
muhkeme halini almış bir meseleye taallûku ba
kımından Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır tarafından 3 . II . 1950 tarihinde ve süresi 
içerisinde (Kamutayda görüşülmek üzere) itiraz 
edilmiş bulunduğundan bu konudaki dosya yte-
ferrüatiyle komisyonumuzca yeniden ele alınıp 
yapılan inceleme sonunda : 

Dilekçi Necmi Şar filhakika bahsettiği arka
daşı Vahit Köken'le aynı yıl içerisinde Askerî 
Tıp Okulundan neşet etmiş ise de Vahit Kökeji'-
in 1335 ders senesi imtihanlarına usulü ve ni
zamı dairesinde ve tâyin edilen günlerde gire
rek 14 Ağustos 1935 yılında teğmenliğe nasbo-
lunduğu Necmi Şar'in ise bu okulu ikmal ede
cek olanların üsteğmenliğe nasbolunmalarmı 
temin mülâhazası yapılan protesto dolayısiyle 
imtilhanlara vaktinde girmiyerefc bir buçuk ay 
sonra imtihanlarını ikmal ve 25 Eylül 1335 yı
lında teğmen olduğu ve bu gecikmenin tabiî fe 
mftselsel neticesi olarak da arkadaşının aldığı ih
tisas kıdemini alamamış albaylarla 1943 yılında 
albaylığa terfi ettirildiği ve kendisi ile aynı du
rumda olan diğer arkadaşlarının isfe albaylığa ter
filerinin 1944 yılmlda yapıldığı, bu duruma gö
re mumaileyhin aldığı ihtisas zammı dolayısiyle 
bunlardan bir yıl önce terfi etmiş olduğu anla
şılmaktadır. 

Hâdise büny« ve mahiyeti îtfbariyle kaza 
merciince tetkiki gereken mevadflan bulunduğu 
ve nitekim 3410 sayılı Askerî Muhakeme Usulü 
Kanunuma tevfikan dilekçinin açtığı dâva üzeri-

(&-&*«*-: 2«) 



ne Askerî Yargıtayda tetkik ve süre aşanı yö
nünden reddolunarak müstediye ait hakkın su
kut etmiş bulunduğu görülmekle Anayasanın 54 
.ve İçtüzüğün komisyonun vazifelerini tâyin eden 
53 ncü maddesi hükümlerine göre Komisyonca 
ıtettkikma mesağı kanuni bulunmıyan bir mesele 
hakkında verilmiş olan mutarızmbih 2696 sayılı 
karar hakkındaki itirazın kabuliyle Anayasaya 
ve İçtüzük hükümlerine aykırı olan işbu kararın 
kaldırılmasına ittifakla karar verilerek bu ra

por tanzim kılındı ve Kamutayın tasvibine arzo* 
lundu. 
Dilekçe Komis-
yonu Başkanı Y. Sözcü Y. Kâtip Y. 

İçel Ankara Bilecik 
Ş. T ol C. Soydan T. Oran 

Balıkesir Balıkesir Gümüşane 
M. Smiroğlu A, F. îşeri C. Baybura 

Malatya Trabzon Yozgad 
N. Ocakctoğlu 8. E. Alperen Y. Karslıoglu 

( S. Sayım : 2&2 ) 



S.Saytsı:262 
Çanakkale eski Milletvekili Ali Rıza Kıraever'm, Dilekçe Komis
yonunun 22 . XII. 1948 tarihli Haftalık Karar Cetvielindeki 1573 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek

çe Komisyonu raporu (4/13) 

&.1.1949 

;*- A^ Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 22 sayılı ve 22. XI I . 1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelinin 20 nci 
sayfasında yazılı 1573 ve 25 . XI . 1948 günlü Kararın Kamutayda görüşülmesini saygüanm ile 
arzederim. :-J%*|. 

Çanakkale Miüetvekii; 

Dilekçe Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Eâğıtiş No. 8200 - 637i 
DiUkçe Ko. No. 8850 - 5923 

31 . VII , 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Gelidolu'da oturan emekli Kurmay Yarbay 
Kemal Şenkıl Yüksek Başkanlıklarına sunduğu 
15 . X 1948 ve 3 . I . 1951 tarihli dilekçeleri ile: 

İstanbul Valiliğinden aldığı bir yazı üzerine 
ve pasaportla Rodos'a geçtiğini buradaki Türk 
Okulunda ve halk arasında Türk ve Türklük ile 
rejim ve inkılâbımızın yayılmasına çalıştığı bir 
sırada Bursa Heyeti Mahsusasmca tekaütlük 
maaşının kesildiğini ve bu müsmir hizmetlerini 
sezen İtalyan Hükümetinin zoru ile de bir va
purla Suriye'ye teb'jt olunduğunu burada da bu 
asîl memleket hizmetinin tahakkuku için temin 
ettiği mahallî bir hüviyet varakası ile aynı 
yolda çalışmakta iken Türk tâbiiyetinden iskat 
olunduğunu ve ancak sepkeden bu hizmetleri 
bilâhara takdir olunarak 5 . V . 1947 tarih ve 
3/5785 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile iadei 
tâbiiyet eylediğini belirterek 3527 sayılı Af Ka
nunu ile, nispeti eskeriyeleri ve maaşları iade 
olunan birçok emsalleri gibi emekli maaşının 
verilmesi için açtığı idari dâvanın durumları 

itibariyle Anayasaya aykırı bulunan kaza, sıfat 
ve salâhiyetini haiz yargıçlardan teşekkül 
etmiyen keza hak ve adlin tecellisi için 
talebine rağmen kendisini ve gösterdiği şa
hitleri dinlemek lüzumu kanüniyesine dahi 
riayet etmiyen Askerî Yargıtayca redde
dildiğinden şkâyet ederek, iskatı tâbii
yetten dolayı kesilen emekli maaş ve hukukuna 
mütaallik kararın kaldırılarak tekrar 
tâbiiyete alınmasına karar verilmekle bilcüm
le hukukunun avdet etmesi hukuki esasattan 
bulunmasına keza emsali durumda olup da' aynı 
istek için Danıştaya baş vuranların talepleri 
kabul edilmiş bulunmasına rağmen kanun ve ada
lete münafi olarak ittihaz olunan Askerî Yargı
tay kararı ile selbolunan hukukunun Yüksek 
Meclisçe verilmesini dilemiş bulunmaktadır. 

Bu konuda mütalâası sorulan Millî Savunma 
Bakanlığı cevabi yazısında: Mumaileyhin 25 Ey
lül 1339 tarih ve 347 sayılı kanunun birinci mad
desine tevafuk eden harekâtından dolayı Bursa 



Heyeti Mahsusasınca nispeti askeriyenin kesil
diği ve bu kararın 1866 sayılı kararname ile 
onandığı, 

3527 sayılı Kanundan istifade ettirilmek su
retiyle emeklilik hakkının tanınması ve tekrar 
maaş bağlanması için Askerî Yargıtay nezdinde 
açtığı dâvanın 1947/448 ve 1948/283 sayılı ka
rarlarla, vatandaşlıktan iskatı dolayısiyle ve 
1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine göre 
sakıt olan emekli hakkının tâbiiyetten iskat ka
rarının kaldırılması ile avdet edeceğine dair ne 
1683 ve ne de 3527 sayılı kanunlarda hiçbir sa
rahat olmadığından dolayı reddolunarak muh
kem kaziye halini almış bulunduğu, 

Kuvayı Inzibatiyede bulunduğundan dolayı 
maaşının 1 Aralık 1338 tarihinde, 25 Eylül 1339 
tarihli Kanunun birinci maddesi gereğince de 
21 Eylül 1340 tarihinde askerî nispetinin kesil
miş bulunduğu bildirilmektedir. 

Dilekçe Komisyonunca tezekkür olunan bu 
muameleli dosya hakkında: Bu duruma göre bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına 25.XI.1948 
gün ve 1573 sayı ile karar verilmiş bulunduğu 
görülmektedir. 

