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4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1.— Müteveffa ingiltere Kiralı Altın

cı Gcorge'un cenaze merasiminde bulun
mak üzere Londra'ya gideceğinden av
detine kadar kendisine Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Refik Koraltan'm ve
kâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanı 
tezkeresi (3/283)' 

2. — Majeste 
mü münasebetiyle 
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Altıncı George'uıı ölü-

Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tarafından gönderilen taziye 
telgrafından dolayı İngiltere Avam Ka
marası Başkanlığının Büyük Millet Mecli
si üyelerine teşekkür telgrafı 222 

. 3. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey 'in, Sağlık ve Sosyol Yardım Bakan
lığı Kuruluş, ve Memurları Kanununa bâ
zı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (4/221) 222:223 

4. — İstanbul Milletvekili İhsan Al-

Sayfa 
tinerin, İş Kanununun 5518 sayılı Kanun
la değiştirilen 13 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin geri verilmesine dair önergesi (4/222) 223 

5. .— Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'-
m, kiremit fiyatlarının yükselmesi sebebi 
hakkındaki Tarım Bakanlığından sözlü so
ru önergesinin geri verilmesine dair öner- . 
>gesi (4/223) . 223 

5. — Görüşülen işler 223 
1... — Amasya Milletvekili Kemal E-

reıı ye Ankara Milletvekili Salâhattin 
Benli'nin, Gayrimenkule Tecavüzün Def
ine dair kanun teklifi ve İçişleri ve A-
dalet komisyonları raporları (2/191) 223:225 

2. — Akar yakıtlardan alınacak Yol 
Vergisi hakkında kanun tasarısı ve. Geçi
ci Komisyon raporu (1/311) 225 

3. —. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine. dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
ve 4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/332) 245:253 
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4. ~ Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp

çak'ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanma
sından teressüp eden kömür tozlarının 114 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı 
maden kömürü tozlarından sayılması lâzım-
gelip gelmediğine ve aynı maddedeki (ma
den amelesinin menafii umumiyesine hasır 
ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılî 
Kanunun 1 nei maddesine göre kurulmuş 
olan Maden İşçileri Sendikasına matuf 
olup olmadığının yorumlanması hakkında 
önergesi ve Maliye, Çalışma, İçişleri ve Ada
let komisyonları raporları (4/136) 253:255 

6. — Sorular ve cevaplar 225 
•A — Sözlü sorula?- 225 
1. —. Hatay Milletvekili Cavit Yurt-

man'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Refik. Koraltan'm Samandağı il
çesindeki beyanatına dair Adalet Baaknlı-
ğmdan sözlü sorusu (6/538) 225 

'2. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş '-
m, kiremit fiyatlarının yükselmesi sebebi 
hakkında Tarım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/546) 225 j 

3. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'- j 
m, Yozgad'lı Cura Salih'in mirası hakkın
da Adalet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/547) 225 

4. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali-
can 'm, Adapazarı Askerî Bakım Fabrika- . 
sının tevsii maksadiyle 1950 yılında ka
mulaştırılmasına teşebbüs edilen muhtelif 
eşhasa ait araziye takdir edilen kıymet 
arasındaki farka, bu husustaki dâva sa
fahatına ve hakem kurulunun ücretlerine, 
ve çalışmalarına dair Adalet ve Millî Sa
vunma bakanlıklarından olan sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in 
sözlü cevabı (6/556) . 225:230 

.5.—-Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-
rükoğlu'mm, Bayburt ve Kelkit mmtaka-
larmd a bir şeker fabrikası kurulması için 
tetkikler yapılıp yapılmadığına ve bu hu
susta Hükümetin ne düşündüğüne dair 
Ekonomi ve Ticaret, ve İşletmeler bakan
lıklarından olan, sorusuna işletmeler Bakan , 
Vekili ve Çalışma Bakanı Nuri özsan'ın 
sözlü cevabı (6/557) 230:231] 

Sayfa 
6. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-

rükoğlu 'nun, kristal veya toz şekerden 
kesme veya küb şeker imali ile alım ve sa
tımının men'i hakkındaki karar dolayısiyle 
satışı mümkün olmıyan ve fakat ellerinde 
bu nevi şekerlerden kalmış olan esnafın za
rardan vikayesi için bir tedbir alınıp alın
madığına dair Maliye, ve işletmeler bakan
lıklarından olan sorusuna işletmeler Ba
kan Vekili vo Çalışma Bakanı Nuri öz
san'ın sözlü cevabı (6/558) 231:232 

7. *— Erzurum Milletvekili Sabri Er-
duman'ın, mahrumiyet bölgesi il ve ilçeleri 
yollarının 1952 yılı programına alınıp alm-
mıyacağma, yol yapımı programında han
gi esasların göz önünde bulundurulduğu
na, 1951 yılı Bütçesine konulan paradan 
Erzurum ve civar illerini birbirine bağ-
lıyan yollar için yapılan tahsise, Pasinler, 
Hınıs ve Muş Ovası yolunun 1952 yılı 
programına alınmasına ve Karayolları 10 
nen Bölge merkezinin Erzurum'a nakli 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
ııun sözlü cevabı (6/562) ' 232:238 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Ayniyat Talimat
namesinin bugünün ihtiyaçlarına uygun 
•bir şekilde hazırlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü 
cevabı (6/564) . 238:239 

9. — İsparta Milletvekili Kemal Demir-
alay'm, Sümerbank tarafından hangi 
esaslar dâhilinde ve nerelerde finansman şu
beleri açıldığına ve bu meyanda İsparta'da 
da bir şube cumasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna işletmeler Bakanı 
vekili ve Çalışma Bakanı Nuri özsan'ın 
sözlü cevabı (6/565) . 239:240 

10. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
işerinin, merinos teşkilâtının hangi senede 
kurulduğuna, haç ilde tatbik edildiğine, 
Bursa Merinos Fabrikası yıllık yün ve ya
pağı . ihtiyacının yüzde kaçının karşılan
dığına ve Bandırma Merinos Çiftliğine da
ir sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'-
in sözlü cevabı (6/669) : 240:246 
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11. — Kastamonu Milletvekili Hayri 
Tosunoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi bina
sı tesislerine şimdiye kadar sarf edilen para 
miktarına, proje ve keşiflerinin Bayındır
lık Bakanlığının tasdikmdan geçirilip geçi
rilmediğine, inşaat komisyonunun kanun 
muvacehesindeki durum ve salâhiyetlerine, 
Guraba Hastanesi yanında yapılacak kli
nikler ile anfisi için müsabakaya girenler
den kaç tanesinin jüri tarafından mükâ
fatlandın ldığma ve bu inşaatta usulsüz 
sarfiyat yüzünden mesul tutulanlar varsa 

Sayfa i Sayfa 
haklarında ne muamele yapıldığına dâir 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/570) ' - 245 

B — Yazılı sorular 255 
1. — Manisa Milletvekili Adnan Kara-

osmanoğlu'nun, kredi yqlu ile Amerika'
dan getirtileceği ilân olunan 97 ton muh
telif çayır ve mera tohumları bedelinin kaç 
Türk Lirası olduğuna ve bu hususta başka 
bir firmadan teklif alınıp alınmadığına 
dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim ök-
men'in yazılı cevabı (6/566) 255:256 
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1.— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Gündemde bulunan kanun tasarılariyle yo

rum isteminin sorulardan; önce görüşülmesi hak
kındaki önergeler, kabul edildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik ya
pılması ve 4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının kaldırılması hakkındaki Ka
nun tasarısının görüşülmesi, ilgili bakan otu
rumda hazır bulunmadığından, gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı 
bonoların Denizcilik Bankası Tüık Anonim Or
taklığı tarafından yapılacak yenileme muamele
sine dair kanun, kabul edildi. 

Basın Kanununun 36 ncı maddesindeki (Ba

sın yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin, yo
rumuna dair olan Karma Komisyon raporu, red
dedildi. . ..... 

J£onya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilât, ve 
Vazifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının birinci görüşülmesi, bitirildi. < 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum " 
Çokluk olmadığı anlaşıldığından; 
13 . I I . 1952 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

• Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 
' Fikri Apaydın 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Said Bilgiç 

2 . — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tçldiflcr , ' 
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/351) (Büt
çe Komisyonuna); 

2. — Siird Milletvekili Baki Erden'in, Hâ^ 
kimler Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
5457 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/352) (Adalet Komisyonuna); 

Rapor 
3. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Türk Tii-

— 221 
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tün Limitet Ortaklığı ve mülga Kibrit ve Çakmak 
Geçici İşletme İdaresinin 1945 yılı Bilançoları
nın, gönderildiğine dair Başbakanlık tezkereleriy
le Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı 
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunul

duğuna dair, Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesinhesabı 
hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/69, 134, 206, 1/20) (Gündeme). ; 

» ® ^ < 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,06 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sait Bilgiç (İsparta) 

m*m&* 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Müteveffa İngiltere Kiralı Altıncı Ge
orge'un cenaze merasiminde bulunmak üzere 
Londra'ya gideceğinden avdetine kadar kendisi
ne Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Komi
tan 'in vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanı 
tezkeresi (3/283) 

BAŞKAN —- Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müteveffa İngiltere Kiralı Majeste 6 ncı 

Gorge'un cenaze merasiminde bulunmak üzere 
13 Şubat 1952 tarihinde İstanbul'dan Londra'
ya hareketim mukarrerdir. 

Anayasanın 33 ncü maddesi mucibince av
detime kadar Cumhurbaşkanlığına Büyük Mil
let ' Meclisi Başkanı Eefik Koraltan'ın vekâlet 
edeceğini saygılarımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

BAŞKAN — Ittılaınıza arzolunmuştur. 

2. — Majeste Altıncı George'un ölümü müna
sebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığından gönderilen taziye telgrafından dolayı İn-
giltere Avam Kamarası Başkanlığının Büyük-
Miüet Meclisi üyelerine teşekkür mesajı. 

BAŞKAN — Bir telgraf var, okuyoruz. 

Bay Befik Koraltan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Majeste Kıral 6 ncı George'un vefatı müna

sebetiyle göndermiş olduğunuz taziye ,telgrafı 
ziyadesiyle mucibi tahassüs olmuştur. 

ibraz ettikleri alâkadan dolayı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine bütün Avam Ka
marası üyelerinin teşekkürlerinin iblâğını rica 
ederim. 

Telgrafınız bugün Meclis huzurunda okun
muştur. 

William S. Morrison 
Başkan 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair önergesi (4/221) 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 

— m— 
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ve Mcınurlan Kanununa bâzı hükümler eklenme- | 
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı '(1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifimi geri alıyo
rum. 

Gereken işlemin yapılmasına yüksek müsa
adelerinizi saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

4. -— istanbul Milletvekili İhsan Altmel'in, 
îş Kanununun 5518 sayılı Kanımla değiştirilen 
13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifinin geri verilmesine dair öner
gesi (4/222) 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Komisyonunda bulunan 2/332 esas 

sayılı (İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiş
tirilen 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki) kanun teklifimi yeniden tetkik etmek 
üzere geri aldım, gereken işlemin yapılmasına 
müsaade buyurıılmasını saygı ile rica ederim. 

•11 Şubat .1902 
İstanbul Milletvekili 

İhsan Altmel 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

5. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın, ki
remit fiyatlarının yükselmesi sebebi hakkında
ki Tarım Bakanlığından sözlü soru önergesinin 

.1952 O : 1 
geri verilmesine dair önergesi (4/223) 

Yüksek Başkanlığa 
Kiremit fiyatları hakkındaki". Tarım Bakan

lığından istediğim sözlü soru önergemi geri al
dığımı arzederim. 

Yoz'gad Milletvekili 
Faik Erbaş 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
(Bir önerge daha var, okuyoruz: . 

Yüksek Başkanlığa 
iBugünkü gündemin sonundaki birinci defa 

görüşülecek işler kısmındaki kanun tasarıları
nın diğer kısımlardan evvel konuşulmasının oya 
konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Aydın Milletvekili 
Şevki 'Hasırcı 

BAŞKAN -r- Efendim, bu önergeyi yüksek 
oyunuza arzetmeden levvel gündemdeki yeğlik
le görüşülmesine karar verilen işler arasındaki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş.ve 
Memurları Kanun tasarısının öncelikle görüşül
mesi hakkında geçen Birle'şimde karar almış ol
duğunuzu da arzederim. 

ıŞimdi birinci defa görüşülecek işlerin diğer
lerinden evvel görüşülmesi mahiyetinde olan 
öne'rgeyi tasvibinize arzediyorunı. Kabul.buyu
ranlar..., Etmiyenler... Affmızı rica edeceğim, 
tesbit edemedik, önergeyi kabul buyuranlar 
lütfen işaret yersinler... Etmiyenler...' öntet'ge 
kabul edilmiştir efendim. 

Karar veçhile ıgündeme devanı ediyoruz. 

5. 

1. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, Gay-
rimenkule Tecavüzün Define dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) 

BAŞKAN — Malûmu âliniz olduğu veçhile 
birinci maddesi komisyona iade edilmişti. Sözü 
Komisyon sözcüsüne veriyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİT 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, Gayrimenkule 
tecavüzün def'irie dair olan kanunun birinci 
maddesinin müzakeresi sırasında birçok arka
daşlar değişik teklifler ileri sürdüklerinden bun-

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

larm tetkiki için birinci maddenin İçişleri ve 
Adalet komisyonlarına iadesi talep olunmuştur. 

Ancak, Adalet Komisyonu bu mevzuu tekrar 
incelerken yapılan, teklifler üzerinde tevakkuf 
etmiş bâzı hususların kanunun heyeti umumiye-
sine şâmil ve sâri olduğu neticesine varılmıştır. 
Bu sebeple daha etraflı ve durudiraz bir: incele
me yapılabilmesini teminen kanunun tümünü ko
misyonumuza iadesini arz ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tasarının tümünün 
iadesini istiyor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 
YURD AB A YRAK (Zonguldak) — İçişleri Ko-

223 
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misyonu da bu hususta sahibi salâhiyettir, evvelâ 
oraya iadesi lâzımgelir.. 

BAŞKAN — Zâtı âliniz de İçişleri Komisyo
nu adına tasarıyı istiyorsanız kürsüye gelir, is
tersiniz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Devamla) — İçişleri Komisyonu adma 
Avni Yurdabayrak arkadaşımız konuşmak ister
ler. Fakat arzedeyim: Bidayeten İçişleri Komis
yonu tarafından birinci maddeye dair olan tek
lifler tetkik edilmiş, hazırladıkları raporla bir
likte, sıra takip etmek suretiyle tasarı Adalet Ko
misyonuna tevdi olunmuştur. Adalet Komisyonu 
bu teklifleri incelediği sırada bâzı hususatın, ana-
hatlara sirayet etmesi ihtimalini düşünerek, 
ilerde her hangi bir teşevvüşe mâni olmak için, 
tasarıyı kül halinde incelemek zaruretini hisset
miştir. Bu itibarla bütün tasarıyı komisyonumu
za istiyoruz. Sonra İçişleri Komisyonun tetkik 
salâhiyeti de kalmamıştır. Adalet Komisyonunun 
hazırlıyacağı raponr, yeni metin geldikten sonra, 
eğer kendilerinin muhalif bir noktai nazarları 
varsa, tetkik etmek üzere tabiî istiyebilirler ve 
buna. ait mütalâalarını bu kürsüden Yüksek Mec
lise arzedebilirlcr. Benim noktai nazarım; halen 
işe vâziülyed olan Adalet Komisyonudur, ben
deniz de Adalet Komisyonu namına bu tasarıyı 
geri istiyorum. . 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu adına Avni 
Yurdabayrak, buyurun. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 
YURDABAYRAK (Zonguldak) — Muhterem 
Arkadaşlar; geçen defaki müzakereler sırasında 
da arzeylemiştim, Mecliste bir gelenek vardır: 
Rapor üzerinde sonsöz sahibi olan komisyon 
raporun heyeti umumiyesine de sahip olmak
tadır. İçtüzüğün 35 nci maddesinin birinci 
fıkrası sarihtir. 

Bu kanun aşağı yukarı, doğrudan doğ
ruya İçişleri Komisyonunu ilgilendiren, idare 
âmirlerinin salâhiyetlerini tanıyan bir kanun
dur. Adalet Komisyonu kanun tekniği bakı
mından bâzı redaksiyon ve rötuş yapmak salâ
hiyetine sahiptir. Fakat kanun ruh ve mâna 
itibariyle bizim komisyonumuzu ilgilendiren bir 
mevzudur. , 

Diyorlar ki, geri alıyoruz. Arkadaşlar; insaf 
buyurunuz, bir buçtik seneye yaklaştı, beş 
maddelik bir kanunu çıkaramadık. Vatandaşlar 
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J ıstırap içinde. Burada lîeyeti Celilcniz huzu

runda arkadaşlarımız kanunu noksan bulduk-
I larını arzetmişlerdi. Keyfiyet böyle iken Heyeti 

Celilenizin arzusu üzerine 3 defa Adalet Komis
yonuna iade edilmiştir. • 

Müsaade ederseniz maddelere geçelim, He-
} yeti Aliyeniz maddelerdeki noksanlıkları tesbit 

eder. Ondan sonra komisyon alır ve rötuş ya
par tekrar tekrar huzura gelmesin. Bu kanunu 
üç defa Adalet Komisyonu, geri aldı ve aynı şe
kilde huzura getirdi. 

Şimdi, İçişleri Komisyonu adma şunu isti
yorum : İcabeden tadilât birinci maddede ya
pılmış ve bâzı arkadaşlar fikirlerini ona göre 
ayarlamışlardır. Diğer noksanlar varsa 
Heyeti Umumiyenin arzusuna göre mad
delerin görüşülmesi sırasında ikmal edilebi
lir. Vatandaşın ıstırabı devam ediyor, bu ıstı
rabı bir an önce dindirelim. Kaldı ki, bir müd
det sonra bütçe müzakerelerine başlıyacağız. 
Bu kanunu çıkarmadan milletin huzuruna nasıl 
çıkacağız. Adalet Komisyonu müsaade etsin, 
geri almaktan vazgeçsin, şimdi görüşelim. Biz* 
İçişleri Komisyonu olarak bu kanunun müzake
resini istiyoruz. 

Takdir Heyeti Aliycnizindir. 
CELÂL YARDİMCİ (Ağrı) — Arkadaşlar,' 

nizamnamenin sarih hükümleri ve heyeti edi
lenin ittihaz buyurduğu karar muvacehesin
de komisyon tasarının tümünü geri istiyemez, 
Çünkü tümünün görüşülmesine karar veril
miş, maddelere geçilmiştir. Bu itibarla madde
lerin , müzakeresine devam edilecektir. Yalnız 

• maddeler arasında irtibat, tesis etmek, her han
gi bir iltibasa mahal bırakmamak için ileri 
sürülecek mülâhazalarla, sırası geldikçe, onla
ra ait noktai nazarlar dikkate alınmak sure
tiyle komisyona gönderilebilir. Ancak, arzet-
tiğim gibi, tümü hakkında görüşme bittiği 
için şimdi ancak maddelerde - tadilât yapılabi
lir efendim. 

j BAŞKAN —• Adalet Komisyonu sözcüsü.' 
I ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
j ASENA (Balıkesir)"— Efendim, tüzük hüküm

leri sarihtir. Celâl Yardımcı arkadaşımızın, 
zannediyorum, hâdisede bir zühulü mevzuuba-
histir. Biz komisyonda iade edilen birinci mad
denin tetkikatı sırasında, teklifleri aynı zaman
da goz önünde tuttuk ve bu teklifler münde-
ricatma ıttilâ ettikten sonra, kanunun diğer 
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maddelerine, sari olması ' ihtimal dâhilinde bu
lunan bâzı mütalâalar karşısında; kaldık. Bütün 
bu ihtimalleri nazarı itibara alarak, kanuna 
yeknesak bir veçhe verilmesi düşüncesiyle, key
fiyeti komisyona arzettik. Komisyonun verdiği 

•karar üzerine tasarıyı yeni baştan tetkik için 
Meclisten istiyoruz. Varılan neticeyi ben de 
Meclise arzediyorum. Tasarıyı istemekle tüzük 
hükümlerine muhalif bir şey yoktur. Bu ta
lep tüzüğün bütün hükümlerine intibak etmek
tedir. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Tasarının tümünün Adalet Ko
misyonuna iadesini tasvip buyuranlar lütfen 
işaret etsinler . . . Aksini istilzam buyuranlar. . . 

Efendim, bariz şekilde tesbit edilememiş
tir. Adalet Komisyonuna iadesini istiyeler lüt
fen ayağa kalksınlar . . . Aksini iltizam buyu
ranlar lütfen ayağa kalksınlar . . . Tamam 
efendim. Görüşmelere devam edilmesi tasvip 
büyurulmuştur. (Alkışlar) 

Birinci madde komisyondan henüz iade e-
dilmemiştir. Binaenaleyh müzakere edcmiyece-
ğiz, geçiyorum. 

EMRULLAII NUTKU (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Birin, 

ci madde hakkında efendim. 
BAŞKAN — Birinci madde komisyona iade 
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edildi'. Komisyonun nöktai nazarına ıttıla kes-
bedilmedi. Bu itibarla o maddenin diğer mad
delere de sâri vaziyetleri olup olmadığı nok
tasının anlaşılması için bu celsede görüşül
mesine imkân yoktur. Birinci maddenin komis
yondan iadesine intizaren bu maddeyi tehir 
ediyoruz. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 

.2. — Akar yakıtlardan alınacak, Yol Yergi
si hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/311) 

BAŞKAN — Başbakan yardımcısına Söz ve
riyorum. Buyurun. 

DEVLET BAKANI'VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMİST AĞAOĞLü (Manisa) -^Muh
terem arkadaşlar, yüksek mlûm un uzdur ki, bütçe
nin Meclisin umumi heyetinde müzakeresi çok 
yaklaşmış bulunuyor. Maliye Bakanı arkadaşı
mız huzurunuzda bütçenin izahı meselesi ile cid
dî olarak meşgul bulunduğundan içtimalara işti
rak edememek ıstırarında kalmıştır. Şuandamev-
zuubahis kanunun müzakeresinin kendisinin iç
timalara iştirakine kadar talik edilmesini Hükü
met simden istirham ediyor. 

BAŞKAN — İçtüzük de müsait olduğu için 
tasarının görüşülmesi bu mucip sebebe istinaden, 
tehir edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. Sorulardan. başlı
yoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hatay Milletvekili üavit Yurtman'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik 
Koraltan'm Samandağı İlçesindeki beyanatına 
dair Adalet Bakanlığından sözlü sorusu (6/538) 

BAŞKAN — Bakan seyahattedir. Avdetlerine 
intizaren talik ediyoruz : 

2. —. Yozçjad Milletvekili Faik Erbaş'ın, ki
remit fiyatlarının yükselmesi sebebi hakkında 
Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/546) 

BAŞKAN — Soru sahibinin oturum başların
da okunan önergesi üzerine geri verilmişti. 

3.— Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın Yoz-

gad'lı Cura Salih'in mirası hakkında Adalet Ba
kanlığındansözlü sorusu (6/547) 

BAŞKAN — Keza bakanın seyahatte bulun
ması sebebiyle, avdetine intizaren, talik edilmiş
tir. 

£. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, 
Adapazarı Askerî Bakım Fabrikasının tevsii 
maksadiyle 1.950 yılında kamulaştırılmasına teşeb
büs edilen muhtelif eşhasa ait araziye takdir edi
len kıymet arasındaki farka, bu husustaki dâva 
safahatına ve hakem kurulunun ücretlerine ve 
çalışmalarına dair Adalet ve Millî Savunma ba
kanlıklarından olan sorusuna Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü cevabı (6/556) 
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BALKAN — Adalet Bakanına ait olan kısmı 

aynı sebeple avdetlerine intizaren talik ediyoruz. 
• Millî Savunma Bakanı buradalar, cevap vere

cekler mi?. Efendim. 
. MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÖY-
MEN (Bursa) — Arzu edilirse cevaplarım. 

