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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 40 

2. — Havale edilen kâğıtlar 41 

3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 42 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/224) *:. 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
i'azla izin alan .İstanbul Milletvekili Dr. 
Akil Muhtar Özden'in ödeneği hakkında 
Büyük Millet Medisi Başkanlığı tezkeresi 
CS/225) 42:4)J 

.'!. — Arazi Verdisi Kanununun 9 nen 
maddesinin değiştiri lmesine dair olan ka
nun tasarısının yeri verilmesi hakkında 
Başbakanl ık tezkeresi (3/22(5) 4.'! 

4. — Ordu Milletvekili fianıdi Yal
m a n ' m , Meclis Hesaplarını İnceleme Ko, 
misyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/78) 4;! 

4. — Sorular ve cevaplar 41,43 
1. — Çanakkale Milletvekili Ali Kıza 

Kırsever ' in , (Çanakkale'ye bağlı Kum ka
le bölgesindeki batakl ıklar ın kurutulma
sı için açılacak kanal hakkında Bayındır
lık Bakanl ığ ından yazılı sorusu 41 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Rem
zi Yüregi r ' in , Arazi Tapulama ve Af Ka
nunu tasar ı lar ı hakk ında Adale t ve Mali-

Sayfa 
yo Hakanl ıklar ından sözlü sorusu. 41 

-'!. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu 'nı ın Osmer, Vitol, İtiti , Trak ortak
lıklarına ve 1947 yılında ihraç edilen top
rak mahsuller ine dai r Ticaret Hakanlığın
dan sözlü sorusu 41 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
l ioğlu 'nun, Toprak Ofisinin is tanbul şu
besi, İzmir İ thalât ve İhracat (İenel Kâ
tipliği aleyhinde yapılan t ahk ika t evra
kına, İzmir Ofisi ambarı yangınına ve 
K o n y a ' d a k i inşaat ta yapılan suiistimale 
ait iddia sonucuna dair Ticaret Bakan
lığından sözlü sorusu 41 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu 'nun. Toprak Ofisinin Teftiş Heyeti, 
İnzibat Komisyonu ve İs tanbul Kuruçeş
me deposunda yapı lan hububat suiistimali 
hakkında Ticaret Bakanl ığ ından sözlü so
rusu 41 

(5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu 'nun, Ürdün Hükümet ine verilen gıda 
maddeleri hakkında Ticaret Bakanlığın
dan sözlü sorusu 41 

7.— Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğ lu 'nun . Toprak Ofisi ile Hlen Türk Or
takl ığı arasında yapılan bir satış ile Cum
huriyet . Hozkurt ve Yenidoğan Fabr ika la 
rına verilen tazminat hakk ında Ticaret 
Bakanl ığ ından sözlü sorusu 41 



Sayfa 
8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nım, Toprak Ofisi için Amerika'dan 
alınmasına teşebbüs edilen çelik silolarla 
kaybolan 41 dosya ve fasulye, pirinç, no
hudun mısırla mübadelesinden meydana 
gelen zarara dair Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu 41 

9. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar'ın, buğday sıkıntısı dolayısiyle Hükü
metçe alınan tedbirlerin neler olduğuna 
ve önümüzdeki yıllar için Hükümetin hu
bubat politikasına dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu 41 

10. — Sinob Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk'in, Dışişleri Bakanının son 
Londra, Paris ve Atina seyahati hakkında 
Meclise izahat vermesine dair sorusuna 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'm söz
lü cevabı (6/113) 43:40 

11. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın'm, yasak bölgeler halkından olup yer
lerine dönmüş bulunan vatandaşların du
nunu hakkındaki sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Behçet Uz'un söz
lü cevabı (6/102) 46 

12. — Tunceli Milletvekili Necmeddin 
Sahir Sılan'm 5098 sayılı Kanuna göre 
eski yerlerine dönmekte serbest kalmış 

Sayfa 
olanların döndükleri yerlerdeki durum
ları ile yasak bölge halkından olanların 
iskân işlerini düzenlemek ve biran evvel 
müstahsil hale getirilmelerini temin eyle
mek için alman tedbirler hakkındaki so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Behçet Uz'un sözlü cevabı (6/109) 46:52-

1.3. — Ordu Milletvekili Yusuf Ziya 
Ortaç'm, Ordu İlindeki verem hastalığı 
hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Behçet Uz'un, sözlü 
cevabı (6/105) 53:54 

14. — Zonguldak Milletvekili Orhan 
Seyfi Orhon'un, Üniversitelerarası Kuru
lunca üç profesör hakkında verilen kara
ra dair Millî Eğitim Bakanlığından söz
lü sorusu (6/107) 54 

15. — Niğde Milletvekili İbrahim Re
fik Soyer'in, Porsuk barajı inşaatı için 
yapılan servis yolu hakkındaki sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kasım Oülek 'in söz
lü cevabı (6/111) 54:55 

16. — Niğde Milletvekili İbrahim Re
fik Soyer'in, Porsuk Barajının ihale ve 
mukavele şartlariyle bu iş için yapılan 
tahkikat hakkındaki sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kasım Gülek'in sözlü ce
vabı (6/110) 55:65 

« • » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1943 takvim yılı Bilançosunun 
(.nanması hakkındaki kanun tasarısının tümü 
ikinci defa oya kondu; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklen
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının birinci görüşülmesi biti
rildi; 

İkinci defa oya konan tasarının kabul olun
duğu bjldirildikten sonra; 

16. IV. 1948 ("uma günü saat 15 t e toplanıl-
inak üzere Birleşime son verildi. 

Başkarıvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Mardin Milletvekili 

F. F. Düşünsel Dr. A. Urus 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
S. Pek 
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4. — SORULAR 

1. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse-
sever'in, Çanakkale'ye bağlı Kıınıkale bölgesindeki 
bataklıkların kurutulması için açılacak kanal hak
kındaki yazılı sorusu. Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir; 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre 
gir'in, Arazi Tapulama ve Af Kanunu tasarılar'. 
hakkındaki sözlü sorusu, Adalet ve Maliye Ba
kanlıklarına gönderilmiştir; 

'.). — Seyhan Milletvekili Sinan Tekel ioğlu'-
ııuıı, Osnıer, Vitol, İtiti, Trak ortaklıklarına ve 
1947 yılında ihraç, edilen toprak mahsullerine da
ir olan sözlü sorusu, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir; 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekel ioğlu'-
nuıı, Toprak Ofisinin İstanbul şubesi, İzmir itha
lât ve İhracat Genel Kâtipliği aleyhinde yapılan 
tahkikat evrakına, İzmir Ofisi ambarı yangınına 
ve Konya'daki inşaatta yapılan suiistimale ait 
iddia sonucuna dair sözlü sorusu, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir; 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Ofisinin Teftiş Heyeti, İnzibat Ko
misyonu ve İstanbul Kuruçeşme deposunda ya-

Teldifler 
1. - - İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi De- -j» 

nıirelli ve altı arkadaşının, Milletvekilleri seçimi * 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifi (2/96) (İçişleri ve \n\v-
yasa Komisyonlarına); 

önergeler 
2. Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-

pılan hububat suiistimali hakkındaki sözlü soru
su, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir; 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Ürdün Hükümetine verilen gıda maddeleri 
hakkındaki sözlü sorusu. Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir; 

7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Ofisi ile Elen Türk ortaklığı ara
sında yapılan bir satış ile Cumhuriyet, lîozkıırt 
ve Yenidoğan Fabrikalarına verilen tazminat 
hakkındaki sözlü sorusu, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir; 

8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Ofisi için Amerika'dan alınmasına 
teşebbüs edilen çelik silolarla kaybolan 41 dos
ya ve fasulye, pirinç, nohudun mısırla mübade
lesinden meydana gelen zarara dair olan sözlü 
sorusu, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir; 

9. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın, buğday sıkıntısı dolayısiyle Hükümetçe alı
nan tedbirlerin neler olduğuna ve önümüzdeki 
yıllar için Hükümetin hububat politikasına da
ir olan sözlü sorusu, I başbakanlığa gönderilmiş
tir. 

ta'nın, 1881 sayılı Matbuat Kanununun 24 ncü 
maddesinin yorumlanmasına dair önergesi 
(4/77) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına); 

3. — Erzincan Milletvekili Behçet Kemal 
Çağlar'm, Bilekçe Komisyonunun 2!> . 1 . 1948 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 787 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/78) (Dilekçe Komisyonuna); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. _ Say m üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/22-1) 

Kanı ut aya 
14 . IV . li)4S 

Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır: 

Kamutayın onanıma sunulur. 
B. M. M. Başkanı 
Ali Kuad Cebesoy 

Ankara Milletvekili Ealih Rıfkı Atay, 1,5 ay 
hasta olduğu için, 18 . IV . 1948 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar Özden, 
2 ay, hasta olduğu için 12 . IV . 1948 tarihinden 
itibaren. 

İzmir Milletvekili Masan Âli Yücel 2 ay, hasta 
olduğu için, 12 . IV . 1948 tarihinden itibaren. 

Malatya Milletvekili Abdurrahiın Ulvi Bey
dağ'ı, 1 ay, hasta olduğu için, 13 . IV . 1948 tari
hinden itibaren. 

Samsun Milletvekili Cemil Bilsel, <"> hafta, 
özürlü olduğu için, 16 . IV . 1948 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Tekrar" okuyarak teker teker 
oyunuza sunacağım: 

Ankara Milletvekili Falih Kırkı Atay, 1,5 ay 
hasta olduğu için, 13 . IV . 1948 tarihinden iti
baren. 

BALKAN — Kabul edenler... Etıniyenler... 
Kabul edilmiştir. 

• İstanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar Özden, 
2 ay, hasta olduğu için 12 . IV . 1948 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabu] edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Hasan Âli Yücel 2 ay, hasta 
olduğu için, 12 . IV . 1948 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Abdurrahiın Ulvi Bey
dağ'ı, 1 ay, hasta olduğu için, 13 . IV .1948 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili. Cemil Bilsel, o hafta, 
özürlü olduğu için, \G . IV . 1948 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. -•- Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan İstanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar 
Özden'in, ödeneği hakkında. Büyük Millet Meclisi 
Haşkanlığı tezkeresi (3/225). 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Hasta olması dolayısiyle bu toplantı yılı için

de kendisine iki aydan fazla izin verilen İstanbul 
Milletvekili Dr. Akil Muhtar Özden'e ödeneğinin 
verilebilmesi İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğin
ce Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasviplerine arzolunur. 

B. M. M. Başkanı 
A. F. Cebesoy 

BASKAN —- Şimdi yüksek oyunuza sunulan 
iki aydan fazla hastalığı dolayısiyle mezuniyet 
verdiğimiz İstanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar 
Özden'in, bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alabilmesi ve ödeneğinin verilebilmesi, kabul 
buyurduğunuz bu mezuniyet tezkeresiyle içtü
züğün bükümleri «-ereğinee yüksek izninize bağ--
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hdır. Tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun tasarı
sının geri verilmesi halikında Başbakanlık tez
keresi (3/226). 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
13 . IV . 1948 

fi . XII . 1946 tarihli ve 71/677/6-2851 sayılı 
yazımızla sunulmuş olan 1833 sayılı Arazi Ver
disi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun tasarısının geri verilmesine 
müsaade buyrulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

1948 O : 1 
BAŞKAN — Tasarı Başkanlıkça geri verile

cektir. 

4. — Ordu Milletvekili Hamdı Yalman'ın, 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/76). 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
12 . IV . 1948 

Meclis Hesapları inceleme Komisyonunun 
sözcülüğünden ve üyeliğinden çekilmek lüzumunu 
duyduğumdan yerime diğer birinin seçilmesi hu
susunun Yüksek Kamutaya arzını saygılarımla 
rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Hamdi Yalman 

BAŞKAN — Yüksek Kamutayca bilgi edinil
miştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

10. — Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Ten
girşenk'in, Dışişleri Bakanının son Londra, Paris 
ve Atina seyahati hakkında .Meclise izahat ver
mesine dair sorusuna Dışişleri Bakam Necmettin 
Sadak'in sözlü cevabı (6/113). 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
12.IV . 1948 

Sayın Hariciye Vekilinin son Londra, Paris 
vo Atina görüşmeleri hakkında Meclise sözlü iza
hat vermelerini saygı ile rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Aziz arkadaşlar; Sayın Mil
letvekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in sorusuna 
Yüksek huzurunuzda cevap vermeye çalışırken, 
seyahatim ve temaslarımın neticesi hakkında 
memleket efkârını da aydınlatmış olacağım. 
Dışişleri Bakanınıza bu fırsatı verdiğinden do
layı değerli arkadaşıma teşekkür ederim. 

Bilindiği gibi, Avrupa iktisadi işbirliğini 
düzenlemek maksadiyle kurulması tasarlanan 
devamlı Teşkilât fikri son aylarda bir takım 
gelişmeler kaydetmiştir. Bu teşkilâtın, Av
rupa Kalkınma Programı ile Amerikan yardı
mı arasında basit bir rabıta tesis etmekten çok 
daha ileri bir mahiyet taşıyacağı anlaşılmıştır. 
Bu itibarla Birleşik Krallık ve Fransa Hükü
metleri, Teşkilâtın meydana getirilmesi işi ile 

uğraşmak üzere Avrupa İktisadi İşbirliği Ko
mitesinin 15 Martta toplanmasını, Ankara'da-
ki Büyük Elçilikleri vasıtasiyle gönderdikleri 
1 Mart tarihli notalarla teklif ederken, mese
lenin haiz olduğu fevkalâde ehemmiyet dola-
yısiyle toplantıda kendi Dışişleri Bakanlarının 
bizzat bulunacaklarını bildirmişler ve Hükü
metimizin de Dışişleri Bakanı tarafından tem
silini rica etmişlerdir. 

15 Martta Paris'te toplanan 16 1ar Konfe-
ansmda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bir 
suretle temsil ettim. 16 Devletin Dışişleri Ba
kanlarının iştirak ettikleri bu toplantının ga
yesi Avrupa ekonomik işbirliği sahasında geçen 
toplantıdanberi elde edilen neticeleri gözden 
geçirmek ve Avrupa'ya Marshall Plânı çer
çevesi içinde yardım devam ettiği müddetçe ça
lışacak, 16 Devlet temsilcilerinden mürekkep 
bir teşekkül kurmaktır. 

Avrupa'ya Yardım Kanunu Amerikan Kon
gresinden çıkacağı sırada, 16 1ar toplantısına 
bu Devletlerin Dışişleri Bakanlarının gitmeleri 
Avrupa'yı kalkındırmak maksadiyle Amerikan 
Milletinin katlandığı bu eşsiz fedakârlığa lâyik 
olduğu bütün değeri verdiklerinin bir tezahürü 
idi. Bir kısım Devletler delegelerinin ve bu 
arada- Dışişleri Bakanınızın Amerikan Yardımı 
ve Avrupa Kalkınması hakkındaki görüş' ve 
düşünüşlerini belirten demeçlerinden sonra 
umumi sekreterin raporu tasvip edildi. Ve Av-
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rupa Ekonomik işbirl iği Kuru lu projesini ha
zı r lamak işi bir komisyona havale edildi. Hu 
iş g r u p n n u n hazır ladığı proje bugün P a r i s ' t e 
yeniden top lanan İG 1ar Konferans ında imza
lanmak üzeredir . İG Devlet a ras ında bu suret
le ku ru l acak olan A v r u p a Ekonomik İşbirl iği 
Teşekkülünün İG kişilik bir konseyi, bir kon
sey başkanı, bir umumi sekre ter ve konsey
ce her yıl seçilecek beş kişilik bir İcra Komi
tesi olacaktır . Bu teşekkülün gayesi, Ameri
kan Yardımını verimli k ı lmak için, İG Devlet 
a ras ında sürekli ve muntazam ekonomik işbir
liği k u r m a k t ı r . İG Devlet, karşıl ıklı münase
bet ler inde, A v r u p a kalkınması için, münfe
r iden ve müştereken, ellerinden gelen gayre t i 
harcamayı t aahhü t ediyorlar . 

J(! Devlete, ekonomik sahada sıkı ve sü
rekli bir işbirliği yükliyeıı bu teşekkülde, ken
dine düşen ödev ve görevleri yerine get i rmek 
hususunda hiçbir gayre t ten kaçmnııyacak olan 
Türkiye , betbaht A v r u p a ' n ı n buh ran l a rdan 
ve sefaletten kur tu lması , bünye sağlamlığına 
çok geçmeden erişmesi için bu işbirliğinin fay
dalı olmasını temenni eder. Pa r i s Konferan
sında da söylediğim gibi, biz, süra t l i ekono
mik bir ka lk ınmanın temelini her şeyden önce 
Avrupa 'n ın mânevi s ıhhat inde görüyoruz. 

Ekonomik işbirliği bahsine nihayet verme
den evvel, Tü rk iye ' n in haklı iddalar ını ve 
gerçek ekonomik d u r u m u n u yeniden gözden 
geçirmekte büyük iyi niyet, dostça anlayış 
gösteren ve Marshall Plânı çerçevesi içinde 
memleketimizin de ciddî yardıma ihtiyacı ol
d u ğ u n u kabul eden Pirleşik Devlet ler Hükü
metine huzurunuzda teşekkür etmeyi vazife bi
lirim. 