22 . XII . 1948 gün ve 22 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelinde yazılı olan mezkûr karara, Ka
mutayda görüşülmesi isteğiyle Çanakkale eski 
Milletvekili Ali Rıza Kırsever tarafından ve sü
resi içerisinde itiraz edilmiş bulunulduğundan; 

Mezkûr karara ait dosya ve teferruatı Ko
misyonumuzca yeniden ele alınarak yapılan in
celeme sonunda: 

Dilekçinin esas ve tashihe mütaallik istekleri 
Askerî Yargıtayca her iki cihetten de reddolu
narak bir karara bağlanmış bulunduğundan, 
kaziyei muhkeme halini almış bulunan mezkûr 

ilâmlar muvacehesinde Anayasann 54 ve İçtü
züğün komisyonumuzun vazife ve salâhiyetleri
ni tâyin ve tesbit eden 53 ncü maddesine göre 
vazife noktasından yapılacak bir işlem bulun
maması tabiî ve zaruri olduğundan yerinde ol-
ınıyan itirazın reddi ile mevzuat dairesinde itti
haz olunan 1573 sayılı mezkûr kararda ısrar 
olunmasına üyeden Bingöl Milletvekili Mustafa 
Nuri Okçuoğlu'nun muhalefetine karşıhk 
13 . VI . 1951 tarihinde ve çoğunlukla karar ve
rildiğinden keyfiyet işbu raporumuzla Kamuta
yın Yüksek takdir ve tasviplerine sunuldu. 

Dilekçe Komisyonu Baş. Sözcü 
Erzurum Bursa 

Bahadır Dülger E. Aybar 
Kâtip 

îçel Ankara Balıkesir 
Ş. Tol C. Soydan Ali F. işeri 

Bingöl öümüşane 
Muhalifim Cevdet Baybura 

Muhalefet şerhim aşağıdadır 
M. N. Okçuoğlu 
Kayseri Malatya Trabzon 

Y. Z. Turgut N. Ocakcıoglu S. E. Alper en 

Muhalefet: 
Orta, yerde bir Af Kanunu mevcut olmakla 

beraber müştekinin Türk tabiiyetine alınması
na da karar verilmiş bulunmasına ve Millî 
Savunmanın cevabı ise dahi mesnetsiz olmasına 
göre evvelemirde tetkiatın derinleştirilmesi ve 
Mîllî Savunma Bakanının çağrılarak meselenin 

istiknahı lâzımgeleceği reyindeyim. 
Bingöl 

M. N. Okçuoğlu 

( S. Sayısı : 262 ) 
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S. Sayısı: 263 
Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'in, Dilekçe Komisyo
nunun 16.11 .1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2931 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komis

yonu raporu (4 /24) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Kalana 
Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 tarih ve 37 sayılı karar cetvelinde mevcut İbrahim Ak-

çora hakkında ittihaz edilen 19 . I , 1949 gün ve 2931 sayılı kararının Mecliste müzakeresini 
dilerim. 

Saygılarımla. 16 . III . 1950 
Kocaeli Milletvekili 
îsmaü Rüştü Aksal 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu ^ 31,VII. 1951 

Zat ve Kâğttiş No. 10629 
Dilekçe Ko. No. 9720 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi ibrahim Akçora 2.İTE. 1949 tarihli 
dilekçesi ile, iskânına tahsis edilen gayrimen-
kulden artakalan kısmın borçlanma suretiyle 
adına tahsis ve tescil olunması kararlaştırıldığı 
ve borçlanma bedelini de peşinen Maliye vezne
sine ödemiş olduğu halde mezkûr arazinin be
lediye hududu dahilinde olduğundan bahsile 
işbu muamelenin Maliye Bakanlığı emriyle ve 
Seyhan Defterdarlığınca hükümsüz addedilme
sinden şikâyet etmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda Maliye Bakanlığının alman ceva
bi mütâlâa ve işarında : 

1926 yılında Sazak Köyünde bir ev ve 74 
dekar toprak verilen dilekçiye 1941 yılında 
Toprak Tevzi Komisyonunca bu miktardan 43 
dekarının tefrik ve tahsis olunduğu, ancak bu
nun da tapuya tescil edilmemiş olmasına meb-
ni her nasılsa başkasına verilerek tapuya bağ
landığı anlaşılması üzerine valilikçe 1942 yı
lında 34 dekar toprak verildiği ve bundan baş
ka dilekçi tarafından 1944 yılında încirlikuyu 
mevkiinde 15 dekarlık bir yerin işçal ve imar 

olunarak adına tescil talebinde bulunulmakla 
Sağlık Bakanlığı ile yapılan muhabere sonun
da 9 dekarının istihkakına mahsuben, bakiyesi
nin de borçlanma suretiyle mumaileyh adına 
temlik muamelesine tevessül olunduğu ve borç
lanma bedeli de yatırıldığından muamele te
kemmül safhasına gelmiş iken defterdarlığın 
belediye hudutları dahilinde tahsis yapılamı-
yacağı mütalâası ile temlik ve tescil işlemine 
mütaallik bu muamelenin durdurulduğunun va
liliğe yazıldığı bildirilmiştir. 

İşarı vakıa üzerine komisyonca: iskân Ge
nel Müdürlüğünce tahsis ve borçlanmanın ka
bul edilerek ve borçlanma bedeli de vezneye ya
tırılarak tesciline gidilen bir yer hakkındaki 
muamelenin belediye hudutları dahilinde olması 
mülâhazası ile iptali cihetine gidilemiyeceği gi
bi bağ haline getirilmiş olması bakımından da 
kanuni çerçeve içerisinde cereyan eden mua
melenin ikmal ve dilekçi adına tescili lâzımge-
leceğine 19 . I . 1949 gün ve 2931 sayı ile karar 
verildiği görülmektedir. 



16 . II . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Ka
rar cetvelinde yazılı bulunan mezkûr karara 
Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ta
rafından ve mücerret Mecliste görüşülmesi tale
bini havi 16 . III . 1950 günlü tezkere ile itiraz
da bulunulduğundan bu konudaki dosya ve tefer
ruatı komisyonumuzca yeniden ele alınarak ya
pılan incelemede : 

2510 sayılı İskân Kanuniyle mülkiye âmir
lerine tanınan*bir hakkın istimali suretiyle Sey
han Valiliğince müstedi adına yapılan temlik 
muamelesinin sahibi arazi sıfatiyle Maliye Ba
kanlığınca durdurulmasından doğan ihtilâfın 
mahiyeti itibariyle kaza mercilerince halledil
mesi lâzımgelen mevaddan olduğu meydanda
dır. 

İçtüzüğün Dilekçe Komisyonunun vazife ve 
salâhiyetlerini tesbit eden 53 ncü maddesinin 
hükümleri, halli kaza mercilerine ait meselele
re el koymamayı âmir bulunmakta olduğu hal
de, mevzuubahis ihtilâfta komisyonun vazife 

noktasından reddetmek durumunda olduğu bir 
ihtilâfı ele alması ve dilekçi lehine 2931 numa
ralı bir karara bağlamış olması, İçtüzük hüküm
lerine tamamen aykırı görülmüş ve mezkûr ka
rarın kaldırılması lüzumuna 5.IV.1951 günün
de ittifakla karar verilerek işbu rapor tanzim 
kılınmış ve Kamutayın Yüksek tasvibine arz 

olunmuştur. 

Dilekçe Ko. Bşk. Sözcü Kâtip 
Erzurum Bursa 

Bahadır Dülger R. Aybar 
Afyon Karahisar Balıkesir Bilecik . 

B. Oynaganh M. Emiroğlu Talât Oran 
İmzada 

bulunmadı 
Bingöl Grümüşane Malatya 

Muhalifim Cevdet Baybura A. özbay 
M. N. Okçuoğlu 

Trabzon Urfa Yozgad 
S. E. Alperen C. öncel Y. Karshoğlu 

( S. Sayısı : 263 ) 



S. Sayısı: 265 
Tokad Milletvekili Mustafa özdemir'in, I Numaralı Geçici Dilekçe 
Komisyonunun 2 0 . VII . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1008 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 

I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu raporu (4 /172) 

' ' " ' ' 21. VII. 1951 
Yüksek Başkanlığa 

1 Numaralı Greçici Dilekçe Komisyonunun Haftalık Karar Cetvelinde 28 . V I . 1951 tarih ve 
1008 sayılı kararın reddi tazammun eden hükmü esbabı mueibeden âri olduğundan Kamutayda 
görüşülmesine müsaadelerini arzederim. Saygılarımla. 