BAŞKAN — Ekrem Aliean buradalar mı ?. 
Efendim. (Burada sesleri). 

Ekrem Bey, Millî Savunma Bakanının şimdi 
cevap vermesini istiyor musunuz, yoksa iki ba
kan bir arada mı cevap versinler?. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Millî Savun
ma Bakanı cevap versin. ' . . . . • 

BAŞKAN — Şu halde soruyu okutuyorum. 

21 . I . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Öaşkanlığma 
Aşağıdaki sorularımın Hükümet adına Millî 

Savunma ve Adalet bakanları tarafından ve sözlü 
olarak cevaplandırılmalarına tavassutunuzu İç
tüzüğün 149 neu maddesi gereğince saygılarımla 
arzederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Ekrem Alicarf 

1. Adapazarı Askerî bakım fabrikasının 
tevsii için 1950 yılında 3387 sayılı Kanun hü
kümlerine dayanılarak kamulaştırılmasına teşeb
büs edilen araziyi, Millî Savunma ve Adalet Ba
kanları bizzat mahallinde görmüş olduklarına 
göre; 

Bu araziden Adapazarı 'nda Papuççular Ma
hallesi, Ulus Caddesi, 79 numarada Mersin Taş-
çıoğlu'na ait 11960 metre kare, yine Adapaza
rı'nda Uzun çarşıda Manifaturacı Ramiz Elgin'e 
ait 11828 metre kare, yine Adapazarı'nda Papuç
çular Mahallesi İzmit Caddesi, 96 numarada 
Mustafaoğlu Hüseyin Saka, Melrnmet kızı Hava 
Saka ve Hüseyinoğlu Abdül Saka ve Mecidiye 
Mahallesi 51 numarada Ahmedoğlu İsmail Taş-
çıoğlu'na ait 28498 metre kare arazi ile Çatalca 
Emniyet Başkomiseri Mehmet Tur'a ait 5847 
metre kare arazi arası nda kıymete tesir edecek 
unsurlar bakımından her hangi bir fark mev
cut mudur? 

2. Böyle bir fark mevcut değilse; başta sayı
lan üç parça arazinin beher metre karesine, Ada
pazarı Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıçlığı Ha
kem; Kurulunca 951/29, 951/30, 951/31 sayılı 
ve 31 . 3 .1951 tarihli kararlarla 700 kuruş kıy
met takdir edilmesine mukabil dördüncü parça 
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arazinin beher metre karesine ayni barış .yargı
cının başkanlığındaki Hakem Kurulunca 
28 . 5 . 1951 gün ve 951/115 sayılı kararla 
175 kuruş kıymet takdir edilmesinin sebebi her 
iki Bakanlıkça kendi teşkilâtları bakımından 
araştırılmış ve esbabının ifası cihetine gidilmiş 
inidir 

3. Giclilmişse hâdisede suçlu görülenler kim
lerdir, haklarında ne muamele icra olunmuştur? 
Mevzuatta ikmali ieabeden cihetler var mıdır, 
varsa ikmali hususunda ne gibi tedbirler alın
mıştır • 

4. Bu konuda daha evvel Millî Savunma 
Bakanlığına tevcih ettiğim yazılı soruya verilen 
cevabın 6 ncı maddesinde «davacıların keşif ma
hallinde evvelden hazırlanmış kimseleri bulun
durduklar] ve kamulaştırılması muhtemel olan 
diğer gayrimenkullerie alâkalı bu şahısların bilir
kişi seçilmiş olduğu ve böylece tertipli bir dâva 
karşısında bırakılan Hazinenin hakem Ijararlari'nı 
temyiz ederek murafaa talebinde bulunduğun
dan» bahsedilmektedir. İtiraf olunan bu tertibi 
hazırlıyanlar ve bu tertibe alet olan kimlerdir? 
Bilirkişileri tesbit etmek mevkiinde olan hakem 
kurullarının, bu kişilerin, dâva mevzuu, davacı 
veya dâvâlılarla alâkalılarının mevcut olup ol
madığını evvelden tesbit etmeleri icabetmez mi? 
Bu vazifelerini yerine getirmemek suretiyle Ha
zineyi bir tertiple karşı karşıya bırakan hakem 
kurullarının ve bu tertibe iştirak eden bilirkişi
lerin mesul olmaları gerekmez mi? 

5. Ayni mevzua dair Adalet Bakanlığına 
tevcih ettiğim yazılı soruma mezkûr Bakanlıkça 
verilen cevabın 4 ncü maddesinin (e) fıkra
sında, işbu dört parça araziye ait hakem kurulu 
kararlarının Yargıtaya intikali üzerine .Yargıtay 
Dördüncü Hukuk Dairesine Bakanlar Kurulu
nun istimlâklerden vaz geçtiğine dair bir kara
rının ibraz olunduğu ve bu suretle hakem kuru
lu kararlarının bozulduğundan bahsolımmakta-
dır .Yukarda bahis mevzuu olan Millî Savun
ma Bakanlığı cevabına göre, tertibe baş vur
mak suretiyle, beher metre, kare araziye yedi li
ra kıymet takdir ettirten üç parça arazi sahip
leri hakkında istimlâkten sarfı nazar olunması 
yerinde bir hareket ise de, dördüncü parça 
arazi sahibi hakkında da aynı muameleye te
vessül edilmesinin sebebi nedir? Arazisi üze
rinde şimdiden tesisler vücuda getirilmiş bulu
nan hüsnüniyet sahibi bu Aratandasın. hukuku-
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nün-himâyesi ]jabıucltf(ijlV||.Uî1Sayuniîna Bakanlığı 
ne gibi tedbirler almıştır? 
-. 6. .Bu dört dâvaya ait hakem kurulu karar
larının. tetkikmdan anlaşılacağı üzere; Millî Sa
vunma Bakanlığının davacıların Hazineye kar
şı (giriştikleri bir tertip' diye vasıflandırdığı 
ilk ftç davaya ait üeşif tek bir günde ve bir, 
iki saat içerisinde1 yapılmıştır. 
:::l ÖBu' keşif "dolayısiyle ve bahse/lunan' tertibe 
alet ihakem ̂ küi'ulunun bizzat verdiği kararlarla, 
arazi bedellerinden maada, davalıdan alınıp dâ-
.yaçılara verilmesi ifade olunan' masraflar şun
lardır : ./••••- •• - r:- • r-[- •...-.-..•••, 

.-.-" ''~z'•;'"' ."••:•:• ' . : ' .:• L i r a K . 

îHakem Kurulu Başkanına mesaisi. ; 
için hâkem ücreti 90O — 
İki adedhakem-kurulu üyelerine ha
kem ücreti : ' •:..'•••';••' " 1 600 ~~ 
Üç aded bilir kişiye ücret ; : : 225 — 
Vekâlet ücreti ""•••'.• ; 5 555 98 
[Posta tebliğ masrafı : ' ." > 9 3 0 

Kâtip ücreti . , -7.., 50 

•Yekûn 8 297. 78 

: Bakanlar 'Kurulu kararı ile istimlâkten sar
fınazar edildiğine göre dördüncü dâvanın 675.11 
liralık..' masraf lan ile birlikte 8 972.89 liralık 
bu masraflar halen Millî'.Savunma Bakanlığı 
tarafından alâkalılara ödenmiş,midir? ödenmiş
se müsebbiplerine tazmin. ettirilmesi hususunda 
her hangi bir'muameleye tevessül olunmuş mu-
th irT ; - ' ; • '" • ' • • • ; ; : • • ; , ' ' ' \ ' ' " ' •••* > • . > • - • • 

- ' 7;' Yükâriki sualde belirtildiği üzere;' ayni 
güri, bir' veya, iki saat içersinde yaptıkları "bir 
keşif dolayısiyle üç kişilik hakem kurulu ken
disine: «2 ;50Q» lira hakem 'ücreti takdir etmiş1 

fmlunmaktadir.: ' . * 5" : • , 
;; 'Adalet" Bakanının evvelce yazılı olarak yap-

tiğim sörııyâ verdiği cevapta; «hakemler tara
fından tâyin edilen hakem ücretlerinin • hizmet
le mütenasip olması, adalet ve nasafet kaidele
rine ; uy gun bulunması lâzımdır. Nitekim^Yar
gıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin bu.-; hususta 
9îXHi^İ95Övgünv: ve 9693/6106 sayılı kararı 
mevcuttur.» denilmektedir. . . : ; ' 
'M-.BÛ düşünce :ye-karar muvacehesinde; 

a) iki saatlik bir tek keşif için hakem he-
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yetinin kendisine Amerikan filim yıİdızlarlnm 
'gazetelerde okuduğumuz^'astronomik kazanç
larına müşabih bir ücret takdir etmesi, hizmet
le mütenasip ve adalöt ve nesafet kaidelerine 
uygun müdür? 
, 'b) Hakem ücretleri hakem kurulları için 

ibir fevkalâde gelir, 'bir piyango ikramiyesi mi
dir, yoksa kendi hizmet ölçülerine ve kendi ka
zanç durumlarına ıgöre ödenen bir tazminat 
mıdır? . 
•' o) Bu hususta takarrür etmiş her han'gi bir 
örf ve teamül var mıdır? Varsa esası nedir? 

ç) ölçüsüz takdirleri iptal ettirmek imkâ* 
nı var mıdır ve bu imkân hâdisemizde kullanıl
mış, midir? . . . 

d) Bu mevzuu takdirî ölçüler dışına çıkar
mak ye kanunların sarih hükümleri ile hallet
mek babında, Bakanlık neden meskût kalmak
ladır?. . . • ' . . . . . . . • • .. '..-"' .:'••..,. : . 

BAŞKAN — Söz Millî Savumna Bakanı-
nındır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Bursa) — Soruda bahis konusu 
plan araziyi ben bizzat mahallinde gidip görme
dim. Bu itibarla bu arazinin yekdiğerine nis
petle bir kıymet farkı arzedip etmediğini tâyin 

, ve takdir etmek mevkiinde değilim. Esasen. ara
ziyi görmek de kıymetini takdir için kâfi gel-

; mez.Bunu yapabilmek için mahallî , rayiçleri de 
bilmek lâzımdır. Bu malûmattan mahrum olarak 
her hangi bir bakanın mahalline gidip kıymet 
takdirine kalkışması, kendisini, isabetli bir hük-

, me vardırmaz. 
Bâzı arazinin 700 kuruş kıymet takdiriyle 

istimlâki cihetine gidildiği .bahis konusudur. 
Bizde mevcut kayıtlar, fahiş kıymetlerle, istim
lâki cihetine gidildiği bildirilen bu arazinin âza
mi 500 kuruş bir kıymetle istimlâki cihetine gi
dildiği merkezindedir. Biz, 500 kuruşu, hakika
ten fahiş gördüğümüz için istimlâkten feragat 
edilmesi kararma vardık. Bu feragat dolayısiy
le, Yargıtaya vâki müraeaatimiz üzerine, Yargı-
tayca tetkika lüzum kalmadığı bey aniyle, Tem
yiz talebi tetkik edilmeksizin, evrak iade edil
miş bulunmaktadır. Davacıların keşif mahal
linde evvelce tertiplendikleri sözü, aynı arazi
de ve aynı yerde bulunan diğer hissedarlar va-
sıtasiyle çok ucuz bedelle Bakanlığa satış • yap-
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maya razı olunduğunu bildiren istida mündere-
eatındân anlaşılmıştır. . 

Bir mahalde bulunan arazinin bir kısmının 
500, bir kısmının da 150 veya 250 kuruşa satı
şının yapılmak istenmesi kendiliğinden gayet 
açık olarak gösteriyor ki, bu âzami 150-200 kuruş 
kıymet arzeden yerleri diğer davacıların gayret
leriyle 500 kuruşa çıkarılmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla' Bakanlığımızın kanaati, istimlâkte 
doğru hareket edilmediği ve menfaat temini için 
bâzı gayretler sarf edilmiş olduğu merkezindedir. 

Bu işte hakem kurulunda Millî Savunma 
Bakanlığını temsil eden Necdet ismindeki zat 
hakkında takibata başlanıldığını geçen defa 
aynı soru sahibi arkadaşımın bir sualine ver
diğim cevapta bildirmiştim. Tahkikat bitmiştir. 
Yalnız, suç varsa, bu suç diğer alâkalılarla bir-
liklikte. işlenmiş ve , Hazineden gayrimeşru yol
larla menfaat istihsali maksadını . takip etmiş 
olmakla müşterek bir suç mahiyeti .arzedeceği 
şüphesizdir. Bu itibarla hakemlerin ve yargıcın
da tahkikata tâbi tututlması, hep birlikte mah-
kemei aidesine verilmeleri lüzum ve birlikte 
muhakeme edilmeleri lâzımgelir. Buna nazaran 
Adalet Bakanlığına yazdığımız tezkereye cevap 
verilinceye kadar biz tahkikatımıza ait delilleri 
,elde. tutmaktayız. Bunların, ceraimi müştere-
keden birisini ihtiyar etmiş olmaları sebebiy
le, birlikte mahkemeye sevkedilmeleri lâzım ve 
gayet tabiîdir. • . . . 

Soru sahibinin, « masraflar tediye edilmiş 
midir, edilmemiş midir? » diye vâki olan ha
kem ücretleri ve dâva masrafları hakkındaki 
sorusuna gelince; şimdiye kadar ihtiyar edilen 
bütün masraflar davacılar tarafından ödenmiş
tir. Bakanlığımız bu.mevzuda 10 para dahi 
sarf etmemiştir. Mahkeme masrafları olarak 
gösterilen masraflar soru sahibinin, izah bu
yurduğu şekilde, ilâma dercedilmiş ise.de bu 
ilâm katiyet kesbetmediğinden dolayı bugün 
Bakanlığımız için vacibüttediye bir mahiyet 
almaktan uzaktır; 

Kıymetleri düşük olan arazinin •"satmalın-' 
masından neden vazgeçildiği meselesine gelince; 
Millî Savunma Bakanlığı, sahiplerinin muvafa
kati ve Bakanlığın da rızasiyle satmalmması 

• mümkün olan arazinin üzerinde tetkikat yap
maktadır. Eğer bu arazi üzerinde yapılan tet
kikat neticesinde ' menkûl ve.mutedil fiyatla 
arazisini Millî Savunma Bakanlığına satmak tek-
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1 lifinde bulunanlar olursa bu teklifi müspet ola

rak karşılamak mümkün olacaktır. 
Bakanlığıma ait sualin cevabı, Ve mâruzâtım 

bundan ibaretir. Bunun dışındaki hususlar ta
mamen Adalet Bakanlığını ilgilendirir. Geldikleri 
zaman kendi bakanlıklarına ait cevâbı arzederler. 

EKREM ALÎCÂN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; evvelâ bu soruya mevzu olan, hâdi
seyi kısaca Yüksek Meclise arzetmek isterim; 
ondan sonra da soruyu niçin Meclise getirdiğimi 
izah edeceğim. 

Adapazarın'da bir Askerî Tamir Atelyesi var
dır. Bu tamir atelyesinin 1950 yılında tevsiine 
ihtiyaç gösterildiğinden bir kısım arazinin satın 
alınmasına karar verilmiştir. Burası aşağı yu
karı 60 bin M2 kadar bir arazidir. Bu arazinin 
sahipleri.4 tapu ile mutasarrıf muhtelif eşhas-, 
tır. Evvelâ fabrika idaresi ve Millî Savunma 
Bakanlığı, bu arazi sahiplerine müracaat etmiş
ler, rızaen bu arazinizi Millî Savunma Bakanlı
ğına satar mısınız demişler.. 

Arazi sahipleri bu müracaata, müspet cevap 
vermişler ve Millî Savunma Bakanlığının bir 
mümessili ile müşterek bir protokol imza edil
miş. ;îmza edilen bu protokolde, muhtelif arazi 
sahiplerinin, arazilerini metre karesini 90-120 
kuruş arasında satmaya razı olmuşlar. Bu su
retle vasati olarak arazinin metre karesinin bir 
liraya rızaen satılmasına muvafakat edilmiş ki, 
60.000 metre kare olduğuna göre, 60 000 liralık 
bir iş. Bu protokolü Millî Savunma Bakanlığı 
mümessili, imza etmiş.. Bu imzadan sonra Anka
ra'ya dönen mümessilin arkasından, satışa rıza 
gösterenlerden birisi Millî Savunma Bakanlığına 
bir telgrafla müracaat etmiş: «Satışa razi de
ğilim, fiyat ucuz tesbit edilmiştir, metre karesi
ne 150 kuruş isterim» demiş. 

Bunun üzerine Bakanlık rızaen bu araziyi 
satın alamıyacağını anlıyarak 3887 sayılı Millî 
Savunma istimlâklerine ait Kanunun tatbiki ica-
bettiğine kanaat getirmiş ye bu kanunu tatbik 
etmiştir. Yani bu kanuna dayanarak bu şahıs
lara ait takriben 60 bin metre kare araziyi istim
lâk etmiş ve bu 3887 sayılı Kanunun icabatmdan 
olarak arazinin, Arazi Vergisi kıymetlerine gö-

ı re tutarı, arazi sahiplerine ödenmek üzere ban
kaya yatırmıştır. . ' 

EMRÜLLAH NUTKU (Erzurum) -r. Hangi 
I tarihte? 
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^ g ^ : , ; ; C p e y a ^ a j ; . ' ^ - r ' : Hâdise 

1950 yılında oluyor ve istimlâk zannederim 1951 
yılma, intikal ediyor, 1951 in ilk aylarında ola
cak. ". ' . " ' . . ' ' 

Bunun üzerine mülk sahipleri yine 3887 sa
yılı. Kanuna ^stinaden tezyidi bedel dâvası ika
nı o eylemeye girişmişlerdir ki hâdisenin üzerin
de durulmayı gerektiren tarafı buradan başlı
yor. 60 bin metre kare olan arazinin takriben 
52 bin veya 53 bin metre karesi üç tapu, ile mu
tasarrıf eşhasa aittir. Bu eşhas bir tek avukat 
tutuyor ve işi bu avukata veriyorlar. 4 ncü şa
hıs, ki onun hakkı da 5 bin küsur metre karc^~"*;' 
o da ikinci bir avukata işi veriyor. 
: Üç şahsı, temsil eden avukatın tahrik ettiği 
dâva neticesinde hâdise 3887 sayılı Kanuna gö
re hakem heyetine intikal ediyor. Hakem He
yeti Başkanı Adapazarı Asliye Hukuk Mahke
mesi yargıçlarından birisidir. 3887 sayılı Kanu
na göre mahallin en kıdemli hâkiminiri hakem 
heyetine başkanlık etmesi lâzımdır. En kıdemli 
hâkim olan Ağır ceza mahkemesi başkanı o sı
rada hasta olduğu için onun yerine asliye mah
kemesi yargıcı hakem heyeti başkanı oluyor. 
Hakem Heyetine Millî Savunma Bakanlığının 
üyesi olarak da daha evvel hâdise yerine, biraz 
evvel bahsettiğim protokolü imza eden ve sayın 
Bakanın Necdet diye burada isminden bahsetti
ği zat gidiyor. Hâdisenin hakemi olarak da Ada
pazarı 'ndan, avukatın hakem heyetine koymayı 
arzu ettiği bir zat gösteriliyor. Bu hakem heye
ti birgün hâdise yerine gidiyor, keşif . yapıyor, 
üç. tane de ehli vukufu yine oraya götürüyorlar. 
90 ile 120 kuruş arasında vaktiyle rıza suretiyle 
topraklarını satmaya razı olan eşhas, o protoko
lün elde bulunmasına ve bu arazinin rayiç kıy
metleri de malûm olmasına rağmen, dâvalar beş 
liradan açılıyor ve ehlivukuf 7 lira kıymet tak-

, dir ediyor. Yani metre kareye davacılar beş lira 
' kıymet talep ediyorlar,' ehli vukuf '7Mira veriyor. 
Aradaki iki lira fark vatanperverlik hissesi.... 
Yâni arazi sahibi vatanperane hareket ediyor ve 
metre karede iki lira Millî Savunma lehine fera
gat ediyor!. Açılan dâva beş liradan olduğu için 
beş liradan fazla ödenemiyor. 

Hakem heyeti diyor ki, ehli vukuf dinledik, 
7 liradan kıymet tesbit edildi, dâvalar beş liradan 

: açıldığı için dâvâlının davacıya bu arazinin be
delini metre karesi beş' liradan ödemesi icabeder. 
Bu suretle 60 bin liralık arazi 260 bin liraya çı-
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kıyor.'(300 bin lira sesleri) Yalnız üç şahsa ait 
olari kısım elli küsur bin olduğu için hakem ku
rulunun tesbit ettiği kıymet yekûnu 260 bin lira 
tutuyor. Ayrıca 1951 yılının 30 Martında bir, iki 
saatlik bir keşif için hakem heyeti başkana 900 
üyelere sekizer yüz liradan. 1 600 lira hakem üc
reti takdir ediyor. Ücret ceman 2 500 lira olu
yor. 

Bu hâdise bu şekli alınca tabiatiyle muhitte 
bir bomba tesiri yapıyor ve hâdise milletvekili sı-
fatiyle bize intikal ediyor. 

< Durumu Sayın Savunma Bakanına anlattık. 
Savunma Bakanı hakikaten gereken ilgiyi gös
terdi ve derhal işi tahkik etti. Hattâ tam bu sı
ralarda Savunma Bakanının yolu da Adapazarı'-
na düşmüştü. Hâdiseyi mahallinde görmedim bu
yurdular. Bildiğime göre bu hâdise, geçen sene 
İzmit'te geçmişti, bakan hâdise mahallinde tet-
kikat yapmıştı. Hâdiseyi mahallinde kendileriyle 
görüştüğü eşhas vaziyeti bilâhara bana anlattı
lar. Nasıl yerinde görmedim buyurdular onu 
bilmiyorum. Belki aramızda bir anlaşmazlık var-

,dır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ KÖY-
MEN (Bursa) — Belediyede oturdum, başka 
yere gitmedim. 

.. EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Bilmiyorum 
belki bana hâdiseyi anlatanlar yanlış aksettir
miş olacaklar. 

Ondan sonra 4 ncü parça arazi için tutulan 
avukat, metre karesine 2 liradan dâva açıyor. 
Karşi taraf onun iki liradan dâva açmasını, za
rarlı görüyor, fakat avukat; ben iki li
radan dâvayı açtım, devam edeceğim, diyor. Bu 
hâdiseyi bize intikal ettiren de ikinci dâvanın 
avukatıdır. * Uzatmıyalım, bunun üzerine yeni 
bir hakem heyeti kuruluyor, bunda da yine aynı 
hâkim, 'fakat hakem heyeti üyeleri ayrı. Millî 
Savunmayı Hazine avukatı, davacıyı da Adapa
zarı'ndân başka bir şahıs temsil ediyor, ma
hallîne gidiyorlar ve keşif yapıyorlar. Bu ke
şiflerinde arazinin metre karesine 175 kuruş 
kıymet takdir ediyorlar. Bu keşif evvelki keşif
ten iki ay sonra yapılıyor. Bu kıymet takdi
riyle diğer dâvalar hep birlikte Temyize in
tikal ediyor. Esanen evvelki hâdise Millî Savun
ma Bakanlığına intikal etmiş bulunuyordu. 
Bu defa iş Maliye Bakanlığının da ıttılaına ar-

| zediliyor..Bunun üzerine Temyizde murafaa 
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taİep ^ediliyor. Hakikaten bu hususta bakan
lığın' göstermiş olduğu hassasiyeti' takdirle kar
cılarım; • Bakanlar Kurulundan karar çıkartilı-
yor ve diyorlar ki : «Buradaki istimlâkten sak 
fmazar ettik.» Bilmiyorum hukükan bu sarfına-
zara salâhiyetleri var mıdır, yok mudur? Ben
ce bu nokta henüz meşkûktür. Temyiz, vâki sar
fınazar üzerine hakem kurulları kararını .ni
yet etmeden bozuyor. ; 

Şimdi burada bir hâdise çıkıyor ki benim, bu 
sorumu Yüksek Meclise getirmemin sebeplerin
den birisidir : .Üç vatandaş var, Savunma Ba
kam evvelce sorduğum yazılı soruya verdiği 

:V. -cevapta, bu üç vatandaşın dâvasında bir tertip 
" :'n\ inevcut olduğunu\ açıkça söylüyor. Mademki 

- bir tertip mevcuttur, biz Hükümet olarak ter
tibin olduğu yere derhal elimizi basmak mec
buriyetindeyiz. «Kullanılan ehlivukuf ileride 
arazisi istimlâk edilecek arazi sahiplerinden se
çilmiş» diyorlar. Şu halde hakem,heyetinin bu 
ehlivukufun seçilmesinde hatası olup olmadığı
nın tahkik ve tesbit edilmesi, eğer bir yolsuz
luk varsa müsebbiplerinin cezalandırılması, lâ
zımdır. Bu hususta, maalesef, Hükümet bir el-' 
koyma vaziyeti göstermiyor. Mademki bir yer
de bir tertip vardı ve 260 bin liralık bir hâdise 
.mevzuubahisti, o tertibe derhâl el konulması 
icabederdi. Sorumu buraya getirmemin bir se
bebi budur. . 

