TOPLANTİ : 4

DÖNEM : V m
»»»-••fc

2

T. B. M. M.
•

. •

TUTANAK DERGİSİ
»0<i

CİLT : 24
•l

«•»

Otuz yedinci Birleşim
/ . / / . 1950

Çarşamba

ı>o<t

İçindekiler
Sayfa

2
1. — Geçen tutanak özeti
8
2. — Havale edilen kâğıtlar
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya
3
sunuşları
1. — Avrupa İktisadi İş Birliği Ba
kanlar Konseyine katılmak üzere Paris'e
giden Düşleri Bakanı Necmettin Sadak'm
dönüşüne kadar Devlet Bakanı Cemil Sa
it Barlas'm Vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/480)
2. — Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, Türkiye Enerji Kurumu hakkında
ki kanun teklifinin gündeme alınmasına
3:8
dair önergesi (4/186)
4. — Sorular ve cevaplar
1. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza
Arı'nını Sanayi ve Teşviki Sanayi, Kü
çük Sanatlar, Yüksek Ekonomi Şûrası ve
Kooperatifler e Kanunu tasarüarınm bu
güne kadar Meclise gönderilmesi sebebi

8

Sarfa
hakkındaki sorusuna Ekonomi ve ticaret
Bakanı Vedat Dicleli'nin aözlü cevabı
(6/434)
8:10
2. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz
Uras'm, hastalara has ekmek verilmesi
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başba
kanlıktan olar. sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü ce
vabı (6/438)
10:12
3. — Burdur- Milletvekili Ahmet Ali
Çinar'ırı, Hayriye Köyünün tekrar Ye
şilova İlcesine bağlanması için ne düşünül
düğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Emiri
ErişirgiPin yazüı cevabı (6/424)
41:42
4. — Kastamonu Milletvekili Muzaf
fer Akalın'm, Azdavay kömürlerinin Etibank eliyle Devlet işletmesi haline ne va
kit getilileceğine dair olan sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin
yazılı cevabı (6/437)
, 42

Sayfa
B. — Görüşülen işler
12
1. — Ankara Milletvekili Arif (pubukcu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve
Geçici Komisyon raporu (2/196)
12,12,43:46
2. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim
încedayı 'nm, tescil edilmiyen birleşmeler
le bunlardan doğan çocukların tesciline
ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız
olarak kaydına dair olan 4727 sayılı Kanun
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet
Komisyonları raporları (2/181)
12:15

1.

Şayia
3. — Yollar Oenel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanun tasarısı
ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları
raporları (1/565)
15:40
4. — Federal Almanya Cumhuriyeti
bandıralı gemilerin Türk limanlarında
ve Türkiye Cumhuriyeti bandıralı gemi
lerin Federal Almanya Cumhuriyeti li
manlarında «En ziyade müsaadeye mazhar millet» muamelesi görecekleri husu
sunda teati olunan mektupların onanması
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/658)

41
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İ§ Mahkemeleri Kanunu, kabul olundu.
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 13 ncü
maddesiyle 5166 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı
cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun, kabul
edildi.
Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin kaldırılmasına dair olan ka
nun, kabul olundu.
Trtîkiye ile İtalya arasında hava yolu ile ya
pılacak muntazam ulaştırmanın tesis ve işletil
mesine dair olan Anlaşmanın onanması hakkın
daki "Kanun tasarısının birinci görüşülmesi bi
tirildi.
;l?49 - 1950 devresinde Türkiye lehine tanı
nan ,35 milyon 300 bin dolarlık keşide hakkı mu
kabilinde <bu miktar dolar karşılığı Türk Lira
lara»!» Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
r»€&dinde açılacak hesaplara yatırılmasına dair
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın

onanması hakkındaki Kanun tasarısının birinci
görüşülmesi, tamamlandı.
Millî Korunma Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki Kanun teklifinin, tümü üze
rinde görüşüldü. Ankara Milletvekili Emin Ha
lim Ergun ve arkadaşlramın, bu kanun teklifinin
maddelerinin görüşülmesine geçilip geçilmemesinin açık oyla belirtilmesine dair olan önergesi
açık oya kondu. Oyların aynlanması sonucunda
yetersayı bulunmadığı anlaşıldığından,
1. I I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanveküi
Trabzon Milletvekili
R. Karadeniz