Tokad Milletvekili 
Mustafa özdemir 

1 Numaralı Geçici Bilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
1 No. lu Geçici DiUkçe Ko. 30. VII. 1951 

Zat ve Kâğttis. No. 284 
Dilekçe Ko. No. 257 

İlişiği: 4/172 
Yüksek Başkanlığa 

Reşadiye'nin Osmaniye Mahallesinden Ali 
oğlu Cemal Küçük hakkında komisyonumuz
ca ittihaz ve 20 . VI I . 1951 tarihli Haftalık Cet
velle neşredilen 1008 sayılı Karara karşı To
kad Milletvekili Mustafa özdemir tarafından 
müddeti içinde itiraz edilmiş olmakla, keyfi
yet tekrar incelendi. 

Adı geçen Cemal Küçük, komisyonumuza 
ınuhavvel delikçesinde: P. T. T. İdaresi Samsun 
Başmüdürlüğü kadrosunda müstahdem iken 
askerlik hizmetini yapmak üzere 1946 yılında 
silâh altına alındığını ve terhisinden sonra vâ
ki müracaatına binaen Ünye Posta Merkezinde 
bir vazifeye vekâleten tâyin edilmiş ise de 
3 1 . V . 1950 tarihinde işine son verilerek yeri
ne başkasının getirildiğini, halbuki kendisi gi
bi askerden dönmüş müktesep bir hak sahibe
nin tercihan ve asaleten vazifede ipkası gere
keceğini beyanla, mezkûr idarede durumuna 
uygun bir göreve atanmasını ve bu mümkün 
olmadığı takdirde 350 lira zararının bu idare
ye tazmin ettirilmesini istemektedir. 

Ulaştırma Bakanlığının bu husustaki ceva
bi yazısında ise : Dilekçinin 20 lira aylıklı Ala
çam P. T. T. Merkezinde memur adayı iken 
1 . X I I . 1946 tarihinde fiilî askerlik hizmetini 
yapmak üzere görevinden ayrıldığı ve asker
den avdetini mütaakıp vekâleten tâyin edil
miş olduğu yerde asilin işe başlamasiyle de bu 
vekâletin nihayet bulduğu ve 4379 sayılı Ka
nundaki esaslar dairesinde evvelâ asil olanla
rın tâyinleri ikmal edildikten sonra sıraya ve 
ihtiyaca göre müstedi gibi aday memurlara da 
teklif yapılacağı bildirilmektedir. 

Komisyonumuz, her işte olduğu gibi, bu me
selede de vazifeli olup olmadığını tâyin edebil
mek için önce isteğin mahiyetini nazara almayı 
zaruri görmüştür. 

Yukarda tesbit edildiği veçhile bu istek, bin-
ııetice müktesep bir hak iddia eden dilekçi ile 
idare arasındaki hukuki münasebetlerin iadesi 
talebine mütedair olmak hasebiyle evvelemirde 
yine bu idarenin kendi bünyesi içinde usul ve 
mevzuatına tevfikan halledilmesi icabeden hu-



suslardandır. Nitekim Bakanlık, Dilekçi ve em
salinin nasıl bir kanuni muameleye tâbi tutul
duklarını cevabında biletraf izah etmektedir. 
Şayet bu bapta ve bahsi geçen tazminata müta-
allik noktada kaza merciini ilgilendirecek her 
hangi bir vaziyet veya ihtilâf hadis olursa, di
lekçinin en son olarak yalnız bu mercie baş vur
ması gerekmektedir. 

Komisyon, kendi vazife ve salâhiyetini tâyin 
ve tahdit etmiş olan İçtüzüğün 53 ncü madde
siyle telif edemediği bu işe, ancak bu sebep ve 
düşüncelerle bakamamıştır. 

Bu neticeyi, yani vazifesizliği açık ve kesin 
bir ifade ile belirten mezkûr karara, mücerret 
«mufassal gerekçeyi muhtevi değildir» şeklinde 
kuru bir sebeple itiraz edilmesi, yerinde bir mü
dahale olmasa gerektir. 

Binaenaleyh, isabetli olduğunda Yüce Kamu
tayın da ittifak edeceği şüphesiz görülen bu 
kararımıza matuf ve kanuni esas ve mesnetten 
tamamen mahrum bulunan mezkûr itiraz oy 
birliğiyle reddedilmiştir. 

Keyfiyet, yüksek tasvibe sunulmak üzere, 
saygı ile arzolunur. 
1 No. lu. Geçici Dilekçe 

Komisyon Başkanı Bu rapor sözcüsü 
Maraş Konya 

A. Aytemia S. Gürol 
Kâtip 

Kocaeli Ankara Erzincan 
Dr. H. Türkand R. Eren Z. Soylu 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Malatya 
M. Alkin L. Sayman 
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S. Sayısı: 266 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti adına hareket eden Export - İmport Bank arasında akdedi
len 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları 

(1 /121) 

T. C. 
Başbakanlık 19.1.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71 - 1821, 6/179 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına hareket eden 
Export - împort Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 .1.1951 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

İktisadi îş Birliği İdaresi eski idarecisi Paul Hoffman, 26 Mayıs 1950 de Vaşington Büyük 
Elçiliğimize gönderdiği bir mektupta, 1949-1950 Marshall Plânı kredi tahsisatından yeni bir ib
razda bulunabileceğini bildirmiş ve bu husustaki Anlaşma projesini Büyük Elçiliğe sunmuştu. 

Proje, Hükümetimizin ilgili dairelerince uygun görülmesine ve Yüksek Bakanlar Kurulunun 
5 . V n . 1950 gün ve 3/11556 sayılı kararma müsteniden Vaşington 'daki temsilcimiz tarafından 
2 . X . 1950 günü imzalanarak Anlaşma halini iktisap etmiştir. 

Anlaşma gereğince Hükümetimize, 1949-1950 yardım devresi cinde yapacağımız mal ve servis 
mübayaatmda kullanılmak üzere 35, teknik yardımda kullanılmak üzere de, 1 olmak üzere, ceman* 
36 milyon dolarlık bir kredi verilmektedir. fi?***1*?" -

Verilecek bu paralar ECA'ca 3 Nisan 1948 den 30 Haziran 1950 ye kadar memleketimize 
yapılan mal ve hizmet sevkiyatı mukabilinde icra olunan ödemeler bir kül halinde nazara alınarak, 
ilkin şarta muallâk yardım tahsisatımıza, ikinci olarak kredi, üçüncü olarak da hibe tahsisatımıza 
mahsup edilecektir. f*-̂  

Anlaşma ahkâmı gereğince bu tahsisatın 31. XII . 1950 ye kadar kullanılmış olması icabetmekte 
ve bu tarihe kadar kullanılmamış olan kısımlar için bunların istimali maksadiyle ilgili müesseselerle 
müzakere hâlinde bulunulduğunun ECA'ya beyan edilmesi ve bu paraların ilerde kullanılacağı ma
hal ve maksatların ECA'ca tasvip edilmesi lâzımgelmektedir. 

Anlaşmaya merbut bono hükümlerine göre de; faiz taksitleri 30.VI. 1952 de ve resülmal taksit
leri 30 . VI . 1956 da başlıyarak 1983 e kadar devam etmekte olup taksitler, 450 bin dolardan başlamak
ta ve müterakkiyen 880 000 dolara kadar çıkmaktadır. 

İşbu 36 000 000 doların kullanılmıyan miktarı % 10 u geçerse, resülmal taksitlerinde mütenasip 
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bir indirme yapılacaktır. % 10 u geçmezse taksitlerde indirme yapılmıyacak ancak, bu tahsisatın dı
şında daha 16 milyonluk bir hibe yardımına malikolduğumuzdan, bu kullanılmamış bakiyeler işbu İG 
milyon dolara mahsub edilecektir. 

Ana hatları yukarda izah edilmiş olan ve Marshall Plânı çerçevesi içinde Amerika'dan yapaca
ğımız malzeme mubayaası ve teknisiyen ve sair mütahassıslarm celbi hususlarında kullanılmak sure
tiyle iktisadi kalkınmamıza yardım edeceği derkâr bulunan işbu anlaşma her cihetçe iktisadi menfa
atlerimize uygun görülmüş olmakla ekleriyle birlikte onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmış
tır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/121 
Karar No. 25 

. IV . 1951 

•~w» Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti adına hareket 
eden Export - Import Bank arasında 21.X.1950 
tarinde Vaşington'da imzalanan 36 milyon do
larlık Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 16 . T . 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
ile gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkanlıkla
rından Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş 
olmakla Komisyonumuzun 17 . IV . 1951 tarihli 
toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin 
huzuru ile incelendi. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmele^ sonunda 
kanun tasarısının Millî menfaatlerimize uygun 

olduğu neticesine varmış ve tasarıyı aynen 
kabul etmiştir. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri havalesi gere
ğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Başkanlıklarına sunulur. 
Dışişleri Ko. Bşk. 