Paris Konferansına giderken, bu f ı rsa t tan 
istifade ederek müt tef ik ve dost memleket ler 
Devlet Adamlar ı ile görüşmek imkânını elde 
edeceğimden dolayı memnundum. 

İngi l te re Haric iye Nazırı M. Devin, Par i s ' 
te ancak 48 saat kalabileceğini ve yolum Lond
ra 'dan geçtiği için orada bir gün kal ı rsam da
ha uzun konuşabileceğimizi bildirdi. Bu suret
le Londra 'da kaldım. 

M. Bevin ile hayli konuştuk. Pek dostane 
bir hava içinde memleketlerimiz a ras ında kar
şılıklı menfaat lerden doğan bütün meseleleri 
gözden geçirdik, (jok açık konuştuk. Son ay-
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hırdaki gelişmeler karşısında Avrupa 'n ın sıkı 
işbirliğini temin e tmekteki zarure t üzerinde 
bilhassa du rduk ve bu vesile ile Avrupa kal
kışması plânına taa l lûk eden meseleleri de in
celedik. Türk iye - İngil tere münasebet ler i hak
kında görüşürken, evvelce olduğu gibi ileride 
de, )!).')<) tarihl i İ t t ifak Andlaşnıamıza dayana
rak işbirliği yapmak hususunda mutabık oldu
ğumuzu tesbit et t ik ve bu işbirliğini, mem
leketlerimiz a ras ındaki iyi rabı ta lar ın temadisi 
için olduğu kadar , dünya su lhunun muhafaza
sı uğrunda da kul lanmak lüzumu üzerinde dur
duk Al. üevin ile vâki görüşmelerin, Türkiye 
ile İngil tere aras ındaki ânanavî ve sıkı dostluğu 
teyidetmiş ve ingiltere; Hükümet in in , hâdise
lerin sürat l i gelişmesi karşısında azimli duru
munu belirtmiş bulunmaktadır . Bu bakımdan, 
Londra 'dan pek memnun olarak ayrıldığımı ar-
/edebilirim. 

Paris ' te . İG lar konferansından önce Fransız 
Hariciye Nazırı M. Bidaul t ile uzun uzadıya gö
rüştüm. Bu görüşme dahi çok samimî bir dost
luk havası içinde geçti. Oerek Türk - Fransız mü
nasebetlerine, gerek Avrupa iktisadi kalkınması
na taaallûk aUm hususları gözden geçirirken, ara
mızda tam bir görüş birliği bu lunduğu tebarüz 
etti. İS Martta Fransa. Reisicumhuru taraf ından 
kabul olundum. Türk - Fransız dostluğunun 
yalnız ananelere değil, realitelere dayandığını 
söyliyen Başkan Yincent - Auriol, iki memleket 
ve Hükümet arasındaki tesanüdün önemini be
li t t i . Sunu kuvvetle ifade edebilirim ki, Fransa. 
ricali arasında memleketimize karşı pek samimî 
dostluk hisleri olduğunu sezdim, ve iki memle
ketin menfaatlerine uygun olan bu dostluğu ge
liştirmekten her iki taraf için büyük faydalar 
beklendiği intibaını aldım. Bizini işlerimizin de 
onlarınkine tamamen tekabül ettiğini Par is ' le te
min ederken, eminim ki, yüksek Meclisin de arzu 
ve duygular ına tercüman oldum. (Alkış lar) . 

Par i s ' t en ayrı ldıktan sonra, 23 Mar t Cenev
re 'de açılan Haberleşme Hürr iye t i konferansına 
gittim. Bu konferansa Birleşmiş Milletler üyesi 
olan 57 Devletten başka, oy sahibi olmamak şar-
liyle, daha 12 memleket ve f> beynelmilel teşek
kül davet edilmiş bulunmakta idi. Konferansın 
ancak ilk günlerinde hazır bulundum. Dünya sul
hunun muhafazası ve demokrasi prensiplerinin 
kökleşmesi bakımından çok önemli olan bu konfe
rans hakkında konuşmağı konferansın neticesine 
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ve heyetimizin avdetine bırakmağı tercih edece
ğimi takdir buyurursunuz. 

Paris'te Yunanistan Başvekil muavini ve Ha
riciye Nazırı, dostumuz M. Çaldaris ile görüşmek 
fırsatını bulmuştum. Yunanistan ile aramızda ne 
kadar çok müşterek meseleler bulunduğunu bi
lirsiniz. Bunların hepsinin Paris'te incelenmesine 
ne M. Çaldaris'in, ne de benim vaktim müsait 
idi. Onun için M. Çaldaris, dönüşte Atina'ya uğ-
ramaklığımı rica etti. îki Nisan'da uçakla Ati

na'ya vardım. Bu vesile ile gerek Majeste Yunan 
Kiralı ve Hükümet ricali, gerek - Yunan Milleti 
tarafından memleketimiz hakkında gösterilen 
dostluk ve sıkı bağlılık tezahürlerini ayrı ayrı 
saymak imkânsızdır. Üç gün süren temaslarımda, 
istisnasız olarak, büyük bir anlayış, samimî bir 
dostluk ve hararetli bir iş birliği arzusu ile kar
şılaştım. Amansız ve uzun bir harb, ardı sıra iki 
istilâ neticesinde Yunanistan'ın düştüğü türlü 
müşküllerin, / dost Yunan milletinin bunları yen
mek hususundaki azmini ancak kuvvetlendirmiş 
olduğunu gördüm. Memlekete normal şartların 
iadesini biran evvel temin için Yunanlı'lar hum
malı •bir faaliyetle çalışmaktadırlar. 

Türkiye'nin Yunanistan ile sıkı rabıtaları 
1930 danberi aktedilen muhtelif andlaşmalar ile 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu andlaşmalarm 
hükümleri bugün de caridir, ve Hükümetiniz 
bunların lâfzına ruhuna göre hareket etmektedir. 
Yunanistan'la aramızdaki kardeşçe dostluk, bu 
andlaşmalara dayandığı kadar, iki memleket men
faatlerinin de tabiî ve değişmez bir icabıdır. Geç
mişte olduğu gibi, gelecekte de bu karşılıklı dost
luk ve dayanışmanın devam edeceğini Atina zi
yaretimde yeniden müşahede etmek fırsatını bul
dum. Bu vesile ile her iki memleket dış siyase
tinin Birleşmiş Milletler teşkilâtına bağlılık, millî 
bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün muhafazası, 
her iki milletin bağlı bulunduklar! hürriyet ve 
demokrasi çerçevesi içinde gelişecek kalkınma 
prensiplerinden mülhem olduğu hususunda M. 
Çaldaris ile mutabık kaldık ve bütün gayretimizi 
Milletlerarası iş birliğine dayanan bir barışın te
minine sarfetmekte devam etmeye karar verdik. 
Bu Milletlerarası iş birliği içinde, Türk - Yunan 
iktisadi ve kültürel iş birliğine hususi bir önem 
vermekteki faydayı belirttik. 

Türk - Yunan dostluğunun, yakın Doğuda sul
hun temellerinden olduğunu kabul ederek, bu 
bölgede barış ve güvenin sağlanması için, sarfe-
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dilecek gayretler üzerinde fikir müdavelesinde 
bulunduk. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu görüş ve görüşmelerin, üzerimde bıraktığı 

izleri kısa ve toplu olarak belirtmek gerekirse 
diyebilirim ki gerek ekonomi kalkınmayı hızla 
geliştirmek ihtiyacı, gerek kargaşalık ve tecavü
ze karşı koymak azmi bakımından Avrupa Dev
letlerinde tesanüt duygusu ve birleşme şuuru 
kuvvetlenmiştir. 

Paris'te 16 Devlet arasında bugün imzalan
ması beklenen ekonomik işbirliği paktı, ve geçen 
ay beş Batı Devleti arasında Brüksel'de imza
lanmış ve bazı şartlar dairesinde her Devletin 
iltihakma açık bırakılmış olan karşılıklı yardım 
andlaşması, gittikçe kuvvetlenen bu birlik ve te
sanüt ruhunun ilk iki tezahürüdür. 

Avurupa'nın ekonomik kalkınması 16 Devle
tin teker teker ve el birlikleriyle, bütün gayretle
rine rağmen ancak Amerika Birleşik - Devletleri
nin geniş ölçüde yardımı ile gerçekleşecek ve 
bu da barış güvenin sağlanmasında çok tesirli 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlar, 
Gittiğim yerlerde, görüştüğüm devlet adam

larında, Türkiye'ye karşı derin bir sevgi ve 
inan gördüğümü huzurunuzda iftihar ile söyli-
yebilirim. (Alkışlar). Türkiye, sözüne inanılır; 
kuvvetine güvenilir, ve bu bakımdan dostluğu 
aranan bir Devlet olarak itibardadır. 

Türkiye'nin sulha bağlı, barışsever bir Dev
let olduğu, herkesle dost geçinmek istediği ve 
müdafaa kaygısından başka bir emeli olmadığı 
kabul edilmiş bir hakikattir. Fakat gene her
kesin iyice bildiği ve yürekten inandığı bir ha
kikat vardır ki o da, şeref ve haysiyetini her-
şeyden ü^tün tuttuğunu uzak ve yakın bütün 
tarihi boyunca isbat etmiş olan Türk Milletinin 
toprak bütünlüğüne, hürriyetine ve istiklâline 
canından fazla bağlı olduğudur. (Bravo sesle
ri, sürekli alkışlar). 

Aziz arkadaşlar, 
Türkiye'nin her tarafta gördüğü itibarın, 

Türkiye'ye verilen yüksek kıymetin başlıca se
bebi kendi kuvvetimiz, dışarıda dürüstlüğümüz, 
içeride istikrarımızdır. Hür ve demokrat Tür
kiye'nin birkaç yıldır başlıyan iç politika ge
lişmesini büyük başarı ile, sarsıntısız, bugünkü 
neticelere vardırmış olması derin hayranlıkla 
karşılandığı gibi, bu neticeler kudret ve itiba-
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rımızm artmasında âmil olmuştur. 

Değerli seferlerimden Sayın Tengirşenk'e 
şu noktayı da arzetmeyi borç bilirim ki siyasi 
hürriyetlerin en geniş tezahürlerine sahne ol
duğunda artık hiç kimsenin şüphe etmediği 
demokrasi Türkiyesinde başlıca iki partimizin 
dış politikada tamamiyle birlik olmaları, kuv
vetimizi çok artırmıştır. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, dünya siyasetinin 
son gelişmeleri, memleketimizin durumu, Tür-
kiyenin ittifak ve dostlukları öyledir ki uya
nıklığı hiçbir zaman bırakmıyarak, istikbale 
cesaret ve itimatla bakabiliriz. (Sürekli alkış
lar ve bravo sesleri) 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) 
— Sayın Dişileri Bakanına evvelâ benim ricamı 
kabulde mutattan daha kısa bir müddet ihti
yar ettiler bunun için, sonra bize verdiği çok 
tatlı haberler ve göğsümüzü kabartacak hare
ketler için teşekkür ederim. 

Tabiî bu bir müzakere değil, yalnız verdik
leri izahatı dinledim, memnun oldum. Te
menni ederim, memleketin yükselmesinde, mem
lekete daha büyük hizmetler etsin. 

Arkadaşlar; bu vesile ile hükümetten bir 
temennide bulunmak istiyorum. 

Haricî münasebetlerimizin ve dolayısiyle 
dünya oluşlarının gidişi hakkında zaman zaman 
böyle Meclis kürsüsünden Muhterem Başbaka
nın veya Muhterem Hariciye Bakanının izahlar
da bulunmaları Büyük Meclisin Hükümeti mura
kabe hakkının ve vazifesinin kullanılması dışın
da, bilhassa iktisadi hayatımızda istikrarı temine 
yarar çok lüzumlu ve faydalı bir iştir (Doğru 
sesleri). 

Halkunız, bu münasebetler hakkında en doğ
ru malûmatı Millet Meclisine karşı mes'ul aynı 
zamanda en salahiyetli zatlardan almış olur, işle
rini ona göre tanzim eder ve ruhan da daha zi-
vade sükûn içinde yaşar. Bunun için Hükümet 
bu türlü beyanlarda bulunmayı bir usule bağ-
Jasa ve muayyen vakitlerde yapsa çok iyi olur. 
(Sağdan ve soldan bravo sesleri). 

11. — Kayseri Milletvekili Fikri Apaychn'ın, 
yasak bölgeler halkından olup yerlerine dönmüş 
bulunan vatandaşların durumu hakkındaki soru
suna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Behçet TTz'-
un sözlü cevabî. 
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B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

İskân Kanununda yapılan son tadil dolayı
siyle evvelce muhitlerinden uzaklaştırılmış olan 
bir kısmı vatandaşlar bu defa yerlerine iade edil
mişlerdir. 

îskân Kanununun hükümleri gereğince mem
nu mmtaka halkından olup yerlerine dönmüş 
olan vatandaşların bu mıntakalarda barınmaları
na kanuni mesağ olmadığı malûmdur. 

Bu kabilden olan yani memnu mıntakalarda 
kanunen barmdırılmaları mümkün olmıyan bu 
kısım yerler ahalisinin şimdi melcesiz işsiz ve pe
rişan kaldıkları vâki müracaatlardan anlaşılmak
tadır. 

Miktarları itibariyle küçümsenemiyecek olan 
bu yurttaşları elîm vaziyetlerinden kurtaracak 
haller karşısında Hükümetçe acele olarak derpiş 
olunan tedbirlerin neden ibaret bulunduğunun ve 
bu yurttaşları elim vaziyetlerinden kurtaracak 
alınmış bir tedbir varsa ne olduğunun Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü olarak açık
lanmasını rica ederim. 

16 . I I . 1948 
Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın 

12. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
S dan'in, 5098 sayılı Kanuna göre eski yerlerine 
dönmekte serbest kalmış olanların döndükleri 
yerlerdeki durumları ile yasak bölge halkandan 
olanların iskân işlerini düzenlemek ve bir an 
evvel müstahsil hale getirilmelerini temin eyle
mek için alınan tedbirler hakkındaki sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Behçet Uz'un 
cevabı (6/109). 

BAŞKAN — Bu da aynı iş hakkındadır. Söz
lü soruyu okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
6 . I I I . 1948 

Aşağıda yazılı maddelerin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarla dilerim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

1. — 5098 sayılı Kanuna göre her türlü tak
yitleri kaldırılarak, eski yerlerine dönmekte ser
best kalmış olan vatandaşların gittikleri yerlerde 
bazı zorluklarla karşılaştıkları görülmekte ve işi
tilmektedir. Bunların, genel olarak, durumlarını 
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düzenlemek için ne gibi tedbirler alınmış ve dü
şünülmüştür, ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

2. — Bu gibiler arasında yasak bölge halkın
dan olup mcvzuubahis Kanuna göre, iskâna t.âl)i 
tutulmaları gerekenlerin eski illerinde veya bu 
illere civar illerde yerleştirilmeleri mümkün ol
muş mudur? Henüz mümkün olmamış ise bunla
rın perişan, vaziyetten kurtarılmaları ve bir an 
evvel müstahsil hale getirilmeleri için ne gibi 
tedbirler alınmıştır, ne gibi tedbirler düşünül
müştür? 

3. — 5098 sayılı Kanuna göre yerlerine dön
mekte serbest kalmış ve yasak bölge halkından 
oldukları iein eski illerinde veya bu illere civar 
illerde iskânları kabul edilmiş bulunanlardan es
ki yerlerine dönmek istem iyen ve evvelce yerleş
tirildikleri yerlerde kalmak istiyenlerin, bulun
dukları yerlerde, iskân yardımlarından, eskisi 
gibi, faydalanmalarının idame edilmesi hakkında 
ne düşünülmektedir? 

4. — Yine mevzııubahis Kanun hükümlerine 
göre yerlerine dönmekte serbest bulunanlardan, 
bir defaya mahsus olmak üzere Hükümetçe, eski 
yerlerine parasız gönderilmiş olanlar için de ev
velce iskân edildikleri yerlere dönmek istiyenler 
bulunmaktadır. Hu gibilerin yine Hükümetçe ve 
son defa olarak eski mürettep yerlerine parasız 
gönderilmeleri için ne düşünülmektedir. 

5. — 5098 sayılı Kanun ile tahdit edilmiş olan 
bazı yasak bölgeler civarında, evvelce herhangi 
bir sebeple, boşaltılmış olan yerler halkının dahi 
yasak bölge halkı gibi, iskâna tâbi tutulmaları 
için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — İler iki soru aynı iş üzerinedir. 
Kğer soru sahibi arkadaşların uyarlığı olursa 
Bakan iki soruya, birden cevap versin, sonra 
arkadaşlarıma, sıra ile sözlerini veririm. (Muva
fık sesleri). Buyurun. 

SA(İLTK. VE SOSYAL YARDİM PAKANI 
Dr. BEHÇET l/Z (Denizli) — Sayın Fikri Apay
dın'm ve Necnıeddiu Sahir Sılan arkadaşlarımı
zın önergelerine cevaplarımı arzediyorum. 