Kâtip
Tunceli Milletvekili
'Necmettin Sahir Stlan

Kâtip
İsparta Milletvekili
S. Koksal

Soru
Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'm, Kara
deniz bölgesinde açlık başladığı ve bu yüzden
bazı köylerin boşaldığına ^dair olan neşriyat hak
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kındaki sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/443)
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Tasarılaı
1. — 5181 sayılı Kanunla onanan New - York
Protokolü ile hükümleri değişen Cenevre Anlaş
masında zikredilmiyen bâzı ilâçların milletler
arası kontrole tâbi tutulması hakkındaki Paris
Protokolünün onanmasına dair Kanun tasarısı
(1/685) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
na) ;
2. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Üd^me Anlaşmalarına bağlı mektuptaki listenin
değiştirilmesi için mektup teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun ta
sarısı (1/686) (Ticaret Komisyonuna);
3. — Türk Parasının Kıymetini Koruma
hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanunun süresinin
uzatılmasına dair Kanun tasarısı (1/687) (Ada
let ve Bütçe Komisyonlarına);

BIRINCI

Tezkere
4. — Vergi mükellefleri hakkında Tahsili
Emval Kanununun tatbikında îcra ve iflâs Ka
nunu hükümlerinin kıyas yoliyle uygulanmasın»
bir mecburiyet olup olmadığının yorumlanma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/481) (Adalet,
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına);
Raporlar
5. — Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanuna
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/661)
(Gündeme);
6. — İşsizlik hakkındaki 2 Numaralı Millet
lerarası Sözleşmenin onanması hakkında Kanun
tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1/669)
(Gündeme);
7. — özel teşebbüs müstahdemleri hakkında
Kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu
(1/666) (Gündeme);

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTtPLEB : Sait Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. — Avrupa İktisadi t§ Birliği
Bakanlar
Konseyine katılmak üzere Paris'e giden Dışişleri
Bakanı Necmettin Sadak 'm dönüşüne kadar Dev
let Bakanı Cemil Said Barlas'ın Vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/480)
BAŞKAN
okutuyorum.

Cumhurbaşkanlığı

tezkeresini

B. M. Meclisi Başkanlığına
Avrupa İktisadi îş Birliği Bakanlar Konse
yine iştirak etmek üzere Paris'e giden Dışişleri
Bakanr Necmettin Sadak'm dönüşüne kadar
kendisine, Başbakanlığın teklifi veçhile, Devlet
Bakanı Cemil Said Barlas'ın vekillik etmesi

tensip edilmiştir. Saygı ile arz-ederim.
Cumhurbaşkanı
îsmet înönü
2. — Çorum Milletvekili Necdet
Yüoer'm,
Türkiye Enerji Kurumu hakkındaki Kanun &fc«
lifinin gündeme alınmasına dair önergesi fi4/İ86)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum,
Yüksek Başkanlığa
Yurdumuz enerji dâvasının halli gayesine
matuf olarak Büyük Meclise, (Türkiye Enerji
Kurumu) teşkiline dair bir Kanun tasarısı sun
muştum. Bayındırlık Komisyonundaki miizake-
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resi sırasında Hükümet, mevzuu bir yabancı
müşavir firması etüd ettirmek lüzumunu his
settiği mütalâasiyle tasarının altı ay kadar mü
zakeresinin talik edilmesi talebinde bulunmuş
ve bu .talebe uyularak teklifimin komisyonda
görüşülmesi 25 . III . 1949 tarihinden itibaren
altı ay müddetle talik edilmiştir.
25 . IX . 1949 tarihinde hitama eren bu müd
detin üzerinden üç aydan fazla bir zaman geç
miş olduğundan İçtüzük hükümlerine tevfikan
tasarımın Kamutay gündemine . alınmasına mü
saade Duyurulmasını arz ve teklif ediyorum.
Çorum Milletvekili
Necdet Yücer
NECDET YÜCER (Çorum)' — Sayın Mil
letvekilleri, muhterem arkadaşlarım, 1947 yı
lının, 11 nci ayında Büyük Meclise sunduğum
yurt enerjisi dâvamızın halli gayesine matuf
kanun teklifim, gerek bundan evvelki Hükü
metin, gerek alâkalı Meclis Komisyonlarındaki
sayın ve değerli mütehassıs arkadaşlarımın ve
gerekse Devlet teşkilâtı içinde ve dışında çalı
şan mütehassıs unsurlarımızın müspet telâkki
lerine mazhar olmuş bulunmasına rağmen, bu
güne kadar Meclis Komisyonlarında müzake
resi akim kalmış ve nihayet yüksek huzururuzda okunan önergemle Kamutay gündemine
alınması tarafımdan teklif olunmuştur.