İzmir 
Vasfı Menteş 

Hatay 
Dr. A. Melek 

İzmir 
Dr. Cemal Tunca 

Muğla 
Nadir Nadi 

İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Samsun 

F. Kesim 
îzmir 

A. Başman 
Kütahya 

Aşım Gündüz 
Trabzon 

Hasan Saka 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/121 

Karar Ni. 24 
Yüksek Başkanlığa 

8 . V . 1951 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devlet-. 
leri Hükümeti adına hareket eden Export - Im
port Bank arasında 27 . X . 1950 tarihinde Va-
şiigton'da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise sunulup Dışişleri Komisyonun
ca da incelenen kanun tasarısı gerekçesi ve 
ilişikleri Hükümet mümessilleriyle birlikte komis

yonumuzca tetkik edilmiş; 36 milyon dolarlık 
bir kredi anlaşmasını tazammun eden tasarının 
memleket menfaatlerine uygun olduğu netice
sine varılarak sözü edilen tasarı aynen kabul 
olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve-

( S. Sayısı : 266 ) 
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rılmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
sunulur. 

Bu Raporda Ticaret Komisyonu Başkanı 
Sözcü 

Balıkesir; 
E. Güreli 

Sözcü Kâtip 
Balıkesir Ankara 
E. Güreli S. Benli 

ile Amasya 
H. Koray 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Kütahya 
A. Kavuncu 

Sivas 
/ / . Yüksel 

Gazianteb 
C. Sm 

Kocaeli 
E. Alican 

C. 

îzmir 
T. Gürerk 

Kütahya 
M. Alkin 

, İMaraş 
R. öksüz 
Trabzon 

Zamangil 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/121 
Karar No. 140 

31 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti adına hareket eden 
Export - împort Bank arasında aktedilen 36 mil
yon dolarlık kredi Anlaşmasının onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan ve Başbakanlığın 19 . I . 1951 tarihli ve 
6/179 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı 
ve ekleri Dışişleri ve Ticaret komisyonları rapor-
lariyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcile
ri hazır oldukları halde görüşüldü. 

Dışişleri ve Ticaret komisyonlarınca aynen 
kabul edilen Hükümet tasarısının gerekçesinde 
izah olunduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına 
hareket eden Export - împort Bank arasında 
imza edilen 36 milyon dolarlık kredi Anlaşması 
ve tatbikatı usul ve kanuna uygun olarak yapıl
mış bulunduğu yapılan inceleme ve alman iza
hattan anlaşılmış olduğundan komisyonumuz ta
sarıyı Hükümetin teklifi veçhile ve oy birliği ile 
aynen kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 

Bursa 
H. Şaman 

Aydın 
E. Menderes 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. 8. Eti 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

C. R. Eyühoğlu 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbas 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Giresun 
M. Şener 
Konya 

R. Birand 
Mardin 

R. Erten Dr. 
Rize 

O. Kavrakoğlu 
Trabzon 

8, F. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Erzincan 
N. Pekcan 

istanbul 
'F. Sayımer 

Konya 
M. Â. Ulgen 
Mardin 
K. Tüakoğlu 

Seyhan 
Dr. S. Barı 

Urfa 
Dr. F. Ergin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti adına hareket eden Ex-
port - tmport Bank arasında akdedilen 36 mil
yon dolarlık kredi anlaşmasının onanmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile, Amerika Birleşik Devletleri adına ha
reket eden Export - tmport Bank arasında, 21 . 
X . 1950 tarihinde Vaşington'da imzalanan 36 
milyon dolarlık kredi Anlaşması ekleri ile bir
likte onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. M ender ts 

Devlet Bakam 

Milli Savunma Bakam 
Refik §. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Yelibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakam 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV*. îyriboz 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 
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A N L A Ş M A 

• • • • • • • ; a . . , 

Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (ki anlaşmada kısaca Türkiye denilecektir) ile. 
Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi olan Export - Import Bank of Washinton (ki 
anlaşmada kısaca Eximbank denilecektir) arasında 21 Ekim 1950 tarihinde akdedilmiş ve o 
tarihte meriyete girmiştir. 

iktisadi iş Birliği idarecisi (ki anlaşmada kısaca İdareci denilecektir) tarafından, 1948 yılı 
muaddel iktisadi iş Birliği Kanunu ahkâmı gereğince, 36 000 000 doları geçmemek ve idareci tara
fından tasvip edilmek şartiyle, eşya mubayaası ve servislerin temininde kullanılmak üzere, Türki
ye'ye kredi tertibinden bir yardım yapılmasına karar verilmiş olduğu Eximbanka bildirilmiş; ve 
bu maksatla İdareci taraf nidan Birleşik Devletler Hazine Nazırı emrine çıkartılan bono (== Promissory 
Note) ile yukarda gösterilen miktar tahsisat Eximbanka verilmiş ve Eximbankın bu krediyi ne 
gibi şartlar altmda açıp tedvir edeceği «Milletlerarası Malî ve Nakdî Meseleler Millî Danışma Kurulu» 
ile müşavereden sonra idareci taraf nidan tesbit edilmiş olup aşağıdaki hususlarda mutabık kalın
mıştır : , ^ 

1. Eximbank bu anlaşma ile, İdareci tarafından vakit vakit tasvip edilecek olan eşya iştirası ve 
servislerin temini hususlarının finansmanında Türkiye'ye yardım maksadiyle bu memleket lehine 
yekûnu 36 000 000 doları ($ otuz altı milyon) geçmiyen bir sıra kredi tesis etmiştir. 

2. Türkiye bu anlaşmanın icra mevkiine konması ile hemzaman olarak esas resülmal olan otus 
altı milyon dolarlık ($36 000 000) veya bu anlaşma ile tesis edilen krediden çekmiş olduğu miktara 
tekabül eden miktarda Eximbank lehine tanzim edilmiş bir bonnyu mezkûr bankaya vermiştir. Bu 
bononun bir kopyası işbu anlaşmaya ilişiktir. (A i§aretli vesika). 

3. Eximbank, açılmış olan bu krediden, idarecinin tesbit edeceği miktar ve zamanlarda, Türkiye 
hesabına tedîyatta bulunacaktır. 

4. Eğer bu Anlaşmanın tarafları, her hangi bir zamanda veya vakit vakit fena iktisadi şart
lar dolayısiyle veya diğer sebeplerle, her hangi bir faiz veya resülmal taksitinin tediyesini tehir 
veya tehiri esbabını temin etmeyi, veya bu taksitlerin* veya bunların her hangi bir kısmının, mu
tabık kalınacak kur üzerinden" Türkiye 'nin mahallî parasiyle tediyesini veya her hangi bir şekil 
ve surette yukarda mezkûr bononun tâdilini müşterek menfaatlerine uygun gördükleri takdirde 
âkıdler, yazı ile yapacakları mütekabil bir Anlaşma ile mevzuubahis geciktirmeyi veya mahallî 
para ile tediyeyi veya diğer tadilâtı yapabilirler. Mahallî para ile tediye için yapılacak her hangi 
bir anlaşma, bu paranın kullanılabileceği yerler hakkında sarahati ihtiva edebilir. 

5. Bu krediden yapılacak ilk ödemeye mütekaddim bir şart olarak: 
a) Anlaşma ve bonuyu imza eden ve bu Anlaşma ile ilgili diğer hususlarda Türkiye'nin tem

silcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâhiyetnamesini; 
b) Türkiye Adalet Bakanı taraf nidan veya Eximbank'ca şayanı kabul başka bir hukuk müşaviri' 

taraf mdan yazılmış ve Türkiye'nin, işbu kredi Anlaşmasının akdine salâhiyet veren Anayasa ve 
kanunların gereğince lüzumlu bütün muameleleri yapmış olduğunu ve krediye mukabil verilmiş 
olan bononun, muhtevi olduğu ahkâm ve şerait dairesinde Türkiye Hükümeti için kanunen mute
ber ve muta bir mükellefiyet teşkil ettiğini Bankaya tatmin eder bir şekilde gösteren bir muta' 
lâaname tevdi edecektir. 