(İkincisi; üç şahsı temsilen açılan dâvadaki 
-tertipten: dördüncüyü ayırmak lâzımdır. Bura
da hüsnüniyet, sahibi bir vatandaşın, hukuku 
mevzuııbahistir. Beş bin metre kare arazi, kıy
meti 10 bin; lira tutmaktadır, zannedersem sa
hibi de pojis mütekaididir. İstimlâkten sarfı
nazar edilmekle beraber arazi fiilen Millî Sa
vunmanın elindedir ye arazinin üzerine mezkûr 
bakanlıkça bâzı tesisler yapılmıştır; Üç I kişi ; 
tertip yaptı diye bu dördüncü vatandaşın hu
kukunun izrar edilmemesi icabederdi. 

Nihayet bu mevzuda bir de hakem ücretleri ? 
meselesi vardır. ' -i.'-.-'. 

'Temyiz karar vermiş, «hizmetle mütenasip , 
olmalı, adalet ye nasafet kaidelerine uygun ol- ' 
malı» demiş, Çok. rica ederim; şuradaki 2 500 [ 
lUralık takdir adalet ve nasaf et kaidelerine uy
gun mudu^ göre hakem- üc
reti yüzde esası üzerinden takdir olunmaktadır. 
Yani hakem heyeti ücreti ne kadar yüksek takdir 

. $derse; hakem ücreti de . o nispette' yükselir. 

Bu işe hakem heyetlerin^,kıymeti yüksek tak
dir yoluna götürür. Bununla plâkalı makam 
ve bakanların meşgul olmaları iktiza ederdi. 
Mademki böyle bir hâdise Önümüzdedir, mev
zuun tatbikatında hatalı cihetler meydandadır. 
İhtiyaçlar, kaideleri, kanunları zaruri kılar. Bi
naenaleyh o zaruretlere göre bize şu tatbikatı 
düzeltecek hükümleri getirmeleri icabeder. Ben
denizin maruzatım bunun içindir ve bu soruyu 
Ibu sebeplerle huzurunuza getirmiş bulunuyo
rum. ' 

BAŞKAN ~- Gündeme devam ediyoruz. 

5. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük-
oğlu'nun, Bayburt ve Kelkit mıntakalannda 
bir şeker, fabrikası kurulması için-tetkikler ya
pılıp yapılmadığına ve bu hususta -Ilükümctin 
ne düşündüğüne, dair> Ekonomi ve Ticaret ve 
İşletmeler bakanlıklarından olan sorusuna İş
letmeler Bakan Vekili ve Çalışma Rakam Nuri 
özsan'ın sözlü cevabı (6/537) 

21 . I . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bayburt ve Kelkit mmtakasında bir şeker 

fabrikası kurulması hususunda tetkikler yapıla
cağı bir hayli zaman evvel gazetelerde ve rad
yoda mevzuubahıs edilmişti. 

Böyle bir tetkikin yapılıp yapılmadığının ve 
yapılmş ise ne gibi bir netice elde edilmiş oldu
ğunun ve hakikaten Hükümetin bu mm t akada 
bir şeker fabrikası kurulması baklanda bir dü
şüncesi bulunup bulunmadığının Ekonomi ve Ti
caret ve İşletmeler bakanları tarafından sözlü 
olarak izahını saygı ile rica ederim. 

Oümüşane Milletvekili 
Kemal Yörükoğlu 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanlığı adına Nuri 
özsan. 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 
BAKAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN Muğla) ^~ 
Muhterem arkadaşlar, Kemal Yörükoğlu arkada
şımızın sorulanna a m cevaplediyorum: '* 

Şeker Şirketi tarafından pâyburt, ^Kelkit ve 
havalisinde 1951 yılında yaptırılmış: olan' i tetld-
kât.sonunda, v : ; .*.'.' •.:'.?• .. ;. ' : 

1. Bu havali râkımınin 1500 den yukarı ol
ması dolayısiyle iklimin sert, pancaririolgunlaş
ması bakımından gerekli "müsait zaman: -'bulun-
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2.' -Zayıf olan toprağın pancar ziraatinc el

verişli olmadığı, 
3. Pancar gibi çok el emeği istiyen bir ne

batı yetiştirmeye kâfi nüfus kesafeti bulun-
madiği, 

4. Diğer mmtakalarda olduğu gibi bir geker 
fabrikasını besliyccek geniş bir sahayı ihtiva 
etmediği, 

5. Şeker fabrikası kurmak için gereken bü
yük ve ağır tesislerin demiryoldan gayri ve
saitle nakli mümkün olmadığından; bu balam
dan da durumun' müsait olmadığı neticesine 
varılmış bu itibarla şimdilik bu havalide şeker 
fabrikası kurulması ve bu işe vatandaşların 
mühim bir sermaye koyması,,._mahallin iktisadi 
şartları bakımından, uygun görülmemektedir. 

KEMAL YöftÜKOĞLU (Gümüşane) ~~ 
Muhterem arkadaşlar; bendenizi bu suali sor
maya sevkeden âmil 476 sayılı ye 1340 tarihli 
Kanunun esbabı mueibesinde Bayburt Ve Kelkit 
mmtakasının, şeker pancarı istihsaline müsait 
olduğunun belirtilmiş olması idi. 

Halbuki ^Muhterem Bakan bu defa 1951 yı
lında yaptırmış oldukları tetkikatta bu mıntaka-
nm şeker pancarı yetiştirmeye müsait olmadğı 

-kararına,varmışlardır. Bu bir ihtisas mesele
sidir, r bu hususta fazla soz söyliyeeek değilim. 
Yalnız; 1340 yılında Bayburt-ve Kelkit'in top
rak ve iklim şartları şeker pacanziraatine- mü
sait, idi delî)5l yılında bu nasıl değişti ve pan
carziraatine elverişli durumda çıktı ve bu. du
rum bir sebep olarak ileri; sürüldü? Bendeniz 
işte bu cihetten tatmin.edilmiş değilim. 

ftüfus kesafeti meselesine gelince; İBayburt 
ve Kelkit hinterlandı oldukça geniştir arkadaş
lar.. Burada hakikaten şeker pancarı ekimine 
müşajt. geniş.arazi vardır. - , 

Diğer taraftan bu mmtakada bir şeker fab
rikası kurulduğu- takdirde Şark bölgesine daha 
kolaylıkla şeker sevketmek mümkün olacaktır. 
Meselâ bugün burada 180 , kuruşa şeker yerdi
ğimiz halde Şark vilâyetlerinde. 250-300 kuruşa 
şeker.yenmektedir. Bunun sebebi, vesaiti nak
liye ücretininrfiyatlara ilavesidir. Eğer bu böl
gede şeker fabrikası açılırsa o muhitteki vatan-

* daşlar da ucuza seter yerler ve aynı zamanda, 
buradaki mâMmünuz olan işsizliğin de önüne 

1 kısmen geçilmişi olur.' Bu itibarla sayın Bakan
dan rica ediyorum, bir daha tetkik ettirsin, ha
kikaten r antabl ise kurulsun' rahtabl' değilse bu 
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hususta fazla ısrar edecek'değilim. Yalnız 'ken
dilerinden ricam 476 sayılı Kanunun mucip -se
beplerini de nazarı dikkate alarak yeniden tet-
kika tâbi tutarlarsa hem memnun oluruz, hem-
de bu bölgedeki vatandaşlar da tatmin edilmiş 
olurlar. 

6. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük-
oğlu'nun, kristal veya toz §ekerden kesme veya 
Iriib şeker imali ile alım ve satımının men'i hak
kındaki karar dolayısiyle satışı mümkün olmı-
yan ve fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kal
mış olan esnafın zarardan vikayesi için bir ted
bir alınıp alınmadığına dair Maliye, ve İşletme
ler bakanlıklarından olan sorusuna İşletmeler Ba-
kanvekili ve Çalışına Bakam Nuri özsan'm söz
lü cevabı (6/558) 

, Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığmn 
Kristal veya toz şekerden kesme"-veya-küb 

şeker imali ve bu suretle imal edilmişi bu 'nevi 
şekerlerin alım ve satımının Bakanlar Kuru
lunca ittihaz buyurulan 846 sayılı kararla ;me-
nedildiği malûmdur. . 

Ancak; satış maksadiyle alıp da. kar ar tari
hinde ellerinde kalmış olan bu nevi şekerlerin 
ncj..-gibi. bir muameleye tâbi tutulacağı keyfiye
tinin mevzuubahis kararda derpiş edilmemesi 
yüzünden,ekseriyetini az sermayeli küçük esnaf 
teşkil eden vatandaşların mutazarrır oldukları 
şüphesizdir.- . ,- :; •'•.'.;• 

Binaenaleyh, vatandaşlarca daha evvelden < 
derpiş edilmesine imkân olmıyan »böyle biri meni 
kararı dolayısiyle bugün-artık satışı mümkün 
olmıyan fakat-ellerinde .. bu nevi şekerlerden 
kalmış olan esnafın zarardan vikayeleri.için her 
-.hangi bir tetbir alınıp alinmadığının alınmış ise 
mahiyetinin, 'alınmamış isesebebinin 'Maliye ve 
İşletmeler.Bakanları tarafından sözlüölarak izah 
bııyrulmasmı saygı ile rica. ederim, z.. . •.,..:• ı 

.••'•' ::•) Gümüşanö • Milletvekili ;ı. 
r r, Kemal Yörüköğlu; >j 

: l 'ÇALİŞMA ;BAKANI' VE' I ^ L I Î T M E ^ E B 
BAKAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla); ~ 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz yalnız İşletme
ler Bakanlığı cephesinden •sorulanır '.arzı.cevap 
edeceğim Maliye . Bakanlığına ait kısma her
halde Maliye Bakani cevap vereceklerdir. 

'•" •'IÇîristal Veytt', töz şekerderı' \lıüsüşi''surette 
kesme veya küb şeker" imaV 'eden şalîislar hak-
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kmda,- valiliklerden, taşra ticaret ve sanayi 
odalarından,, toptancı tüccarlardan alman şi
kâyet üzerine keyfiyet vergi kaçakçılığı ve 
halk sağlığına zararlı olması bakımından,, Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal, Yardım bakanlıkları
na arzolunmuştur. Maliye Bakanlığınca,; istih
sâl olunan 846 sayılı Kararla ellerinde bu gi
bi şeker bulunduranların bunları tasfiye ede
bilmeleri için 20, günlük bir mühlet verilmiş 
ve mühletin hitamından itibaren bunların a-
lım Ve satımı menolunmuştur. Mezkûr koordi
nasyon kararı gereğince, Şeker Şirketi tara
fından da bu şekerlerin mubayaası mümkün 
olmadığından bakanlığımıza vâki müracaatlar, 
Maliye Bakanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN ~ Kemal bey Maliye Bakanlığa 
na ait husus kalmıştır. ; 

, KEMAL YÜRÜKOĞLIJ (Gümkşane) — O 
vakit konuşurum. 

BAŞKAN -—Peki. Soru, Maliye Bakanının 
cevâp vermeleri için gelecek birleşime bırakıl
mıştır. ;. • •'•.:•••>"••• '•• ^ 

'7.— Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'-
tn, mahrumiyet bölgesi il ve ilçeleri yollarının 
1952yılı programına alınıp alınmıyucağına, yol 
yapımı programınca hangi esasların göz önünde 
bulundurulduğuna, 1951 yılı Bütçesine konulan 
paradan Erzurum ve civar illerini birbirine bağ-

•{liyan yollar için yapılan tahsise, Pasinler, Hı
nıs ve Muş Ovası yolunun 1952 yılı programına 
alınmasına ve Karayolları 10 ncu Bölge Merkezi
nin'Erzurum'a nakli hakkında ne düşünüldüğü
ne 'dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemnl 

ı Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/562) .•.,«,. 

,. BAŞKA^N —-Sözlü soruyu okutuyorum. 

T. B M . Meclisi Yüksek Başkanlığına 
..:.'. 1. — Yurdun ücra köşeleri ve mahrumiyet 
bölgesi, memurlar için ' menfa telâkki edilen 
Hava, Beniz, Demir ve Karayollarından tama
men mahrum bulunan il ve ilçelerin yolları
nın yapımı 1952 yılı yol programına konulacak 
mı? '. •;..•;•:. 

2.—• Yol yapımında merkeziyet esası ve as
falt prensibi 1952 yılı Bayındırlık programın
da yine ön plânda yer alacak ,mı? Yoksa yolsuz 
çevrelerden başlamak şartiyle toprak hafriya
tı ve stablize yapımını esas tutarak mı progra-
»unıza tahakkuk ettireceksiniz?. 

>İ9Ö2 -'• ,,6"-İ i 
. / ,3. •: — BaymdırJıjy ÇBaJîrt büt

çesine konulmuş paradan Erzurum ve civar 
illerini birbirine bağlıyan yollar için ne mik
tar: para tahsis edilmiştir? Ne; miktar hangi 
yolların yapımında kullanılmış bu para ile ne 
kadar yeni yol yapılmıştır? Artan para varsa ne 
kadardır? Niçin yılı içinde sarf edilmemiştir? 

4, Devlet yolu bulunan 1950 yılında istikşafı 
bakanlığınız - tarafındanv yapılmış Pasinler, Hı
nıs, Muş arası yolunun 1952 yılı programına alm

aması bir zaruret arzetmektedir. Çferek Millî Sa
vunmaca gerekse bu yola civar bulunan il ve 

- dlcelerin bol mahsullerinin' Erzürumia kavuşturul
ması bakımından önemli olmakla beraber kesif 
nüfuslu sahillerden ilınıs ve Muş ovasında yer
leşmek için goçlSrin ' nakliyatı, bakımından da 
önemlidir. Arzedilen mazeretlere binaen bu yo
lun 1952 yılı programına alııjmasi' hakkında dü-" 
"sjihceniz nedir? İ > 

'2 5. Karayolları onuncu bölge personel, maki
ne ve makine parçaları itibariyle karayolları böl
gelerinin en fakiri olduğu görülmüştür. İÖ52 yı
lında bu bölgenin takviyesini düşünüyor mu
sunuz? ' i '••'•••'? ' 

% 6. Onuncu bölgenin adı karayolları olduğu
na, merkezi deniz kenarında vaktiyle her hangi 
bir tesirle kurulmuş ise de malzemenin İskende
run'dan Erzurum'a oradan bölge merkezi Trab
zon'a, Trabzon'dan tekrar geriye Karaköşc, Yan'a 
ve diğer illere gitriıesi zaman ve maddiyat bakı • 
mındari çok zararlıdır. Ağrı, Kars, ' Çoruh, Rize 
ve Gümüşane ortası bulunan trenle vasıtaların 
kolayca İskenderun ambarından gelen malzeme 
ve diğer yedek parçaların kısa bir zamanda pro
jelere yetiştirilmesi bakımından Erzurum'un ta
biî bir merkez olduğu bir- hakikattir. Onuncu 
bölgenin Erzurum 'a nakli hakkında kararınız 
iıedir? ." " __" /• : i . *'; ^ 
'V 7. Yukarda maddeler halinde arzettiğim so
ruların Bayındırlık Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arzederim. 

Saygılarımla. ~ 
' ' Erzurum Milletvekili. 

Satiri Erduman 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOöLU, (Eskişehir) — Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman arkadaşımın suallerine arzı cevap 
ediyorum: , ; . ^ 

"; 1, - Dtvlet yolları .^şebekesi, kanunu, gereğin-
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c«,di niörkezlerirîi;dömir;Jdeıiiz ve'lıava istasyon
larını yekdiğerine bağlıyan yolların vücuda ge
tirdiği bir şebekedir. Bu şebeke üzerinde bulun-, 
miyarı ilçelerin yolları, il yolları ağma dâhil olup, 
mevcut, mevzuata göre bunların tahakkuku il özel , 
idaresine aittir. '%.'•• 

Devlet yolları şebekesi ise muayyen bir prog
rama raptedilerek sene be sene inşa edilmekte 
olduğuna göre mevzuubahis bölgelerdeki yolların 
da bir kısmı 1952 senesi programına ithal edil
miş bulunmaktadır. 1«> 

2. Devlet yolları programlarının tanzim ve 
inşasında merkeziyet esası diye bir şey mevcut 
değildir, programlarımızın,'tanzim ve tatbikmda 
bölge ihtiyaçları göz önünde tutulmakta ve bölge 
müdürlerinin de mütalâaları alınmaktadır. Nite
kim bu maksatla daha 15 gün evvel bölge mü
dürleri Ankara'da toplanmışlardır. 

Asfalt işlerine gelince : Mevcut yollarımızın 
üzerinden geçen nakil vasıtalarının her an emni
yet ve kolaylıkla geçmelerini temin için bunların 
iyi bir halde muhafazalarına lüzum ve zaruret 
vardır. Yol üzerinden geçen trafik çoğaldıkça 
yolların stablize olarak muhafazası için çok fazla 
bakım masrafı icabetmekte ve hattâ stablize ola
rak muhafazası imkânsız bir hale gelmektedir. 

• îg'te bu kabîl yolların bakım masraflarını 
azaltmak ve üstünden geçen vesaite emniyetle 
geçit sağlamak için asfalt yapılması mecburi
yeti hâsıl olmaktadır. Bu çeşit yollar üzerin
den ıgeçen nakil vasıtaları miktarı nazara alı
narak yapılan bir programa göre' asfaltlanmak
tadır. ^ 

Üçüncü sualin cevabını arzediyorum : 1951 
.pro'gramında Erzurum - İspir - Rize yoluna 980 
bin lira tahsis edilmiş ve bu ödeneklerin tama
mı sarf edilmiştir. 

'Erzurum - Çoruh yoluna da 800 bin lira öde
nek ayrılmış ve bunların tamamı sarf olunmuş
tur. •*'-

Erzurum - Erzincan yoluna 90 bin lira öde
nek ayrılmış ve bunun tamamı harcanmıştır. 

Bunlardan başka Erzurum Vilâyeti dâhilin
de Erzurum - Gümüşane', Erzurum - Ağrı, Er
zurum - Erzincan, Horasan . Kars, Hasanka-
le - Muş yolları bakım altına alınmış ve bu yol
ların Erzurum İli içindeki kısımları için 272 000 
lira ödenek ayrılarak tamamı harcanmıştır. 

Dördüncü sualin cevabını arzediyorum. Dev-

.1052 O M 
I let yolları şebekesine dâlhil 24 bin kilometrelik 

yolun tahakkuku için 1,5 milyar liraya ihtiyâç 
vardır. Pek tdbiîdiı ki, bu ödeneğin temin vf 
sarfı kısa bir zamanda mümkün olabilecek 'bir 
mevzu değildir. Bu sebepledir ki Devlet yolla
rı inşaatı bir programa raptedilmiş (bulunmak
ta ve bu yollarıımız ehemmiyet dereceleri ile 
ödenek durumlarına göre p eyderp ey tah akku k 
ettirilmektedir. 

Ancak şu cefceti de tebarüz ettirmek isterlin 
ki, ana istikâmetlerde muhtelif kesimlerde in
şasına başlanmış olan yolların bir mütemadiye! 

. arzetmesi bakımından başlanmış olan kısımla
rın devamı senelik pro'gramîarın tertip ve tan
ziminde ön plânda 'göz Önünde tutulmaktadır.' 
'Bu esbabı mueiıbeye istinaden 1952 senesi prog
ramında Hınıs - (Muş yoluna yer vermek imkiıiiı 
bulunamamıştır. 

Beşinci sualin cevabını arzJediyorum. Eli
mizde bulunan yol makineleri iş hacmma göre 
bölgelere tevzi edilmiş bulunmaktadır. Elimiz
de mevcut 272 greyderin 25 i, 52 ekskavatörün 
5 i, 145 traktörün 16 sı '2)4 konkosörün 2 Si, 96 
kompresörün 11 i v6 1126 kamyonun 116 sı Yol
lar Onuncu Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiş
tir. On aded bölgemiz olduğuna göre, makine
lerin 1/10 undan fazlasının bu bölgeye verilmiş 
olduğu görülmektedir. Yeniden satınalinacâk 
veya Amerikan yardımından sağlanacak maki
nelerden bu bölgeye makine tahsisi yapılacakt|r. 