1. — Muhtelif tarihlerde alman Bakanlar Ku
rulu kararlariylc yurdun muhtelif yerlerine nak
ledilmiş olan vatandaşlar, 18 . Yİ . 1947 tari
hinde yürürlüğe giren 5098 sayılı Kanunun ge
çici 1. ve 2. maddeleriyle haklarındaki her tür
lü takyidat kaldırılmış ve temanıiyle serbest bir 
duruma girmiş bulunmaktadırlar. 

A : Kanunun yayınlanmasından sonra bu 
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vatandaşlardan eski yerlerine dönmek istiyen 
(3033) hanede (1(1388) nüfus geçici 2. ııei mad
denin 6 ncı bendi hükmüne tevfikan gidecekle
ri yerlere kadar Hükümetçe parasız gönderil
mişlerdir. 

Eski yerlerine dönen bu vatandaşlardan 
(1.185) hanede (5931) kişi yasak bölge ahalisin

den ve (1848) hanede. (10457) nüfus da yasak böl
ge dışı halkmdandır. 

B 5098 sayılı Kanunun; yalnız yasak böl
ge halkının iskânım kabul eylediği ve bu böl
ge haricindeki yerler ahalisinin yerleştirilmeleri 
hakkında bir hüküm ihtiva etmediği cihetle Ba
kanlığımız yalnız yasak bölge halkının iskânları 
mevzuu ile uğraşmaktadır. 

Ancak, geriye dönmek ve iskân edilmek is
tekleri kanununun neşrinden iki üç ay sonra 
başlamış olduğu için, kış mevsiminin yaklaşmış 
bulunması dolayısiyle bu vatandaşlar 1948 yaz 
aylarında iskân edilmek suretiyle daimî surette 
oturacaklar] yerler civarında muvakkaten yer
leştirilmişlerdir. 

(J Yasak bölge halkının eski yerleri civarı
na döndükleri tarihten itibaren kendilerine 
(800) ton yemeklik buğday verilmiş ve ayrıca ia
şe ve diğer zaruri masrafları için 1947 bütçesin
den 142 361 lira. sarfedilnıiş ve sıhhi, dıırunıla-
riyle. yakından ilgilenilmiştir. 

ilgili valiliklerden alınan yazılara ve mahal
len bir müfettişimize yaptırdığımız tetkikat ne
ticesinde verilen rapora nazaran eski yerleri
ne civar olan mahallere muvakkaten yerleştiril-
ııiş bulunan bu vatandaşların umumiyetle dıı-
ı-ui'.darınıi! iyi olduğu anlaşılmaktadır. 

İşbu umumî; mâruzâtımdan sonra şimdi Tun
celi Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan arkada
şımızın önergesindeki soruları sırasiyle cevap
landıracağım. 

2. — Yasak bölge halkının 1948 yılı yaz ay
larında eski yerlerine civar il, ilce ve köylerde 
yerleştirilmelerine ait tedbirler alınmış ve evle
rinin inşası için kereste ve diğer malzeme mahal
lerini» sevkedilmiş olmakla beraber bir an evvel 
müstahsil, hale gelebilmeleri, için de ayrıca 1948 
yılı bütçesinden 17!) 5(JÜ liralık ödenek mahallc-
rintı gönderilmiştir. 

Bu yurttaşlarını izin yerleştirilmelerine ve 
biran evvel müstahsil, vaziyete girmelerine ait 
tedbirler alınmış ve tatbik şekilleri şimdiden tes-
bit olunmuştur. 
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•'>. —• Sözlü sonumu 3. maddesi yasak bolge-

halkından olup da eski yerlerine dönmek istenıi-
yeu ve evvelce yerleştirildikleri yerlerde kal
mak istiyenlerin bu yerlerde iskân yardımların
dan eskisi gibi faydalandırılmalarının idame et
tirilmesi merkezindedir. 

Yukarıda arzetmiş olduğum veçhile 5098 sa
yılı Kanım gereğince tamamen serbest kalan bu 
şahısların artık iskânla bir alâkaları kalmamış 
olması itibariyle haklarında iskân yardımları
nın idame ettirilmesine kanunen imkân yoktur. 

4. — Yine bu sözlü sorunun 4 ncü maddesi; 
geriye dönenlerden tekrar eskiden iskân edil
dikleri yerlere dönmek istiyenlerin Hükümetçe 
bir defaya mahsus olmak üzere meccauen iade 
ettirilmelerine mütedairdir. 

Aynı kanunun geçici ikinci maddesi ancak, 
mürettep yerlerinden geri dönmek istiyenlerin 
gidecekleri yerlere kadar Hükümetçe mecca
uen sevkedilmelerini âmil olduğuna göre bunla
rın parasız olarak tekrar avdet etmek istedikle
ri darptaki mürettep yerlerim1 şevklerine kanu
nen imkân yoktur. 

5. — Önergenin 5 nci maddesi, 5098 sayılı 
Kanunla tahdit edilmiş olan bazı yasak bölge 
civarında evvelce herhangi bir sebeple boşaltıl
mış olan yerler halkının da yasak bölge halkı 
gibi iskâna tâbi tutulması hususunu ihtiva et
mektedir. 

Evvelce hudutları haritalarla tesbit edilip 
1 »akanlar Kurulunun tasdikından geçen ve bilâ-
hara 5098 sayılı Kanunla da kabul edilen böl
geler haricinde halen boşaltılmış bölge namiyle 
bir yer bulunmadığı cihetle iskân ve ikamet me-
nedilmiyen yerler ahalisinin yasak bölgeler hal
kı gibi iskâna tâbi tutulmalarına mevzuatımız 
müsait değildir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FIKIH APAYDIN (Kayseri) — Efendim, 

tahattur buyurulıır ki Recep Peker Hükümetinin 
programında, vatandaşları bir taraftan diğer ta
rafa nakle ait kanunların verdiği yetkinin kulla-
mlmıyacağı ve haklarında kanun hükümleri tat
bik edilen vatandaşlar varsa bunların da yerleri
ne dönmeleri keyfiyetinin peyderpey inceleneceği 
yer almıştı. 

Ahiren Hükümetin ve Demokrat Partinin bu 
hususa mütaallik kanun teklifleri üzerine, filha
kika normal vazİ3^etlerin mevcut bulunduğu bu 
yerler ahalisinden olan vatandaşlarımızın yerle-
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rine iadeleri hususunda 5098 numaralı Kanun 
yüksek kamutaydan çıktı ve kanuniyet kesbetti. 

Tadil olunan kanun hükümlerine göre, mem
nu mıntaka bölgesinden olan yurttaşların yerle
rine, eski memleketlerine avdetleri halinde mem
nu nnntakalarda barınmaları imkânı olmadığına 
göre bu illerde yasak bölge haricinde ve civar
illerde talepleri üzerine iskânları sağlanmıştır. 
Kanunun geçici maddeleri hükümlerine göre, bir 
sene zarfında talep vâki olmak şartiyle Hükümet 
bunları is'af edecektir. Kanunun yürürlüğe gir
mesini mütaakip sayın Sağlık Sosyal Yardım 
Bakanının verdikleri izahattan da anladığımıza 
göre, memnu bölge halkından 5935 nüfus yerle
rine dönmüşlerdir tabiî Hükümet yardımiyle. 
Fakat bize inikas eden haberlere göre hakikaten 
kış mevsimine rastlıyan bu zamanlarda vatan
daşların, bu yurttaşların eski yerlerinin memnu 
bölge bulunması dolayısiyle yersiz, melcesiz, pe
rişan sermayesiz bir halde, tese'ül derecelerine 
geldikleri ve hattâ barınma imkânlarına sahip 
olmadıklarından mahallî vatandaşlardan yardım 
görmek suretiyle, büyük bir kısmı tekrar eski 
ikamete memur edildikleri yerlere dönmek arzu
sunu izhar ettikleri görülmüştür ve bu hakikattir. 
Önergeyi bu hususları Öğrenmek için takdim et
miş bulunuyorum. 

Evet miktarı kâfi yardım Hükümetçe yapıl
mıştır. Fakat bu yardım iyi bir kontrola tâbi tu
tularak hakikaten bu yurttaşların bunlardan lâ-
yiki veçhile istifadelerini sağlamış mıdır? yerle
rine, memleketlerine avdet tahassürünü çeken bu 
vatandaşlar tekrar evvelki ikamet yerlerine dön
mek arzusunu neden izhar etmişlerdir? Necıned-
din Sahir arkadaşımın da vermiş olduğu önerge
den anlıyoruz ki, bunların müstahsil bir hale 
getirilmeleri hepimizin arzusudur. Bunu sağla
mak, Hükümetin bu işe lâyık olduğu önemi ver
mesini, ve luzlaştırmasım istemek hepimizin ar
zusudur. ikamete memur edildikleri zamanlarda 
bu kısım vatandaşlarımızdan bazıları silâh altına 
alınmışlardır, kanunun tadilinden sonra terhis 
edildikleri zaman efradı ailelerinin kanunun ta
dili münasebetiyle eski yerlerine gitmiş olduk
larını görerek kendilerinin de efradı ailelerine 
iltihak etmek üzere mnktazi yardımların yapıl
mamakta olduğunu öğreniyoruz. Bu hususta A f-
yon'lu arkadaşlarımızın verdiği izahattan anlı
yorum ki bu gibi yurttaşların ne efradı ailelerine 
iltihak arzusu iş'af ediliyor yani bu hususta yol 
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parası ve yiyecek veriliyor, [tahsisatın bitmiş 
olmasından dolayı] ne de terhisten sonra evvelce 
kendilerine Hükümetçe verilen yerlere tasarruf 
hakkı tanılıyor. Bu suretle tahaddüs eden, ufak 
çapta dahi olsa arzu olunmıyan muamelelerin 
de vukuunun önlenmesini Hükümetten rica ede
rim. 

Sayın Sağlık Bakarıma verdikleri izahattan 
dolayı teşekkür eder bu vatandaşların elîm vazi
yetlerden biran evvel kurtarabilmek için ehemmi
yetle işe hız verilmesini tekrar rica ederim. 

NECMEDDİN SAHJR SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım; soru önergemi teşkil eden 
maddeler hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımızın aydınlatıcı sözlerine ıttıla peyda 
etmiş bulunuyoruz. 

Bundan 10 ay önce Büyük Millet Meclisimiz 
tarafından kabul edilmiş olan ve İskân Kanu
nunun bazı maddelerini değiştirmiş bulunan 
5098 sayılı Kanun 24 Haziran 11)47 »ünü yürür
lüğe girmiştir. 

Demokrasi hamlelerimizle mütenazır olarak 
çıkarılmış bulunan bu kanunun esas ruhu, ev
velce Doğru ve Güney illerimizde, muhtelif tarih
lerde. tekevvün etmiş olan hâdiseler karşısında, 
memleketin yüksek menfaatleri itibariyle ve 
Bakanlar Kurulu kararlariyle Doğudan Ba
tıya nakledilmiş olan vatandaşların mürettep 
yerlerinde oturma mecburiyeti ile haklarındaki 
bütün kayıtları kaldırmaya matuf bulunmuş ve 
bunun sağlanması ilgilileri gerçekten sevindir
miştir. 

Bu suretle, serbest hayata kavuşmuş olan ve 
Batıdan Doğudaki eski yerlerine dönenlerin ço
ğunu, nüfus hareketleri itibariyle, seçim çevre
min bulunduğu Tunceli halkından olan vatan
daşlar teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, Sağlık ve Sosyal Vardım Baka
nı arkadaşımızın sözlerini dinledikten sonra, bu 
vatandaşların acıklı durumlarını olduğu gibi açık
lamayı ve alınması gereken bazı tedbirler hak
kındaki görüş ve düşüncelerimi de belirtmeyi, 
ben de, vazifemin icabı sayıyorum. 

Arkadaşlarım; adı geçen kanuna göre, bu
gün, Elâzığ ve Erzincan yollariyle, Tunceline 
dönen vatandaşlar üç şekilde tasnif ve mütalâa 
edilebilir; 

1. Esasen serbest bölgeden olanlar; 
2. Yasak bölge halkından bulunanlar; 
3. Boşaltılmış bölge halkından olanlar. 
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Batıdan dönen ve bir kısmı henüz dönmemiş 

olan vatandaşlar ister bu şekilde tasnif edilsin, 
ister genel olarak mütalâa edilsin, geçen 
yıl. Haziran ayı sonlarında kabul edilmiş 
olan kanunun tatbik zamanının Temmuz ayı
na, yani malî yıl itibariyle de yedinci aya rast
lamış olması tahsisat bakımından olduğu ka
dar vatandaş kafilelerinin, hürriyetlerine kavuş
tuklarından dolayı, âdeta toplu bir vaziyette 
ve akın halinde birbirini kovalamış bulunma
sı da, gittikleri yerlerde toprak- ve barınak te
dariki itibariyle değil, yemeklik ve saire temini 
itibariyle dahi çeşitli zorluklar ve ıstıraplar ya
ratmış, bu, bir vakıadır. 

Bununla beraber, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığımızın, îskân ve idare teşekküllerimi
zin gerçekleri olduğu gibi kabul etmek suretiy
le bütün imkân ve vasıtalardan faydalanması 
ve kış mevsiminin de zorlu olduğu Doğu illeri
mizde, muvakkat mahiyette de olsa, hiç olmaz
sa., kanunen iskân mecburiyetinde bulunan va
tandaşları muhtelif köylerdeki yerli halkın şef
kat duygularına da dayanarak, boş yerlere, sa
manlıklara, hattâ ahırlara bile yerleştirilebilme
si, Batıdan dönen bir kısım vatandaşların hayat
larını korumak bakımından teselli vesilesi olmuş
tur. Şu duruma göre bugün, yalnız Tunceli ile 
Erzincan İlinde, sayıları on bini geçmiş bulunan 
bu vatandaşlara ilâveten, kış mevsiminin bastır
ması üzerine Batıdaki mürettep yerlerinden ay-
rılmıyan ve fakat bu yıl içinde dönmeleri mel
huz ve hattâ muhakkak bulunan daha on bin ka
dar yurttaşımızın, eski yerlerine dönüşlerinde, 
ilk kafilelerin karşılaştıkları gibi zorluklara ıs
tıraplara ve perişanlıklara Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığımızın gerekli tedbirlerini artık 
tamamlamış olduğunu umarım. 

Köyleri, esas itibariyle, yasak bölgeler dı
şında olduğu için, serbest bölge halkı ola
rak tavsif edilen vatandaşlar istedikleri yer
lerde oturmak husuunda serbest bulunmakta
dır. 

Ancak, bu vaziyette olanlardan çoğunun 
Doğudaki eski yerlerinde toprak ve barınak sa
hibi olmaması, toprağı olanların mallarının tasfi
ye edilmiş olması veya topraklarının başkaları
nın işgalinde bulunması veya başkalarına verilmiş, 
dağıtılmış olması gibi sebeplerden başka Tunceli 
çevresinde iş sahası bulunmaması yüzünden 
müstahsil hale gelebilmeleri mümkün olmamıştır 
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ve olamamaktadır. 

Bu itibarla, bunların tezelden müstahsil 
hale gelebilmeleri imkânlarının sağlanması ve bu
nun için de yemeklik, tohumluk ve sair vasıta ve 
ihtiyaçlarının 3242 sayılı Kanun hükümleri da
iresinde, hiç olmazsa, borçlandırma suretiyle ve 
Hükümetin tasvibi ile Ziraat Bankasından temin 
olunması, o çevrenin taşıdığı özellikler bakımın
dan çok faydalı olacaktır. 

Bu arada, bugün, eskiden bulundukları yer
lerin civarlarına dönmüş olan yasak bölge hal
kından muhtaç bir durumda olanların 5098 sa
yılı Kanunun geçici ikinci maddesinin birinci 
bendinde tesbit edilen hükme dayanılarak bu yıl 
içinde ve yaz mevsiminde iskân edilecekleri hak
kında Bakan arkadaşımın verdiği teminatı mem
nunlukla karşılarım. 

Çünkü, geçen yıl, Tunceli, Elâzığ ve Erzincan 
îl'lerinde, iki defa vâki dolaşma ve incele
melerimde gördüğüm ve Bakan arkadaşımıza 
Erzincan'dan telefonla ve burada karşılıklı gö
rüşmelerimizde de bildirdiğim üzere, adı geçen 
kanuna göre iskânları gereken ve fakat demin do
kunduğum sebeplerden başka, kış mevsimi yüzün
den, esaslı olarak yerleştirilemiyen bu vatandaş
lar gerçekten muhtaç bir durumdadırlar. Bun
ların biran önce iskân edilmelerinde ve evvelce 
de derpiş edildiği gibi derhal müstahsil duruma 
getirilmelerinde mutlak bir zaruret vardır. 

Bu itibarla, Hükümetimizin, umduğumuz ve 
beklediğimiz gibi, bu konu ile daha yakından il
gilenmesini, merkezden ve uzaktan basit görüle
bilen bu iş üzerinde daha canlı bir şekilde, hassa-
siyelle ve ehemmiyetle durmasını ve hattâ, ka
nun hükümlerini yerine getirmek için, maddi zor
luklara rağmen, gerekli fedakârlıklara da kal
kınmasını, türlü bakımlarla yerinde bulurum. 