YukardaM hususatı tasdikan, işbu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Export-Irport 
Bank Of Washington taraf nidan, Amerika Birleşik Devletlerinde Washington D. C. şehrinde, yu
karda mezkûr tarihte iki nüsha olarak usulü veçhile imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Export - Import Bank Of Washington adına 
Büyük Elçi Başkan 

Feridun Cemal Erkin Muavin kâtip 
' Edvrard 8. Conger 
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A - Vesikası 

BONO 
Washington D. C. 
27 Ekim 1950 
$ 36 000 000 

» 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ji^Jeşik Amerika Devletlerinin resmî bir müesscıtsi olan, 

Washington'da kâin Eximbank'a veya haleflerine yahut da göstereceği diğer bir mahalle, işbu 
kredinin resülmali olan 36 milyon dolar ($ 36 000 000) veya bu resülmalden işbu bonoya muka
bil kendisine tesviye edilmiş bulunan miktarı, aşağıda gösterilen şekildeki taksitlerle ödemeyi 
ve 30 Haziran 1952 den itibaren ödememiş kalan bakiye için zaman zaman, senede yüzde iki 
buçuk (2 - 1/2 %) i'aiz tediye etmeyi taahhüt eder. Bu faizlerin tediyesi 31 Aralık 1952 de 
başlıyacak ve bu tarihten itibaren altı ayda bir yapılacaktır. 

îşbu bononun resülmali ve buram faizi, Washington D. C. Şehrinde kâin Export - tnıport Bank 
of Washington'un dairei mahsusasına Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni paradiyle öde
necektir, meğer ki, Âkıdler her hangi biı başka ödeme tarzı üzerinde mütekabilen anlaşmış 
olsunlar. 

îşbu bononun resülmali 30 Ha/iran 3 956 da başlamak üzere aşağıda gösterilen nır'Har ve 
tarihlerde altışar aylık taksitlerle ödenecektir. 

Tarih 

30 Haziran 1956 
31 Aralık 1956 
30 Haziran 1957 
31 Aralık 1957 
30 Haziran 1958 
31 Aralık 1958 
30 Haziran 1959 
31 Aralık 1959 
30 Haziran 1960 
31 Aralık 1960 
30 Haziran 1961 
31 Aralık 1961 
30 Haziran 1962 
31 Aralık 1962 
30 Haziran 1963 
31 Aralık 1963 
30 Haziran 1964 
31 Aralık 1964 
30 Haziran 1965 
31 Aralık 1965 
30 Haziran 1966 
31 Aralık 1966 
30 Haziran 1967 
31 Aralık 1967 
30 Haziran 1968 
31 Aralık 1968 
30 Haziran 1969 
31 Aralık 1969 

Miktar 

$ 447 745,96 
453 342,78 
459 009,57 
464 747,19 
470 556,53 
476 438,49 
482 393,97 
488 423,89 
494 529,19 
500 710,80 
506 969,69 
513 306,81 
519 723,15 
526 219,69 
532 797,43 
539 457,40 
546 200,62 
553 028,12 
559 940,98 
566 940,24 
574 026,99 
581 202,33 
588 467,36 
595 823,20 
603 270,99 
610 811,88 
618 447,03 
626 177,61 

Tarih 

30 Haziran 1970 
31 (Aralık 1970 
30 Haziran 1971 
31 Aralık 1971 
30 Haziran 1972 
31 Aralık 1972 
30 Haziran 1973 
31 Aralık 1973 
30 Haziran 1974 
31 Aralık 1974 
30 Haziran 1975 
31 Aralık 1975 
30 Haziran 1976 
31 Aralık 1976 
30 Haziran 1977 
31 Aralık 1977 
30 Haziran 1978 
31 Aralık 1978 
30 Haziran 1979 
31 Aralık 1979 
30 Haziran 1980 
31 Aralık 1980 
30 Haziran 1981 
31 Aralık 1981 
30 Haziran 1982 
31 Aralık 1982 
30 Haziran 1983 
31 Aralık 1983 

Miktar 

$ 634 004,83 
641 929,89 
649 954,02 
658 078,44 
666 304,42 
674 633,23 
683 066,14 
691 604,47 
700 249,53 
709 002,65 
717 865,18 
726 838,49 
735 923,96 
745 123,02 
754 437,06 
763 867,53 
773 415,87 
783 083,57 
792 872,11 
802 783,01 
812 817,80 
822 978,02 
833 265,23 
843 681,06 
854 227,08 
864 904,92 
875 716,23 
886 662,35 
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İşbu krediden Türkiye'nin bilfiil çekmiş olduğu miktar bu bonoda zikredilen miktardan daha 

az olduğu takdirde taksit miktarları üzerinde yukarda gösterilen son tediye tarihinden sonra 
aşağıdaki gibi tashihat yapılacaktır: 

Eğer aradaki fark, bonoda münderiç resülmal yekûnun yüzde onundan (% 10) fazla olursa, 
resülmalin ona tekabül eden taksitlerinde aynı nispette ayarlamalar yapılacaktır; eğer fark, bo
noda mezkûr resülmal yekûnunun yüzde onundan (% 10) az olursa bu ayarlama, resülmalin son 
taksit veya taksitlerinden tarhedilmek suretiyle yapılacaktır. 

Türkiye Hükümeti, faizlerin vacibüttediye olduğu her hangi bir tarihte, bir gûna para cezası 
veya prim tediye etmeksizin bu bononun taallûk ettiği resülmalin hepsini veya bir kısmmı, vâdesi 
gelmeden ödeyebilir, Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resülmal taksitlerinden, vâdeleri 
sırasiyle son taksitten başlamak suretiyle yapılır. 

Bonodaki resülmal veya faiz taksitlerinden her hangi birinin vaktü zamaniyle ve tamam olarak 
ademitediyesi halinde işbu ödenmiyen resülmalin tamamı ile bunun tediye gününe kadar tahakkuk 
eden faizi, bono hâmilinin talebine muhayyer olmak üzere derhal vacibüttediye olacaktır. 

Bu şekilde, vaktü zamaniyle yapılmamış her hangi bir ödemenin derhal yapılmasını istemek husu
sunda bono sahibinin haiz olduğu hiyar hakkını vaktinde istimal etmemesi, hiçbir suretle bu hak
kından feragati demek olmıyacak ve bu hakkını dilediği zaman kullanabilecektir. 

îşbu bono, âkidlerin aralarında akdetmiş oldukları 27 Ekim 1950 tarihli istikraz anlaşması ahkâ
mına tevfikan çıkarılmış olup mezkûr anlaşmanın muhtevi olduğu bütün şartlar ve hükümlere tâbi
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 
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S. Sayısı: ggg 
Ifttaıiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Mukavele
ye ek olarak Berne'de akdedilen mukavelenin onanması hakkında 

kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1 /178) 

T. C. 
Başbakanlık 25. IV. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı . 71 -1957, 6 -1450 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 1933 tarihli Milletlerarası mukaveleye ek olarak 13 Ma
yıs 195p tarihinde Berne'de aktedilen Mukavelenin onanması nakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . IV . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
Demiryolu ile Milletlerarası eşya nakliyatını tanzim etmek maksadiyle ilk defa olarak 1890 

tarihinde muhtelif Avrupa devletlerinin iştirak ettiği bir konferansı mütaakıp Bern'de bir Anlaş
ma akdedilmişti. 

Bu anlaşmada demiryolu ile yapılan eşya nakliyatının, her memleketin kanun ve kanun ve nizamla
rından müstakil olarak, tâbi olacağı müşterek bir hukuki rejim tesbit edilmişti. 

Anlaşmada bilhassa, nakil mukavelesine ait esaslar, demiryolunun müşterek mesuliyetine 
mütedair olmak üzere o zamana kadar demiryolu ile (Usagers) 1er arasında devamlı ihtilâfları 
mucip olan mevzular halledilmiş ve Milletlerarası demiryolu eşya nakliyatının inkişafı" temin edil
miştir. 

Bu anlaşmanın hayatiyetini ve ihtiyaçlara devamlı olarak intibakını sağlamak üzere her beş 
sene sonunda revizyona tâbi tutulması da anlaşmaya ithal edilen bir hükümle tahtı temine alınmıştı. 