- Teknik personel ve yedek parça bakımından 
bütün bölgelerde aynı zorluklar ile karşılaşıl
mıştır. 1952 yılı için. yedek parça müşkülâtıiü 
'halletmiş bulunmaktayız.' Amerikan yardımın
dan son zamanda yurdumuza gelen 1,5 milyon 
dolarlık yedek parçaya ilâveten önümüzdeki yıl 
bütçesinde yedek parça için ıgerekli ödenek ay
rılmış ve dövizi de, temin olunmuştur. Teknik 
personel ihtiyacını karşılıyacak tedbirlere de te
vessül etmiş bulunmaktayız. ' • 

j . !6. . Onuncu bölge merkezinin Trabzon veya 
-Erzurum' olması bakımından/tetkikler yapmak
tayız. Tetkiklerimiz tamamlanmadan tou hu
susta katı Ibir ş'ey arzetmeme imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
; SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, Saym Bayındırlık Bakanı arka
daşımız kendi noktai nazarından kara yolları hak
kındaki sorularıma cevap vermiş bulunuyor. Ar-

I kadaşm bakanlığa geldiği günden bugüne kadar 
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eletilmiş- olduğu işler üzerindeki çalışması şaya
nı takdirdir. Ben şahsen bâzı bölgelerde.bakanın 
normal bir durumda çalıştığına • şahit olmuşum-
dur. ' • ; -

Kendi noktai nazarıma gelince; beni bu so
ruların sorulmasına icbar eden sebep şudur : Sa
yın Bakanımızın eline almış olduğu yıllık plâ
nın, mahiyetinde olup eskiden beri orada çalış
makta olan şahısların elinde ve eski iktidardan 
devredilmiş kırmızı çizgiler üzerinde inkişaf et
tiğine şahit olduğum içindir. Maalesef" şunu bir 
hakikat olarak arzedeyim ki; hastalık alâmeti bu
lunan san çizgiler hâlâ Bayındırlık ve Karayol
larının plânı1 üzerinde uzamakta, Şarka doğru 
gitmekte ve mahrumiyet bölgesinin hemen' tama-
miyle yolsuz bulunan kısımlarında hâlâ gözük
mektedir. , 

Muhterem arkadaşlarım; dâvamız, pilân ve 
program yapmaktaki maksat ve gayemiz; memle
ketin iklimi, memleketin, yaşayışı, • memleketin iç
timai durumu, 'memleketin bugün içinde• bulun
duğu hal ve vaziyeti nazara alarak buna göre 
Bayındırlık" Bakanlığının bir plân ve program 
hazırlaması- olmak lâzrmdııv Mahrumiyet diyo
rum,' evet- mahrumiyet •bölgesidir,.Şark diyorum 
ta lîendişidm Bugfin bu bölgelerde:yol olmadığı 

' için buraya tâyin ? olunan vali biralı eyyel,kaçmak 
istiyor: Hele doktor yüzü zaten hiç görmüyoruz. 
Adliye mensupları hâkimler,; üç < aydan f azl a tâ
yin edildikleri yerde durmuyorlar.. ',, J 

;„•• Küçük memurlarımıza gelince; -onbaşılıktan' 
-"tezkere almış' mal'müdürlerimiz,tahsildar]arımız, 
eski Revirlerden, intikâl etmiş .şahıslarımız var>> 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan buyurdular 
ki, yollarımız,"merkeziyet dâvasiyle değil de, bir 
plân. dâhilinde inkişaf ediyor. Şebeke 'denilen 
varlık.acaba"nedir?. Şebeke demek, her, hangi bir 
;vilâyetten diğer vilâyetlere, doğru; -,•• inkişaf. eden 
yollar demekse bizim bölgemizde böyle; 'bir şebeke 
mevcut değildir. Şebekenin yeniden ihdasını ben 
bakandan" rica ediyorum. Biz vaktiyle bu şebeke
ye kavuşmadık; bu şebekelerden; mahrum edildik 
diye insanlık haklarımızdan' da mır mahrum - edil
dik?. Buraları vaktiyle yasak bölge idi.; Millî Sa
vunma Bakanlığı, Erkânı; Harbiyer Umumiye; 
Şark bölgesi yol yapımına "elverişli' değildir diye 
or^da yol* yapılmasına rizagöstenniyö!rdılv;: ' 

O gün öyle düşünen zihniyet bizi her-haktan, 
lıerşeyden ? mahrum etmişti. -Fakat bugünkü ikti
dar hamdolsul rböyle bir zihniyet: peşinde değil-

• 1952 O :: 1 
dir. Diğer silâh, malzeme,'ordu y. s:.-memleketin 
her sahadaki inkişafı bariz bir şekilde , gözük-
melctedir. Bugün Helikopterlerle taburlar, alay
lar istenilen yerlere indirilebiliyor. Bugün stra
tejik mânada yol dâvası mütecavize . bir engel 
teşkil etmiyor. Memleketin mahrum bölgelerino 
yol yapılması bir zarurettir. Erzurum ilini ele 
alırsak; Erzurum yol namiyle -birşey görmemiş
tir, Yalnız transit yolu denilen Trabzon - Ağn 
arasında eski iktidar zamanında yapılmış birkaç 
kilometrelik bir yol vardır. Diğer- yollara - gelin
ce; Kars'ı Erzurum'a bağlıyım yol "Ruslar tara
fından yapılmıştır. Bu yoldan başka 30 seneden 
beri memleketin bu hücra mahrumivet bölgesine 
tele bir karış dahi yol yapılmamıştır. Erzurum 
bu bölgen in-tam ortasında bulunuyor. Bir taraf
tan Ağrı, bir taraftan Kars, bir taraftan Çoruh, 
bir taraftan Rize, bir taraftan Erzincan, diğer 
taraftan Malatya, Bingöl, Muş ve Van'a doğru 
istikametler uzahiyor. Saydığım vilâyetlerin hiç-
birisi Erzurum'a bağlı değildir. , Çoruh'tan'l&r-
zurüm'a gitmek bir meseledir. Bingöl'den Erzu
rum ,'ş zaten gelinmez. Bitlis'ten, Muş'a, "Van'
dan da gelinemez. " ; , -

lf Bizim dâvamız, sayın bakanın ;arz(^tiğı gjM 
iller dâvası değildir, bizim dâvamız rI^ da
vasıdır. İllere tahsis edilen paraların yerine vsar-
fedilip edilmediği hakkında henüz bir kainaate 
varılmamıştır.. İller arasındaki.yollar, dâvasını 
hallediniz.;:' .. . .. ç• ,, ...-t.,..-. : l ' . 3 , İ„.-

;., B^n sunuda arzedeyim ki Erzurum iline, hat
ta,; köy yollarına ayrılan : paralar dahi yerine 
sarf edilmemiştir. Vilâyetlerdeki/ bayındırlık; mü
dürleri. valiler- isetedikleri şekilde sarfiyat yapı
yorlar., .iTaptıkları yollar rda birkaç metredir. 
Bunlar da ş-yarım pırakıldıklanndan v diz-^pyu 
çamur hale geliyor. Yani köylünün hazır kumluk 
ye .taşlık yolıı,-bu defa. bir bataklığa çevriliyor. 
Bu bir hakikattir. Biz,r.B.ayındırlik .Komisyonun
daki arkadaşlarımızla yolların tetkikma çıkmış,-
tık.. Bıı iş,earkadaşlg,r, .şahittirler; r,;birçpk'r,ye,ni 
yapılmış yollardan illere, kazalara . gidemedik. 
Onun için Bayındırlık Çakanının,, benimsorumu 
tetkik ederek cevap vermiş., olduğunu zannetmi
yorum. . ' ; ; - • ._„. I .-•• ,.,,..".. .............. 

ı Bayındırlık Bakanlığının 1951 .yılı'Bütçesi
ne konulan paralar hakkında benim sorum-ı ga'-
yet açıktır. Bıı paralar yerine, sarf edilmiş mi
dir, edilmemiş midir? Şahit; öldüğüm .bâzı hadi-
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seler benim bu soruyu sormaklığıma âmil olmuş
tur. -

Sayın Bakan buyurdular ki, E m i : u m - İs
pir - Rize yoluna 980,000 lira tahsis edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, Erzurum - îspir arasında
ki yol için Sayın Bakan geçen sene 250 bin lira 
ayırmıştı.' Bu 250 bin liradan ancak ve ancak j 
makinelerle Aşkale Erzurum Ovasında 15 ki- j 
lo'metre'toprak, yol yapılmıştır. Düz ovalarda i 
makinelerle ' 15 kilometre yol yapılmıştır. B,u i 
yol bize 100 bin liraya mal olmuştur. Geriye 
kalan 150 bin lirayı Sayın Bakan bize sarf etme
miştir. Bu parayı başka yerlerdeki asfaltlara 
sarf etmiş veya diğer bir cihete nakl etmiştir. 

Bizim iddia ettiğimiz nokta şudur : Bugün 
merkeziyetçilik 'davasıdır tutmuş gidiyor. Evet 
bugün merkezden memleketin birçok istikametle
rine yollar uzamıştır. Açık söyliyeyim, Garbın 
bugün yola ihtiyacı kalmamıştır. Halbuki bizde, 
kışın 8 - 10 ay hâkim olduğu bölgelerde, bir ka
zadan bir kazaya, bir vilâyetten bir vilâyete bir 
hastanın,' bir yolcunun nasıl gideceğinin takdi
rini Yüksek Heyetinize bırakıyorum. Bizim dâ
vamız budur : Her şeyden evvel mevki, zaman ve 
iklim nazarı itibara alınarak ona göre yol proh 
gramları ve pilânl arı yapılmalıdır. Şimdiye 
kadar bâzı bölgelere milyonlar sarf edilerek şo
seler yapılmıştır. Bunlar yetişmiyormuş gibi şim
di de asfalt yapılmaya çalışılıyor. Habuki orada 
benim dedemin, benim babamın, benim ana
mın ayağında yırtık çarık dahi yoktur. Asfalt
tan vazgeçtik düz bir toprak yol yap da bari onu 
çıplak ayağını taşa basmaktan kurtar. Sizin 
ilk plânınızın bu olması lâzımdır. Efendim bu
ralarda trafik fazlaymış, bu itibarla buralara 
asfalt yapmak zaruri imiş. Ama efendim mah
rumiyet bölgesi dediğimiz bu mmtâkada yol'di
ye bir şey yok, kazalarımız vilâyete, vilâyetle
rimiz : birbirine bağlı değil. Erzurum'a karar | 
ancak tiren var, Şark'ta vilâyetler birbirlerine 
trenle" olsun bağlı değildir. Şoselerinde otobüsler 
işlemiyor, tayyareler gidip gelmiyor. Mahru- | 
mi'yet bölgeleri denilen bu ' mmtakaya memur
lar da gitmiyor. Emin olun bu bölgelerde memur
ların karınları İstanbul ve diğer şehirlere na
zaran daha iyi doymaktadır. Fakat ne yapsınlar, ' 
başı ağrıyor, ilâç bulmıyor, dişi ağrıyor, iple di 
sini çektiriyor. Bu memurun oraya gitmemesin
de hakkı vardır. Yoksa memur sinemayı, tiyat
royu arayor değildir. Dâva budur arkadaşlar. I 
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Bugün Erzurum'dan Hınıs'a, Muş'a bir kilo eş
ya 30 - 40 kuruşa gidiyor. Dört kuruşluk tuz 
Hınıs'a 24 •» 30 kuruşa mal oluyor. İşte dâva bu. 
Bizim Bakandan istirhamımız, bu yolların bir 
an evvel yapılması için ön plâna alınması ve hiç 
olmazsa mahrumiyet denilen şeyin ortadan kal
dırılmasıdır. Bizim dâvamız asfalt dâvası değil
dir, bize helikopter meydanları yapsın diye bir 
iddiamız da yoktur. 

Karayolları hakikaten personel bakımından 
çok fakirdir. Geçen sene birçok yerlerde gezdi
ğimiz zaman gördük, makineler yer yer durmuş
tur. Bakan bu bölgede bir kurs açsın, personel 
Marşal Plânından yeni gelen makine ve aletleri 
kullanmayı Kış aylarında öğrensinler. 

Bölge merkezi işine gelince: 
• Memleketim ' olduğu için arzetmiyorum. ama 

birçok vilâyetlerin merkezinin Erzurum olması 
icabeder. Muhterem arkdaşlar Ağrı'yı, Kars'ı 
düşünün, bu bölgede Kış aylarında variyet çok 
zordur. 

Reisicumhur buraya geldiği zaman bölge
lere gitmek için bize, evvelâ makineler yol aç
tı, biz ondan sonra geçtik. Bunların nazara alın
ması lâzımdır. Bakandan ricam; deniz havasına 
malik, zevkti safa bölgesi memleketlerde yol 
yapacağına biraz'da "buralarda bir şeyler yap-
smlr.. ' ' " ' ' : ' ' ' < . ' 

1950 senesinde *llniis: - Muş yolunun plân ve 
projesi yapılmıştı. • Bu' yol Kars'tan başlamış, 
Ruslar-tarafından yapılmış bir yoldur. Taşı, ku
mu dökülmüştür. Köprülerin bozukluğu yüzün
den kalmıştır. Geçen sene ve daha evvel Varto'
da zelzele' oldu, oraya nasıl gidileceği hususun
da o zaman Halk Partisi şaşırmış kalmıştı.' 600 
bin lira verdi, Araş üzerinde üç köprü yaptı. 
A?: bir himmet buyurulursa Muşu ve diğer kaza
ları Erzurum'a bağlıyacak bir ana yol yapıla
bilir. Bütün kazalar oraya kolayca gelebilirler. 

Son ricam şudur; Ordu komutanı da bu iş 
üzerinde durmuştur, Bakandan ve Reisicumhur
dan rica etmiştir; Bakandan tekrar istirham 
ediyorum: Bu Muş - Hınıs yolu plâna alınma
lıdır. Tortıım'u bağlıyan İspir yolu perişan bir 
haldedir. Ben Karayazı ve Bekman için yol iste
miyorum, o kazalar öyle kalsın. Kendileri hiç 
olmazsa bir ana yolu tâyin etseler çok iyi olur. 

. Bakanı şu cihetten haklı görüyorum, orala
rı görmemiştir. Kendisini burada şikâyet ve 
•acı acı tenkid edeceğim. Yaz mevsiminde kendi-
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lerinden kırk defa rica ettim, bir defa olsun 
Şark bölgelerini teşrif etmediler, fakat Bakan 
Beyefendi sahillerden ayrılmamışlardır. ' Aeı 
söylüyorum, kusura bakmasınlar, bu, böyledir. 
Kendileri Ahmet'in Mehmet'in sözü ile plânları 
yürütmeye çalıştılar, âni ve isabetli bir hare
ketle memleketi tatmin cihetine gitmediler. 

İstirhamım, Bakan bizzat kendisi bunu tet
kik buyursunlar ve bu yolu biran evvel plâna 
aldırsınlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİN-

OöLU (Eskişehir) — Efendim, muhterem Er
zurum Milletvekili arkadaşıma arzı cevap eder
ken bakanlığımın bir umum müdürlüğü olan 
Devlet Karayolları Umum Müdürlüğünün 5539 
sayılı Kanunla çizilmiş bir plân dairesinde ya
ni Devlet yolları şebekesi içerisinde çalışmakla 
mükellef ve görevli bulunduğunu, zannediyo
rum, işaret etmiştim. Sabri Erduman arkada
şım, Erzurum Vilâyetinin köy, ilce ve il yolla
rını da katmak suretiyle, bilûmum yollarının 
derakap ve topyekûn Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından yaptırılmasını istemektedir. 

Memleketimizde mevzuubahis ettiği, Pasin
ler - Hınıs - Muş yolu kadar ehemmiyette, aynı 
prioritede asgari yüz güzergâhımız vardır. 
Bunlardan her birinin tahminî keşifleri beheri 
aşağı yukarı 10 milyon lira olduğuna göre de
mek ki bir milyar liralık bir ihtiyaç içinde der
hal ve derakap Erzurum - Hınıs - Muş yolunun 
yaptırılmasını bakanlığımdan talep etmektedir. 
Buna derhal müspet şekilde 1952 yılı progra
mında nazarı itibara alacağız şeklinde katî ce
vap vermekliğimize imkân olmadığını şu rakam
lar muvacehesinde Yüksek Heyetiniz de takdir 
buyuracaklardır. Bundan başka elimizdeki plân, 
yani, 24 bin küsur kilometrelik Devlet yolları şe
bekesi muayyen müddet zarfında tamamlanacak 
olan bir programa bağlıdır. Buyurdular ki, «Bu 
kırmızı çizgiler memleketin ehemmiyetli yolla
rını göstermiyor. Bu şebeke tadile muhtaçtır» 
Aynı kanaatte olduğumu Bütçe Komisyonunda 
arzcttim. Halen Devlet yolları şebekesi bir reviz
yona tâbi tutulmuştur. î l yolu namı altında top
lanmış olan birçok yollar ehemmiyetleri ve karak
terleri itibariyle bugünkü Devlet yolları şebeke
sine dâhil birçok yollardan daha mühimdir, daha 
evvel nazarı itibara alınması lâzımgelen ehem
miyette yollardır. Ama bunu derhal, alelacele, 
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o yolu bırakıp bu yolu almak şeklinde değil, ikti
sadi etüdle tesbit suretiyle yapılması zarureti 
vardır. İktisadi etüdden maksadımız, geçen taşıt
ların sayımı neticesinde tesbit edilen trafik, ke
safeti yolun geçtiği mmtakanın iktisadi hareket
leri tesbit edip güzergâh üzerindeki yer altı ser
vetlerinin potansiyel kıymetlerini değerlendirmek 
suretiyle bir netice elde etmektir. Karayolları 
Umum Müdürlüğü bu priyoriteyi yani hakiki 

| Devlet yolları ağını tetkikle çalışmalara başlamış 
bulunmaktadır. 

Devlet Karayollarının her ne kadar Devlet 
yolları üzerinde etüdleri varsa 'da il yollarının 
iktisadi etüdlerine yeni başlamış bulunduğunuz 
için, bugün derhal o yol bu yoldan daha.ehem
miyetlidir veya değildir şeklinde katî bir neti
ceye bağlamak mümkün değildir. 

Erzurum - İspir - Eize yoluna 1951 yılı tat
bikat mevsiminde ceman 980 bin lira sarf edil
diğini arzettim. Muhterem arkadaşım buyurdıı-
1ar ki, Erzurum cihetine ayrılan 250 bin liranın 
ancak 100 bin lirası sarfedildi, 150 bin lirası 
başka tarafa aktarıldı. Böyle bir şey yoktur. 
5539 sayılı Kanunun verdiği salâhiyet dâhilinde 
Karayolları Umum Müdürlüğünün bütçesi çık
tıktan sonra yıllık programları Bayındırlık Ba
kanlığının tasdikmdan geçer. Bu programda 
1951 yılı içinde en ufak bir tadilât yapılmamıştır, 
Değişiklik şundan ibarettir: Proje, Erzurum'la 
Rize arasında açılmıştır. Bu proje içinde gayet 
tabiîdir ki, ya bâzı teknik sebeplerle veyahut da 
arazinin durumu itibariyle veya makine ünitele
rinin o taraftan bu tarafa teksif edilmesinin hu
sule getireceği menfaatler dolayısiyle bölge mü
dürlerinin yani başta bulunan teknik elemanları
nın bâzı salâhiyetleri olması icabeder. Bu proje
nin heyeti umumiyesi için yerilmiş bulunan 980 
bin liranın bâzan Rize istikametinden, bâzan da 
Erzurum istikametinden başlaması daha uygun 
olacağı düşüncesiyle tahsisatın o taraftan bu ta
rafa kaydırılmasının da maslahata uygun olacağı 
tabiîdir. Tahsisat, yine o güzergâh ve o proje 
içinde sarf edilmiştir. 

Bundan başka Sabri Erduman arkadaşım, 
rejyonalist bir zihniyetle, Trabzon yolları 10 
ncu bölge müdürlüğün derakap Erzurum'a 
nakledilmesini istemektedir. Bir, bölge müdür
lüğünün sathi bir tetkik neticesinde ve âni bir 
karar sonunda bir yerden, diğer bir bölgeye 

I nakli, kendileri de tahmin ve takdir buyurur-
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Iar ki, pek de kolay bir iş değildir, pek çok mas- i 
raf ve külfetleri muciptir. Çünkü bir bölge 
atelyeleriyle, teşkilâtlariyle ve diğer birtakım 
müştemilâtiyle milyonlar sarfedilmek suretiy
le vücuda getirilmiş bir kuruluştur. Bunun 
bir vilâyet merkezinden, diğer bir vilâyet mer
kezine naklinin her halde bâzı sebeplere isti
nat etmesi lâzımdır. Yani onuncu bölge mü
dürlüğünün Erzurum'a nakli mi yoksa Trab
zon'da ipkası mı daha faydalıdır? bunun tet
kik edilmekte bulunduğunu arzetmiştim. 

Yol mahrumiyeti meselesine gelince; muh
terem arkadaşlarım, bir nebze de buna temas 

. ederek sözlerime nihayet vereceğim. Memle
ketin hangi köşesine giderseniz gidiniz göre
ceksiniz ki, yol meselesi yurdun o parçasının 
en mühim bir derdi olarak ayaktadır. Bu, 
Şark için ne kadar ayakta bir ıstırap, yanan 
tutuşan bir ıstırap halinde ise Garp için de, 
Cenup için de aynı vaziyettedir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Hiç de öy
le değil. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Devamla) — Nitekim bu sene 
1951 yılında otomobille Plümür Şantiyesine ka
dar gayet rahat yolculuk yaptığını halde İz
mir'le Aydın arasında otomobille seyahat etmek 
imkânını bulamadım. Derhal azedeyim. ki, bu 
izahatımla Şark vilâyetlerimizin ihtiyacı azdır, 
onların yol meseleleri halledilmiştir demek iste
miyorum. Yurdun her tarafında yol ihtiyacı 
bütün millete ıstırap verecek şekilde derindir, 
geniştir demek istiyorum. 1951 yılında yurt 
içinde, bilhassa yol işlerini tetkik etmek üzere. 
otomobille olmak şartiyle 20 küsur bin kilometre 
seyahatte bulundum. Arkadaşım buyurdular ki, 
« yalnız muayyen ve müstesna yerlerde sahil 
mıntakalarında seyahat edildi, Şark vilâyetlerine 
gelinmedi » ... Seyahatlerimde katiyen bölge tef
riki yapmadım. Nitekim ilk seyahatim Pülümür 
ve Elâğız yolları üzerinde vâki oldu, Zannımca 
bütün imkânlarımı kullandım. Gidemediğim 
yerleri de inşaallah 1952 yılında tamamlıyaca-
ğım. Bayındırlık işlerini mahallinde görmek 
üzere 1951 yılı içerisinde, yurdun her köşesine 
şâmil birçok seyahatler yaptım. Erzurumdan, da 
yeni avdet ettim. Kendisinin bu cihetten daha 
ziyade takdirkâr olmasını temenni ederdim. 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) —Muhterem 
arkadaşlar, yüksek Meclise arzettiğim keyfiyet | 
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Saym Bakanımızın illâ yerinde oturduğu iddi a-

. sı değildir. Bakanımızın yurt içinde çok gezin
tiler yaptığını söylemek en büyük vicdani bor
cumdur. Fakat Sayın Bakana şunu sormak iste
rim. Bakan Beyefendi Kars'ı teşrif ettiler mi? 
Karaköse'ye gittiler mi? 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bayazıt'ı, 
Van'ı gördünüz mü? 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Baya-
zıt'a, Van'a gittiniz mi? Onun için bendenizin 
dâvası, Sayın Bakan'm memleketi gezip gezme
diği değildir. Deyişim şudur : Evet vilâyetleri 
gezmiştir, fakat yüksek Meclis şunu takdir bu
yurur ki, bir tarafta kalbinden vurulmuş bir 
adam var, yerde yatıyor; 'öbür tarafta da ufak 
bir bıçak sıyrıltısı ile yaralanmış olan birisi ayak
ta duruyor, bir doktor olsanız hangisinin imdadı
na koşarsınız?. Ama, siz derseniz ki, zaten kal
binden vurulmuş ölsün, gitsin.. O zaman mesele 
yok. 

Sayın Bakandan arzu ve isteğim şudur; evve
lâ benim, babamın kangren olmuş tabanını yol
suzluktan kurtarsın, istediğim budur. Yoksa, ken
dilerine yerinde oturdu diyen adam yok. Esasen 
hiçbir bakan, hiçbir milletvekili oturmuyor. Za
ten bu millet bundan sonra bizi oturtmaz. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Yağma mı 
var?. 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Durum 
böyle iken, Sayın Bakan buyurdular ki, Sabri Er-
duman kendi arzu ve istekleriyle vilâyetinin, ka
zasının ve bütün köy yollarının yapılmasını iste
diler. Hayır sayın arkadaşlar. Ben o kadar in
safsız değilim. Köylüyü adalet kapısına götüre
cek yolu, vilâyet yollarını, kaza yollarını düşüne
lim. Sizi katiyetle temin edeyim, başka bölgede
ki arkadaşlarımın müşahadelerine bir diyeceğim 
yok. Fakat bizim vilâyetimize tahsis edilen 25 
milyon liradan, ne kadar ayrılırsa ayrılsın, zerre 
kadar memleket fayda görmemiştir. Köy yolları
na verilen paralar fuzulidir. Bilhassa istirham 
ediyorum; bütün yolların bakanlığa devri lâzım
dır. Vilâyetlerde bayındırlık müdürlüklerinin 

• ismi var fakat kendileri yoktur. Bayındırlık 
müdürü varsa fen memuru yoktur, fen memuru 
varsa yol çavuşu yoktur, yol çavuşu varsa aleti 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bizim bölgelerdeki du
rum böyledir. Onun için bakandan istirham edi
yorum; bilhassa vilâyetlerimizi . ve kazalarımızı 

— 237 — 



B : 39 13.i 
birbirine bağlasın. Çünkü ihtiyacımız budur. Va-
kaa Jiöyler arasındaki yollara da ihtiyacımız var-, 
dır, fakat imkânsızlıkları da yerinde görüyoruz. 
Bugün köylerde bâzı yerlerde toprağı düzeltiyor
lar. sanki yol yapıyorlar. Fakat bir yağmur ya
ğıyor, bütün yolu harap ediyor, çamur deryası 
haline getiriyor. Onun için esaslı bir yol yapıl
mıyor, yapılamıyor. Yapılsa âmenna. Para fuzu
li yere gidiyor. 

Rize - İspir yolunun ele alındığını Sayın Ba
kan söylüyor. Efendim bu 1950 yılında idi, şim
di 1952 yılındayız. Bakanın saydığı yollar eski 
yollardır. Trabzon - Erzurum yolu İran'la bir an
laşma gereğince 1935 te başlanan İran Transit 
yoludur. Biz köy ve şehirler arası yollar istiyo
ruz, Sayın Bakan tahsisattan bahsediyor. Eğer 
bunun için transit yolundaki bir süpürgecinin ay
lığını bu tahsisattan sayıyorsa bir diyeceğim yok
tur, doğrusu. 