Arkadaşlarım; son kanuna göre, serbest duru
ma gelmiş olan vatandaşların Batıdaki yerlerin
den ayrılmasında bir mecburiyet yoktur. Jstiyen
ler, oldukları yerde kalabilecekleri gibi vatanımı
zın her hangi yerinde de yurt tutabilir, yuva ku
rabilirler. 

Mürettep yerlerinden ayrılanlara, yasak böl
ge halkı için derpiş edilen istisnai hüküm dışın
da, kanun, iskân hakkı tanımamaktadır. Bu husus
ta, ben de, Bakan arkadaşımız ile mutabık bu
lunuyorum. 

Ancak, yıllardanberi Batıda yerleşmiş ve o 
yerlere intibak etmiş, daha çok uyanmış olan, ça-
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.1 ışına zevkini tatmış bulunan bu vatandaşların 
mürettep yerlerinde kalmaları halinde, 5098 sa
yılı Kanundan önce haklarında tanınmış olan 
iskân hakkının kaldırılmaması lüzumuna da Ba
kan arkadaşımızın iltihak etmesini istiyorum. 

Çünkü, kanun, bu hususta müphemdir. Bu 
sebeple ve umumi hükümler ve prensipler muva
cehesinde müktesep haklara yer verilmesi lâzım
dır. 

Vakıa, "5098 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesinin ikinci fıkrasının yedinci bendindeki 
hükümleri itibariyle, iskân yolu ile verilmiş veya 
verilecek mallar hakkında yazılı takyitler nokta
sından bir tereddüt hatıra gelebilir. Faka'l, böy
le bir tereddüdün iktisap edilmiş olan hakların 
zevaline sebep olmaması icabedor. 

Kanun, vazifeliler için, tatbik edenler için, 
bu noktadan bir boşluk gösteriyorsa, bunu ve 
bunun gibi tatbikat sırasında, eksikliği görülen di
ğer cihetleri tamamlayıcı bir tasarının Hükü
metçe hazırlanması yerinde olur. Bu, mümkün 
olmadığı halde mâruz esasları sağlıyacak surette 
tarafımdan bir kanun taklil' edildiği takdirde 
Büyük Millet Meclisimizin ve Hükümetimizin 
müzahereti erini esirgem iveceklerini umarım. 

Arkadaşlarım; kanunun geçici ikinci madde
sinin altıncı bendine göre, Batıdaki vatandaşla
rın, gidecekleri yerlere kadar, bir defaya mahsus 
olmak üzere .Hükümetçe meccanen şevkleri imkâ
nı sağlanmıştır. 

Ancak, uzun zaman, doğdukları, büyüdükleri 
ve yaşadıkları yerlerden uzak kalmış olan vatan
daşların, hasretin ve sılanın doğurduğu hissi se
beplerden başka Batıda bulundukları yerlerde 
halktan ve hattâ bazı vazifelilerden «»Ördükleri 
teşvikler, telkinler ve sair âmillerle mürettep 
yerlerini bırakarak eski yerlerine dönmüş olduk
ları da, vâki inceleme ve temaslarla anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, Batıda bulundukları müddet 
içinde, görüş ve düşünüş bakımlariyle, daha çok 
gelişmiş olan bu vatandaşlar, içtimai bakımlarla 
olduğu kadar yaşama ve geçim şartları itibariyle 
de, daha farklı gördükleri Batıdaki mürettep 
yerlerde kalmanın, yerleşmenin kendileri için da
ha faydalı olacağını bugün çok iyi takdir etmek
tedir. 

Bu kanaat, bir ailenin yaşlıları ile genç çağda 
olanları arasında görüldüğü gibi çalışmak kabili
yetinde olan yaşlılarda bile görülmekte ve Doğu
ya gelenlerden bazılarının döndükleri yerlere git-
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inek üzere uzaklaşmaları, ayrılmaları' da bunu 
teyit etmektedir. 

Ancak, bunlardan çoğu varlıklı olmadığı için, 
mürettep yerlerine dönmek istedikleri halde, 
buna imkân, bulama makta ve Hükümetçe gön
derilmeleri için vâki olan müracaatları da ka
nunun sarih hükümleri karşısında yerine keti-
ril ememektedir. 

Kanaatime göre, böyle bir imkânı sağlıya-
bilmek, türlü bakımlarla, faydalı olacaktır. Bu 
itibarladır ki, Batıdaki mürettep yerlerine dön
mek istiyenlerin, demin de arzettiğim gibi, iskân 
haklarına halel gelmiyecek şekilde, geri dönme
lerini temin edecek surette bir hükmün, hazırlan
ması zaruri görülen kanun tasarısında, yer al
masını isabetli bir tedbir olarak düşünüyor 
ve bunun incelenmesini, sağlanmasını Hükümet
ten rica ediyorum. 

Bu arada, boşaltılmış bölgeler hakkında da 
durmayı zaruri buluyorum: Vakaa, bugün, yü
rürlükte olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinde tasrih edilmiş olan Ağrı, Sason, Tunceli ve 
Zeylan yasak bölgeleri dışında, ikamet ve iskân
ları yasaklandırılan başka bölgeler yoktur ve bu 
yasak bölgelerin açılması asla doğru değildir. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden ve 
yasak bölgelerin bu madde ile tasrih edilmesinden 
önce, ıslah ve tedip hareketlerinin istilzam ettiği 
zaruretlerle ve diğer bazı sebeplerle, Tunceli'il
deki geniş iki yasak bölgesi civarında olmak 
üzere, bir kısım yerler boşaltılmış bölgeler ola
rak İdarece ikamet ve iskan yasağına tâbi tu
tulmuştur. 

Memleketin yüksek menfaatleri bakımından 
tatbik edilmiş olan bu muamele yüzünden, boşal
tılmış bölgelerdeki vatandaşların evleri yıkılmış 
ve toprakları olduğu gibi kalmıştır. 

Bu topraklardan, bugün, eski sahiplerinin 
faydalanmasına hiçbir mâni bulunmamakla bera
ber yıkılmış olan evlerinin yapılmasında maddi 
zorluklarla karşılaştıkları da muhakkaktır. 

Bu itibarla, önce Doğudan Batıya nakillerin
de haklarında yasak bölge hükümleri uygulanmış 
olan ve esasen sayıları pek mahdut olan boşaltıl
mış bölgeler halkının da, yasak bölgeler halkı 
gibi, kanunun nimetinden faydalanmalarını 
yalnız hakkaniyet bakımından değil, Devletimi
zin, Meclisimizin atıfeti bakımından da yerinde 
bir hareket olarak karşılarım. 

.1948 Ö : İ 
Bu hale göre, bu gibilere, yasak bölgeler hal

kı gibi, iskân hakkı verilmesi için kanunda eksik 
kalan boşluğun, demin de arzettiğim sebeplerle, 
hazırlanması gereken kanun tasarısına konulacak 
bir hüküm ile doldurulmasını isabetli bir tedbir 
olarak telâkki ederim. 

Bu arada, Kanunun geçici ikinci maddesinin 
birinci bendinde gösterildiği üzere, yasak bölge 
halkından olanlar için kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren bir yıl olarak tesbit edilmiş 
olan müracaat müddeti hakkında da durmak is
tiyorum. 

Bugün, kış mevsimi zarureti ile olduğu kadar, 
diğer bazı sebeplerle de henüz Batıdan Doğuya 
dönmemiş olan on binlerce vatandaş vardır ve 
bunların arasında yasak bölge halkından olanlar 
da bulunmaktadır. 

Mevzuubahis kanun 24 Haziran 1947 günü 
yürürlüğe girmiş olduğuna göre geride kalanlar
dan 24 Haziran 1948 gününe kadar, mâruz se
beplerle, yerlerine dönemiyenlerin bu haklarını 
kaybetmemeleri için hazırlanacak kanun tasarı
sında bu müddetin «iki yıl» olarak tesbit edilme
sini, muamelelerde ve haklarda eşitlik itibariyle, 
zaruri görürüm. 

Bundan başka, yasak bölgeler halkından olan 
ve iskân talebinde bulunanların, kanunun * ruhu
na göre, toprak verilmek suretiyle iskânları meş
rut olduğundan, bu toprakların da, geçen kış ay
ları içinde olmasa bile, bu yaz aylarında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Tarım Bakanlı
ğının yetkili unsurları tarafından sağlanacağını 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı arkadaşı
mızın Millet huzurunda verdiği sözü gerçekleştir
mek imkânını bulacağını umarını. 

Bundan başka, geçen yıl hazin bir şekilde 
görüldüğü gibi, yeni kafileler halinde Batıdan 
dönecek olan vatandaşların, gittikleri yerlerde 
barınak bulamadıkları için, açıklarda, ağaç göl
gelerinde, güneş ve yağmur altında kalmamaları 
için şimdiden Kızılay Derneğinden çadır ve sai-
renin temin edilmesini, evlerinin yapılması için 
gönderilen kereste, çivi ve sair malzemeden baş
ka bunlara müteferri ödeneklerin ve yemeklik 
ihtiyaçlarının şimdiden sağlanmasını ve bu se
beple, iskân işlerinin sonuna kadar, Tunceli 
Sağlık ve İskân Teşkilâtının takviye edilmesini 
ve bu arada en önemli olan tahsisat darlığının da 
giderilmesini rica ederim. 

Çünkü, Hükümetimiz, muhtelif kanunlarla 
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iskân mevzuunda birçok vazife kabul etmiş bu- I 
hunnaktadır. Buna mukabil, iskân işleri için 
1948 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesinin 712 nei bölümünde ayrılmış olan tah
sisat 1 200 000 liradan ibarettir. 

Halbuki, bugün, eski yerlerine dönmüş olan 
ve yerli halkın da şefkatine müracaat suretiyle 
muvakkaten muhtelif yerlere yerleştirilmiş bu
lunan yasak bölge halkı, Bakan arkadaşımızın 
da belirttiği gibi, 1185 hanede 5931 vatandaş
tan ibaret bulunmuştur. 

.Temiz, Batıdan dönmemiş olan vatandaşlar 
arasındaki yasak bölge halkı bu miktardan ha
riç tutulduğu takdirde dahi, bu yaz mevsimin
de iskân edilecek olan 1185 hanedeki 5931 vatan
daşa, kanunun emrettiği şekilde, toprak, ev, 
çift alâtı, samanlık ve sair yardımların yapıl
ması halinde, ev basma, asgari hesapla ve ortala
ma bir rakamla, 2 000 liranın sarfedilmesi ica-
betmektedir. 

Bu hesaba göre, yalınız bu iş için 2 870 000 
lira tahsis edilmesi mecburiyeti ile karşı karşıya 
gelmiş bulunuyoruz. 

Halbuki, vatan sınırları içindeki yurttaşla
rımıza ait bu iskân işlerinden başka Avrupa'nın 
muhtelif şehir ve kamplarında bulunan Türkle
rin de yurdumuza getirilmesi için yerinde bir 
karar alınmış bulunuyor. 

Bu itibarla, bütün bu hayırlı işlerin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesine konul
muş olan tahsisat ile yürütülmesine imkân ola
cağını asla sanmıyorum. Ye Hükümetimizin, içti
mai ve iktisadi bakımlarla da önemli sonuçları 
.;ağlıyacak olan bu işleri, bu yıl içinde, başarabil
mesi için gerekli tahsisatı almak hususunda der
hal harekete geçeceğini ve büyük Meclisimizden 
müzaheret göreceğini umuyorum. 

13. — Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'ın, 
Ordu İlindeki verem hastalığı hakkındaki soru
suna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Behçet 
Vz'un sözlü cevabı. (6/105) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorunun Sağlık Bakanlığı 

tarafından eevaplndırılmasım saygılarımla ri
ca ederim. 

1 —• Ordu vilâyetinde verem hastalığı nasıl 
bir seyir takip ediyor'? j 
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2 — Veremli sayısı ne kadardır ve nüfusa 

nispeti nedir? 
3 — Buna karşı ne yapılmaktadır ve ne ya

pılacaktır ? 
Ordu Milletvekili 

Yusuf Ziya Ortaç 

SAÖEIK VE SOSYAL YARDİM BAKANİ 
!)r. BEHÇET UZ (Denizli) — Ordu Milletve
kili Sayın Yusuf Ziya Ortaç'm sözlü sorusuna 
cevabımı arzediyorum. 

1. Birçok fırsatlarla da belirttiğimiz gibi 
verem hastalığı yurdumuzun her tarafında, 
üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir man
zara arzetmekle beraber 1940 yılında Ordu İlin
de, resmî kayıtlara göre verem hastalığı diğer 
illere nazaran endişe verecek bir hususi durum 
arzetnıediği gibi aynı yolda Rize, Kütahya, Oi-
resun, Trabzon, Erzurum ve Ordu'da yaptı
rılan verem taramasında da Erzurum'dan son
ra enaz veremli hastanın Ordu'da bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

2. Elde mevcut istatistiklere göre Ordu'da 
Sağlık teşkilâtımızea tesbit edilen verem sayısı 
"194(5 yılında 230, 1947 yılında 2(50 tır. 1945 sa
yımında bütün ilin nüfusu 333 923 olduğuna 
göre, yüzbindeki verem nispeti 194(5 senesi için 
09 ve 1947 senesi için de 77 dir. 

3. Ordu özel idare Hastanesi veremlileri 
ayakta ve yatırarak tedavi etmekte olup ya
tak tedavisine muhtaç hastalara gereken ilk 
tedaviyi, sanatoryum sıraları gelinceye kadar, 
imkân nispetinde sağlamaktadır. Bu ilde ayrı
ca Verem Savaş Derneği de teşekkül etmiştir. 
Dernekçe açılmak üzere bir verem dispanseri 
binası aranmaktadır. Bina bulunur bulunmaz 
bu dispanser faaliyete geçecektir ve bu su
retle veremlilere hem sosyal bakımdan yardım 
yapılacak ve hem de Pnöme tedavileri burada 
sağlanacaktır. 

Özel Saymanlıkça, tiler Bankasından yeni 
bir hastane kurulmak üzere 750 bin lira istik
raz yapılmıştır. Memleket hastanesi bu para 
ile yapılacak binaya geçecek ve şimdiki bina 
da Verem Savaş Derneğine terkedilerek bura
da Bakanlığımızın da yapacağı yardımla ve
remli yurttaşın tecrit ve tedavi imkânları te
min edilmiş olacaktır. 

YUSUF ZİYA ORTAÇ (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar; Sağlık Bakanının verdiği 
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izahattan dolayı kendilerine teşekkür edemiye-
ceğim. Sayın Behçet Uz adına söz söylemeye 
salâhiyetim olsaydı, verdikleri izahat benim 
kadar kendilerini de tatmin etmemiştir, der
dim. 

Böyle bir soruya neden lüzum gördüm? Se
çim bölgem Ordu'ya gittiğim zaman çeşitli va
tandaş ağızlarından kulağıma çarpan en acı ses 
verem âfetinden şikâyet oldu. Oradaki resmî 
ağızlar ve sağlığımızı ellerine emanet ettiğimiz 
ihtisas adamları bu acı şikâyetin maalesef mü
balâğasız olduğunu söylediler. Döndükten son
ra avuçlarının ateşi kâğıtlara sinmiş mektup
lar birbirini kovaladı. Ceplerim bir verem ko
ğuşu gibi iniltilerle dolu. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bu mevzudaki müracaatıma 
verdiği resmî cevapta aynen şunları söylüyor: 
Ordu'da veremli sayısı 230 kişidir. Bu tahrirî 
cevabı şimdiki sözlü cevapları ile de teyit et
tiler. 

Arkadaşlar, ilim adamı, ihtisas adamı, bu 
kadar gözü kapalı bir cesaretle rakam söyliye-
mez. Çünkü en hafif kelimesiyle söyliyeyinı, 
rakamın şakaya tahammülü yoktur. Verem 
ihbarı mecburi hastalıklardan olmadığına göre, 
Sayın Sağlık Bakanı 350 000 vatandaşın hayatı 
hakkında bu derece kesin bir ifade ile bana na
sıl cevap yazabildi ve nasıl cevap verebildi? 
Yoksa bizim hiç haberimiz olmadan esrarengiz 
mütehassıslar Ordu halkını gizlice bir klinik 
tetkikten mi geçirdiler? Sayın Sağlık Bakanı
nın rakamlarına karşı ben de resmî rakamlar 
vereceğim. Ordu Valisi Cemal Gönenç'e yaz
dığım mektuba verdiği, 1 . IV . 1948 tarih ve 
G7S sayılı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Müdür
lüğü damgasını taşıyan cevapta aynen şunları 
söylüyor: 

"Resmî kayıt ve doktorlardan alınan ihbar
namelere göre, il merkez kazasında 223 verem
li tesbit edilmiştir." Fakat vicdanlı Hükümet 
adamı bu 223 rakamını verdikten sonra derhal 
şunları ilâve ediyor: '"Gerçi kuyudatı resmiye 
bu merkezde ise de hastanemizde röntgen cihazı 
bulunmaması ve vilâyet dâhilinde bir tarama 
yapılmamış olması bu miktarın hiçbir zaman 
sıhhate karip olmadığı kanaatini vermektedir." 