Bu hükme istinaden Berne Mukavelesi 1895, 1898, 1906 tarihlerinde tekrar gözden geçirilmiş 
ve birinci Dünya Harbine kadar muvaffakiyetle tatbik edilmiştir. Birinci Dünya Harbi sonunda 
Avrupa'nın siyasi veçhesinde esaslı değişiklikler vukuagelmiş bilhassa âkıd devletlerden bir kısmı 
ortadan kalkmış bâzı âkıd devletler mukaveleden çekilmiş buna mukabil yeni birçok devletler 
teşekkül etmişti. 

Esasen harbi mütaakıp akdedilen sulh konferanslariyle Avrupa 'nın siyasî bünyesi tâyin edilirken de 
miryolu ile Milletlerarası eşya nakliyatı gibi Avrupa memleketleri arasında ticarî mübadelelere vasıta 
dan bu nakliyata ait mukavelenin de gözden geçirilmesi zarureti hâsıl olmuştu. 

Bu maksatla yine Berne'de toplanan Avrupa devletleri mümessilleri 23 Ekim 1924 tarihinde 
yeni bir (demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası mukavele) yani (CİM)' i kabul et
mişlerdir. 

1928 tarihinde yürürlüğe giren bu mukavele, ihtiva ettiği hükümlere uygun olarak 1933 tari-



hinde Roma'da toplanmış olan sonuncu Revizyon Konferansında tekrar gözden geçirilmiş ve halen 
yürürlükte bulunan (Demiryolu ile Eşya Nakliyatına mütaallik Milletlerarası Mukavele (CİM-) 
kabul edilmiştir. Bu mukavele Âkıd Devletler tarafından tasdiki mütaakıp 1938 yılında yürür
lüğe girmiş bulunmaktadır. 

1890 ve 1924 tarihli Konferanslarda Devletimiz temsil edilmemiş ve 1924 tarihli Mukaveleye son
radan iltihak etmiş bulunmaktayız. Bu mukavele 1673 sayılı Kanunla kabul ve tasdik edilmiştir. 

1933 tarihli Revizyon Konferansında Devletimiz temsil edilmiş ve bu mukaveleye âkıd Devlet 
olarak iştirak etmiş bulunmaktayız. 1933 tarihli mukavele 2641 sayılı Kanunla kabul ve tasdik 
edildiğinden halen memleketimizde de yürürlülrtedir. 

1938 tarihinde yürürlüğe giren CİM mukavelesinin 1943 yılnıda yeniden gözden geçirilmesi ica-
bettiği halde adı geçen yılın ikinci Dünya Harbinin en buhranlı bir devresine tesadüf etmesi ve 
Âkıd Devletlerden bir çoğunun birbirleriyle harb hâlinde bulunması dolayısiyle bir konferansın 
toplanması mümkün olmamış ve reviziyon harbin sonuna talik edilmiştir. 

Harbi mütaakıp 1947 yılından itibaren hazırlıklara başlanılmış ve 1950 yılında bir ihzari kon
feransın, 1951 yılında da asıl reviziyon konferansının toplanması kararlaştırılmıştı. 

Âkıd Devletler tarafından ihzari konferansa sunulmak üzere teklifler yapıldığı bir zamanda, 
İtalya ile İsviçre Hükümetleri, aşağıda arzedilen hususların süratle tetkiki maksadiyle fevkalâde 
bir reviziyon konferansı toplanması hususunda İsviçre Hükümetine müracaatta bulunmuşlar ve bu 
müracaat Âkid Devletler tarafından da kabul edildiği için adı geçen fevkalâde reviziyon konferansı 
8 ilâ 13 Mayıs 1950 yılında Bern'de toplanmış ve 13 Mayıs 1950 tarihinde metni ilişik bulunan ek 
mukaveleyi kabul etmiştir. 

n. 
1933 tarihli CİM mukavelesinin 8 zeyli mevcuttur. Bu zeyillerden VII ncisi «eşhasa ait va

gonlarla nakliyata mütaallik nizamname» yi teşkil etmektedir. 
Bu nizamname, eşhasa ait vagonlarla yapılacak nakliyatta, demiryolu ile vagon sahibi ve va

gonun göndericisi arasındaki hukuki münasebetleri tanzim etmekte ve bu nevi vagonların kullanma 
hakkına, nakil şartlarına ve demiryolunun mesuliyetine mütaallik esasları ihtiva etmektedir. 

Vagon imalindeki teknik ilerlemeler, hususi vagonların kullanılmasında görülen geniş ölçüdeki 
inkişaf, bu nizamnamenin sık sık gözden geçirilmesini ve ihtiyaçlara uygun bir hale getirilmesini 
icabettirmektedir. 

Halbuki bu nizamname asıl mukavelenin bir zeyli olduğuna göre, burada yapılaack tadilât ancak 
asıl mukavelenin tadilinde takip edilmesi lâzımge'len usule tâbidir. Normal zamanlarda mukavele
nin tadili ancak beş senede bir kabil olmakta ve bu tadilâtm da yürürlüğe girebilmesi için tasdik for
malitelerine intizaren uzunca bir müddetin geçmesi lâzımgelmektedir. Mevzuubahis nizamname yu
karıda mâruz sebeplerle uzun bir zaman aynen idame, edilemiyeceği için, bunun daha süratle 
ve ihtiyaç hissedilmedikçe tadili için ayrı bir usulün ihdası icabetmektedir. 

Böyle bir usul esasen CİM mukavelesinde mevcuttur. Adı geçen mukavelenin 1 nci zeyli, nakil
leri kayıt ve şartlara bağlı maddelere mütaaljlik esasları ihtiva etmekte ve hususi bir itinayı icap 
eden bu nevi maddelerin tahmil, tahliye, nakil ve ambalaj şartlarını tesbit etmektedir. 

CİM mukavelesinin yazıları, bu mevaddm tâbi olduğu şeraitin sık sık tâdili icabettiğini mütalâa 
ederek, ayrı bir usul ihdas etmek suretiyle bu zeylin kolaylıkla değiştirilmesini sağlamışlardır. 

Bu maksatla mukaveleye ilâve edilen VI ncı bir zeyille (Eksperler Komisyonu) kurulmuştur. 
Bu komisyon I nci zeyilde yapılması icabeden tadilâtı müzakere ve tesbit etmekte ve mukavelenin 
60 ncı maddesinin 3 ncü paragrafında da teyit edildiği üzere mezkûr tadilât muayyen formalite
lerin hitamında yürürlüğe girmektedir. Eşhasa ait vagon nakliyatına mütaallik nizamnamenin de 
kolaylıkla tadili cihetine gidilebilmesi için bu usulden faydalanılmıştır. 

Fevkalâde reviziyon konferansı, müzakereleri mütaakip adı geçen nizamnameyi tesbit ve ica
bında tâdil etmek üzere, bir eksperler komisyonu teşkiline karar vermiş ve komisyonun çalışma 
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tarzı ile teşkilâtını tâyin etmiştir. Nizamnamede yapılması icabeden tadilât, bu komisyonca tesbit 
edilerek muayyen müddetlerin hitamında yürürlüğe girebilecektir. 

III. 

Demiryolu ile milletlerarası eşya nakliyatında bilhassa parça nakliyatında, hususi tipte bâzı 
ambalajlar (Kontener) kullanılmaktadır. 

Kontenerler, bilhassa, haiz oldukları hususi tertibat vasıtasiyle tahmil ve tahliyede, aktarmada 
ve eşyayı göndericinin ikametgâh veya ticarethanesinden alarak alıcının ikametgâh veya ticarethane
sine tesliminde el emeği ve zamandan tasarruf sağlamak suretiyle demiryoluna faydalı ol
maktadır. 

Milletlerarası nakliyatta, kontenerlere mütaallik teknik şartlar, Demiryolları İdareleri arasında 
yapılan anlaşmalarla tesbit edilmiştir. Fakat bu nakliyatın tâbi olacağı müşterek hukuki rejimin 
tâyini için milletlerarası bir mukaveleye ihtiyaç vardır. Halen mer'i bulunan CİM mukavelesinin 
61 nci maddesinin 3 ncü fıkrası bu nevi nakliyata ait şartların tesbiti hususunu âkıd devletler ara
sında akdedilecek hususi anlaşmalara bırakmaktadır. 