Muhterem arkadaşlar, İspir Erzurum'a 100 
kilometredir, Erzurum - İspir yolu yapılmıyor-
da İspir Rize'ye bağlanıyor. İspir Erzurum'un 
kazasıdır. İspir'le Rize arasında büyük, yüksek 
Balahor dağları vardır. Gaye Erzurum'sa bunu 
denize kavuşturacak bir transit yolumuz zaten 
mevcuttur. 

Benim Sayın Bakandan ricam, İspir'in, Erzu
rum'un kazası olduğuna göre, Rize'den ziyade 
Erzurum'a bağlanması lâzımdır. Çünkü İspir'in 
Erzurum buğdayına ihtiyacı vardır. Dar bir 
vadi içinde kalan İspir'in Erzurum'a bağlanma
sı lâzımgelirken Rize'ye bağlanmasında N ben 
şahsan hiçbir fayda mülâhaza etmiyorum. 

980 000 lira buyurdular. Belki 980 000 lira 
Rize tarafına/sarf etmişlerdir. Fakat Erzurum 
tarafına sarf edilen para 100 bin liradır ve 1950-
1951 yılında sarf edilen başka bir para da yok
tur. Hakikat budur. Hınıs yolu da aynı şekil
dedir. Bu havalinin zelzele bölgesi olduğunu 
biliyorsunuz. Varto, Muş ve Pasin'lerde mü
temadiyen zelzele oluyor: Bir sarsıntı duydu-

''ğunuz zaman yürekleriniz sızlıyor. Çadır altın
daki kardeşlerimiz, hemşirelerimiz kömür isti
yor. Çünkü kömür buradan gidiyor. Halbuki 
Erzurum 'da üç tane kömür madeni vardır, yol
suzluk yüzünden bu membalardan faydalanamı
yoruz. Dâvamız, noksan yolların yapılması, ıs
lahıdır. Bakan «plân tatbik ediyorum» diyor. 
Bakanın plânına bir diyeceğim yok, fakat muh
terem arkadaşlar, lzmir7 Bursa, Ege, İzmit 12 
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ay yeşillik içinde 'bulunuyor. Mersin'de-halen 
daldan portakal koparıyorlar. Ağrı'ya, Kars'a 
gelince, burada koyunlar birbirinin yününü ye
mektedirler. 

KEMAL BALTA (Rize) — Ne yaplım ya
hu? Bir de İspiri Rize'ye 'bağlamıyorsun, 

ıSABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Ne yapa
lım demeyin Kemal Balta Bey, bu bir memle
ket davasıdır, 'hepimizin davasıdır. Biz bura
da hakkımızı istiyoruz; verecekseniz veriniz, 
vermiyecekseniz siz bilirsiniz. 

KEMAL BALTA (Rize) - , İspir Rize'ye 
bağlanmasın mı? : -

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyaagiîler'in, Ayniyat Talimatnamesinin bu
günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlan
masının düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna Millî Savunma. Bakanı Hulusi Köymen'in 
sözlü cevabı (6/564) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özeti : Millî Savunma Bakanlı- • 
gına sözlü soru. 

1. Ayniyat Talimatnamesinin bugünün ihti
yaçlarına uygun bir şekilde ihzarı düşünülmek-
tiemidir? 

2. İşbu sorumun sözlü olarak ' T. B. M. 
Meclisinde Millî Savunma Bakanı tarafından* 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacrgiller 

/BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÖY-

MEN (Bursa) — Efendim, ordunun bütün sı
nıfları, hattâ jandarma, gümrük sınıflari, mu-. 
hafaza teşkilâtı sınıfları da dâhil olmak üzere) 
bütün ordu için bir mal yönetmeliği hazırlan
mıştır. Bu yönetmeliğin, eski müteferrik ayni
yat talimatnamesinin yerine kaim olmak üzere, 
1 Mayıs 1952 tarihinden itibaren tatbikma baş
lanacaktır. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) —'Muhterem arkadaşlar; soru, haddi 
zatında birçok arkadaşlarımızı alâkadar etmez 
gibi görünür; fakat hakikatta bütün memleketi 
alâkadar eder. Ordu içinde bu işlerle meşgul 
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olan en iyi niyet sahibi olmıyan vazifeliler bü
tün suiistimallerini ayniyat talimatnamesinden 
istifade etmek suretiyle yapmışlardır. Bunun 
en son ve güzel misalini Deniz Yollaması suiis
timali teşkil eder. Bendeniz Askerî Mahkemede 
yedek subay olarak yaptığım 18 aylık hizmetim
de görmüşümdür, baktığımız dâvaların mühim 
bir yekûnunu ayniyat makbuzlarında yapılan 
suiistimaller teşkil etmiştir. Görülüyor ki arka
daşlar dert hayati mahiyettedir.. Bunun dışında 
olarak bugün Ayniyat Talimatnamesine göre 
hareket eden alâkalıların elinde Ayniyat Ta
limatnamesi dahi yoktur. Mevcudu tükenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan Mal Yö
netmeliğinin hazırlandığından bahsettiler. Te
şekkür ederim. Zannediyorum ki mal yönetme
liği ile bu işi halletmeye imkân yoktur. Malû-
muâliniz yönetmelikler bir müessesenin dâhili 
muamelâtına taallûk eder. Ayniyat Talimatna
mesi yerine bu işi, bu hizmeti görecek bir ka
nuna ihtiyaç vardır. Ayniyat Talimatnamesine 
istinaden ayniyat makbuzlarında yapılmış olan 
suiistimalleri mahkeme heyeti olarak tetkik et
tiğimiz zaman Ayniyat Talimatnamesinin hu
kuki mahiyeti üzerinde kanun mudur, tüzük-
müd.ür diye hukukçu arkadaşlar arasında ihti
lâflar olmuştur. Ne kanundur ne tüzüktür, tali
matnamedir. Talimatname hükmünü ihmal et
mek, vazifeyi suiistimal olur veya olmaz şeklin
de münakaşaları istilzam etmiştir. Bu şartlar 
dâhilinde kanaatimce Sayın Bakanın beyan bu
yurduğu talimatname ile iktifa edilmişse mak
sadı yine temin edecek değildir. Her şeyden 
evvel bugünün ihtiyaçlarına uygun bir Ayniyat 
Kanunu ile Meclise gelirlerse kendilerine teşek
kürlerimi o zaman arzederim. 

9. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-
•ınti Sümerbank tarafından hangi esaslar dâhi
linde ve nerelerde finansman şubeleri açıldığına 
ve bu meyanda İsparta'da da bir şube açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
İşletmeler Bahan veküi ve Çalışma Bahanı Nuri 
Özsanhn sözlü cevabı (6/565) 

29 . I . 1952 . 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İşletmeler Bakanı ta
rafından şifahi olarak • cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. * 

1. Sümerbank bâzı illerde finansman şube-
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leri açmaktadır. Bu meyanda İsparta 'da da bir 
şube açılması için giriştiğimiz teşebbüsler neti
cesiz kaldığından bu şubeler hangi enaslar dâ
hilinde ve nerelerde açılmaktadır? 

2. İsparta'da da bir şubenin açılması düşü
nülmekte midir? Açılmıyacaksa sebebi nedir? 

İsparta Milletvekili 
Kemal Demiralay 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 

BAKANI VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar, İsparta Milletvekili Ke
mal Demiralay arkadaşımızın sorularına arzı 
cevap ediyorum: 

Malûmunuz bulunduğu üzere 4262 sayılı 
Kanun Sümerbank teşekkülüne tesis ,işletme-
ve bankacılık olarak üç ana vazife vermiş bu
lunmaktadır. 

Bankanın tesis ve işletme faaliyetleri çe
şitli sanayi branşlarında memnuniyet verici 
bir seyir takibetmektedir. 

Bu yıl bu faaliyete muvazi olarak bankacı
lık hizmetlerinin de, bilhassa mevduat temini 
bakımından inkişaf ettirilmesinin, bankanın kısa 
vadeli plasmanlarında, ufak da olsa, bir kay
nak teşkil edeceği cihetle, faydalı olacağı dü
şünülmüş ve bu maksatla çalışmalara banşla-
mlmıştır. 

Toplanacak mevduat, yılda 180 milyon li
raya baliğ olan hammadde ve malzeme muba
yaası işlerinde kısa vadeli bir işletme sermayesi 
olarak kullanılacaktır. 

Hedef münhasıran banka hizmetlerini ve bil
hassa mevduatı artırmaktır. Bu maksatla bü
yük birkaç şehirde banka şube ve ajansları 
tesisi düşünülmüş ve ayrıca da mevduatı teş
vik gayesiyle ikramiyeler tertiplenmiştir. Bu 
bakımdan yapılacak çalışmalarda bugün için 
ancak İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde 
şube ve ajans açılabilecektir. Hattâ buralarda 
bile mevcut tesislerden istifade suretiyle âza
mi tasarrufla hareket olunacaktır. 

. Bu durumda İsparta'da bir şube açılmasına 
maalesef imkân görülmemektedir. 

BAŞKAN — Kemal Demiralay. 
KEMAL DEMİRALY (İsparta) — Efen

dim; Sümerbank bâzı illerde finansman şu
beleri açmakta. olduğuna ve Sümerbank da bir 
iktisadi teşekkül bulunduğuna göre böyle bir 
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Şubenin İsparta 'da da açılmasını talep etmiş
tik. Şimdi öğreniyoruz ki, bu şubelerin açılı
şı, maksatları, bizin düşündüğümüz mahiyet
te de değilmiş. İsparta da bu mahiyette olma
dığına göre orada böyle bir şubenin açılması 
Bakanlıkça düşünülmemektedir. Esasen bende
niz bu suali tevcih ederken, bir istikraz mües
sesesi olacak böyle bir. şubenin açılmasını 
hedef tutmuş değildim. 

Malûmu âliniz İsparta, halı ve gülyağı 
memleketi olarak tanınmış bir ilimizdir. Ha
kikaten halıcılık, güzel sanati, güzel zevki ile be
raber göründüğü kadar cazip değildir. Çünkü 
halı işçiliği en zor ve en meşekkatli bir işçi
liktir. Buna mukabil en iptidai gelir temin e-
den bir sanattır. İş mevzuu olmıyan bir bölge 
olarak İsparta'nın geçim hayatı münhasıran 
halı işçiliğine bağlıdır ve burada 10.000 tez
gâh itibariyle, 30.000 insan bu işçilikten ekmek 
yer. Şunu arzedeyim ki, bu 30.000 insanın tek 
işi olan bu halı işçiliğinden temin ettiği günde
lik, 1947 senesine kadar 25-40 kuruş arasında 
idi, bugün bir lira arasındadır.- Görüyorsu-
sunuz ki, bu kadar meşekkatli bir işçilik kar
şısında çok mustarip bir hayat vardır. Bu 
itibarla bir iktisadi Devlet teşekkülü olan Sü-
merbankm İsparta'da bir iplik ve halı doku
ma müessesesinin, bir fabrikasının bulunması 
ve halı işçiliğini kendi mevzuu olarak ele almış 
olması bu işçilerin istikrazsız hayatları nokta
sından, bir âmme hizmeti telâkkisiyle, fayda 
yaratabilir mi düşüncesiyle ve bu faicleli duru
mu temin etmek gayesiyle bu mevzuu açmış 
bulunuyordum. Bendeniz bu sualimi bir buçuk 
ay evvel vermiştim. Sualimin Bakanlığa ve Ba
kanlıktan da Sümcrbank Umum Müdürlüğüne 
intikali zamanında yaptığım konuşmalarda 
gördüm ki; gerek sayın Bakanın ve gerekse Sü-
merbank Umum Müdürü bu işi tetkik etmişler
dir, Sümerbankı bir iktisadi Devlet teşekkü
lü olarak telâkki etmektedirler. Kendilerini 
otuz bin kişinin senelerden beri sürüp gelen 
İstıraplarına deva olmak yolunda ve bizi tat
min'eder şekilde olduklarını gördüm. Sualimi 
bu tatmin olmam karşısında geri almayışımın 
tek sebebi, çok uzun senelerden beri İsparta -
lılarm çekmiş • oldukları ve şahsan da bir Is-
partalı olarak hissettiğim ıstırapları sayın Nu
ri özsan'in çok iyi anlamış olduğunu ve Sümer-
bankm da bu yolda harekete geçmiş olduğu-

i.1952 O : 1 
nu tebarüz ettirmek suretiyle teşekkürü ken-

| dime bir borç telâkki etmekliğimdendir. 

10. —• Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'-
nin, merinos teşkilâtının hangi senede kuruldur 
ğuna, kaç ilde tatbik edildiğine, Bursa Meri
nos Fabrikası yıllık yün ve yapağı ihtiyacının 
yüzde kaçının karşılandığına ve Bandırma Me
rinos Çiftliğine dair sorusune Tarım Bakanı 
Nedim ökmen'in sözlü cevabı (6/569) 

BAŞKAN —Soruyu okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiyo'de Merinos teşkilâtı kaç senesi ku

rulmuş ve kaç vilâyette tatbik edilmektedir? Bu
güne kadar ne netice alınmıştır? 

Bursa Merinos fabrikasının, senelik yün ve 
yapağı ihtiyacının yüzde kaç nispetini' karşıla
maktadır? • 

Bandırmadaki Merinos çiftliğinin tapusu 
Hükümete intikal etmiş midir? Ve cebren istim
lâk edilen Gökmen köyü arazileri 'sahiplerine 
iade edilecek midirî 

Ayrıca Bandırma'da şehir içinde merinos 
teşkilâtının bir şubesi vardır. Bunun vazifesi 
nedir ve yıllık masrafı neden ibarettir? 

Mezkûr çiftlikte yapılmakta olan ziraatten 
ne dereceye kadar istifade edilmektedir? Ve 1951 
senesi gerek ziraat için ve gerek hayvanat için 
hububat mubayaası edilmiş midir? Edilmiş 
ise tarihi, miktarı ile tutarının yakûnu nedir? 

Merinos teşkilâtına bidayette Karacabey ha
rasında başlanmış iken ve yine Karacabey hara
sında tevhidi cihetine gidilmesi ve tasarruf edil
mesi mümkün değil midirî 

Hulâsa bugüne kadar tecrübelerle sabit olan 
ve müspet neticeler almamıyan ve muvaffak olu-
namıyan bu teşkilâta devam edilecek midir? 

Bu çiftliğe hudut köylülerin şiddetle toprağa 
ihtiyaçları olduğundan gerek topraksız çiftçile
re ve gerek yeni gelen göçmenlere bu çiftliğin 
tahsis edilip edilmiyeceği ve tasfiye cihetine gi
dip gidilmiyeceği hakkında Bakanlık ne düşün
mektedir? 

Sayın Tarım Bakanından sözlü olarak B, M. 
Meclisi kürsüsünden cevaplandırılmasını rica 
ederim, 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri İşeri 

I . BAŞKAN — Tarım Bakam. 
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TAKIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Ali Fahri îşeri arkadaşımızın suallerini 
sırasıyla cevaplandırıyorum. 

Birinci suallerine cevabım; Merinos teşkilâtı 
1934 yılında kurulmuştur. Bursa 'nm merkez, 
Yenişehir, Karacabey, M.Kemalpaşa, Balıkesir'
in merkez, Bandırma, Susurlık, Manyas ve Gö
nen ilçelerinin ova köylerinde tatbik edilmekte
dir 

ikinci sorularına cevabım; Merinos Fabrika
sının senelik yün ve yapağı ihtiyacının % 12-15 
i karşılanmaktadır. 

Üçüncü sorularına cevabım; Merinos çiftli
ğinin tapusu Hükümete intikal etmiştir. Sahip
lerine iadesi mevzuubahis' değildir, 

Dördüncü sorularına cevabım; Bandırma şeh
rinde Merinos teşkilâtının ayrıca bir şubesi yok
tur. İlce veterineri diğer işleri ile beraber bu 
işi do görmektedir. 

5 nci suallerinin cevabı : Çiftlikte ziraate el
verişli 3000 dekar arazide çeşitli hayvan yemleri 
ve işçilerin iaşesi için buğday ve sebze ekilmek
tedir. Toprakları zayıf ve kısmen çalılarla örtülü 
olan diğer arazi mera olarak kullanılmakta ve her 
yıl bir program dâhilinde çalıları temizlenmek ve 
gübrelenmek suretiyle ıslah edilmektedir. 

1951 yılında aşağıdaki zeriyat yapılmış ve 
istihsalât elde edilmiştir : 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Hasıl fiğli yulaf 
Hasıl arpa 
Yonca 
Kuru ot: 

Sap saman. 

Dekar 

450 
400 

1000 
600 
100 
106 

, 1200 . 

Ton 

33 
40 
56 

112 
39 

107 
310 
257 

954 
1951 yılında .aşağıdaki hububat mubayaa edil

miştir : ' , 
Miktarı Tutarı 

Nev'i Tarihi Ton Lira 

Yhlaf • 28 . 8 .1951 180 34 920 
Bakla 17. 8 .1951 25 .14 425 
Fiğ tohumu 15.10.1951 4 1 255 

50 600 

.mm o : i 
6 ncı suallerine cevap : En verimli şekilde ça

lışmaya başlamış olan Merinos ve Karacabey mü
esseselerinin tevhidi mümkün değildir. Ve zararlı 
olur. 

Yedinci suale cevabım; Türk merinos yapağı 
kalitesi ve bölgenin tabiat şartlarına uygun
luğu bakımından müspet netice vermiştir. An
cak bölge koyunculuğuna hâkim olan turfanda 
kuzu ve yoğurt pazarı ve peynir imalatı reka
beti karşısında koruyucu bir pazar bulamıyan 
merinos yalnız yapağısı dolayısiyle aded bakı
mından beklenilen netice alınamamıştır. 

Memleket ekonomisi ve köylümüzün kalkın
ması bakımından merinos teşkilâtına devam 
edilecektir. 

Sekizinci suale cevap ':••' 
Merinos Çiftliği tesislerini tamamlamış ve 

verimli çalışmalarına başlamıştır. Memleket 
ekonomisinde aldığı ehemmiyetli mevki itiba
riyle merinos damızlıklarının artrılması zaru
reti vardır. Çiftlik toprakları ancak kendisine 
kifayet etmektedir. Tasfiyesi mevzuu bahis ola
maz. Memleket için zararlı olur. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Çiftliğin 
tapusu alınmış mıdır? 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (De
vamla) — Üçüncü cevapta arzettinı Beyefendi: 
Merinos Çiftliği Hükümete intikal etmiştir. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Bakanın izahatlarına te-
teşekkür ederim.. Yalnız beni tatmin etmediğini 
kendilerine arzederim. Bendeniz zaman, zaman 
bâzı sorular getiriyorum, belki Yüksek Meclisi
nizi rahatsız ediyorum. (Estağfirullah sesleri). 
Fakat ne yapalım, millet bizi sıkıyor biz de mecr 

buruz îcra Vekillerini sıkmaya. 
Bakanların samimiyetlerinden ve hüsnü ni-

y&tlerinden eminim. Yalnız eski zihniyette olup 
suların başında bulunan nüfuzlu ve salahiyetli 
şahısların iğfallerine kapılıyor. Halkla temas 
etsin, halkı dinlesin, ona göre karar ve icraatta 
bulunsun. Halkın sesi hakkın sesidir. En ziya
de ona dikkat etmek ve ona kıymet vermek lâ
zımdır. Artık halk tecrübe tahtası değildir. 
Türkiye 'de. fil de yaşıyor, fakat bir -tane veya iki 
tane. Bu millete kaça mal oluyor? îşte merinos
lar da küçük birer fil gibi bu millete çok paha
lıya mal olmuştur. 

18 Teşrinisani 1950 senesi merinos hakkın-

— 241 — 



B : 39 13.2 
daki sözlü sorum üzerine sabık Bakan derhal ha- I 
rekete geçti. Bu i§e devam edelim mi, etmiye-
üm mi diye Ankara'da Bakanlıkta bir Merinos 
Kongresi yaptı. Evet iyi niyetle bu i§e teşebbüs 
etti. Fakat yanlış hareket etti ve yahut maiyeti 
fikrini çeldi, etrafını saran şahıs menfaatlerini dü
şünen dünün hatalarım tamamen örtmek istiyen 
adamların kusurları meydana çıkmaması için 
ellerinden geleni yaptılar. Üç vilâyetin valile
rini, baytarlarını, milletvekillerini, merinos mü
tehassıslarını, üretme çiftlikleri müdürlerin}, 
Merinos Fabrikası müdür, eksper ve muhasip
lerini, yünlü dokuma fabrikaları müdürlerini 
Ankaraya kongreye 8 . 1 . 1951 gün ve saat 15 
te bakanlığa davet etmişlerdir. Mürettep ve 
plânlı olan ve yalnız bu işte ısrarla üzerinde du
ran dünkü zihniyetler ve şahıslar aynen bugün 
de sözlerini ve nüfuzlarını işlettiler. Bir daha 
milletin ve memleketin aleyhine karar verdiler, j 

Davetiyeyi okuyorum: 

Ankara, 

Aralık XII . 1950 Ali Fahri İşeri, Balıke
sir Milletvekili. ı 

Tarım Bakanlığı 
"Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğü 
74389/16067 

Bakanlığımızda yapılacak top
lantıya teşrifiniz hakkında. 

Yerli dokuma sanayiimizin hammaddesini 
teşkil eden ince merinos yapağısının, memleke
timiz dâhilinde istihsal edilmesi maksadiyle 
başlanmış olan merinos yetiştirme mesaisine da
ha esaslı ve katı bir veçhe vermek ve bu yetiş
tirmeyi geliştirmek maksadiyle alınması zaruri 
olacak tedbirleri tesbit etmek üzere 8 . 1 . 1951 
günü saat 15 te Bakanlığımızda bir toplantı ya
pılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bursa ve Balıkesir ye Çanakkale Valileriyle 
bu illerin merinos mesaisinde vazife almış bulu
nan veterinerlerimizin iştirak edeceği bu top
lantıya kıymetli mütalâalarınızdan faydalan
mak üzere teşrifinizi saygılarımla rica ederim. 

Tarım Bakanı 
Nihat îyriboz | 

. 1952 O : 1 
Bu kongrede bir de Amerikan mütehassısı 

vardı. Bu Amerikalı sordu : «Bu kalabalık ar
kadaşlar müstahsil mı?» dedi. «Hayır, valiler, 
mebuslar, baytarlar, fabrika ve çiftlik müdür
leridir.» cevabı verildi. «Bunlar mı merinos ye
tiştirecek?» dedi ve ilâve etti : «Hayır, bu iş
te katiyen muvaffak olamazsınız, hani içinizde 
tek bir müstahsil ve koyuncular buluhmıyan 
böyle bir kongre hiçbir kıymet ifade etmez, 
Amerika'da bu gibi işler müstahsilin arzusu 
ile ve muvafakatiyle yapılır ve muvaffak da 
olunur. N Yoksa beyhude masraf ve zahmet yap
mışsınız.» dedi. İşte arkadaşlar, koyuncuların 
iştirakleriyle Bandırma'daki Merinos çiftliğin
de bu kongrenin yapılması icabederken ve ko
yuncuların muvafakatiyle bu işe lehte ve aleyh
te karar verilmesi elzem iken maalesef aksine 
yapılmıştır. Çünkü aleyhte karar verileceğini 
çok iyi bildikleri için, dün olduğu gibi 'bugün 

de halka kıymet vermemek ve kendi kanaat ve 
görüşlerine göre hareket etmekle hem Hazine
yi zarara sokmakta hem de müstafhsılları Hü
kümete karşı soğutmaktadırlar. Çünkü para
sız saray gibi evler, ucuz sütler, ucuz etler, 
parasız sebzeler, bedava faytonlar ve cipler, 
harcırahlar... yazıktır millete. Yemin ettik, sal
tanatları ve imtiyazları yıkacağız dedik. Mil
letin haklarını koruyacağız, dedik. Bu zihniyet 
bu ekseriye^ suyun başında kaldıkça bu milleti 
selâmete ve saadete götüremeyiz. 