Şimdiye kadar edindiğimiz kanaat ve inti
ba odur ki, bu hastalık başta Oı-du merkezi ol
mak üzere bütün kazalarımızda tamamen mün
teşir ve salgın vaziyettedir, 
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«Talep buyuruları malûmat hakkında Hükü

met tabipliğiyle yaptığım temasta, veremli sayı
sı 111 kişi tesbit edilmiş ise de esaslı bir tarama 
yapıldığı takdirde bini mütecaviz veremli çıka
cağı muhakkak görülmektedir.» 

3. — Ünye kaymakamı mektubuma verdiği 
2 . İTİ . 1948 tarihli ve 131 sayılı cevapta aynen 
şunları yazıyor; 

«ilçemiz Hükümet tabibliğince şimdiye ka
dar vereme musap şahısların kaydı tesbit edil
mediğinden bu hususta, hakikate yakın bir be
yanda bulunmak için bölgemizde icrayı tababet 
eden beş hekimin iştirakiyle uzun müddettenbe-
ri yapmış oldukları müşahedelerine istinaden 
incelemelerde bulunularak şu neticeye vardık: 
87 000 nüfuslu Ünye'de tüberkiloz enfeksiyonu 
ile, tüberkiloz hastalığının muhtelif formdaki 
musap nispeti, Güney köylerinde en az olmak 
üzere, merkez kasabada âzami haddini bulduğu 
ve bunun % 50 raddelerine çıktığı kanaatine 
varıldığını saygılarımla arzederim.» 

Merkez Ünye'nin nüfusu 6 000 kişi olduğuna 
göre veremli sayısının % 50 nipeti üzerinden ne 
ettiğini lütfen hesap ediniz. 

Muhterem arkadaşlarım; Sağlık Bakanlığı
nın Ordudaki 230 veremine karşı üç yerden al
dığım resmî cevapları dinlediniz. Bunun dışın
da daha Perşembe kazası var, Mesudiye kazası 
var ve Gülköy kazası vardır. 

Arkadaşlar; edebiyatta kelimelerle yapılan 
bir tezat sanatı vardır, mâkul ve makbuldür. 
Fakat Türk Milletinin sağlığı üzerinde çatışan 
bu rakamların tezadı feci ve korkunçtur. Sağlık 
Bakanlığının verem gibi sağlığımızı kemiren bu 
yamyam düşmana karşı gösterdiği bu tüyler ür
pertici gafletten sonra bütün acizlerimizin, ih
mallerimizin yaldızlı ol an fikirsiz ve manasız bir 
edebiyat başlıyor. İşte Sağlık Bakanlığının ce
vabından aynen okuyorum! 

«Bu hastalığın genel nüfus politikamızı sar
san tehlikeli, ve korkunç tepkilerini daima bü
yük bir dikkatle göz önünde tutumaktayız. Ve
remi sosyal bir afet sayan Bakanlığımız müca
deleyi resmî ve özel savaş teşekkülleriyle prog
ramlı bir surette geliştirmeğe ve başarmağa ça
lışmaktadır.» 

Güzel edebiyat; acaba r-esmî ve özel teşekkül
lerle savaşı programlı bir şekilde geliştiren Muh-
1 ereni Sağlık Bakanlığımız ne yapıyor muş? Bu 
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başarıları da kendi ağızlarından dinliydim: di
yorlar k i : 

1. — ti Memleket. 1 lâstanesi Özel İdareye ait 
olduğundan bir paviyon ilâvesi işini, mahalli im
kânlardan faydalanılarak bu. idare tarafından 
sağlanması gereklidir. 

2. — Hastane için 100 000 liralık yardım te
minine, tahsisatın müsadesizliğinden dolayı im
kân yoktur. 

ö. — Bakanlığımız teşebbüsü ile illerimizde 
Verem Dispanserleri açılmasına çalışmakla be
raber, bu işin daha çok özel. ve şahsi teşebbüs
lerle ve derneklerle gerçekleştirilmesi İllere tav
siye ve temenni edilmektedir. 

Nasıl muhterem arkadaşlar; Veremi sosyal 
bir âfet sayan Sağlık Bakanlığımızın Ordu Vilâ
yetimizi kemiren bu âfetle ne yaman bir savaşa 
giriştiğini görünüz ve beğendiniz mi? 

Hayır muhterem arkadaşlar, büsbütün insaf
sız olmıyalım. Memleket hastanesine paviyon ilâ
ve edemiyeıı, hastaneye 100 bin liralık bir yar
dım yapamıyan, Verem dispanseri açamıyan, 
Sağlık Bakanlığı göksünü gere gere yaptığı 
müsbet bir işi söylemektedir. Yine aynen oku
yorum ; 

«Her türlü yayın vasıtalarından faydalan
mak suretiyle köylü yurttaşlarımıza sağlıkları
nı korumak için öğütler verilmektedir;» 

Demek köylülerimizi veremden kurtarmanın 
çaresi. bulunmuş,borşürleı dağıtılıyormuş. Yani 
bir nevi asri muska !• mevzuun şakaya tahammü
lü olsaydı: (Ey şeyhi, keramet forıış ezde suyu
nu. iç) derdim. 

Muhterem arkadaşlar şu müthiş itirafa ba
kınız; hastane yapamam, paviyon. yapa ma m, dis
panser yapamam. Eee ne yaparsın arkadaş? 
Muhtelif yayın vasıtalarıyla öğüt veririm. 

Bunun daha ucuzu daha kolayı var, Ordu is
kelesine bir (ya hafız) levhası assınlar. 

Sözüme nihayet verirken Sayın Sağlık Baka
nımıza bilhassa şunu söylemek isterim: bu ko
nuşma bir dâvanın sonu değil bir dâvanın baş
langıcıdır. 

(Alkışlar). 

BAŞKAN — (Sağlık Bakanına) Başka söy-
liyeeeğiniz bir şey var mı? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
BEHÇET UZ (Denizli) — Hayır. 
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11. — Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi Oı • 

hon'ın, Üniversitelerarası Kurulunca üç profe
sör hakkında verilen karara dair Millî Eğitim 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/107) 

BAŞKAN —• Sözlü, soruyu okutuyorum. 

15 . I I I . 1948 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinde 
üç profesörün bu fakültenin kuruluş maksadına 
ve Üniversiteler Kanununun üçüncü maddesine 
aykırı bir yol tutarak milliyet aleyhtarı, solcu 
telkinler yapmaları ve bu yolda neşriyatta bulun
maları üzerine kendilerine vâki olan tavsiye, ikaz 
ve ihtarlara rağmen bu yoldan vazgeçmedikleri 
için Ankara üniversitesi Senatosu tarafından 
öğretini meslekinden çıkarılmalarına oy birliğiyle 
karar verilmişti. 

Bu karar, Üniversitelerarası Kurulunca ço
ğunlukla bozularak bu üç profesörün gerek üni
versite muhitinde, gerek umumi efkâr üzerinde 
uyandırlıkları huzursuzluğa bakılmaksızın kür
sülerine iadesi kabul ve tasvip edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca bu hususta ne dü
şünüldüğünün sözlü olarak açıklanmasını rica 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Orhan Seyfi Orhon 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KESAT ŞEM
SETTİN SlPER (Sivas) — Orhan Seyfi Orhon 
arkadaşımın sorularına cevaplarımı 15 gün son
ra arzedeceğim. 

lîASÎII KAPLAN (Antalya) — 15 gün çok 
geçtir. 

15. — Niğde Milletvekili İbrahim, Refik So-
yer'in, Porsuk barajı inşaatı için yapılan servis 
yolu hakkındaki sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kasım Gül ek'in sözlü cevabı (6/111). 

18 . III . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların ayrı ayrı sözlü olarak Ba

yındırlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasının 
sağlanmasını saygılarımla arz ve rica ederini. 

1. — Porsuk barajı inşaatı için yapılan servis 
yolu kaç kilometredir. Keşif ve ihale bedelleri 
nedir? 

2. — Bütün masraflariyle beraber kaç yüz bin 
liraya mal olmuştur? 
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3. — Hangi salâhiyetle kim kontrol etmiştir?. 
4. — Muvakkat ve katî kabulleri hangi tarih

te yapılmıştır? 
5. — Beher kilometresi bu kadara mal olan 

bir yol var mıdır? Hangi yoldur! 
6. — Bu iş hakkında yapılmış veya yapılmak

ta alan bir tahkikat var mıdır? 
7. — Bu yolun bu kadar pahalıya mal olması 

sebepleri nelerdir? Bu sebeplerden birisi de de
kovil yolu olarak yapılmış bulunması olduğuna 
göre mukavele veya şartname bu şekilde yapıla
cağına dair bir kayıt var mıdır? 

Niğde 
İbrahim R. Soyer 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu mevzua 
dair bir sözlü soru daha vardır, onu da okuta
cağım. 

16. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik So<-
yer'in, Porsuk barajının ihale ve mukavele şart-
lariyle bu iş için yapılan tahkikat hakkındaki 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek'in söz
lü cevabı (6/110) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların ayrı ayrı sözlü olarak 

Bayındırlık Bakanlığınca cevaplandırılmasının 
sağlanmasını saygılarımla arz ve rica ederim: 

1. — Porsuk barajı inşaatı hangi tarihte, kime 
ihale edilmiştir? Mukavele ve iş programı kanunî 
müddetinde ve şartları dâhilinde yapılmış mıdır? 

2. — Ne kadar bedelle ve ne kadar müddetle 
ihale edilmiştir? temdit varsa sebepleri nelerdir? 

3. — İhale şartları kısaca nelerdir? Kaç firma 
veya mütaahhit iştirak etmiştir? Fiyat listesini 
mütaahhidin teklif etmesi şartı niçin konulmuş
tur? 

4. — Kontrol mühendisliğine kimler, hangi 
tarih ve sayılı yazı ile tâyin olunmuş ve bu ya
zıları kimler imza etmiştir? 

5. — Tahkikat başlangıcına kadar ne miktar 
iş yapılmış? Kaç sitüasyon hangi tarihlerde veril
miş ve o tarihe kadarki sitüasyonlar kesintisiz 
olarak neye baliğ olmuştur? Yapılan işin kanuni 
bedeli ile bidayet arasındaki fazlalık miktarı ne
dir? Fazlalık hangi sitüasyonda başlamış, hangi
sine kadar devam etmiştir? Bugünkü miktarı 
nedir? 

6. — Sitüasyonları mahalline kimler tanzim 
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ve tasdik etmiş? Merkeade ineetenfteye kanunen 
kim yetkili idi? Kim incelemiş? Kim tahakkuka 
bağlamış ve kimler tasdik etmiştir? 

7. — Ayrıca avans verilmiş ise hangi tarife
lerde, ne miktar verilmiştir? Halen baikıy* varsa 
hangi tediyeden ne miktar ve ne sebeple mahsup-
suz kalmıştır? 

8. — Bakanlığın mevcut kontrol talimatname
si var iken bu iş için ayrıca hususi talimat ne se
beple yapılmıştır? Kim tanzim, kim tasdik, kim 
tatbikini emretmiştir? 

9. — Amele 10 - 12 saat çalıştırılmış iken (fi
yat tahlilinde) bordrodan aynen alınan yevmi
yelerin sekiz saate taksimi suretiyle hesap ve ta
hakkuk yapılması sebebi nedir? 

10. — Fiyat tahlilinde kâh belediyeden husu
si şekilde alınan rayicin, kâh bordrodaki amele 
yevmiyesinin ve kâh başka bir esasın kabulü su
retiyle zaman zaman değişiklik yapılması neden 
ileri gelmiştir? Bunlar hakkında verilen emirleri 
kimler imza etmiştir? Ve bu değişiklikler muka
vele ve şartname hükümlerine uygun mudur?1 

11. — Tahlilî fiyatta ve sitüasyonlarda ame
leye rayiçlerden fazla yevmiye hesap edilmesine 
neden lüzum görülmüştür? Bu fazlalık kimin em
riyle verilmiştir? Ve fazlalığın mecmuu miktarı 
n&ye baliğ olmuştur? 

12. — İdareye terkedilmiş bir çimeeto tor
bası yok iken (çimento torbası bedeli) adı aHmda 
tediyata ilâve olunan paralar ne suretle ve- kimin 
emriyle verilmiştir? Toplamı nedir? 

13. —• Kum üstündeki toprak için fark veril-
miş ise sebebi nedir? Kimin emriyle ve mecumu 
ne miktar verilmiştir? 

14. — Sitüasyonlarm iş miktarlarındaki ame-
le rayiçlerindeki, enjeksiyonlardaki ve sair tefer
ruattaki fazlalıkları, farkları mahallinde ve mer
kezde inceliyen, tahakkuka bağjıyan ve oaayhyan 
merci ve makamlarca görülmemiş veya haber 
verilmemiş midir? Ve bunlar hakkında gcırek j$a-
re ve kontrola memur olanlar arasında ve gerek 
merkezdeki merci ve makamlara karşı şifahi ve
ya tahrirî ihtilâflar, itirazlar vâki olmamış midjr? 

15. — Yapılmış olan tahkikat bu işin teferru
atından hangilerini şümulü içine almıştır? Mese
leyi ineeliyen heyetler üyeleri arasında ihtilâf 
olmuş ise mahiyet ve sonucu nedir? 

16. — Tahkikatın icrasında mevzuattan han
gisine uyulmuştur. Tahkikat emniyet ve selâmet
le devam edebilmiş midir? 
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17. — Yapılan değişikliklerin bu tahkikat ile 

ilgisi var mıdır? 
18. — Bugüne kadar her ne suret ve şekilde 

yapılan sarfiyat mecmuu nedir? Ve bu işte ikmali 
için daha ne kadar paraya ihtiyaç vardır? 

Niğde 
İbrahim R. Soyer 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLER 

(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım, İbrahim Refik 
Soyer arkadaşıma, burada izahat vermek fırsa
tını bana bahşettiği için teşekkür ederim. • 

Kendisi esasen senelerce Bayındırlık Bakan
lığında hizmet ettiği için Bakanlığı iyi bilir. Ba
kanlıkta hizmet etmiştir, burada bu suretle tek
rar bir hizmet daha etmiş oluyor. 

Ekim ayı ortalarında aldığımız bazı bilgiler 
üzerine Porsuk Barajı işini esaslı bir incelemeye 
tâbi tutmak lüzumunu hissettik. Ve bu işe el 
koyduk, esaslı surette tetkik ettik, ettirmek
teyiz. tşin bütün safhaları gözden geçirilmek
tedir. Tahkikatın ilk safhası bitmiştir, evrak 
Danıştaya sevkedilmiştir. Bittabi raslanacak 
.yolsuzluklar varsa bunlar Adliyenin icabını icra 
edeceği hâdiselerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vesile ile şura
sını tebarüz ettirmek isterim ki, âmme hizme
tini üzerine almış olan vatandaşların, bu hizmeti 
en dürüst şekilde yapmaları şüphesiz ki esaslı 
vazifeleridir. Burada görülecek en ufak bir kötü 
kullanış, mübalâasızlık, itinasızlık elbette şid
detle takip ve tecziye edilecektir. Bu hususta 
hassasiyetin son derecesini göstermek vazife
mizdir. Diğer tarafdan, âmme hizmetini fera-
gatla, fedakârlıkla dürüst olarak ifa eden va
tandaşımız da korunacak ve bu hizmetini vic
dan ferahlığı ile yapmalarına fırsat verilecektir. 

Arkadaşlarım; sualler çok uzun ve muğlâk 
oldıjğu için okumak mecburiyetindeyim, özür 
dilerim. 
Porsuk Barajı inşaatı için yapılan servis yolu

nun tulü 6.139 metredir. 
Keşif bedeli (783.730.00) lira, ihale bedeli 

(604.412/70) liradır. 
Bu yol bütün masraflariyle beraber (936.928) 

liraya mal olmuştur. 
Yol, 1.1.1945 tarihine kadar kontrol mü

hendisi olarak Cavit Solmoz ve Şube- müdürü 
olarajk Te.vfik Madakbaş bu tarihten itibaren 

1948 0 : 1 
de Kontrol mühendisi olarak Faruk Benler ve 
Şube müdürü olarak Tevfik Madakbaş tarafın
dan kontrol edilmiştir. 

Yol, Porsuk Barajı umumi ihale mevzuuna 
dâhil bulunduğundan ve işin heyeti umumiyesi 
de henüz bitmediğinden mukavelesi gereğince 
muvakkat ve kati kabulleri henüz yapılmamış
tır. 

Bu yolun beher kilometresi (152.620) liraya 
mal olmuştur. Bu bedel civarında mal edilmiş 
yollarımız mevcuttur. Esasen bu yol Eskişehir -
Kütahyanm müstakbel yolu güzergâhına Tasla
yacağından ilerisi için de bir faide sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Porsuk Barajı işi, başından bugüne kadar 
bir inceleme konusu yapılmaktadır. Bunda bu 
yol işi de . dâhildir. 

Bu yolun mukavelesinde servis yolu yapıla
cağı kaydı mevcuttur. Dekovil tesisatı da idare 
tarafından mukaveleten mütaahhide teslim edil
miştir. 