Mayıs 1950 tarihinde toplanmış olan fevkalâde reviziyon konferansı kontener nakliyatı için 
milletlerarası bir statü hazırlanması lüzumunu kabul etmiş ve bu statüyü hazırlamak, aynı zaman
da da icabettikçe tadil etmek salâhiyetini haiz ayrı bir (Eksperler Komisyonu) ihdasını' kararlaş
tırmıştır. 

Mevzuubahis statü mukavelenin IX ncu zeylini teşkil edecektir. Bu komisyonun çalışma tarzı 
ile teşkilâtı, eşhas? ait vagonlarla nakliyata dair olan nizamname için kurulmuş bulunan komisı-
yonun teşkilâtına müşabihtir. Her iki eksperler komisyonlarının statüleri bugünkü mukaveleye X 
ncu zeyil olarak ilâve edilecektir. 

Bu komisyonların kuruluşlarını ifade ve teyit etmek üzere asıl mukavelenin 60 nci maddesine 
yeni iki paragraf ilâve edilmekte ve kontener nakliyatına yeni IX ncu zeylin tatbik edileceği husu
sunda 61 nci maddenin 3 ncü paragrafının 5° rakamını teşkil eden ve kontener nakliyatının husu
si anlaşmalarla tanzim edilmesine salâhiyet veren fıkra tayedilmektedir. 

Bundan başka, Cim mukavelesinin VI nci zeylini teşkil eden ve «eksperler komisyonuna müta
allik nizamname» unvanını taşıyan nizamnamenin başlığı, yeni kurulan eksperler komisyonlarına 
dair olan nizamnameden tefrik edebilmek üzere, «I nci lahika eksperler komisyonuna mütaallik ni
zamname» olarak değiştirilmiştir. 

IV. 
Yukarda da arzedildiği veçhile fevkalâde revizyon konferansı neticesinde Cim mukavelesinde 

yapılmış olan tadilât münhasıran usule mütaallik bulunmaktadır. Bu tadilâtın, ehemmiyet ve müs
taceliyeti dolayısiyle, önümüzdeki yıl toplanacak olan asıl reviziyon konferansından evvel karara 
bağlanmasında İtalya ve İsviçre Hükümetlerinin müracaatı âmil olmuştur. 

Cim mukavelesinde yapılan bu tadilâtın memleketimizde de yürürlüğe girebilmesini temin için 
2641 ve 1673 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanmış olan kanun tasarısı birlikte sunulmuştur. 

Demiryolu ile milletlerarası nakliyat merkezî ofisi, bu ek mukavelenin bütün âkıd devletler 
tarafından 1950 yılı sonlarında tasdik edileceğini ve bu itibarla 1951 yılında mezkûr ek mukavele
nin yürürlüğe girebileceğini tahmin etmekte ve tasdik formalitelerinin bir an evvel ikmali husu
sunu âkıd devletler hükümetlerinden rica etmektedir. 

V. 
Hazırlanmış olan ek kanun tasarısında 2 madde olarak, kanunun yürürlük tarihinin Bakanlar 

Kurulu tarafından tesbit olunacağına dair bir hüküm mevcuttur. Revizyon konferanslarında kabul 
edilen mukavelelerin yürürlüğe girebilmeleri için, bunların âkıd devletler tarafından tasdik edil-
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meleri icap etmekte ve tasdik formalitelerinin ikmali için umumiyetle uzunca bir zamanın geçmesi 
lâzımgelmektedir. 

Tasdiknamelerin İsviçre Hükümetine tevdiini mütakıp yürürlük tarihi ayrıca tâyin olunmak
ta ve bu da diplomatik bir konferansı mevzuu olmaktadır. 

Teklif olunan kanun, neşir tarihinden itibaren muteber olmak üzere kabul edildiği takdirde, he
nüz âkıd devletler tarafından yürürlük tarihi tesbit olunmadan memleketimizde yürürlüğe girmek 
mevkiinde olacaktır. 

Böyle bir mahzuru önlemek üzere, yürürlük tarihinin tesbiti Hükümete bırakılmış bulunmak
tadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/178 
Karar No. 34 

7. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 
Milletlerarası Mukaveleye ek olarak Beme'de 
akdedilen Mukavelenin onanması hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 11. IV . 1951 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısı ile gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkan
lıklarından komisyonumuza havale buyurul-
makla, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin huzu-
riyle görüşüldü. 

Bakanlık temsilcisinin izahatım drnliyen 
komisyonumuz, yaptığı görüşmeler sonunda 
kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 

olduğu neticesine varmış, tasarıyı aynen ve oy
birliğiyle ki. bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Dışişleri Ko. 

Başkanı 
izmir 

V*. Menteş 
İzmir 

A. Başman 
Manisa 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
İzmir 

Dr. C. Tunca 

H, S, Tannöver 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Kütahya 

A. Gündüz 
Seyhan 

B, 0, Ank 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/178 
Karar No. 18 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

30 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik Mil- kik edilmiştir. 
letlerarası mukaveleye ek olarak 13 Mayıs 1950 Dışişleri Komisyonunun vardığı neticeye uy-
tarihinde Bern'de akdedilen mukavelenin onan
ması hakkında Bakanlar Kurulunca 11 . IV . 
1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısı Komisyonumuzca tet-

gun olarak işbu mukavelenin Milletlerarası eşya 
nakliyatını tanzim etmek maksadiyle ve müş
terek hukuki bir rejim vaz'etmek düşüncesiyle 
22 milletin katıldığı ve zaman zaman revizyona 
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tâbi tutulan bir mukavele olması ve beynelmilel 
birtakım ihtilâfları halleder mahiyette bulun
ması ve nihayet 1673 ve 2641 sayılı Kanunlarla 
Hükümetimizin evvelce münakit mukavelelere 
iştirak etmiş olması mezkûr 13 Mayıs 1950 ta
rihinde Bern'de fevkalâde olarak toplanan re
vizyon konferansının hazırlamış olduğu ve yal
nız usule mütaallik olan işbu mukavelenin onan
ması ve bu hususta Hükümete yetki verilmesin
de komisyonumuz bir mahzur görmemiş ve Hü
kümetin teklif etmiş olduğu kanun tasarısını 
aynen oy birliğiyle kabul etmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Samsun Konya 
.V. Berkman H. ölçmen 

İmzada bulunamadı 

Katip 
Amasya 
C. Topçu 

Bolu 
Vahit Yöntem 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

Hamdi Bozbağ 

Malatya 
Lûtfi Sayman 

l)mzada bulunamadı 
Sivas 

ibrahim Duygun 

Diyarbakır 
D. Kâmil Tayşi-

Bilecik 
K. M. Kurkut 
Çoruh 
Mecit Bumin 

İstanbul 
F. N. Çamlıbel 

İmzada bulunamadı 
Muğla 

Yavuz Başar 

Tokad 
Fevzi Çubuk 

İmzada bulunamadı 
Tunceli 

H. E. Kulu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 1933 
tarihli Milletlerarası Mukaveleye ek olarak 13 
Mayıs 1950 tarihinde Beme'de akdedilen Muka

velenin onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1673 ve 2641 sayılı kanunlarla 
'kabul edilmiş bulunan (Demiryolu ile eşya nak
liyatına mütaallik Milletlerarası Mukavele) ye 
ek olarak 13 Mayıs 1950 tarihinde Berne'de akde
dilen mukavele onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlük tarihi 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı 

A. Menderes S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

B, Nasühioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. PöUtkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Taran Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

( S. Sayısı : 268 ) 



— 6 — 
DEMİRYOLU İLE EŞYA NAKLİYATINA MÜTAALLİK VE 23 KASIM 1933 TARİHLİ MİL-
LETLERARASI MUKAVELEYE EK OLARAK 13 MAYIS 1950 DE BERNE'DE AKDEDİLEN 

MUKAVELE 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Liçenstayin, Lük-
semburg, Norveç, Holânda, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Türkiye ve Yugoslavya, 

Eşhasa ait vagonlarla nakliyata mütaallik miileterarası nizamnamenin - RIP - süratle gözden 
geçirilmesi lâzımgeldiğini, (CİM'in VII. Zeyli) 

Kontenerlerle yapılan milletlerarası münakalâtta vâki geniş ölçüdeki! inkişafın, bu münakalâtı 
kolaylaştırmaya mahsus ve bu nakliyatın hukuki rejimini, icabında Kontenerlerin memleketler 
arasında seyri için lüzumlu teknik şerati CİM çerçevisi dâhilinde evleviyetle tesbit edecek mil
letlerarası bir nizamname tertibine müsait bulunduğunu, 

Mülâhaza ederek, 8 ilâ 13 Mayıs 1950 de Berne'de toplanmış olan fevkalâde Reviziyon konfe
ransının müzakerelerini mütaakıp 13 Mayıs 1950 tarihinde bir ek mukavele akdini kararlaştırmış
lardır. 