Arkadaşlar ıburada toplandık, ben bakana 
sordum : «Bu yazıya haktim başka maksatla 
hize orada verdiniz, vait başka şekilde. Bu işe 
tekrar hız mı vereceğiz? Yoksa hu işin üzerinde 
mi duracağız?» dedim. Sayın Bakanın kendi
si de itiraf etti, 18 sene üzerinde ısrarla cjnruh-
muş. Bir fabrikanın ancak % 3 ihtiyacını karr 
şılamış. Bu bir çiftlikte değil, 3 vilâyette tat-
Ibik edilmekte olan bir iştir, dizele birçok ko
yuncuları mahvetti. Merinosu ihya edelim def
ken kıvırcık bile elden gitti. Dimyata : pirince 
giderken evdeki bulgurdan olduk. 

Şimdi devam ediyorum. Müsaadenizle buna 
ait bir yazıyı okuyacağım. Bu raporu veren Ya
lova Baltacı Çiftliğinin o günkü idare müdürü 
Şefik B,akay'dır, bu arkadaşımız şimdi millet-

' vekili olarak aramızdadır :• 
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6 . V . 1947 
Tarım Bakanlığı Yüksek Katma 

Ankara 
Yalova Baltacı Çiftliği koyun
culuğu hakkında. 

No. 109 
26 . III . 1946 tarihli ve 18395/311 sayılı 

emirleri mucibi Baltacı Çiftliği İşletmemizde ye
tiştirilen kıvırcık koyunlar Türkgeldi Çiftliği
mize nakledilmiş ve sürü yalnız merinoslaştırıl-
mıştır, 

İdare Meçlisi 29 . V . 1946 tarihli oturumun
da tetkik edilen bu konuda Yalova bölgesinin 
merinos yetiştirilmesine elverişli olmadığından, 
koyunlarda uyuz hastalığı zuhur ettiğinden, me
ranın kifayetsizliğinden iklime intibak etmedi
ğinden, müspet netice alınamadığından 21.VI. 
1946 tarih ve 139 sayılı ek bir, yazı ile Yüksek 
makamlara arz ile tekrar tetkiki rica ediliyor. 
Bu durum Yalova'ya teşrifinde o günün Baka
nına şifahen arzedilmiş ise de verilen direktif 
üzerine tekrar incelemeler yapılmış, netice tek
rar arzedilmiş ve şu cevap verilmiştir. Son yıl
lara kadar kıvırcık koyunlar üzerinde çalışan 
vo müspet neticeler sağlıyan işletmenin koyun
culuk şubesinde kaydettiği zararların sürünün 
merinoslaştırılmış olmasının büyük rol oynadığı 
müşahede edilmiştir. 

Çiftliğimizdo merinosların diğer kıvırcıklar 
gibi yalnız merada doyunamadıkları ayrıca yem-
leyo ve hususi beslemeye mecbur tutulduğundan 
vo masrafının yükselmesine âmil olmakta, ne
tice itibariyle yine zararı mucipVolmaktadır. Ya
zın yaylaya, Uludağ'a getirilmesine zaruret du
yulmakta ise de merinosların (100) kilometre
lik yola tahammülleri olmadığından sürüde yıp
ranma ve zayiat olmaktadır. Bu sebepten yapı
lamamaktadır. En ziyade koyunculukta turfan
dacılıktan istifade edilmesi matlup iken kışın 
merada kendisini doyuramiyan ve fazlasiyle 
yemlenmesine binaen hastalığa karşı da muka
vemeti pek az olan merinosların kıvırcıklara 
nispeten zayiatları çok üstündür. Arzedilen ra
kamlara göre arada büyük farklar vardır. Ay
nı zamanda bakım ve beslenme şartları da ağır
dır. İstifadesi nerededir? Bu hesapla İstanbul 
piyasasında etin mebzul olduğu zamanlardadır. 

Randıman bakımından kıvırcıklarda % 60 
ve 65 et elde edilmesine karşılık merinoslarda 
% 50 ve 55 randıman zor alınmaktadır. 

.1952 0 : 1 
İhracatta da buna çok itina edilmekte dai

ma kıvırcıklar tercih görmektedir. Çünki meri
nosların kafaları, ayakları kalın sakatları çok, 
yani içi boştur. Et randımanım buradan kaybe
diyor. Eti de kırmızı düşer, keçiyi andırır lezze
ti de iyi değildir.» 

Hulâsa zararlı ve masraflı olduğu için mat
lup netice istihsal edilemediği için tekrar 2.VI. 
1946 tarih ve 139 sayı ile Bakanlığa tetkiki hu
susunda yazılıyor. 

Bir de şu yazılar vardır : 

Tarım Bakanlığı 21 Mayıs 1947 
Veteriner İş. G. M. 

Sayı : D 29/952 
29583/290 

özü : Yalova'daki Baltacı ve 
Millet çiftliklerindeki kıvırcık 
merinoslar hakkında. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum 
Müdürlüğüne 

C : 7 . 5 . 1947 tarih ve 108 sayılı yazıya. 
1. Yalova'daki Baltacı ve Millet çiftlikleri

nin arazisinin dar olması neticesi 200 baştan iba
ret olan saf kan merinos sürüsünün yetiştiril
mesine devam edilrek yüksek vasıflı damızlık te
min edilmesine çalışılacağı hakkındaki mütalâa
nız uygun görülmüştür. Bakanlığımız tarafından 
her sene yetiştiricilerden erkek merinos kuzusu 
, alarak Karacabey harasında büyütüldükten sonra 
koç olarak yetiştiricilere satılması prensibi kabul 
edilmiş olduğundan bundan böyle her sene da
mızlığa yarıyacak erkek merinos kuzularının sa-
tılmıyarak muhafaza edilmesi ve bunların mik
tarlarının Şubat ayında Bursa Veteriner Baş
müdürlüğüne bildirilmesi muvafık olacaktır. Yal
nız halen çiftlik koyunlarında uyuzun seyrettiği 
öğrenildiğinden bu yıl kuzuların mubayaasından 
sarfı nazar edilmesine mecburiyet hâsıl olmuş 
bulunmaktadır. 

2. Meranın darlığı dolayısiyle mevcut kıvır
cıkların merinosa tebdili imkânı olmadığı hak
kındaki mütalâanız da uygun görülmüştür. 

Hastalığın kısa zamanda söndürülmesi ve ya
yılmasını önlemek maksadiyle keyfiyetin kurum
ca İstanbul Veteriner Müdürlüğüne bildirilmesi 
hususuna emirlerinizi saygı ile rica ederim. 

Veteriner İşleri Umum Müdürü 
îmza 

1.4.1947 
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•' •' Turfanda kuzuların satışları kıvıreıklann 
yanında daima noksan fiyatlarda satılmkta olup 
bu yüzden de • müessesemiz mutazarrır olmak
tadır. İstanbul piyasasında durum incelenmiş ve 
merinos aleyhinde cidden büyük bir fark tesbit 
edilmiştir. Mucip sebepleri açıklanan istanbul'
da köyün, kuzu, sığır alım - satım - evi sahip
leri Osman Şenol ve diğer müesseselerin kurumu
muza gönderdikleri sureti bağlı olarak sunulan 
15 . IV . 1947 tarihli yazının tetkikından da 
takdir Duyurulacağı veçhile merinos aley
hindedir. 

Kıvırcık 
Kuruş Fi. Tarihi 

225 Bandırma kıvırcık 23 . I . 1947 et olarak 
210 Yalova 22 . I .1947 
235. Trakya kıvırcık 7 . I I I . 1947 
180 Merinos 
190 » 
140 Kıvırcık ayakta diri baskül 

80 Merinos » » » 

Muhterem arkadaşlar; merinoseuluk Sultan 
Aziz devrinden itibaren ele alınmıştır. Memleke
timize ithal edilmiş olan bu damızlık merinos
ların üretilmesi için bidayette Karacabey Hara
sında işe başlanmış ve Çifteler-Sultansuyu ha-
ralariyle birkaç vilâyette mahdut sayıda da
mızlık merinos üretilmiş, uzun müddet böylece 
devam etmiş, fakat iyi neticeler alınamamış, ik
lim şartlarına intibak edememiş... Binaenaleyh 
zorla olmıycağı kanaati hâsıl olunca bunu kendi 
haline bırakmışlar, fuzuli masraflardan ve is
raflardan kaçınmışlar. Bir müddet fasıladan sonra 
1929 yılı Cumhuriyet devrinde yeniden ele alın
mış hızla üzerinde durulmuş mütehassıslara 
cebir ve şiddet kullanılmış Macut îM^n ve Avus
turya'dan çeşitli ırklar ve damızlıklar getirilmiş, 
(1815) koyun ve 960 koç me.uîekete tekrar it
hal edilmiş, bir taraftan da Bursa'da Merinos 
Fabrikası inşasına karar \eriîı-ıiş. Avusturya 
ve Macaristan'dan ithal edilen bu cinslerden de 
iyi neticeler ve faydalar sağlanamamış yani 
kilo itibariyle yapağı çok, eti az. Kü
çük yapıda olduğu için daha iyi ıslah 
edilmiş. Almaya'dan ve İspanya'dan da ye
niden birçok merinos koyun ve koçları geti
rilmiş ise de onda da muvaffak olunamamış ve 
bugüne kadar iyi nedceler &lmuıu-jnıi§tır. Bu 
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ırkların kilosu kıvırcıklara nispeten biraz fark
lıdır. Fakat piyasada etleri- kıvırcıklara :nazâran 
daima elli kuruş noksanına satılmaktadır. Süt 
mahsulü de kıvırcıklara nazran çok noksandır. 
Yalnız yapağısı için besleniyorsa onda da yerli 
koyunlarla büyük bir fark görültr.k'mektedir. 
Meselâ kıvırcık koyunlar iki kilo yapağı verirse 
bunlar da ancak 2,5 kilo verir. Fiyat farkları 
bire bir buçuk nispetuıdedir. "Tapagırın farkı 
etinin ucuzluğunu telâfi edemiyor. Meselâ yapa
ğıda 2 - 3 lira fark ederse 30 kiloluk ette -15 lira 
zarar eder. Bir kiloluk merinos yapağı bu mil
lete 12 bin küsur liraya mal olmaktadır. 

Merinosların bakım şartları çok ağırdır. Ya
ğışlı kışlara, çok sıcaklara da tahammülü yok
tur. Yerli koyunlar gibi uzun yolculuğa ve faz
la yayılmaya yüzü yoktur. Yerli kıvırcığın ye
diğinin iki mislini yer. İki yüz yerli koyunun 
yayıldığı bir merada ancak yüz aded merinos 
idare olunabiliyor. Bir aded merinos koyununa 
yapılacak masrafla iki yerli koyun idare olur. 
Yağmurlu havalarda daima merada değil ahır 
ve ağıllarda kapalı yerlerde beslemek mecburiye
ti vardır. Çünkü ıslanınca yününü kurutamıyor. 
vücudunun harareti yapağının rutubeti neticesi 
kızma oluyor, yapağını döküyor, çıplak kalıyor, 
uyuz hastalığı peydah oluyor. Hastalıklara karşı 
mukavemeti azdır. ' 

Ege mmtakası kışı daima yağmurlu geçtiği 
\ için merinos bu iklime bir türlü intibak edemi

yor. Doğumları sırasında kuzular anadan çıplak 
doğar. Yağmurlu ve karlı mevsimlere tesadüf 
ederse vefiyat n^k olur. Yarım kan olursa kısmen 
iyi neticeler alınabiliyor. Çünkü hem etinden hem 
yününden, hem kendinden istifade edilebilir. 
Trakya'daki kıvırcık koyunlara yarım kan kuzu
lardan ve koçlardan verilirse ve tatbik edilirse 
çok iyi neticeler alınabilir. 

Hulâsa : Üç vilâyette tatbik edilmekte t olan 
. bugüne kadar belki yirmi milyondan fazla; para 
harcanan ve bugüne kadar da Bursa 'daki Meri
nos Fabrikasının ' yüzde üç ihtiyacını Bile zor 
karşılıyan ve hiçbir müspet netice ve menfâat 
sağlıyamıyan bu müessesenin ve teşkilâtın deva
mında ne istifade vardır?. Fakir milletin bütçe
sini yemekten, şahısları beslemekten başka .'hiç
bir faydası olmıyari bu'teşkilâtın, Bandırma Me
rinos Çiftliğinin tasfiyesinin bidayette başladığı 
yerde yani Karacabey Haras ında bu koyunları 
toplıyarak eski padişahlık devrinde 'olduğu gibi 
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Devlet bütçesinden on para almamak şartiyle ida
re edilmesini. Merinos Çiftliğinin bir kısmının da 
civar ve hudut köylerdeki topraksız halka veril
mesi ve ayrıca 300 hanelik bir göçmen köyü ku
rulması çok isabetli bir hareket olur. kanaatin
deyim. 

Sultan Hamil devrinde Karacabey harasın
da 35 bin kıvırcık koyun mevcut iken ve bu iş 
kendi yağı ile kavrulup Devlet bütçesine hiç yük 
olmadan Sarayın bütün ihtiyacını da karşılardı 
ve bu çiftlikde bir taraftan yarış atları halis 
Arap* ve Anglo - Arap atları, Macar atları, topçu 
ve süvari hayvanları, araba koşum hayvanları, 
kara sığır ve manda ve Kıbrıs merkepleri gibi 
damızlık çeşitli hayvanları yetiştirirdi. Bu kara 
memleket ihtiyacına pekâlâ cevap verirken Cum- I 
huriyet devrinde bir aralık çok kârlı diye ca
navar yetiştirmeye başladılar. Senede iki üç 
defa yavrulıyan ve her defasında 7 - 8 yavru 
yapan bu mahlûkları da tecrübe ettiler. Fakat 
büyük zararla karşılaşınca zannedersem şimdi 
sarfın azar ettiler. Bugün o günkü hayvan mikta
rının onda birisi yoktur. Fakat arazi eskisinden 
çoktur; Çünkü çiftlik hemhudut köylülerin ara
zilerini, meralarını zaptetmiş, kendi sınırları 
içine almıştır. Yalnız bir fark vardır o da o za
man hem müdür ve hem baytar rahmetli Emin 
Bey, muhasebeci, ambar memuru... Hulâsa 4 - 5 
kişi ile çiftlik fevkalâde idare olurdu. Şimdi 
yüzlerce kişi ile eski idareyi bulamıyor ve o ran
dımanı alamıyoruz. îşte sen çalış ben yiyeyim. 
O zaman bu kadar muhteşem binalar ve dans 
salonları da yoktu. Zevk ve sefayı değil millete 
ve memlekete hizmeti düşünüyorlardı. 33 sene 
Bursa Milletvekili Raif Aybar'm babası baytar 
Emin Bey burada müdürlük yaptı; Allah gani. 
gani rahmet eylesin!... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Bîr da

kika rica ediyorum. 
BAŞKAN r— Meclisten karar almak mecbu

riyetindeyim. .. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Yüksek 

Meclis iki dakika müsaade versin. 
BAŞKAN — İçtüzüğe riayete mecburuz. Ka

mutay emrettiği .dakikada; arkadaşımız konuşma
larına devam, ederler. 

. Arkadaşımızın konuşmasının devamını kabul 
edenler,.; Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. | 
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ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 

11. —•' Kastamonu Milletvekili Hayrı Tosun-
oğlu'nun, İstanbul Üniversitesi binası tesisleri
ne şimdiye kadar sarfedilen para ıniktanna, 
proje ve keşiflerinin Bayındırlık Bakanlığının 
tasdikından geçirilip geçirilmediğine, inşaat 
komisyonunun kanun muvacehesindeki durum 
ve salâhiyetlerine, Gureba Hastanesi yarımda ya
pılacak klinikler 'ile anfisi için müsabakaya gi
renlerden kaç tanesinin jüri tarafından mükâ-
fatlandırıldığına ve bu inşaatta usulsüz sarfiyat 
yüzünden mesul tutulanlar varsa İlahlarında 
ne muamele yapıldığına dair Millî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/570) 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLE-
Rî (Samsun) — Efendim, bu sorunun, gelecek 
birleşime talikini rica ederim, hazırlanamadım. 

BAŞKAN — Hayri Bey muvafakat ediyor 
musunuz? 

' HAYRÎ TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Mu
vafık efendim. 

3. — Sağlık .ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve 425$ sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı 1 ve 2 Sayılı cetvellerde deği
şiklik yapıhnası ve 4871 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin, 2 nci fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Bütçe komisyonları raporları (1/332) 

BAŞKAN — Efendim, öncelikle görüşül
mesi için karar ittihaz buyurmuştunuz, görüş
melere devam ediliyordu. Söz Baha Akşit'in
dir. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, bütçe müzakerelerinden önce huzurunuza 
getirilmiş olan bu kanun tasarısının bir husu
siyeti, mühim bir değeri vardır. Her sahada 
kalkınmaya muhtaç olan. halkımızın,kalkınma
sının istenilen gayeye ulaşabilmesi için, evvel
emirde halkın sağlam bir bünyeye, . tam mâ-
nâsiyle sağlığa mazhar olması, yani sağlık sa
hasında istediğimizin tahakkuk ettirilmesi baş
ta gelen bir şarttır. 

Bu bakımdan birçok dâvalarımızın en önü
ne sağlık dâvamızı almaya ve bunun tahakku
kuna çalışmıya mecburuz. Veremin, traho-
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mnn halk sağlığı * üzerinde yapmış olduğu m- I 
rarl^riısî!nazarı itibara alır ve bunları rakam
lara vuracak olursak o zaman birçoklarımız üzün
tüye, teessüre gark oluruz. Bu durum karşısında 
sağlık dâvamız için Yüksek Meclisin her bakım
dan ve her zaman hassasiyet gösterdiğine şahit 
bulunuyoruz. İnsan kaybının büyük, maddi ve ı 
mânevi zararı yanında hasta, kor, alil olan vatan
daşların, müstahsil bir durumdan yardıma muh
taç bir hale geçmesi şüphesiz memleket iktisadi
yatı ve kalkınması bakımından mühim rol oyna
maktadır. Bu bakımdan sağlık dâvamızı haklı 
olarak ön plâna almak mecburiyetinde olduğu
muzu zannediyorum. 

Ben bu kanun tasarısının, hali hazırda, sağlık 
dâvamız yönünden yapılmak istenilen muazzam 
bir binanın ancak bir taşının atılması, ve bu yol
da yapılmış olan bir ileri hareket olarak kabul 
ediyorum. Bu kanun tasarısı mütalâa edilirken, 
evvelemirde Hükümetin teklifinden ziyade Büt
çe Komisyonu tarafından büyük ihtimam ve dik
kat gösterelim, birçok fedakârlıkları da göze al
mak suretiyle yapılmış olan tadillerin ön plâna 
alınmasını ve eğer elimizde imkân varsa; biz bu
nu yapabilecek durumda isek; bunlara ilâveler 
yapmak mecburiyetinde olduğumuzu kabul et
mek zorundayız. Muvaffakiyetin sağlam insan
lara kaim olduğunu nazara alarak ölüm ve hasta 
adedini azaltmak yolunda yürümeye mecburuz. 
Bütçemize mühim külfetler tahmil etse dahi, bu 
kadronun artırılması yoluna gitmemiz lâzımdır. 
Sıhhatli vatandaşlarla bu memleket kalkınır. 
Bütçe açığı ancak ve ancak sağlam insanların 
artmasiyle kapatılabilir. Bunu nazarı itibara 
almak suretiyle, tasarının Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği şekilde, hattâ imkân varsa daha da 
artırılarak kabulü bizim için çok faydalı ola
caktım. 

Yine bu tasarıda Hükümetin Hıfzıssıhha 
Okulu için kadro koymuş bulunması dikkate şa
yandır. 

Çünlm hepimizce malûmdur ki, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının asıl vazifesi mem
leket sağlığını korumak, vatandaşları hasta et
memektir. Bu bakımdan hıfzıssıhha okulu için 
kadro konulması ve Hükümet tabipleriyle sağ
lık müdürlerinin kurslara çağrılması suretiyle 
bu hakiki vazifeye doğru bir adım daha atılmış | 
olması; bence, bir nebze, ferahlatıcı 'bir durum 
arzetmektedir, | 
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Sayın-Sağlık Bakanınınmutittelif konuşma

larında : Memlekette sağlık teşkilâtının bir he
def, bir ıgaye etrafından toplanarak daha verim
li bir şekilde neticeler alınabileceğini ve bu tar
zı hareketle muvaffak olunabileceğini her za
man ifade etmektedir. Ben Hükümet, belediye, 
mücadele tabipliği, gerek frengi gerek sıtma 
savaş - sahasında çalışmış bir arkadaşınız sıfa-
tiyle arzediyorum ki - teşkilâtlarının tek çerçe
ve dâhilinde çalışması ve sağlık teşkilâtının tek 
bir hedef etrafından toplanarak gayret sarf et
mesinin netice üzerinde daha müessir olacağına 
ve daha randımanlı işler görülebileceğini kabul 
edenlerdenim ve muvaffakiyetin biraz da bu 
•yoldan olabileceğini zannediyorum. Bu itibar
la bu kanun tasarısı huzurunuza gelmişken Sa
yın Sağlık Bakanından bu neticenin bir an ev
vel sona erdirilmesini ve bu yola gidilmesini te
menni ediyorum. Sağlık merkezleri Bütçe Ko
misyonunda müzakere edilirken 30 dan 54 e çı
karılmış ve halihazır tasarı 54 olarak gelmiştir. 
Komisyonun artırmaya giderek kadroda bu hu
susu nazarı itibara alması şüphesiz büyük bir 
anlayışın neticesi olmuştur ve hattâ imkân 
varsa daha da artırılması zaruridir. Çünkü ge
rek halkevlerinin sağlık teşkilâtına verilmesi, 
gerekse Hükümetin temin ettiği muhtelif bina
ların sağlık merkezleri hastane veya diğer şe
killerde muhakkak surette önümüzdeki yılda 
açılmasının sağlanması şarttır. Bizim verem 
mücadelesi ve trahom işlerinde de büyük bir 
hassasiyet göstermeye ve bunların bir an evvel 
halli yoluna gitmeye mecburuz. Bu itibarla da 
bu kadro nazarı itibara alınırken mümkün olan 
her türlü fedakârlığı Yüksek Meclisin hiçbir 
zaman çekinmeden kabul edeceğine ben inanı
yorum. 

Burada bir noktaya nazarı dikkati celbede-
ceğim; asistan kadroları konulurken bâzı yer
lerde 35, bâzı yerlerde 30 olarak konmuştur. 
Sebebini bilmiyorum. Esasen asistanın 30 - 35 
lik kadro ile çalışması garip bir kanunun ese
ridir. Sayın Bakan bu atmosferin içindedir. 
Kendisi buna muttali bulunduğunu ifade et
miştir. 

Asistanların durumunu birçok arkadaşları
mız bilmezler. Bir asistan senelerce memleke
tin muhtelif bölgelerinde Hükümet tabipliği 
yaptıktan, baremde derecesi 50 - 60 a çıktık
tan sonra bilgisini artırmak maksadiyle gelir 



B ; 39 13.2 
asistan jOİnr^SOj- 35 lira alır. ihtisasım yap- I 
tıktan sonra 40 lira ile tâyin olunur. Bu huşu- j 
sun yakın zamanda düzeltileceğine kaani bulu- | 
nuyorum. I 

Arkadaşlar, >bu tasarının karşımıza 'gelmiş 
bulunması bizi şu noktada muhakkak surette 
dikkatle durmaya mecbur olduğumuzu ifade et- j 
inektedir. Evet, bir tarafta ölüm ve hastalık ı 
mevcutken, diğer taraftan bütçemizin belki de 
az çok açılmasına sebep olabilecek kadro ilâve
lerini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bir taraf
ta hastalık ve ölüm, diğer tarafta borç olduğu
na göre, şüphesiz borç tarafım kabul ile hasta- | 
lık ve ölümün önüne geçmeye mecbur olduğu
muz kanaatindeyim. 