Servis yolu inşaat işleri için gereken nakli
yatı sağlıyan bir yol olduğuna ve üzerinden 
geçecek vesaitin cinsine tâbi bulunduğuna göre, 
yol maktamda dekovil hattı da nazarı itibare 
alınmıştır. 

Porsuk barajı inşaatı 5 . II . 1943 tarihinde 
ilazakal İnşaat Limited Şirketine ihale edil
miştir. 

Mukavele kanunu müddetinde ve şartları 
dâhilinde yapılmıştır, iş programını yüklenici 
gereken müddeti içinde idareye verilmiştir. 

inşaatın tamamı 4 570 498,11 lira muham
men bedel ile, ve 1 . X . 1946 da ikmal edilmek 
üzere ihale edilmiştir. Bayındırlık Kurulunun 
4 . ! X . 1946 gün ve 73 sayılı kararı ile tahsisat-
sızlık yüzünden idarece işin durdurulmuş olma
sı hasebiyle 11 ay; taşkınlar sebebiyle ba
raj' inşaatında çalışılmaması yüzünden üç 
ay; çimento azlığından dolayı bir ay olmak 
üzere sözleşmenin dördüncü ve genel şart
namenin 35 nci maddesine istinaden cem'an 
15 ay müddet temdidi verilmiş, işin hi
tam tarihi l . X . 1946 dan 1 . 1 . 1948 tarihine 
kadar götürülmüştür. 

Bundan başka 23 . V . 1947 tarihinde yük
lenici ile aktedilen ek sözleşmenin 3 ncü mad
desi ile de bu müddet 29 . X . 1948 tarihine ka
dar uzatılmıştır. 

İş, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
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Kanunu hükümleri dairesine ve değişik fiyat 
vahidi esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Uç mütaahhit iştirak etmiştir. Baraj inşaatı
nın ehemmiyet ve hususiyeti dolayısiyle müta-
ahhitlerin takip edecekleri sistemin fiyatlar 
üzerinde müessir olacağı düşünülerek ve bu ne
vi inşaatta dünyanın başka memleketlerinde de 
tatbik edilmekte olan bir usul dâhilinde fiyat 
teklifi yüklenicilere bırakılmıştır. 

Bu işle ilgili kontrol teşkilâtı, kontrol mü
hendisleriyle şube müdüründen ibarettir. Kon
trol Mühendisi Cavit Solmaz: 15 . IV . 1939 
gün ve 4473 sayılı Daire Reisi Salâhattin Büğe 
imzalı teklif üzerine, 10 . V . 1939 günlü Hüs
nü Kortel imzalı muciple Eskişehir Su İşleri 
kısım Yüksek Mühendisliğine tâyin edilmiş ve 
baraj inşaatının başlama tarihi olan 5 . XI . 
1943 tarihinden 1 . I . 1945 tarihine kadar ba
raj kontrol mühendisliğini ifa etmiştir. Kontrol 
Mühendisi Faruk Benler: 4 . X . 1944 gün ve 
218 sayılı Daire Reisi Şuayıp înal imzalı tek
lif üzerine, 9 . XI . 1944 günlü muciple Eski
şehir Su îşleri Kısım Yüksek Mühendisliğine 
tâyin edilmiş ve 1 . I . 1945 tarihinden itibaren 
baraj kontrol mühendisliğini ifa etmiştir. 

Bakanlıktaki umumi teamül ve usule göre 
kontrol mühendislerinin tâyinleri, doğrudan 
doğruya vazife ifa edecekleri şube emrinde kı
sım yüksek mühendisi olarak çalışmak üzere 
icra olunmaktadır. Şube dâhilinde mevcut işle
re göre bunlar şube müdürleri tarafından gö
revlendirilirler. 

Şube Müdürü Tevfik Madakbaş: 17 . III . 
1942 gün ve 3082 sayılı Daire Reisi Salâhat
tin Büğe imzalı teklif üzerine, 23 . III . 1942 
günlü muciple Eskişehir Şube Müdürlüğüne 
tâyin edilmiştir. 

Tahkikat başlangıcına kadar 8.053.660,00 
liralık iş yapılmıştır. 1 . VI . 1944 tarihinden 
l . X . 1948 tarihine kadar 30 adet sitüasyon 
verilmiştir ve bunların baliği de 10.215.683,00 
liradır. Aradaki fark takriben 2.160.000 lira-

dii-. 
Bu fazlalık iki kısımdan terekküp etmekte

dir. Bir kısmı, fiilen yapılmış olan inşaat ve 
malzeme ihzaratı miktarlarının mukavele ve 
şartlaşmalara dayanmaksızın doğrudan doğru
ya yapıldığından fazla gösterilmesinden, diğer 
kısım ise mukavelenin yanlış tefsir edilerek 
tatbikından doğmuştur. 
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Fazlalık 18 sayılı sitüasyondan başlamış ve 

30 sayılı sitüasyona kadar devam etmiştir. Bu 
sitüasyon tarihi olan 30 . TX, . 1947 gününden-
beri mütaahhide hiçbir tediyede bulunulmamış
tır. 

Mütaahhit inşaata devam ederek vücuda ge
tirdiği inşaatla bu kısma ait olan borcunu öde
miş ve 2.160.000,00 liralık borcu hali hazırda 
takriben 750 bin liraya düşmüştür. Bu tahki
kat mevzuu haricinde mütaahhitten istirdadı 
takarrür eden takriben 250 bin liralık bir ala
cakla bugün bor.cu tahminen bir milyon lirayı 
bulmaktadır. 

Bundan başka mütaahhidin 050 000 lira ci
varında metalibatı vardır. Bunlar da bir heye
te tetkik ettirilmiştir. Mütaahhidin bir miktar 
alacağından başka diğer metalibatı bu heyel 
tarafından reddedilmiş ve kendisine tebliğ edil
miştir. Kabul olunan kısım yukanki -hesapta 
gözönünde bulundurulmuştur. 

Mütaahhidin ayrıca resmî şekilde olmıyan 
bazı metalibatı vardır. Bunlar nazarı iti ha re 
alınmamıştır. 

Sitüasyonlar hakkındaki muamele biraz ev
vel arzedilmiş olan iki kontrol mühendisi tara
fından, Kontrol mühendisliği yaptıkları devrer 
lerde, mahallinde tanzim ve yine biraz evvel is
mi verilen şube müdürü tarafından tasdik 
olunmuştur. Merkezde ise su işleri reisliği mer
kez fen heyeti ve hesap bürosunca incelenerek 
reislik tahakkuk memuru tarafından tahakku
ka bağlanmış ve tahakkuk âmiri sıfatiyle muh
telif tarihlerdeki daire reisliğince tasdik olun
muştur. 

Bu iş için, 4 . V" . 1945 tarihinden itibaren 
3 . V . 1946 tarihine kadar ve mukavelesi ahkâ
mına tevfikan 500, 300, 100, 250, 100, 200 biner 
liralık ceman 1 450 000 lira avans verilmiş ve 
mukavelesinin dokuzuncu maddesi gereğince 
sitüasyonlardan üçte biri kesilmek suretiyle 
4 . XII . 1946 tarihinde bunların tamamen mah
subu yapılmıştır. Halen bakiye avans yoktur. 

îşin ehemmiyetli oluşu ve bazı hususlarda 
tamamen ihtisasa taallûk eden mevzuları ihti
va edişi dolayısiyle, Bakanlığın mevcut kontrol 
talimatnamesi ahkâmı baki kalmak kaydiyle, 
tafsilen teknik yetki ve faaliyetleri tanzim et
mek üzere bir ek talimatname yapılmıştır. 

Bu talimatname, mıntaka. şefi thsan Ceyhun, 
Fen Heyeti Müdürü Salâhattin Demirbilek, Re-
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is Mı*avini Naznıi Karatekin, Reis Şua yi p İnal I 
ve Bakanlık namına müsteşarın inaaa ettikleri 
27 . V . 1946 tarih ve 2685 sayılı yazı ile mev
kii wraam>eleye konmuştur. 

Umumi mevzuata uyarak Bakanlığın fiyat 
tahlili cetvelleri amelenin günde sekiz saat ça
lışması esasına istinat etmektedir. Her inşaat
ta ve her konu için yapılan tahlillerde, bu hu
sus ana kaide olarak kabul edilmiştir. Porsuk 
Barajı inşaatında da mütaahhrt sözleşme gere-
ğmce idareye tasdik ettirdiği tahlili fiyat cet
velini bu esasa istinaden tanzim ve teklif etti
ğinden, musaddak tahlillere ve umumi usule 
uyularak işlem yapılmıştır. 

1942 senesinde mütehavvil fiyat esası üzerin
den tatbik olunan ihale mevzularında ittihaz edi
len umumi bir karara atfen şehirler dışında, hu
susi inşaat işlerinde çalıştırılacak amelelerin, 
yevmiyelilerin, inşaat şartları değişik olan bele
di işlerdeki yevmiyelere uymıyacağı gözönünde 
tutularak tekmil inşaata uygulanmak üzere, 6 . 
XI . 1942 gün ve 12614 sayılı daire reisliği ta
mim emri gereğince bordro vasıtası rayiç esası 
olarak kabul edilmiştir. 

Porsuk barajı inşaatında da isin faaliyet 
başlangıcı olan 6 .4 .1944 tarihinden itibaren, 
diğer işlerde uygulanmakta olan bu karar gere
ğince işlem yapılmıştır. 

Daha sonra, memleket dahilindeki işlerin ço
ğalması ve dağılması neticesinde tam olarak I 
kontrol ve muayyen bir seviyede tesbit edile-
miyen amele ve nakil vasıtaları yevmiyelerinin, 
mahallen bir elden tanzim ve teshili esası uygun 
görülmüş ve bu hususta gerekli tedbirler alın
mak üzere ilgili valiliklerden 23 . 8 . 1945 gün 
ve 4433 sayılı Bakanlık tamimi ile il Rayiç Ko
misyonlarının kimlerden terekküp edeceği ve 
bunların her ay başında umumi mıntaka rayiç
lerini tesbit ederek Bakanlığa bildirmeleri I 
istenmiştir. 29 .11 .1945 gün ve 6129 sayılı 
Daire Reisliği tamimi ile de bordro vasatileri 
kuilanılmıyarak o il Rayiç Komisyonlarının 
verdiği rayiçlere istinaden işlem yapılması ilgi
li şubelere tebliğ olunmuştur. 

Yukarda tavsif edildiği veçhile umumi pren
sip kararlarına atfen rayiç esasları tesbit edil
miş ve bu yolda işlem yapılmıştır. 

İnşaatın bidayetinde çimonta bedellinin teshi
linde torba depozito parasının hesaba katıldığı |ı 
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g&zönünde bulundurularak bedeli Bakanlık 

tarafından ödenmiş olan torbaların idareye geri 
vermesi mütaahhitten istenilmiş ise de sözleş
mede bu hususta bir kayıt bulunmadığından 
mütaahhidin itirazı üzerine torbaların geri alın
masından sarfınazar edilmiştir. 

Bu suretle bir miktar çimento bez torbalı 
olarak inşaat mahalline gelmiş ve bunlar için 
depozito parası karşılığı olarak takriben otuz 
bin lira ödenmişti. 

Bunu mütaakip 1 .9 .1946 tarihinden sonra 
çimento kâğıt torbalı olarak gelmeye başladı
ğından bunun için yeni bir fiyat tesbitine Ba
kanlıkça lüzum görülmüş fakat kâğıt torbalı 
çimento bedelinin ne suretle hesap edileceği 
Bakanlıkla mütaahhit arasında bir ihtilâfa yol 
açmıştır. 

Bu ihtilâf halledilinciye kadar - bilâhara ka
rarlatacak fiata göre düzeltilmek şartiyle - eski 
fiyatın tatbikma devam olunmuştur. 

Nihayet ihtilâfın sözleşme gereğince Ba
yındırlık Meclisince halli gerekmiş ve alman 
9 . 3 . 1948 tarihli kararla kâğıt torbalı çimento 
bedelinin ne suretle hesap edileceği tesbit edil
miş olduğu gibi bu müzakere esnasında evvelce 
bez torbalı çimento için hesaba ithal edilmiş olan 
torba depozito parasının da geri alınması karar 
altına alınmıştır. 

Bu suretle depozito parası olarak takriben 
30 bin lira ve kâğıt torbalı çimento bedeli far
kından dolayı da takriben 220,000 lira ki ceman 
250 000 liranın mütaahhidin istihkakından ke
silmesi gerekmektedir. 

Kum ocağı üzerinde bulunan toprak taba
kası 1 - 2.5 metre kadar kalın olması yüzün
den bu toprağın kaldırılması bedelinin ödenme
si için emir verilmiş ise de bu hususta genel 
şartnamede mevcut hükümler dolayısiyle bu pa
ranın istirdadı lâzımgelmektedir. Kum ocağı kü-
şadı için verilen para 91 bin liradır. 

Yukarda bahsettiğimiz üzere mütaahhide-
istihkakmdan fazla para verildiği Ekim ayında 
ıttılâımıza vâsıl oldu. Muvakkat sıtüasyonlar, 
isimden anlaşılacağı veçhile muvakkat mahiyet
te avans gibi bir muameledir. Onun için bun
da mâkul nispetler dâhilinde istihkaktan fazla
lık veya eksiklik olabilir. Bunların kati su
rette tesbiti ancak katî hesaplar- neticesinde 
mümkün olur. Yalnız bu hâdisede bu nispetler 
nâkul haddi aşmış bulunduğu için inceleme ve 
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soruşturma mevzuu yapılmasını lüzum hâsıl ol
muştur. Bunun üzerine tahkikata tevassül edil
miş ve sonuncu kaza mercilerine tevdi edilmiş
tir. 

yalnız tetkikat sırasında bu işin başından-
beri geçen safhaları hakkında esaslı bir şekilde 
incelenmesine lüzum görülmüştür. İşin bu saf
halarını da bir heyet tarafından tetkik ettirmek
teyim. 

Bu iş hakkında yapılmış tahkikat memurin 
nıuhakemat Kanunu ve Türk Ceza Kanununun 
228 ve 230 ncu maddeleri hükümlerine göre 
yapılmıştır. Tahkikat elbette emniyet ve selâ
metle cereyan etmiştir. Dosyaların tarafımız
dan kaza mercilerine gönderilmesi ieabettiğine 
göre bunun aksi düşünülemez. Porsuk Barajı 
inşaatına bu süne kadar yapılmış olan sarfiyat 
mecmuu (10 215 683 00) liradır. Bu işin ikma
li için daha takriben 2 500 000 liraya ihtiyaç 
vardır. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
İBRAHİM EEFİK SOYER (Niğde) — Efen

dim; hiç şüphesiz ki, her Milletvekili, Milletvekil
liği şerefine mazhar olmak arzusunu izhar ettiği 
zaman memleket ve millete hayırlı işler yapabile
ceği kanaatini taşır. Seçilirse gelir, burada ye
min eder, memleket ve millet menfaatine yemin 
eder. Ondan sonra işe başlar. 

Ben de, hepiniz gibi bu. şekilde işe başladım. 
Millet ve memleket namına yemin ettiğim için, 
bana bu işi haber verdikleri zaman ben de bu işin 
efkârı umumiye ye açıklanması hissi uyandı. Bir
çok zaman düşündüm, taşandım fakat vicdanım
dan gelen sesler beni buna şiddetle tahrik ettiği 
için vermek zaruretinde kaldım. 

Rayın Bakan'a, lâyık olmadığım halde hak
kımda gösterdiği iltifatlardan dolayı teşekkür 
ederim. 

Şimdi, bendeniz bu iş hakkında aldığım ma
lûmata dair izahat arzetmek istiyorum. İhale, iş 
programı, temdit ve saire hakkında bir şey arzet-
miyeceğim. Onlar, tafodî kitabına göre yapılmıştır. 

Yalnız (fiyat listesi) teklifi mütaahhide bıra
kılmıştır. Gerçi Sayın Bakan başka memleketlerde 
de bu şekilde ihaMer yapıldığını söylemişlerdir. 
TaM kendileri daha iyi bilirler, çünkü çok gez
mişlerdir. Fakat bendeniz ^ok yerlerde bu gibi 
bir ihalenin yapıldığı kanaatinde değilim. Sayın 
Bakan bizde ve hariçte sarih emsal gösterememiş
tir. Bakınız bu ihalede fiyat vermek mütaahhit-
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I lere bırakılıyor. Bu verilen fiyatta nasıl sakat

lık olduğunu size rakamlar üzerinde arzedeyim; 
bir *ek misalle servis yolunda kaya hafriyatı 4,67 
kuruş, fakat bu yolun yanı başındaki barajda 10 
lira (S# kuruş. Biri 4 lira 67, diğeri 10 lira 63 ku
ruştur. 

SoMadan bu fiyat da yükseltiliyor, kâfi de
ğildir diye; yoldaki hafriyat fiyatı 878 kuruşa, 
barajda. 10 lira 14 kurusa, -çıkarılmıştır. Devleti 
çok zararlaadifan- bu artırmanın tahkikata ithali 
elzemdir çünkü; bütün mühendisler bu fiyatla 
tonel açılabileceğini söylüyorlar, çok fahiş bir fi
yat ve ihale .bedelinden 3 - 4 misli fazla sarfiya
tın sebeplerinden birisi budur. 