Yukarda mezkûr Âkıd Devletlerin delegasiyonları aşağıdaki kararları vermişlerdir: 

I 

1° CİM 'in 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır: 
§ 4. Eşhasa ait vagonlarla nakliyata mütaallik nizamnameyi (VII. zeyil) ihtiyaçlara intibak et

tirmek maksadiyle bir Eksperler Komisyonu kurulmuş ve bu komisyonun teşkilâtı ile işleyişi işbu 
mukavelenin X. ncu zeylini teşkil eden bir nizamnamede gösterilmiştir. 

Bu komisyonun kararları, iştirak eden Devletler hükümetlerine Merkezî Ofis vasıtasiyle hemen 
tebliğ olunur. Bu kararlar, tebliğ tarihinden itibaren hesap edilmek üzere üç ay zarfında Âkıd 

Devletler hükümetlerinin en az üçte biri tarafından itiraz dermeyan edilmiş olmadıkça, kabul 
edilmiş sayılırlar. 

Kararlar, kabulleri Merkezî Ofis tarafından âkıd Devletler hükümetlerinin ıttılaına arz edildiği ayı 
takip eden üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girerler. 

Merkezî Ofis kararlan tebliğ ederken bu günü bildiri*. 
S. 5. Kontener nakliyatına müteallik Milletlerarası nizamnameyi ihzar ve ihtiyaçlara intibak 

ettirmek maksadiyle (IX. Zeyil) bir eksperler komisyonu kurulmuş ve bu komisyonun teşkilâtı 
ve işlemesi işbu mukavelenin X. un€B zeylini teşkil eden bir nizamnamede gösterilmiştir. Bu ko
misyonun kararları, iştirak eden Devletler hükümetlerine Merkezi Ofis vasıtasiyle hemen tebliğ 
olunur. Bu kararlar, tebliğ tarihinden itibaren hesap edilmek üzere üç ay zarfında âkıd devlet
ler hükümetlerinin en az üçte biri tarafından itiraz dermeyan edilmiş olmadıkça, kabul edilmiş 
sayılırlar. Kararlar, kabulleri Merkezî Ofis tarafından âkıd devletler hükümetlerinin ıttılaına ar-
zedildiği ayı takip eden üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girerler. Merkezî Ofis kararları tebliğ 
ederken bu günü bildirir. 

2° CİM Mukavelesine: 
a) Eşhasa ait vagonlarla nakliyata mahsus eksperler komisyonuna, 
b) Kontenerlere mahsus eksperler komisyonuna, 

mütaallik nizamnameyi ihtiva eden X. uncu bir zeyil ilâve edilmiştir. 
X. Zeyil 

(Madde 60) 

( S-, Sayısı : £68-) 



- T -
Vn nci ve IX ncu zeyillere mahsus eksperleri komisyonları hakkındaki nizamname 

Madde -— 1. 

Bütün âkıd devlerler, eksperler komisyonlarının çalışmalarına iştirak edebilirler; bir devlet 
kendisini diğer bir devlet vasıtasiyle temsil ettirebilir; bununla beraber bir devlet ikiden ziyade 
Devleti temsil edemez. 

Âkid devletler hükümetleri VII ve IX ncu zeyillere nıütaallik teklif ve temennilerini, esbabı 
mueibeli olarak, Demiryolu Nakliyat Merkezi Ofisine büdirirler; Ofis bunları derhal diğer âkıd dev
letlerinin ıttılaına arz eder. İhtiyaç hissedildikçe veya âkıd devletlerden üçte birinin talebi üzerine 
Merkezî Ofis komisyonları toplantıya çağırır. Bütün âkıd devletler iki ay evvel komisyon celselerin
den haberdar -edilir. İhbarda, gündemdeki meseleler katiyetle gösterilmelidir. 

Madde — 3. 

.Âkıd devletlerin üçte biri temsil edildiği zaman komisyonlar muteber olarak teşekkül etmiş sayılır. 

Madde — 4. 

Komisyonlar her içtima devresi için bir başkan ve bir de başkanvekili seçerler. 

Madde — 5. * 

Komisyon kararları temsil edilen devletlerin ekseriyeti ârasiyle alınır. Müsavat halinde teklif red
dedilmiş sayılır. 

Madde — 6. 

Her devlet kendi temsilcilerinin masraflarını deruhte eder. 

Madde —7 . 

Merkezî ofis sekreterlik servisini ve komisyonların muhaberatını deruhte eder. 

Madde — 8. 

Merkezî ofisin müdürü veya, bulunmadığı zaman, müdür vekili istişari reyle içtimalarda hazır bu
lunur. 

Madde — 9. 

Merkezî Ofis, Âkıd Devletlerle mutabık olarak ve istişari reyle: 
a) Âkıd olmıyan devletlerin, 
b) Mütekabiliyet şartiyle, nakliyat mevzuunda sahibi salâhiyet bulunan hükümetlerarası beynel

milel teşkilâtın, 
c) Mütekabiliyet şartı ile, nakliyat ile iştigal eden ve hükümetler arası olmıyan beynelmilel teş

kilâtın mümessillerini, komisyon içtimalarmda hazır mulunmaya davet eder. 

n 
Bugünkü VI ncı zeylin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Birinci Zeyil Eksperler Komisyonuna mütaallik Nizamname». 
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Yukarda 1. Faslın 1° numaralı bendindeki hükümlere tevfikan teşkil edilen eksperler komisyonu 

tarafından kontener nakliyatına mütaallik olarak izhar edilecek olan Milletlerarası nizamname yü
rürlüğe girdiği anda, CİM Mukavelesinin 61 nci maddesinde aşağıdaki tadilât yapılacaktır. 

1. Bu madde aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır.: 
«§ 3. Kontener nakliyatı için IX ncu zeylin hükümleri tatbik edilir. 
2. 3 ve 4 ncü paragrafların numaraları 4 ve 5 olur. 

3. 3 ncü paragrafın 5° nci rakkamı tayedilm iştir. 
4. Bugünkü 3. paragrafın 6 ° nci rakkamı 5 ° rakkam olur. 

IV. 

İşbu mukavele, 23 Kasım 1933 tarihli CİM Mukavelesiyle aynı kıymet ve müddeti haiz ola* 
çaktır. Ek mukavele 31 Ağustos 1950 tarihine kadar CİM Mukavelesine iştirak eden devletlerin 
imzalarına ve bu tarihten sonra da iltihaklarına açık bulunmaktadır. 

îşbu ek mukavele, tasdike sunulacak ve yürürlüğe vazı hususunda filî imkân mevcut olduğunu 
müşahede eden İsviçre Hükümetince ilgili hükümetlere tasdiknamelerin tevdi edilmiş olduğuna 
dair tebligat yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın birinci günü, bunu tasdik etmiş olan devletler 
arasında yürürlüğe girecektir. 

İsviçre Federal Hükümeti, mukaveleye iltihakları ve tasdiknameleri derlemeyi ve tebliğ etmeyi 
deruhte edecektir. 

Yukardaki hususatı teyiden, işbu mukavele, usulüne uygun ve muntazam bulunan salâhiyetleri 
haiz ve aşağıda yazılı murahhaslar tarafından imzalanmıştır. 

Bin dokuz yüz elli senesi Mayıs ayının on üçüncü günü, Berne'de bir nüsha olarak tanzim edilen 
işbu mukavele, İsviçre Konfederasyonu arşivlerine ve aslına uygun birer sureti ds taraflardan her 
birine tevdi edilecektir. 

Avusturya adına 
Belçika » 
Bulgaristan » 
Danimarka » 
İspanya > 
Finlandiya » 
Fransa » 

Yunanistan 
Macaristan 
İtalya 
Liçenstayin 
Lüksemburg 
Norveç 
Holânda 

adına 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

Polonya 
Portekiz 
Romanya 
İsveç 
İsviçre 
Çekoslavakya 
Türkiye 
Yugoslavya 

adına 

••«-
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