Sayınarkadaşlarım, ben bu tasarı mevzuuba- ı 
his olurken Hükümetin tasarısından ziyade Büt
çe Komisyonu tasarısının üzerinde durularak bu
nun üzerinde de ilâveler yapılmasının zaruri bu
lunduğunu ve Yüksek Meclisin de bu hususta 
muhakkak ki aynı derecede titizlik gösterece
ğini kabul edenlerden bulunduğum için söz al
mak zaruretinde kaldım. ı 

BAŞKAN —• Muhit Tümerkan. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Maddelere 

geçinco konuşacağım. 
BAŞKAN —- Tasarının tümü üzerinde başka 

söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Esbabı mucibesinde ivedilikle görüşülmesi 
de istenmektedir. Bu ciheti tasvip buyuranlar 
lütfen işaret versin.. Etmiyenler.. Edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurlan Kanununa ek 4862 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması
na ve 4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

2 nci fıkrasının kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde derece, aded ve aylıklerl yazılı kadro
lar 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
deki kadrolara eklenmiştir. 

BAŞKAN — Muhit Tümerkan. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Sayın ar

kadaşlar, kanunun heyeti umumiyesi üzerinde
ki konuşmalarda söylemekliğimiz lâzımgelen 
şeyleri sayın Bakan Teşkilât Kanununun yakın- I 
da geleceğini vait buyurdukları için bu sefer ' 
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arzetmeyî uygun bulmadım. Bu sebepten sade
ce maddeler hakkında bu yeni kanun tasarısın
da mütalâamı arzetmek istedim. 

1 sayılı cetveldeki merkez kuruluşu ve B.S.J 
aşısı şubesi hakkında ve keza hastaneler, sağlık 
sosyal kurullar mütehassıslarının durumu hak
kında bir iki ufak mülâhaza arzedeceğim ve bir 
arkadaşımızla beraber takdim ettiğimiz takririn 
kabulünü rica edeceğim. 

Gerek Merkez Hıfzıssıhha Kurulunda, gerek
se hastanelerde çalışan ve kendilerini işe vak
feden tecrübeli ve çok verimli arkadaşların 
kadro darlığı bakımından üzüntüleri, çok faz
ladır. öyle mütehassıs arkadaşlar vardır ki 80 
liralık kadrodan 90 liraya yedi sekiz senedir 
çıkmak imkânını bulamamışlardır. Bütün 
Sağlık Bakanlığında - hatırımda kaldığına göre 
4 - 5 tane 90 liralık mütehassıs kadrosu bulun
maktadır. Bunun üzerinde 100, 125, 150 li
ra gibi başka bakanlıklarda bulunan kadrolar, 
mevcut değildir. Biz 90 liralık kadronun, hiç 
olmazsa biraz kıdemli arkadaşları tatmin edecek 
miktarda olduğunu görürsek daha ilerisini şim
dilik istemiyoruz; Durumu, Teşkilât Kanunu 
ile temin etmek üzere Sağlık Bakanlığına bırak
mak istiyoruz. Burada teklif edeceğimiz; 90 
liralık ve Sağlık Bakanlığı tarafından teklif 
edilmiş olan 5 kadronun yerine Bütçe Komisyo
nunun şayanı şükran olarak yediye çıkardığı 
kadro sayısı üzerinde duracağız. Bu kadrolar 
üzerinde yekûn bakımından Hazineye bir kül-; 
fet yüklememek kaydiyle arkadaşımız Nafiz 
Beyle ufak bir değişiklik yapıyor ve bunu bir
likte teklif etmiş bulunuyoruz. Yapmış olduğu
muz bu teklif ile Hazineye 4.000 lira kadar bir 
tasarruf da temin etmiş bulunuyoruz. 

Keza Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesin
de feragatle çalışan, kendini ilme vakfeden ar
kadaşlara 90 liralık kadro bulunmadığından bu 
arkadaşlar hakikaten güç durumdadırlar. Bu 
arkadaşların ilme vakfettikleri hayatlarını tak
dirinize arzederim. Bunlar terfie lâyıktır, de
nilmelerine rağmen istihkaklarını alamamakta
dırlar. 

Müsaadenizle teklifimizi arzedeceğim : Nafiz 
Bey arkadaşımla birlikte takdim ettiğim tak
ririmizi okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonunda tesbit edilen kadroların 
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tutarı üzerinde;hemen:' şayanı'kayıt bir artırıha 
ve değişiklik yapmadan tasarının İ l rîci sayfa
sının sağ sütunundaki hastanelerle ve sairedeki 
mütehassıslar cetvelinin ilk dört sırasındaki sa
yıların şu şekilde tâdilini arz ve teklif ederiz. 

Kadroda Hazinenin yılda 3 600 lira tasarrufu 
vardır. ;•.. ' - ../s •;•'.•,:;.;. ..""':; . • • . • • 

Birinci sınıf mütehassıs 7 iken 15, keza -birin
ci sınıf mütehassıs 18 iken 5, ikinci sınıf müte
hassıs 11 iken 9, üçüncü, sınıf mütehassıs 11 iken 
18, yeMn 47 iken, yine 47 dir. 

t Saygı,ile arzederim. . . 
Sinob Milletvekili ... , .r Manisa Milletvekili 

Dr, Muhit Tümerkan Dr. Nafiz Körez. 

Eski yekûn - '< 

90 4 375 
80 9 900 
70: 5 225 ' •'-•"'." 
60 4 400 

ayda 23 900 lira 
' 1 2 '•• 

47 800 
23 900 

Yıl-286 800 
da 

Yeni yekûn 

9 375 
2 750 
4 275 
7 200 

23 600 lira 
12 

47 200 
23 600 

283 2 0 0 = 3 600 lira 

Bu önergeden anlaşılacağı üzere 3 600 lira 
tasarruf olacaktır. Çünkü pek büyük bir tazyikla 
ihtiyaç mevzuu olmıyan 80 liralık kadrolar 18 
iken 5 e indirilmekte ve buradan farklı olarak 
teklif ettiğimiz 13 aded mütehassıs 8 tane 90 ve
rilmişken diğer yedisine iki derece daha 
aşağı verilmek suretiyle yekûn • olarak 4 000 lira
ya yakın ,bir tasarruf, .temin edilmektedir. Bu. 
80 lik kadro eksiliyor gibi bir kanaat geliyorsa 
da 80 den 90 a çıkacak arkadaşlar bu farkı ala
cağı için bir noksanlık kalmıyacaktır ve şurada 
takdim ettiğim takrirde de işaret ettiğim üzere 
yekûn olarak senede 47 mütehassıs için Bütçe 
Komisyonu teklifine göre 286 800 lira ödenebil
mesi gerekirken .283 200 lira kâfi gelecektir. Tak
riri Dr. Na f̂iz Körez, arkadaşımla birlikte tak
dim ediyoruz. ' " . . . . . , 

Aynı madde ile alâkalı Bütçe Kominsyonu-
nuh teklifinde merkez-kuruluşuna" taallûk eden 
B.:G."G.' agisi;açin mütehassıs kadrosu 90 liradır. 
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Yedi tabip kadrosundan beş tanesini bırakarak 
iki tabip kalacak ve bunlar da ilk tâyin edilen 
hekimlerden olacaktır. Bu bakımdan mahzuru 
yoktur; «50 olarak tesbitini arzederim... 

Bu önergeyi de okuyorum : 
Bütçe Komisyon cetvelinde merkez kuruluşu 

(Tasarı sayfa 11 sol sütunda yazılı) B C 6 aşı 
şubesi mütehassıs kadrosu 90 yapılarak, 60 lık 
tabip kadrosunun bir tanesinin 60 lira kalmasını, 
ve iki tabibin kadrosunun 50 olarak tesbitini ar
zederim. Yekûnda fark yapılmadan pek hususi 
bir ihtisas sahibi olması gereken mütehassıs 
kadrosu ıslah edilmiş olacaktır. Kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Sinob Milletvekili 
Dr. Nafiz Körez Dr. Muhit Tümerkan 

Burada da Hazinenin 300 lira bir tasarrufu 
vardır. Saygı ile arzederim. 

BAŞKAN — Hüsnü Türkand. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU-SÖZCÜSÜ HÜSNÜ TÜRKAND (Koca
eli) — Muhterem arkadaşlarım; huzurunuza ge
len bu kanun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının kadrolarına bugün memleketin ihtiyacını 
karşılamak için bir takım doktor ilâve edilmiştir. 
karşılamak için bir takım doktor ilâve edilmiştir, 
ki, bu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı "hasta
nelerindeki hizmetlerin bihakkın görülebilmesi 
içindir. Meselâ; öyle bir hastane, vardır ki,: bu
nun dâhiliye mütehassısı, operatörü var, fakat 
nisaiye mütehassısı yoktur. Binaenaleyh doğum 
ve çocuk dâvasında mühim olan bir ana şubenin' 
şu şekilde teşkili suretiyle vatandaşın sağlık hiz
metlerinin bihakkın görülmesi yoluna gidilmiştir. 

Meselâ birçok bucaklarımız vardır. Bunlarda 
Hükümet tabiplikleri yoktur. Hakikaten mer
kezlerden uzak olan bu bueaklardaki - Hükümet 
tabipleri memleket sağlığında, . halk sağlığında 
büyük bir hizmet görmektedir. Bucaklar için bu 
sene kadroya 40- tane Hükümet tabipliği ilâve 
edilmiştir. Hastanelerin noksan olari 106 müte
hassıs kadrosu, bu verilen ^kadrolarla itmam edil-; 
miş bulunmaktadır. 

Bâzı mühim merkezlerde doktorlara yardım 
için sekiz tane asistan kadrosu verilmiştir. Mani
sa, Antakya ve Mersin' doğum, evleri tesis edili
yor; bunlara kadro veriliyor. Aynı zamanda îs> 
kenderun ve Zonguldak'ta iki. frengi ve zührevi-
hastalıklar dispanseri kuruluyor. Brüksel, anlaş-

—m j-
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ması esaslarına uymak için böyle bir tesise mec- ı 
buriyet vardır. Ve bunun kanunu da, bundan ev-

. vel,. çıkmış, bulunmaktadır. 
100 köyde trahom tedavi evi açılmasına karar 

verilmiş ve bu kadrolar tevsi edilmiştir. 
(11) tane verem dispanseri açılmaktadır. 
Ankara'da bir ebe okulu açılmasına karar ve

rilmiştir. 
Sonra, Kızılcahamam 'da kimsesiz fakir çocuk

ları korumak için yüz yataklı mevcut bir yeni te
sis kurulmaktadır. 

Refik Saydam Hızıssıhha Enstitüsünde B. C. 
G-.. şubesi açılıyor. Biliyorsunuz ki, B. C. G. aşı
sının 22 vilâyette tatbikma başlanmıştır. Bu ihti
yacı karşılamak için lâzımgelen kadrolar veril
mektedir. 

Bir de memleketimizde hemşire adedinin çok 
az olması düşünülerek iki tane hemşire mektebi 
ihdas edilmiştir. Bütçe Komisyonu buna iki daha 
ilâve etmiştir. 

Sağlık Merkezlerine gelince; Sağlık merkez
leri, bu seneki kadroda, 30 olarak gösterilmiş
tir. Fakat Bütçe komisyonu bunu, 24 daha ilâve 
etmek suretiyle, 54 e çıkarmış bulunmaktadır. 

Bir de ve bundan başka, şimdiye kadar köy ve 
ebe okullarından çıkıp da vazife görmiyen 340 
ebe bu kadroya eklenmiş ve bunun karşılığı olan 
tahsisat konmuştur. Buna ilâveten 2,5 milyon 
lira yeniden tesis edilmiş olan verem hastanele
rine verilmiş bulunmaktadır. 

Bir de, üniversite talebesi için 170 bin lira 
para konulmak suretiyle tesis edilen Beykoz Kas
rının bir prevantoryum haline getirilmesi karar
laştırılmıştır. görüyorsunuz ki arkadaşlar, mem
leketin hakikaten noksan bulunan ve ihtiyacı 
olan bu sağlık teşekküllerine kadrolar ve yeni 
yeni tesisler ilâve edilmektedir. Biz bu kadro
larla şunu kasdediyoruz, memleketin hakiki ihti
yacı olan doktor ve sağlık teşekküllerine muka
bili olan tahsisat olup bu kadrolarla istenmekte
dir. Bunlar aşağı yukarı bütçe kanununa konul
muş olup müstaceliyetle çıkması da icabetmek-
tedi?;: 

Muhit Tümerkan arkadaşımızın, bir noktada, 
fikirlerine iştirak etmiyeceğim. Bütçe kanunun
da da yer alacak olan bu ek kanun, bir terfi ve 
bir tahsis kanunun değildir, sadece âmme hiz
metlerinin görülmesi için ihtiyaç bulunan dok
torlar için konulmuş bir rakam olarak kabul edi-
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yoruz. Bu hususta Sağlık Bakanı vaziyeti daha 
fazla açıklıyabilir. Onun için, burada: gösterilen 
kadro. ve tahsislerin kabulünü rica. .ederim.: Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDÎ HÜS

MAN (İstanbul) — Benden evvel konuşan ar
kadaşımız Bütçe Komisyonunun Hükümet tek
lifine büyük ilâveler yaparak sağlık hizmetleri 
için geniş imkânlar sağladığını söyledi Bu im
kânın sekiz milyon, lira ile ifade edilebileceğini 
arzetmek isterim. 

Yapılan kadro ilâvesi teklifleri hizmet tev-
siinde kullanılacaktır. Binaenaleh, kanun tekli
finin esası sağlık hizmetlerinin tevsiini istihdaf 
etmektedir. Hiçbir zaman, mevcut elemanların, 
mevcut kanunlar muvacehesinde terfi edeme
meleri .vaziyetini bertaraf eden teklif değildir. 
Bu iki noktayı birbirinden ayırmak lâzımdır. 

Esasen Sağlık Bakanlığı bütçe müzakeresinde 
sağlık teşkilâtının yeniden ele alınacağını, mev
cut elemanların terfi ve terfihlerinin umumi 
şekilde düşünüleceğini sarih olarak ifade bu
yurmuşlardır. 

Arkadaşımın teklifindeki 80 liralık doktor 
kadrolarının tenzil edilerek 90 liralıkların ar
tırılması, bu sefer 80 de kalanların terfihine 
mukabil 70 lirada kalanların 80 liraya terfileri 
imkânını önlemiş olacaktır. 

Hulâsa, mâruzâtım şudur: Bu kanun terfih 
kanunu değildir. Hizmetin tevsii kanunudur. 
Bu bakımdan terfih esaslarının burada düşü
nülmesi mevzuubahs değildir. Bütçe Komisyo
nunuz sağlık işleri için Hükümet teklifine ilâve 
olarak 8 milyon lira ilâvesini kabul etmiştir. 

BAŞKAN.— Muhit Tümerkan,. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) -^ Bendeniz 

ufak bir noktayı arzetmek için huzurunuza 
geldim. 90 liralık kadrolar yeni hizmetler için 
konulmuştur. Evvelkilerin terfihine yarıya-
caktır diye iddiada bulunmadım. Bilirsiniz ki, 
90 liralık, 80 liralık bir kadroya hiçbir zaman 
mektepten: yeni çıkmış bir kimse gelmiyecektir. 
Bir mütehassısa denecek ki, filân hastanede sen 
80 lira alıyorsun, sana daha yorucu bir iş ve
receğiz buna mukabil 90 lık bir kadro alacak
sın. Tabiî bunu memnuniyetle kabul edecektir. 
Bir husus budur. 

[ ' Bizim, 70 liralık kadroların indirilmesi hak-
| kındaki teklifimizle belki 70 '-liralık'- terfileri 

^_ 24Ö- — 
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Önlüyor gibi bir şey hatıra gelebilir. Halbuki 
80 liradan 90 liraya çıkanların 80 liralık kad
roları açılacağı için onlar da 80 lik yerlere ge
lebileceklerdir. Onun için teklifimizin kabu
lünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır, okutuyo
rum. 
(Kadro cetvelleri H.) I No : Cetvel II. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonunda tesbit edilen kadrola

rın tüteri üzerinde hemen şayanı kayıt bir ar
tırma ve değişiklik yapmadan tasarının 11 nci 
sayfasının sağ sütunundaki hastanelerle ve sa-
iredeki mütehassıslar cetvelinin ilk dört sıra
sındaki sayıların şu şekilde tadilini arz ve tek
lif ederiz. 

Kadroda Hazinenin yılda 3 600 lira. tasarru
fu vardır. 

Birinci sınıf mütehassıs 7 iken 15, 
Keza birinci sınıf mütehassıs 18 iken 5, 
İkinci sınıf mütehassıs 11 iken 9, 
Üçüncü sınıf mütehassıs 1,1 iken 18. 
Yekûn 47 iken, yine 47 dir. 
Saygı ile arzederiz. 

Sinob Milletvekili Manisa Milletvekili 
Dr. Muhit Tümerkan Dr. Nafiz Körez 

Yılda 286 800 

Eski yekûn 

90 4 375 
80 9 900 
70 5 225 
60 4 400 

Ayda 23 900 lira 
12 

283 200 == 3 

Yeni teklif 

9 375 
2 750 
4 275 
7 2Ö0 

23 600 lira 
12 

600 lira 

47 800 
23 900 

47 200 
23 600 

Yılda 286 800 283 200 = 3 600 lira 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyon cetvelinde merkez kurulu

şu (tasarı sayfa 11 sol sütunda yazılı) B C G 
aşı şubesi mütehassıs kadrosu 90 yapılarak, 60 
lık tabip kadrosunun bir tanesinin 60 bırakıl
masını ve iki tabibin kadrosunun 50 olarak tes-
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bitini arzederim. Yekunda fark yapılmadan 
pek hususi bir ihtisas sahibi olması gereken 
mütehassıs kadrosu ıslah edilmiş olacaktır. Ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Sinob Milletvekili 
Dr. Nafiz Körez Dr. Muhit Tümerkan 

BAŞKAN —Hadi Hüsman. 
'BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HADİ HÜS-

MAN (İstanbul) — Aynı mevzua taallûk eden 
•bir hâdise dolayısiyle bundan evvel Yüksek He^ 
yetiniz, Adalet (Bakanlığı teşkilâtı için, teklif 
edilen bir kanunun müzakeresinde terfihe ait 
teklifleri kabul ve tasvip etmemek suretiyle 
fesası hakkında noktai nazarımı ifade 'etmişti. 
Bu teklif de aynen ona mümasildir. 

Refik Saydam Hıfzıssıihha Enstitüsü için 
teklif edilen ı«B. C. G.» aşısı şubesi için teklif 
edilen kadrolarda bir mütehassıs 100 lira, bir 
mütehassıs 80 lira, bir asistan 85, Ş tabip 60 
lira olarak Hükümetçe teklif edilmiştir. 

İhtisas komisyonu olan Sağlık Komisyonu
nuz bunu böyle kabul etmiştir. Bütçe Komis
yonunuz da Sayın Bakanın ve Bakanlık, erkâ
nının verdiği izahattan sonra bu kadroları ye
rinde görmüştür. Şimdi, mütehassıs için 80 li
ralık kadro kâfi değildir, 90 a çıkaralım. Ta
bip kadroları üç tanedir, 60 çoktur, 50 ye indi
relim gibi bir teklif, zannederim hizmeti dahi 
müteessir edecektir. 

Bütçe Komisyonunuz teklif edilen kadronun 
aynen Yüksek Heyetinizce de kabulünü istir
ham etmektedir. 

BAŞKAN — Değiştirge cetvele aittir. Okujı-
du, komisyon görüşünü beyan etti. Komisyon 
sözcüsü izahat verdi. Değiştirgeyi reyinize aj>-
zediyorum. Kabul'buyuranlar... Kabul etmiyejı-
ler... Değiştirge kabul edilmemiştir. '' :; 

Maddeyi cetveli ile birlikte reyinize arzecfi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. '; 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde aded ve ücretleri yazılı kadrolar, 4862 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki kadro
lara eklenmiştir. • 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveliyle beraber oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. ' , 
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mud.<|esinin 2, nei^fikrahı.kaldınlmı§ti3r.; 

. lâjŞJCAN.-T- 'Söz; istiyen; yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranılar.i. Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. j 

GEÇİM MADDE 1: ~- 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlım (L) ı işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmındaki kadrolar
dan (bu kanuna bâğli (3) sayılı i cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmıştır^ 

(BAŞKAN— Komisyon namına HadiHüs* 
m a n V ; •' ••: ' •••• \ 

(BÜTgE KOMİSYONU ADİNA HADİ HÜS-
MAN (İstanbul) — Geçici birincimadde 1952 
yıli Bütçe Kanununa bağlı ' (L) işaretli cetvelin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmındaki 
kadrolardan (bu kanuna hağli(3) sayılı cetvel
de yazüı kadrolar çıkarılmıştır.» fekİindcvter-
tip vf • .teklif olunmaktadır. Halbuki 1952 yılı 
Bütçe Kanunu, henüz ortada mevcut değil
dir. Ortada ımevcut olmıyan bir kanunun cet
velleri üzerinde tadili tazammun eder şekilde 
teklif yapmak ve bu maddeyi o suretle kabul 
etmek de, takdir edersiniz M, mümkün değil
dir. Ö itibarla bu geçici birinci maddenin tay-
yım teklif ediyorum. 

BAŞKAN -— Önergeyi okutuyorum. 

> Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim mucip sebeplere binaen 

geçici birinci maddenin kaldırılmasını arz ve 
teklif; ederinim 

İstanbul'Milletvekili 
Hadi Hüsman 

BAŞKAN — Önergeyi tasvip buyuranlar.... 
Etmiyenler... Tasvip edilmiştir. 

Geçici birinci madde kalkmıtşır. Geçici ikin
ci maddedir, ki okuyacağız. Madde olarak, ka-
,'bul buyurursanız, bu kalacaktır. I 

GKÇİİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihinde müstahdem olan sağlık korııyııcları 4871 
sayılı Kanunini 3 ncü maddesi hükmünden is
tifadeye devam ederler. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen ? 
Ifymmi Açıksöz. 
EEHMt AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Bu mad

dede bahsedilen, Sıtma Sağlık Koruyucularıdır. | 
Bunlar içindeyıllardan beri açılacak kursu i 
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bftİdiyenler vardır. Beş seneyi ikmali,müteakip 
açılacak üç aylık:kursla.asli.maaşa geçmek im
kânını bulacakları kanunda yazılıdır. Sayın bar 
kan bu sene bu .kursun açılacağını söylerlerse 
mesele kalmamıştır. Söylemezlerse bunların mağ
duriyetleri iki seneden beri devam etmektedir. 
Acaba daha ne zamana kadar devam edecektir? 

SAĞLIK KOMİSYONU ADINA HÜSNÜ 
TÜRKAND (Kocaeli) — Arkadaşlar, 4871 sayılı 
Kanun, olağanüstü sıtma savaş kanunudur. Bu
rada gayet tabiî olarak Sağlık Koruyucusu diye 
bir teşekkül ihdas edilmiştir. Bunlar ücret ala
rak çalışıyorlar. Bunların ücretten maaşa geç
meleri için 5 sene hizmet etmeleri ve iyi sicil 
almaları şart koşulmuştu. Biz bu sağlık koru
yucularının müktesep haklarına riayetkar olduk 
ve bunlar için 100 sağlık koruyucusunu memu
riyete geçirmek için muktazd parayı da buraya 
koymuş bulunuyoruz. Arkadaşım bu hususta 
müsterih olsun, müktesep haklara riayetkarız. 
Ve kendilerini kursa tâbi tutuyoruz. 

Bilhassa bütçe, komisyonunda bu hususta 
uzun boylu münakaşalar olmuş nazarı itibara 
alınmak suretiyle 100 kişilik bir sağlık koruyu
cusu kadrosunun lüzumlu ödeneği bütçeye ko
nulmuştur. Bu itibarla bu arkadaşların mağdu
riyetlerine mahal verilmemesi bakımından me
sele halledilmiş bulunmaktadır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM IIAYRt ÜSTÜNDAĞ (İzmir) —Sağ
lık koruyucuları hakkında arkadaşımızın , en
dişelerine mahal bulunmadığını Hüsnü Bey 
arkadaşımız; şimdi ifade ettiler. 