Otuz sitüasyon verilmiş, yapılan işin bedeli 
8 milyon 590 bin lira. Verilen fazlalık da 2 mil
yon 176 bin lira, bunun 52 bin lira da faizi tutu
yor. Ve bu suretle masraf tahkikat başladığı ta-

I riho kadar 10 milyon 818 bin liraya maloluyor. 
Bu fazlalık 1 Ağustos 1948 de 17 veya 18 

nci sitüasyondan başlıyor bu sitüasyonda fazla-
| hk (iki yüz on bin) liradır. Fazlalık bu sitûas-
] yondan sonra her sitüasyona yerleştirmek sure-
1 tiyle mecmuu (2 176 000) liraya baliğ oluyor. 
| Bunun hakkında bendeniz fazla söz söylemek 
I istemiyorum. Fakat yardım için veriliyorsa bir 
] sitüasyonda verilir; eğer başka maksatla ise - ki 
I bu muhakkaktır - ona hiç kimsenin bir diyeceği 
1 yoktur. Fakat Î06O sayılı Muhasebei Umumiye 
I Kanamın 22 nci maddesinin h&kümlerinin tat-
1 biki lâzımıdır. 

. 17 nci sitüasyondan 30 ncu sitüasyona kadar 
her sitüasyona yerleştirilmek suretiyle aslı dört 

] milyon liraya ihale edilen bir iş fazla tediyat yü-
1 zünden (On bir milyon küsur lira) ya yükseli-
| yor daha da 15 milyona ancak ikmal olunacağı 
I anlaşılıyor. 
I Sitüasyonları tanzim edenler malûm, bunu 
I Bakan izah buyurdular. 

(1 450 000) liralık da avans verilmiş Son mah-
I sup tarihini aseele okuduğundan zaptedemedim 

ama, mahsubun da kanuni müddetinde yapıl
madığı anlaşılıyor. 

Sekizinci sualde; Bakanlıkta mevcut (Kon-
I trol talimatnamesi) varken bu iş için ayrıca hu-
I susi bir (Talimat ne sebeple yapılmıştır!) demiş

tim. 
Buna cevap verdiler. Bendeniz bu (Talima-

I tın) ihzar edilmesini hiç de iyi karşılamadım. Se-
j bebi: Bu (Talimat) tabiî Vekâletten yapıldığı 
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için adı (Talimattır). Bir de Bayındırlık işleri 
kontrol talimatnamesi) vardır ki, bu (Talimat
namedir). Çünkü, malûmu âliniz, Heyeti Vekile-
den çıkanlara (Talimatname) denilir ve bu tali
matname 3609 sayılı Kesmî Gazete ile tamim edil
miştir. bunda inşaat işlerinde kimin kontrol 
amirliği edeceği, ve inşaatın kim tarafından kon
trol edileceği, kontrol âmirlerinin, kontrol mü
hendislerinin ve puvantörlerin, sürveyunlarm 
vazifeleri, tamamiyle tasrih edilmiştir. 

Bu talimatnamenin 6 ncı maddesinde: (Kon
trol amirliği için aidiyetine göre aşağıda yazılı 
âmirler veya vekilleri tarafından ifa edilir) di
yor. 

Bunun (A) bendi (Demiryolları) için, (B) 
bendi vilâyet Nafıaları için, (C) bendi de (Suiş-
leri) içindir. 

Bu bent mucibince (Suişleri mıntaka müdür
leri) tabiî (Kontrol âmiri) oluyor. 

Bundan başka 3611 sayılı Nafıa Teşkilât Ka
nunu var, bunun 7 nci maddesinde: (Birinci 
maddede yazılı işler ve vazifelerle bunlara mü-
teferri sair hususatı ifa edecek Nafıa Vekâleti 
teşkilâtı) arasında taşra suişlerinde (Suişleri mü
dürü) olarak tesbit ediliyor. Bu Büyük Millet 
Meclisinden çıkan 3611 sayılı Kanundur. 

Yine bu kanunun 23 ııcü maddesinde: «Suiş
leri müdürleri vekâletin vazifelerine dâhil su 
işlerinden mıntakalarmda icra edilenlerini mu
rakabe etmekle mükelleftirler» diyor. Şu göster
diğim de Heyeti Vekileden çıkmış (Talimatname) 
dir ve bu Vekiller Heyeti talimatnamesi ile 
bu, Büyük Millet Meclisinin kanunu ortada 
dururken, bunların işleri tevdi etmek hususun
da ihtiva ettiği hükümleri bozmak suretiyle 
yeniden bir (Talimat) çıkarılması ve şu kanun 
ve şu talimatname ile verilmiş olan (su müdür
lerinin) salâhiyetinin elinden alınarak onu 
(Miktar üzerinde uğraşmaktan menetmek) ben
ce kanunsuzluğun en büyüğüdür ki, böyle bir 
salâhiyeti kim haizdir, bilmiyorum. 

Hulâsa, kontrol âmiri olan su müdürü hır
ta rafa ekarte ediliyor. Sen deniliyor, ölçmeyecek
sin biçmiyeeeksin, kontrola, metrajlara ve saire-
ye karışmıyacaksm, ancak eline yelen stüasyon-
lardaki hesapları, (darp taksim, cem hesapları
nı) tetkik edeceksin, ama imza edeceksin. 

Ben yapılan hususi talimatı elime geçireme
dim, Sayın Bakan da okumadı. Onun iki ye-
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rinde bu kayıt var. (Kontrol âmiri miktarla alâ
kadar değildir) Yani sonradan tanzim edilen 
bu talimat ile tâyin edilen mühendis bu işi ya
pacak, öteki karşılıyacak. Ayın zamanda bu 
(Talimata) göre, merkezdeki Suişleri Reisliği
nin (Fen Heyeti Müdürü) yani kanunen sala
hiyetli olan adam da şöyle ekarta ediliyor. 
Onun yerine de bu talimatla diğer zat getirili
yor, bir mühendis ki- teşkilât ve kadroya gö
re salahiyetsizdir. O mühendise deniliyor ki; 
senin yanma iki kişi veriyoruz. Bunlarla bu 
stüasyonları, istihkak varakalarım tetkik el, 
etme, yalnız tahakkuka bağla verilsin deniyor. 
Çünkü, adı (Yekta) olan bu mühendis ifadesin
de kendisine bu son talimatın tebliğ edilmedi
ğini söylemiştir. 

Şimdi kanunlarla, talimatlarla salahiyetli 
olan müdür, (Kontrol âmiri) şurada duruyor, 
salahiyetli (fen heyeti müdü) de beri tarafta 
duruyor. Öbür taraftan hiç salâhiyeti olmıyan 
iki kişiden birisi orada, inşaat mahallinde, bi
risi burada merkezde, ikisi bu işi sözde ifa edi
yorlar ve bu suretle 2 200 000 liraya yakın 
yani ihale bedelinin yarı misli bir fazla tediyat 
vâki oluyor. Bunu iyi anlamadım; Sayın Baka
nım çok acele okudular, hangi tarihte başla
mış bilmiyorum. Fakat bu, talimat zannede
rim, 27 . V . J946 tarihli ve Müsteşar Ferdi im
zalı yazı ile tebliğ ve tatbiki emrolunuyor. 1947 
Teşrinieveline kadar da bu yolsuz stüasyonlar 
veriliyor. 

Ondan evvel suiistimal yok deniyor. Bilmi
yorum, belki tetkik edilecek. Şimdiki 1a-
hakkukatm mevzuu budur. Stüasyonları da 
orada, yine Sayın Bakanın söyledikleri gibi, 
(Faruk) tanzim ediyor, (Şube müdürü Tevfik) 
de tasdik ediyor, merkezde de yukarı. 

Bu talimatın tatbikini da, aşağıda da ar-
zedeceğim veçhile Bakan namına Müsteşar 
(Ferdi) imza ve emrediyor. Yani doğrusunu söy-
1 iyeyim: 

Bana öyle geliyor ki, bu suiistimale bir (ze
min hazırlama) gibi bir şey oluyor. Biraz daha 
izahat vereyim, bu talimat evvelâ (Gayzer) 
adındaki bir mütahassısa hazırlatılıyor. Gayzer 
Almanca olarak bunu hazırlıyor. Diğer bir zat 
bunu Türkçeye tercüme ediyor. Her halde be
ğenilmiyor ki, ortadan kayıp oluyor. Yenisi tan
zim olunuyor. Benim işittiğime göre yenisini 
(Sular Reisi) ile (Müsteşar muavini Muammer 
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Çavuşoğlu) tanzim etmişler. (Müsteşar Ferdi) 1 
de tatbikini emir ve tebliğ ediyor. 

9 ncu sual de: Amele 10 - 12 saat çalıştırıl
mışken fiyat tahlili ve sitüasyon yapıldığı zaman 
niçin 8 saate taksim edildiğini sormuştum.Sayın 
Bakan (Resmî işlerde günde 8 saatin esas oldu
ğunu) söylediler. Günde 8 saat esastır amma 
amele kendi rızası ile 10 - 12 saat çalıştırılabilir. 
Ve bittabi yevmiyesi 8 saat üzerinden değil, 
1 0 - 1 2 saat üzerinden verilir, amelenin yevmi
yesi 2,5 lira ise 10 - 12 saat ealıştırtlınca 
3 - 3,5 lira verilir. Binaenaleyh girmiş olan 
yevmiyeler bu suretle fazla mesai de dâhil ol
duğu halde olarak konulmuştur. Bu sebeple 
zannederim bu işe malî işlerle uğraşan arkadaş
larım gibi, mühendis arkadaşlarım da kanaat 
ederler. Saat hesabını bulmak icabettiği zaman, 
çalışma saatleri ve saire kayıt edilmiş olan (ye
şil defter, ataşman defteri, puvantaj defteri) gibi 
iş defterleri tetkik edilirse 1 0 - 1 2 saat çalıştık
ları meydana çıkar. Ve yevmiye bu saatlere 
taksim edilince bir saatlik yevmiye çıkar.. 

10 ncu sual fiyat tahlili meselesine gelince: 
Bu işte rayiç üç şekil arzediyor. Birincisi; be
lediye komserine mütaahhidin adamlarından bi
risi gidiyor, bana bugünkü rayici ver diyor, 
o da bir kâğıda yazıyor, veriyor, onu da Bele
diye Reisi tasdik ediyor, getiriyor, veriyor. 
Bunun mahzuru nedir bilmiyoruz. Fakat her
halde bundan dönmek icabediyor ki ; ikinci I 
bir emir veriliyor, deniyor ki, amele bor- I 
drosundaki yevmiyeyi ele alın, onu esas tu
tun. Sonra ne olduysa, galiba bundan da dö
nülmek iktiza ediyor. Bu sefer vilâyet rayici 
üçüncü şekil olarak ele alınıyor. Yani bir iş 
için üç şekil rayiç ele alınmış oluyor. Ona göre 
üç mübayin istihkak veriliyor. Benim bildiğim 
vilâyet rayiçlerinin ele alınması lâzımgelirdi. 
Böyle alelusul rayiçlerle Devlet masrafları ta
hakkuk ettirilemezdi. Bundan ne kadar zarar I 
vardır, iyi bilmiyorum, bunu iyi incelemek lâ
zımdır. Bu üç fiyat arasında mukayeseler yapı
larak meydana çıkarılmak lâzımdır. 

Değişiklikler mukavele şartlarına uygun 
mudur, değil midir? Onu belki izah buyurdu
lar ama affetsinler, dinliyemedim. 

Ameleye fazla yevmiye verilmesi meselesine 
gelince: I 

Amele temel işlemiş, inşaata başlamış, inşa- I 
at ilerlemiş, ilerledikten sonra bir gün mütaah- j 
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hit müracaat etmiş demiş ki, filân vakit temel 
inşaatında müşkülâta tesadüf ettik, bundan do
layı fazla masraf ettim, bunun için 50 kuruş 
fazla verin demiş. Bunu kontrol amirliğine yaz
mışlar. Kontrol amirliği telefonu açmış, müste
şar (Ferdi Beye) sormuş, müsteşank da verin 
demiş: (Bu fazla bir yekûn tutar, az bir şey de
ğildir. Bununla beraber kanunsuzdur verilemez) 
deyince (100 bin lira da tutsa gene vereceksiniz) 
diye emir vermiş. Fakat kontrol âmiri buna rağ
men merkezden sormuş. Tahrirî emirle soruya 
cevap vermişler. Bunun üzerine 50 kuruş fazla
lık ödenmiştir. Bu miktarın neye baliğ olduğu
nu sayın bakan söylediler mi? Biliyorum, ben 
tesbit edemedim. Bu para yolsuz ödenmiş bir 
paradır. Binaenaleyh bu paranın istirdadı lâzım-
gelir. Ve emir verenlerin de birinci tahkikata ka
rıştırılması iktiza ederken edilmemiştir. Ek tah
kikat yapmalıdır. 

Bir de (çimento torbası) meselesi var: Arka
daşlarım, her nimet bir külfet mukabili olduğu 
gibi, her ücret de bir hizmet mukabilidir. Ben 
bu takriri verdiğim tarihe kadar Nafıa Vekâleti
ne teslim edilmiş bir tek torba yoktu. Buna rağ
men sonradan yapılan talimattanberi, hattâ da
ha evveldenberi yapılan istihkak raporları ye
kûnuna bir de (ton başına 15 lira torba bedeli) 
konuyor ve toplamı 400 bin lira tutun bu torba 
bedelleri do mütaahhit tarafından almıyor. Am
ma ortada Nafıa Vekâletine teslim edilmiş bir 
torba yok. Şimdi bu şöyle olabilir: Torbayı ge
tirir bırakır, depozitosunu dahi Nafıa Vekâleti 
vasitasiyle teslim eder. O vakit Nafıa Vekâle
ti depozitosu mukabilinde gelen torbayı boşal
tır yine verir, tekrar boşaltır, yine verir, böy
le; bir devri daim olur. Ama buraya yatırılmış 
bir depozito yok, torba da yok. Eğer Fahri kaya 
depozito yatırmışsa parasını fabrikadan alması 
icabeder. 

Bütün bu hakikatlere rağmen, mütaahhit her 
ton başına 15 lirayı çekmiştir. Bunu kim ver
miş, kim emir vermiş diye sorduğumun sebebi bu. 
Bu emri veren bu tahkikatın mesulleri arasın
da bulunması iktiza eder, girmesi icabeden müs
teşar, ve muevini, kim olursa olsun. 

13 ncü sual: Kum üstünde toprak için fark 
veriliyor. Yüksek heyetinizce malûmdur ki, Na
fıa Vekâleti, işleri verince mütaahhide taş, kum 
ocaklarını da gösterir ve şartnamesine de kor. 
Orada denir ki, taş falan ocaktan, kum da falan 
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ocaktan alınacaktır. Artık onun üzerinde kum 
varmış, veya dağ varmış, yahut başka bir mâni 
varmış, gider, onu görür ve ona-göre ihaleye gi
rer. Ondan sonra kumun üstünde ne varsa atar 
ve inşaat yerine taşın ve kumun bedeli ödenir. 
Yoksa üzerinden attığı toprağın !>edeli hiç bir 
zaman ödenmez. Bunun emsali vâki değildir. Bit 
kumun bedelinin ödenmesi de yine bir emirle 
yapılın ıştır. Bu yolsuz eniri, haksız olarak ve
renler hakkında da takibat 3rapılması lâzımdır. 

14 neü sualde (Stüasyonlarm iş miktarında
ki, amele rayici erindeki, enfeksiyon ve saire-
deki fazlalıkların, yolsuzlukları mahallinde, mer
kezde, inceliye ti onaylıyan merciee görülmemiş 
midir, veya haber verilin emiştir ve gerek idare, 
gerek kontrol memurları arasında, merkezdeki 
merci makamlara karşı ihtilâflar vâki olmamış-
ııııdtr. diyorum). Olmuştur arkadaşlar. Fakat bu 
muhalefetler uzun zamanlar nazara alınmamış
tır. 

Kum meselesi' de, arzettiğim gibi muhalefet 
görmüş, (amele yevmiyesi farkı) adı altında ve
rilen fark meselesi muhalefet görmüş, hattâ stü-
asyonJara yalnız olarak ithal edilen fazlalıklar 
meselesi muhalefet görmüş ve hattâ şube mü
dürü kontrol âmiri) ile sonraki talimattan müs
takil kılman, (kontrol, mühendisi) arasında mu
habere vâki olmuştur ve dosyalarda yazılar 
mevcuttur. Kontrol âmiri sitüasyonlardan şüp
he ettiği için (Cavit) tarafından yapılsın diye 
yazı yazmış. Ona verdiği cevapta, (son talimata 
uygun değildir) denmiştir. Ve tabiî vazifesine 
devam etmiştir. 

Şu arzettiğim şekiller dâhilinde kum» farkı 
da böyledir. 

Saat hesabına gelince: Bu saydığım ihtilâflar 
nıütaahhidi çok üzdüğü için, (ama ihtilâflar bi
hakkın ihtilâf, haklı müdahaledir) birçok zaman 
kaybetmiş ve şikâyet etmiştir. 