Esasen bu koruyucuların, Bütçe Komisyo
nunca kanunen iyi hizmet görmüş olanlardan 
kursa tâbi tutularak, imtihanda muvaffak 
olanların memur sınıfına intikal edeceği, ka,-
rarlaştırılmıştır. Binaenaleyh iyi mesaileri .gö
rülen bu arkadaşlardan 100 tanesinin kursa tâbi 
tutularak imtihanda muvaffak olanların memur 
sınıfına nakledilmeleri tahtı temine alınmış 
bulunuyor. Endişelerine mahal olmadığını ar-
zetmek isterim. 

BAŞKAN — Bir değiştirge var okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa ••'.••<; 
Komisyonların- (îkinci geçici) madde hak

kındaki, tekliflerinin diğer hak • sahiplerini de 
nazara alacak şekilde bir iki kelime değişik-
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«Bu kanunun yayımı tarihine kadar istih
dam edilen Veya istihdama hak kazanmış olan, 
sağlık koruyucuları 4871 sayılı Kanunun 3 ncü 
ıhaddesi hükmünden istifaleye devam ederler.» 

Şekline konulmasını arz ve teklif ederiz. : ' 
Manisa Milletvekili; Sinob Milletvekili 
Dr. Nafiz Körez Dr. Muhit Tümerkan 

' SAĞLIK ' y H SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU SÖZCÜSÜ HÜSNÜ TÜRKAND (Koca
eli), ~r-. Muhterem arkadaşlar, bu mesele, Sağ
lık ye Sosyal Yardım Komisyonunda uzun boy
lu münakaşa .edildi.^ Tereddüde mahal olma
dığı kanaatindeyim. Diğer arkadaşların da 
müktesep, haklarına riayet edilmek üzere ka
nunun maddesi, Sağlık.ve Sosyal Yardım Ko
misyonu tarafından şu şekilde hazırlanmıştır: 
«Şukanunun .yayımı tarihinde vazife başında 
olup da beş hizmet yılını ikmal etmiş olan 
sağlık koruyucuları 4871 sayılı Kanunun üçün
cü maddesinin , hükmünden istifadeye devam 
ederler». Maddenin bu şekilde kabulünü rica 
ederim Bu madde sayesinde bu arkadaşların 
müktesep haklarına riayet edilmiş oluyor beş 
yılı bitirdikten sonra kursa gidip imtihan yer
mek suretiyle memuriyete geçmeleri nazarı iti
bara almraiş oluyor. Yani arkadaşlarımın tak
rirlerine mahal olmadığım arzederim. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, bu 

sağlık koruyucuları olağanüstü Sıtma Savaş 
Kanunundan faydalanılarak .1946 senesinde hiz
mete alınmış vatandaşlardır ye memleketimizde 
bu. sıtma savaşının yapılmasında büyük rolleri 
olmuş ve cansiparane çalışmışlardır. Kanun, 
kendilerine hak bahsetmiştir ve maaşa geçmele
rini âmirdir. Maalesef bugüne kadar bu tahak
kuk etmemiş ve beş senelik hizmet. müddetleri
ni ikmal edememişlerdir. 1950 cari yılı biterken 
beş senelik hizmet müddetini bitirmemiş sağlık 
koruyucuları vardır. Bunların bir an evvel ma
aşa kavuşmalarını teminen kurslar açılarak ka
nuni haklarının verilmesi için gereken şeylerin 
yapılması lâzımdır. Bu sağlık koruyucuları hak
kında Bütçe Komisyonunda da uzun uzun mü
nakaşalar olmuştur. Bütçe Komisyonunda ka
bul edilen formüle göre bugüne kadar hizmet 
müddetini dolduran bu 250 vatandaştan ancak 
100 tanesi bu sene kurslarını muvaffakiyetle 

ikmal ederlerse, ancak 1952 senesinin 6»hm 
ayından sonra bu-'haklarını iktisap edecekler
dir. Bu itibarla' Sıtma Savaş Kanununun bu va
tandaşlara verdiği hali: gecikerei: ifa edilmiş 
olacaktır;. bir. 

Bu 250 vatandaştan faraza 200, 210 veya 
220 si muvaffak olacak olursa, bugündü mev
cut malı imkânlara nazaran bunların ancak 100 
tanesinin ; ha'kkı verilebilecektir,, iki. 

Yüksek Meclisinizin nazarında, bu iki mü
him noktayı tebarüz ettirmek isterim. Hulâsa 
olarak tekrar arzediyorum; bunlardan birisi, 
vatandaşların kanuni haklarının geç verilmesi, 
ikincisi de 250 vatandaştan ancak 100 tanesi
ne bu hakkın verilebileceğidir. Ancak bütçenin 
tanzimi esnasında, yahut gelecek sene bütçesin
de bu vatandaşlara haklarının verilmesini sağ-
lıyacak şekilde bir tedbir alınırsa, adları küçük 
ve fakat hizmetleri çok büyük olan bu vatan
daşların muvaffak olanlarının tümünün, hakla
rı verilecek şekilde; tertibat alırlarsa;adilâne, bir 
hukuk devletine yakışır bir şekilde' hareket' et
miş olacaklardır. Şimdi kendilerinden bunu te
menni ederim. Yüksek Meclisinizi de, bakanlık 
bu teklifi getirirse, şimdiden ikaz etmek iste
rim. •'. • •'"".;•.• • • 

MUHİT. TÜMERKAN (Sinob) — Efendim; 
sıtma savaşında başarılar temin ederek memlc 
ketin sağlığına hizmet etmiş, bu, âdeta isimsiz 
kahramanları huzurunuzda iftiharla zikretmeyi 
vazife bilirim. Bunlar arasında Sağlık Bakan
lığının tensibi ile, sağlık koruyuculuğu vazifesin
de değil de başka hizmetlerde kullanılanlar var
dır. Bunlar bu işlere kendi arzulariylc talip ol
muşlardır. . , . . ' . . - . . • .. , , . . ' • 

Fakat ha}en müstahdem olan, üç ay, beş ay,, 
bir sene evvel kurslarını bitirip, hattâ fahrî ola
rak işe başlamış olanlar bu .imkânlai'dan istifade 
edemiyeceklerdir. •> 

Benim teklifim; bu hakkı kazanmış olanların 
da istifade etmeleridir. Bundan evvel girmiş 
olanların önünde bir kanun vardır; ben bu işe 
gireceğim ve bu kursu bitirirsem. memur olaca
ğım demişlerdir. Bu hususu arz için huzurunuza 
geldim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU SÖZCÜSÜHÜSNÜ TÜRKAND (Koca
eli) -^Sağlık koruyucuları hakkında kısa 'biıf ma
lûmat vermek mecburiyetinde •' kaldım: Bunlar, 
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olağanüstü sıtma savaş kanunu hazırlanırken, 
memleketimizde ihtiyaca kâfi sağlık memuru bu
lunmadığı için dışardan ilk mektep tahsili dere
cesinde veya ondan aşağı tahsili bulunan bir takım 
eşhas toplanmış, kursa tâbi tutularak sıtma 
savaş teşkilâtında vazife almış bulunmaktadırlar. 
Bugün sağlık teşkilâtının iyi bir şekilde çalışması 
için sağlık memurlarının kalitesinde bir yüksel
me olması şarttır. Esasen kanunun gerekçesinde 
de bu mesele izah edilmiştir. Bugün sağlık me
murunun tahsil derecesi lise tahsiline muadil bu
lunmaktadır. Halbuki böyle ilk tahsil derecesinde 
olası bir zatı memur yapmaya bugün kanunen 
imkân yoktur. 

Sıtma Savaş Kanunun bir maddesi gere
ğince eğer bu şekilde, beş sene, iyi çalışırlarsa 
kursa tâbi tutularak memur kadrosuna geçmeleri 
bir hak olarak tanınmıştır. Biz bunu komisyonda, 
bu müesseseye girmiş, vazife görmüş olan insan
lara da bu. hakkı bahş ve teşmil edelim dedik 
Muhit Tümerkan arkadaşımızın endişeleri de bu 
suretle önlenmiş oldu. Alelıtlak bunlara bu hak 
verilsin demekle beş seneyi ikmal etmiyenler dahi 
bu hakka sahip olacaklardır. Kursa girdikten 
sonra ise memur olmak hakkını iktinsap edecek
lerdir. 

BAŞKAN —Efendim, iltibasa mahal kalma
mak için Muhit Tümerkan ve Nafiz Körez'in de
ğiştirgesini tekrar okutuyorum, ondan sonra re
ye arzedeceğim. 

(Siriob Milletvekili Muhit Tümerkan ve Mani
sa Milletvekili Nafiz Körez'in değiştirgesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Okunan bu değiştirgeyi nazarı 
dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar... Na
zarı dikkate almıyanlar.. Değiştirge nazarı dikka
te alınmamıştır. 

Sağlık Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız Hüs
nü Türkand, 

Sağlık Komisyonunun madde metninin kabu
lünü istediler. Orada (bu kanunun yayımı tari
hinde vazife başında olan) tâbiri vardır.. Bütçe 
Komisyonun metninde ise (Yayımı tarihinde 
müstahdem olan) diye kayıt vardır... 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HADİ HÜS-
MAN (İstanbul) — Bütçe Komisyonu alâkalılar 
Tehino olmak üzere vazife başında tâbirini müs
tahdem olarak değiştirmiştir. Vazife başında kay
dı bırakılacak olursa, hastalık dolayısiyle, mezu-
• niyet dolayısiyle•'• veya - muvakkat bir vazife dola-
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yısiyle vazife başında bulunamıyanlara bu kanu
nun şümulü1 olmaz. Onun için umumi olarak bü
tün kanunlarida yer aldığı gibi müstahdem ifade
sini almakla biz, alâkalılar lehine hareket etmiş 
olduk, 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Hacet 

kalmadı, arkadaşım söyledi. 
I • SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU SÖZCÜSÜ HÜSNÜ. TÜRKAND (Koca--
eli) —Muhterem arkadaşlar, Bütçe Kanununun 
üçüncü maddesini biz de kabul ediyoruz. Bu şe
kilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — İltihak ediyorsunuz! 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS-

I YONU SÖZCÜSÜ HÜSNÜ TÜRKAND (Koca-, 
I. eli) — Evet. 

BAŞKAN — Maddeyi geçici madde olarak 
tekrar okuyoruz efendim. 

. GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihinde müstahdem olan Sağlık Koruyucuları 
4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünden 
istifadeye devam ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde, geçici madde olarak kabul edil-

I mistir. 

MADDE 4. — İlişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
köy ebelerine ait kadrolar bu kanunun yapımı 
tarihinde diğer hükümler'31. VIII . 1952 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'?. 
Yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık . 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iştiyenf. 
Yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzettikten sonra 
onanıp onanmadığını ilân etmek. ieabediyor. Bu 
itibarla tasarının tümünü oyunuza arzediyorum: 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, tasarının kariunluğu kabul edilmiştir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından te-
ressüp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde yazılı maden kömürü 

j tozlarından sayılması lâısımgelip gelmediğine 
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5918\saifihM(mvmm 1. nci maddesine göre /MJ-
nılmnJLş plan -. Maden İşçileri' ŞendiltCLS%naı matuf-
olup olmadığının yorumlanması hakkında önert-, 
gesi ve Maliye, Çalışım, t çişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (4/136) ' 

BAŞKAN — Rapor; okunmuştu.; Görüşülme
sine devam ediyoruz. SÖz istiy enler, sırasiyle, 
Reşad Güçlü, Cemal Kıpçak, Abdürrahmâıi Bo-
yacıgiller, Feridnn Fikri Düşünsel, Vacid Ase-
n'a'dır: 

Söz Reşad Güçlü'nündür. (Yok sesleri) . 
Cemal Kıpçak (Yok sesleri) 
Âbdürrahman Boyacıgiller. 
ÂBDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon-

gulclak) >r- Muhterem arkadaşlar, tefsirin dayan
dığı sebepler iki noktada toplanmaktadır; birisi; 
kömürlerin yıkanmasından teressüp eden kömür 
tozlarının 114 numaralı Kanunun 1 nci madde
sinde yazılı maden kömürü tozlarından sayılıp 
sâyılmıyacağı. 

İkincisi; bu tozların satılmasından hâsıl olabile
cek paranın, kanunun metninde mevcut müessese 
amelesinin menafi! ura umiyesine hasru tahsis olu
nur tâbirinin 5018 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre kurulmuş olan MadCn İşçileri Sendika
sına matuf olup olmadığı noktasıdır, Tefsirin, 
kanaatime göre istihdaf ettiği en büyük gaye, bu 
tozlardan istifade etmiyen; etmek yoluna' da te
vessül ctmiyen Ereğli İşletmeleri Müessesesiyle 
Etibank Müessesesinin durumundan mümbais bu
lunmaktadır.. Bu dâvanın peşinde bulunan bir 
arkadaşınızım. Kömür tozlarının, yani şilâm tâ
bir edilen tozlar senelerden beri derelere ve de
nize akmaktadır. Bunun senede tutarı 150 bin 
tondur. Suat Başol arkadaşımızın, bir konuş
malarında bunun 40 bin tondan ibaret olduğunu 
söylediler. Bu hususta en salahiyetli şahıs Hav
zanın Genel Müdürü Vehbi Ergene'dir. Bir za
manlar Havza'nın raportörlüğünü yaptım. Ra--
porumu hazırladım. O vakit müessese müdürü, 
komisyon huzurunda zayiatın senede 100 bin ton
dan ibaret olduğunu belirtmişti. Havza'da alâka
lı 'üç arkadaşın hazırladığı raporda ise senede şi
lâm zayiatının 150 bin ton olduğu gösterilmiştir. 
Zayiatı-ifade eden rakam asgari olarak bir mil
yon'lira raddesindedir. 
; .vHer sene, senelerden beri yani. havzayı .Dev

letleştirme- ••_, tarihinden;bugjftne kadar sonede -as
gari bir, milyon lira derelere ye denize akmış* 
tır. Dâvamızın en önemli noktası tefsirin dayan
dığı başlıca sebep, bu bir. milyon liradan alâ
kalı olan.../müessese istifade etmediğine göre, 
bu haklan esasen-114 sayılı Kanuna göre amele 
menafii umumiyesine hasır ve tahsis - olmasın
dan ibarettir: Birçok meslektaşlarımı • dinledim 
sılam tâbir edilen, kömür yıkanmasından muta-
hassıl, kömür tozlarının maden kömür tozu olup 
olmadığını Çalışma Komisyonu • Başkanı olan 
Nafiz Körez arkadaşımız kabul etmişlerdir. 

Adalet Komisyonu tefsire lüzum olmadığına 
karar vermiştir. 

.Bendeniz. Cemal Kıpçak'ın tefsir hakkındaki 
müracaatı. üzerine Çalışma Komisyonunda bu
lunduğum zaman diğer arkadaşlarımla beraber 
kanun gayet vazıhtır, istihsalâttan mütevellit 
müterakim ve badema teraküm edecek olan bü
tün kömür tozları maden amelesinin menafime 
hasrü tahsis olunur diye tefsire lüzum görme
miş ye kararımız^ o yolda verm^^ 

, Adalet Komisyonunda bendeniz de , bulun--
dum. Bir arkadaşımızın, zannederim /Hidayet 
Ay diner 'in teklifi- üze rine, eğer müessese bu ka
bil tozları terketmiş ise bu şerait dâhilinde bu 
Maden Kömürleri, Tozları, Kanununun muhte
vasına g inniş t^ amelesine hasrü tah
sis olunur kömür tozları diye önerge vermişler 
ve Adalet Komisyonu mefhumu muhalifi ile 
binnetioe, tefsiri yapmış bulunmaktadır. Yani 
sılam, kömür istihsalâtından mütevellit kömür 
tozuduı diye. Binaenaleyh Adalet Komisyonu
nun tefsiri kararını kabul ettiğimiz takdirde 
ki, redde mütedairdir, binnetice tefsirin esbabı 
mucibesini teşkil eden husus nazarı itibare alı
nırsa dâva hallolunmuştur. . ..-,. •:•••.'.; 

İkinci kısma gelince; ;.muhterem arkadaş
lar, bu kömür tozlarının Maden İşçileri Sendi
kasına hasrü tahsisi - keyfiyetini tefsir etmeye 
imkân yoktur. Çünkü 114,; sayılı Kanunun met
ninde «Maden amelesinin menafii umumiyesine 
hasrü tahsis olunur, vo bu hakkı maden amelesi 
heyeti idaresi kullanır.» denilmektedir. O tarih
lerde malûmu âliniz amele teşekkülleri \ yoktu. 
Sayın' Devlet Başkanının İktisat Bakanlığı za
manında bir ; amele birliği kurulmuş-ve b u a -
.mete: birliği kurulduktan sonra kömür tozlan-
aıın toplanması muvacehesinde, tonuna* T.lira 
.almak'suretiyle; ^..^ıuıl} ıa^ameleu;/bkU|^e-/û^-
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tikaî ettirilmiştir. Fakat 5018 Sayılı Kanunun 
tedvininden sonra memleketimizde amele men
faatlerini koruyacak sendikalar tesis edime-
ye başlanmıştır. Bu itibarla bu kömür tozları
nın maden işçilerinin sendikasına intikal etme
sine imkân yoktur. Bendeniz bu ihtiyacı göre
rek bir kanun teklifinde bulundum. Bundan 
evvelki oturumlardan birisinde gündeme almış
lardı, hazır bulunup müdafaasını yapamadım. 
Bu kanun ameleyi temsil eden amele birliği 
ve maden işçileri'sendikasının bu haktan istifa
desini sağlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu iş hayati mahi
yette bir iştir. Bu kadar kıymet olan kömür 
tozları dere ve denizlere akmaktadır. Fakat bir 
türlü işletme bunları değerlendirme yoluna git
memektedir. Bunun için modern lâvvarlar yapıl
ması lâzımdır. Muhterem Bifat Sivişoğlu bu 
kömür tozlarını, işletme, lâvvarları vasıtasiyle 
yapacaktır, diyor. Fakat işletme bu lâvvarları 
ne zaman getirecek, biliyor musunuz? 1953 se
nesi sonunda, bitirmesi lâzım. Binaenaleyh bu 
ancak 1955 senesi başında yapılabilecektir. Biz, 
Ereğli kömürlerinin hesabatmı,. bilançosunu tet-

kik ettiğimiz rapordan vuzuhla anladık ki ve 
Etibank Müdürünün izahatından ve tetkikat ne
ticesinde sabit olmuştur ki Ancak, sene 1952 ol
duğuna pöre üç sene sonra yapılabilecektir. 
Bu sene üç milyon lira denize ve dereye boşu 
boşuna akacaktır. 

Diğer taraftan müessese bir türlü bunları 
kıymetlendirmek yoluna gitmemiştir. Binaen
aleyh muhterem heyetiniz bendenizin huzuru
nuza getireceğim kanunu kabul buyurduğu tak
dirde, amele hak ve menfaatleri üzerinde dur-

j ması lâzımgelen muhterem heyetiniz derelere 
akan bu serveti hiç olmazsa ameleye tahsis et
mek suretiyle onların sosyal kalkınmasını sağ
lamak mümkün olacaktır. Bendenizin arzım şu
dur ki, Adalet Komisyonunun, tefsire mahal 
olmadığı hakkındaki raporunun reddine karar 
verilmesini, ben de arkadaşıma iştirak ederek 
arzediyorum. 

BAŞKAN — 15 Şubat perşembe günü saat 
15 te toplanılmak üzere birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18,85 

*M»fc. 

B — YAZriJ SORULAR 

•l.'—~ Manisa Milletvekili Adnan Karaosnum-
oğlu'nun, kredi yolu. ile Amerika'dan getirtilece
ği ilân olunan 97 ton muhtelif çayır ve mera to
humlan bedelinin kaç Türk lirası olduğuna ve 
bu hususta başim bir firmadan teklif alınıp a-
lınmadığına dair sorusuna Tarım Bakanı Ne
dim ökmen'in yazılı sevabı (6/566) 

* 
T. B. M. Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 
1. 31 . I . 1952 tarihli gazetelerde M. S. A. 

kredilerinden istifade edilerek Amerika'dan 97 
ton muhtelif çayır ve mera tohumlarının ge
tirileceği ve ihalesinin kapalı zarfla 15 Şubat 
1952 tarihinde yapılacağı Zirai Donatım Ku
rumu Genel Müdürlüğünce ilân edilmektedir. 

2. Bu mubayaanın bedeli kaç Türk lirası
dır ve M. S. A. dan libere tarihi nedir? 

3. Amerika'dan satınalmacak bir madde 
için teklif isteme müddeti olarak 15 gün normal. 
mıdır? 

4. Bu mevzuda bahis konusu olan ilândan 

evvel her hangi bir firmadan teklif alınmış mı
dır? 

Yukarıki sorularımın yazılı olarak Taran 
Bakanlığınca cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

1 . I I . 1952 
Manisa Milletvekili 

Adnan Karaosmanoğlıı 

T. C. 
Tfirım Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2/145 

13 . I I . 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
C : 4 . II . 1952 gün ve 6-566/3061-6678 sa

yılı yazıya : * 
Kredi yolu ile Amerika'dan getirtileceği 

ilân olunan 97 ton muhtelif çayır ve mera to
humları bedelinin kaç Türk lirası olduğuna 
ve bu hususta, başka bir firmadan teklif ah-
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nıp-alınmadığına dair Manisa Milletvekili Ad
nan- Karaosmanoğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesi, tetkik olunmuş ve bu hususta ha
zırlanan not-leffen takdim edilmiştir. 

Keyfiyetin sayın Adnan Karaosmanoğlu'na 
tebliğine müsaadelerini saygı ile arzederim. 

Tarım Bakam 
X. Ökmen 

1. Türkiye Zirai Donatım Kurumu 2490 sa 
yılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tâbi delil
dir. Bakanlığım, Amerika'dan ithal edilecek muh
telif çayır ve mera tohumlarının mubayaasına di
ğer firmaların da iştirakine fırsat vermek üver
im mubayaanın eksiltmeye konulmasını uygun 
görmüştüıv 

'.,--, 2. 97 ton muhtelif çayır ve mera tohumlan: 
nm4akribî Tüi'k Parası tutarı 300 000 lira ka
dardır. Bu mevzuu da ihtiva eden karşılık para
lar Anlaşması 20 . X I I . 1951 tarihinde imzalan
mıştır.' 5750 sayılı Kânun hükümleri gereğince 
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kargılık, paralardan alman 24 300 000- liranın 
1951 Bütçemizde alâkalı bölüm ve m ad d el ora kon
ması hakkında Bakanlar Kurulu, kararı çıkar 
çıkmaz hu paraların sarfına başlanacaktır. Ka
rar halen Bakanlar Kurulundadır. 

3. Teklif isteme müddeti olan 15 gün filva
ki kısadır. Fakat; Karşılık Paralar Anlaşmasiyle 
mutabık kalman mera ve yem nebatları projesi
nin tatbikatına geçilmek üzere, tohumların ilkba
har zeriyatına yetişmesi zaruri olduğu gibi bu 
tohumların Amerika'dan siparişi için lüzumlu 
döviz tahsisinin temditli akraditife bağlanma 
müddeti de 31 Martta nihayete ermektedir. Ame-
rikadan tohum ihraç eden bütün firmaların Tür
kiye'de temsilcileri vardır. Bunların elinde mez
kûr tohumlara ait fiyat ve kataloglar bulunması 
icabeder. Buna göre de teklifleri temsil ettikleri 
firmalardan telle isteyebilirler. 

4. Bahis; konusu ilândan evvel kurumca hiç : 

bir tfirmadan teklif .alınmamıştır. . . . . . . . . . . 

•inQg|>ı|ft t'tÜl̂ M»!"" 

DÜZELTİR 

Bu tutanağın sonuna bağlı 99 sayılı basmayazınm (11) nci sayfasındaki (1) sayılı cetvelin ikinci 
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