BAŞKAN — tki takrir için yarım saat vak
tiniz vardı 25 dakikası geçti, ona göre topar
layın. 

İBRAHİM REFÎK SOY ER (Niğde) — Efen
dim - müsaade buyurursanız bunun neticesini bi
tireceğim etmezseniz şimdiden ineceğim. (Beş da
kikanız var sesleri). 

Saat hesamda birçok muhalefet olduğu için, 
ve diğer işlerde de mühendisin şikâyetleri oldu
ğundan mahalline Müsteşar Ferdi Bey gidiyor. 
Ferdi Bey orada bazı işlere bakmış saat işi ara-
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larında ihtilâf çıkmış ve kontrol âmiri ateşmanlar 
ve saire de amelenin çalıştıkları saat muayyen
dir. Bunların çalıştığı saatleri sekiz saate taksim 
edersek yevmiye hesaplanmasında Devlet zarar 
eder. Ben bunu yapamam deyince kendisini tek
dir etmiş, avdetinde de bu talimatı çıkarıp gön
dermişler. 

Hulâsa, şimdi arzettiğim şekilde gerek fazla 
tediyat bakımından, gerek amele rayici bakımın
dan, gerek 50 kuruş fark bakımından, gerek saat 
hesabı, gerek kum üstü toprak farkı bakımından 
ve sair diğer teferruattan dolayı hem şube müdü
rü Tevfik ile kontrol mühendisi Faruk arasında, 
hem de onlarla merkezdeki merci ve makamlar 
arasında birçok muhalefet çıktığı ve bunların 
dosyalarda da malûmat bulunduğu anlaşılıyor. 
Bundan başka inşaattaki yolsuzluğun ve karışıklı
ğın İslahı için Mütehassıs (Gazger) in salâhiyet is
tediği halde verilmediği gibi işine de son verildiği 
ve Fen Heyeti Müdürü ile Sular reisi arasında 
Faruk'un değiştirilmesi yüzünden ihtilâf çıktığı 
söylenmektedir. Ve bütün bu yolsuzluklar şube 
müdürünün ihbarına kadar devam etmiştir. 

16 ncı Sual: Tahkikat yaparken mevzuatın 
hangisine uyulmuştur diye bir sual sordum, bu 
biraz zait gibi görünür ama, bendeniz bunu bir 
noktaya işaret etmek için sormuştum. 

Arkadaşlar; bir, bir buçuk sene devam eden 
bir yolsuzluk var. öyleki, hattâ son sitüasyona 
300 bin liralık çimento bedeli konmuş, çimento 
ise ortada yok. Çimento gelmiş de inşaat mahal
line teslim edilmiş değil. Yolda imiş. Buna rağ
men havadan 300 bin lira fazlalık konmuş. Bu 
17 nci de 210 bin, diğerinde 120 bin, nihayet ih
bar tarihine kadar 2 200 000 liraya baliğ oluyor. 
4,5 milyon liraya ihale edilmiş olan bir işte 
2 200 000 lira kadar fazlalık verilirse ve ortada 
da ne ihzarat, ne de başka bir şey olmazsa bu 
sitüasyon varakasının adına ne denir? ihale ini 
denir? Yoksa sahte evrak tanzimi mi?.. Binaen
aleyh böyle bir ihale hangi kanuna uydu demek 
istemiştim. 

Bir de meriyette 1777 sayılı Kanun vardır. 
Herhangi bir memur lüzum gördüğü takdirde 
Vekil tarafından vekâlet emrine alınır, neticeye 
kadar maaş da verilir. Sonra Memurin Muhake-
mat Kanununda da var. Lüzum görüldüğü tak
dirde tahkikat sırasında işten el çektirilebilir. 

Arkadaşlar, memuriyet vazifesini suiistimal 
eden memurları tahkikat sırasında işten el çektir-
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îttck içki acaba iki milyon iki yüz bin liradan da
ha fazla bir yolsuzluk yapılması mı iktiza eder; 
Yüksek Heyetinizden sorarım. Bu fakir milletin 
iki milyon iki yüz bin lirasını suiistimal eden 
adamlar şuradan alınır da buraya mı konulur, 
l>arajdan alınır da Nafıa Vekâleti içine mi getiri
lir! Sular reisliğinden alınıp da Fen Heyetine mi 
konulur? Rica ederim bunların cazası bu mudur? 
Bundan başka, bugün yolsuzluğu ve kanunsuzlu
ğu tahakkuk ettiğinden dolayı istirdadı takarrür 
eden milyonların tediyesini şifahen ve tahriren 
emredenler makamlarında iken yapılmış ve Da-
nıştaya verilmiş olan o tahkikata hiçbir zaman 
emniyetle devam edilmiş denilebilir mi? Ben di
yemem. benim, asla kanaatim yok. 

tnşaatm ikmali için daha 2 milyon beş yüz 
bin lira daha lâzım imiş. 10 800 000 lira bir, 
2 500 000 lira da bir; 12 milyon lira, benim 
tahkikıma. göre, !£ milyon liraya yakın tahmin 
ediyorlar. Haydi 15 milyon lira olmasın da 
12 - 13 milyon lira olsun, 

Halbuki bu iş 1943 senesi sonunda (îkinciteş-
rin) ihale edilmişdir, ki, 1938 senesinden sonra 
bir çok zamlar, pahalılıklar meydana gelmiş ise 
de 1943 senesinden sonra çimento ve amele yev
miyelerinde hiçbir fark olmamıştır, diğer malze
me varsa onlarda belki olmuştur, fakat ticaret 
endekslerinden de anlaşılır ki, 4 - 5 misli tutmaz. 
Bu da gösteriyor ki bu inşaat yolunda gitme
miştir. Bundaki suiistimal ehemmiyetlidir ve 
azametlidir. Ve içinden ihbar olmasaydı bu aza
metli suiistimal kaynayıp giderdi. 

Bir de Porsuk barajında servis yolu var. Kı
sa keseyim,, muhterem Reis ikaz buyurdular. 

BAŞKAN —- Hazfetmeyin. Müddetinize gö
re, nizamnameye göre toparlayın. 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Devamla) — 
Şimdi efendim, Porsuk barajı servis yolu beş 
kilometrelik bir yoldur. Bu beş kilometrelik yolun 
bedeli 960 bin liradır arkadaşlar. Asfalt değil, 
alelade sosa ve hattâ servis yoludur. Bugün dı
şarıya çıkınca tahkik buyurun; en değerli şose 
30'- 40 bin lira arasında yapılabilir. Bu yol da 
nihayet 2 - 3 yüz bin lira tutar, 960 bin lira
ya, nasıl Iraliğ olmuştur, akıllara hayret verir. 

Bu işin içinde, tabiî birçok sebep vardır, bu 
sebeplerin meydana çıkması için de hemen tahki
kata başlanması lâzımdır. Bunu sayın bakandan 
rica ediyorum. Tahkikat mevzuu olan en ehem
miyetli iş beş kilometrelik bir yolun 960 000 
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liraya yapılmış olmasıdır. Bu sebeplerden biri de 
dekovil yolu olarak yapılmasıdır; mütaahhide 
kolaylak olsun diye bu servis yolu dekovil yolu 
olarak yapılıyor. Dekoviller amele, tarafından 
düz yollarda yürütülebilir. Bu sebeple çukur
luk varsa imlâ, yokuş varsa yarma yapılıyor. 
Bu itibarla hem imlâlar yüksek, hem yarmalar 
derin oluyor. Tabiî bu birçok masraflarla ol
muştur. Andan sonra da dekovil yapıldığı halde 
kamyon ücreti verilmiştir. 

Arkadaşlarım; müsaadenizle bunu burada ke
seceğim. Yalnız son söz olarak şunu. arzedeyim ki, 
milletin sırtı zayıflamış, Hazinenin gelirleri azal
mıştır. 9 yıldanberi badireler içindeyiz, ufukları
mız günden güne kararmaktadır. Benim kanaa
time göre el birliği, ederek bütün milletçe, mille
tin sırtına kene gibi yapışan, onun kanını em
meye alışmış olanları izale etmek lâzımdır. (Bra-
va sesleri). 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşımın buradaki be
yanları üzerine, bir, iki noktayı aydınlatmak 
lüzumuna kaniim. 

p]vvelâ, demeçlerinin sonundaki cümle ile 
sözüme başhyacağım. Milletin sırtına yapışmış 
kenelerin kafasını ezmek birinci vazifemizdir. 
(Bravo sesleri). 

Milletin malını kötü idare edenleri adalete 
vermek en önde gelen vazifemizdir. Arkadaşım 
bundan emin olsunlar. Bu iş ele alınmıştır, 
başından sonuna kadar bütün safhaları en titiz 
bir itina ile incelenmektedir. Bunun herhangi 
bir yerinde bir yolsuzluk varsa müsebbipleri 
Türk Adliyesinin eline verilecek ve ceza gö
receklerdir. Tahkikatın birinci safhasının bit
tiğini mâruzâtım arasında ifade etmiştim. Bu 
tahkikat sonunda bazı kimselerin lüzumu mu
hakemeleri istenerek Danıştaya verildi. Bunun 
kararı gelinciye kadar bu kimseler hakkında 
bir işlem yapmanın doğru olmadığı kanaatin
deyiz. Herhangi bir vatandaşın cürmü sabit 
oluncıya kadar namuslu saymak zorundayız. 

Yapılan tahkikatın bütün safhaları se
lâmetle cereyan etmiştir. Bunda en ufak bir 
tereddüdüm olsa idi hiç şüphe yok ki, mesul
lerini Bakanlık emrine alır, işten el çektirir, 
lâzımgelen bütün tedbirleri alırdım. Vicdanen 
müsterihim. Ve sizi de temin ederim. 

Arkadaşım burada muhtelif meselelere te
mas ettiler. Bunların büyük bir kısmına evvel-
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ce cevap arzetliuı, şimdi tekrar temas, edecek 
değilim. Bir-, iki noktanın, ehemmiyetli gör
düğüm için, tekrar üzerinde durmak isterim. 

Arkadaşım kontrol talimatnamesi üzerinde 
durdular ve hattâ Bakan bu talimatnameyi ne
den burada okumadı, dediler. Kontrol talimat
namesinin- okunmasına lüzum olduğuna kani bu
lunmuş olsaydım, muhakkak ki, bunu . yapar
dım. Kontrol talimatnamesi işin muğlâk ma
hiyetine binaen ilâveten tanzim edilmiş bir tali
mattır: Mevcut talimatname hükmü baki kal
mak üzere buna ilâveten meydana çıkmış bir 
talimattır. Bunun tavzihini faydalı görmedim. 

Çimento torbası hakkındaki evvelki mâru
zâtımda arzetmiştim. Bu iş Bayındırlık kuru
lunda incelendi. Fazla verilen 250 bin liranın 
istirdadına karar verildi. Aynı suretle, kurul 
kum üzerindeki toprak hafriyaı iyin de fazla 
tediye edilmiş olan 91 bin liranın istirdadına 
karar verdi. 

işin başındanberi her safhası hakkında ya
pılan tahkikatta rastlanacak bütün hususat ga
yet tabii olarak incelenecek ve fazla verilmiş 
varsf. istirdadına hükmedilecek, müsebbipleri, 
küçük mevkide olsun, büyük mevkide olsun, 
ceza görecektir. 

Şimdi müsaadenizle bugünkü durumu kısa
ca hulâsa edeyim: Mütaahhide sou sitüasyon 
zamanında yapılmış fazla tediyat 2 160 000 lira 
idi. Bundan sonra mütaahhidin yaptığı işler ye
kûnu 1 410 000 liradır. Böylece fazla tediye 
edilmiş miktar 750 bin lira kalıyor. Demin arz-
ettiğim, çimento ve kum bedelinin istirdadı do-
layısiyle buna ilâvesi gereken 250 bin ve 91 bin 
lira ile bugünkü fazlalık 1 091 000 i bulur. 

Sitüasyon denen şey esasen muvakkat bir 
durum gösterir, ÎR bitip de katî hesap yapılın
caya kadar mütaahhide zaman zaman yapılan 
tediyelerdir, iş bitip de katî hesap yapılın
caya kadar mütaahhide zaman zaman yapılan 
tediye hazan biraz az, hazan biraz fazla olur. 
Mâkul hadler dairesinde fazla veya az olmasın
da mahzur yoktur. Ancak bu fark çok fazla 
görülür, nisptesiz bir hal alırsa nazarı dikkati 
oelbeder. Ve derhal üzerinde durulur, Bizim de 
yaptığımız bu olmuştur. Son sitüasyon nazarı 
dikkatimizi celbetmiş, ve fazlalık tahkikat ko
nusu yapılmıştır, işin baştan sonuna kadar 
esaslı bir incelemeye tâbi tutulması faydalı gö-
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I rülmüştür ve ^apümaktad.U'. Bululun, amm ola

bilirsiniz. 
Binada muhtelif kanunlardan bahis buyur

dular. Memurin Kanunundan, Memurin Muha-
kemat Kanunundan, Bakanlık emrine alınmak
tan bahsettiler, Arkadaşımı yine temin etmek, 
isterim ki; bu kanunların tatbikma lüzum his-
setseydik tatbikında hiç tereddüt etmezdik. Bu 
tahkikat bizi tatmin edici, sizi tatmin edici şekil
de cereyan etmektedir. Herhangi başka bir fik
re varırsak; işten el'çektirmekte; Bakanlık em
rine almakta tereddüt etmiyeceğimize emin ol
manızı rica ederim. Bu iş üzerinde sun derece 
hassasiyetle durulmaktadır. 

BAŞKAN -^ Söz istiyor musunuz'? 
İBRAHİM REFÎK SOYEB (Niğde) — 

istiyorum. Son söz benimdir. 
Arkadaşlarım, sayın Bakan ikinci (talimat) 

ile (kontrol talimatnamesinin ahkâmının bozul
madığını) söylediler. Bendeniz arzetmiştim, belki 
karıştırılmış olabilir. 

Bir taraftan kontrol talimatnamesinin ahkâ
mı mahfuzdur deniliyor; diğer taraftan kontrol 
talimatnamesinin tâyin ettiği kontrol âmirinin, 
elinden salâhiyet almıyor. Bununla acaba bu 
kontrol talimatnamesinin ahkâmı bozulmuş olu
yor mu, olmuyor mu? Sarihtir ki, bozulmuş olfli-
yor. Cünki kontrol talimatnamesi bu işin, yani 
su işlerinin taşradaki kontrol âmirleri şube mü
dürleridir diyor.) Binaenaleyh, tabiî kontrol 
âmirinin elinden salâhiyet böyle hususi bir tali, 
mat ile alınınca o talimatnamenin hükmü bozul
muş demektir, değil mi efendim, sarihtir, mey-
dendadır. 

Sonra çimento meselesi; evet istirdat edilecek, 
I istirdat edileceğine de eminim, yemden tahkikat 

yapılıyor imiş bunu anladım. Fakat ben bir 
nokta üzerinde duruyorum. O da: şimdiye kadar 
yapılmış olan tahkikat herhalde eksik midir vc-

I yahut bilmiyoruz, nasıl işdir ki, bütün bu faik
ların ve yalnız tediyatın şimdi istirdat edilmesi 
lâzım geldiğine karar verilmiş olduğuna göre bu 
milyonların yalnız ve kanunsuz verilmesine emir 
veren ve sebep olanlar her nasılsa tahkikat sı
rasında tebellür etmiş olmasına rağmen fezleke
den hariç tutulmuştur. Fezlekede isimleri var mı 
idi? Var da Danıştay m'ı çıkardı, kendileri mi ver
mediler, bilmiyorum. Hakikaten resmî ve tah
rirî emirler var, bunlar dosyalarında mevcuttur. 

I Bu fazlalıklar ve yolsuczluklar için müsaade ve 
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müsamaha edenler hakkında bir ek tahkikat ya
pılması lâzımdır diye arzediyorunı. Bu emri ve
renler kim olursa olsun, en aşağı mertebeden, en 
yukarıya kadar yolsuzluğun, tahakkuk ve tediya-
tın müsebbipleri hakkında tahkikat yapılması lâ-
zımgelir. Nasıl bir tahkikat yapılacaksa yapılsın, 
tahkik edilsin. 

Toprak üstündeki kum meselesi de aynı şe
kildedir. Emir veren makamlar vardır. Bunun 
istirdadı kararlaştırılmıştır deniyor. Şu halde 
yolsuzluk ta kararlaşmıştır. Bütün bunlar için 
yani ihaledeki Hazine yararına olan yolsuzluk 
ve hakikata uymıyan sitüasyanlarla yapılan tedi-
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yat ve ameleye sonradan verilmaai Vekâletçe em-
rolunan 50 kuruş hesabiyle fâzla para re amele 
rayicinin 8 saate taksiminden doğan zararı tervi-
een emir verirler ve kum üstü toprak farkının 
verilmesi için verilen emirlerin ve çi
mento torbaları bedeli adîyle verilen para 
için verilen emri verenler ve sair suiistimaller 
hakkında da ek takibat yapılsın diyorum. Bunu 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündemde başka bir şey yoktur* 
19 Nisan Pazartesi saat 15 de toplanmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,30 
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