0:1

bir gerçektir. Buna mukabil, dünyanın bu sa
hada en ileri hamleleri yapmış memleketlerinin
teşkilât statülerini ve türlü mevzuatını göz önün
de tutmak suretiyle hazırladığım nâçiz tasarım
yıllardır Meclis komisyonlarında âtıl kalmıştır
ki, bu hakikaten teessür ve ıstırapla karşıladı
ğım bir keyfiyettir.
Aziz arkadaşlarım, Yüksek Heyetinizce bi
lindiği gibi enerji ve hususiyle elektrik enerjisi
dünya ölçüsünde ekonomik ve sosyal bir tekâ
mül kaynağı olmuştur.
1777 yılında Yaınes Watt tarafından buhar
makinasmm icadı insanlığı kölelikten kurtar
mış; mekanik köle ,insan enerjisi yerine kaim
olmuş ve 1880 yılında
Edison tarafından
Nevyork'da
kurulan
Elektrik
santrali
ilk zamanlarda
yalnız
aydınlatma
ener
jisi vermişken' dinamonun icadı ile elektirik
enerjisinin, kabili nakil muharrik kuvvet ha
linde istimaline imkân hâsıl olmuş ve mekanik ener
jiyi elektrik enerjisien tebdil eden dinamo makinası yakıtların haruri enerjisi olduğu kadar
suyun ve havanın akış enerjisini de kullanmak
imkânını sağlamıştır. Ancak elektrik enerjisi
nin kabili nakil olması, tenviratta kullanılması
ve hikemi olduğu kadar kimyevi reaksiyonlar
yaratmak hassasına da malik bulunması dolayisiyle bu enerjinin en geniş ölçüde kullanıla
bilmesi, 19 ncu yüz yılın ikinci yarısında in
sanlığı en seri bir iktisadi, kültürel ve sosyal
tekâmüle mazhar kılmış ve bilhassa sanayi ha
yatının rasyonelleştirilmesini kolaylaştırmak
suretiyle bir endüstriyel revolüsyona, sınai in
kılâba yol açmıştır.

1947 yılında sayın Ekonomi Bakanı ile, Sa
yın Bayındırlık Bakanı arkadaşlarımız Ekono
mi Komisyonunda tasarım lehinde çok müspet
fikirler ileri sürmüşler, Bayındırlık Komisyo
nunda sayın Komisyon üyesi arkadaşlarım çok
Taşınabilmesi hassasına malik bulunması
değerli mütalâaları ile yine tasarım
lehinde
hasebiyle elektrik enerjijsi İkinci Cihan harbinmüspet görüşlerini izah buyurmuşlar, maddele
re geçileceği sırada Hükümet, mevzuu yabancı . den önce Orta Avrupa memleketlerinde men
şei nebatî, hayvani ve madenî birçok ticaret
bir müşavir firmaya tetkik ettireceği ifadesiyle
maddeleri gibi bir ihraç ve ithal metaı olarak
tasarımın komisyondaki müzakeresinin 6 ay
dış ticaret bilançolarının pasif ve aktif rakam
müddetle geri bırakılmasını 8 Mart 1949 tari
ları üzerine müessir bir faktör rolünü oyna
hinde istemiş ve bu tarihten bugüne kadar ta
mıştı. Bugün de bu enerjinin yine Orta Avrupa
sarının görüşülmesi imkânı hâsıl olmamıştır. .
memleketlerinde buğday, yün, yapağı, demir
Saym arkadaşlarım;
bütün dünyada elek
ve kömür gibi bir ithalât ve ihracat metaı ola
trik enerjisinin, her alandaki kalkınmanın te
rak kullanılması imkânının sağlanmasına çalı
meli sayıldığı ve ileri memleketlerde bu enerji
şıldığı görülmektedir.
istihsal ve tevziinin en rasyonel usullerle teşki
lâtlandırdığı şu devirde, bol ve zengin kaynak
Dünyanın her tarafında enerji istihsal ve
lara malik bulunmamıza rağmen yurdumuzun
tevziinin en modern metodlarla organize edildiher tarafında ne derece geniş bir enerji darlığı İ ği ve arzettiğim gibi bunun en geniş ölçüde
çekilmekte olduğu Yüksek Heyetinizce bilinen i istismarına çalışıldığı şu devirde, enerji istih-
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sal ve tevzii sahasında Devletin bir icra organı : istihlâkimizi köstekliyen belli başlı âmilleri de,
enerji kaynaklarının yani yakıtların santrallere
olabilecek tek bir otorite eliyle daha disiplinli,
nakil ve maliyetlerinin, santrallerin tesis ve iş
daha nizamlı ve yurdun ekonomik menfaatle
letme masraflarının ve randımanlarında ve ni
rine daha uygun bir surette yürütülmesi müm
hayet santrallerin kuruluşlarında yurt menfaat
kün olan enerji dâvamız sayısız idare ve mu
lerinin
icabettirdiği ve hattâ zaruri kıldığı şü
rakabe mercileri arasındaki iş ve salâhiyet te
mullü
bir
iktisadi görüşün hâkim olmayışında ve
dahülleri yüzünden namütenahi kömür, pet
bâzı spesiyal kanuni mevzularımızda aramak lâ
rol vesair malzeme, uzman personel, zaman, iş
zımdır.
ve para israfına rağmen halli imkânsız, çetin
bir mesele manzarasını arzetmektelir.
Şu mâruzâtımı teyit eden bir misal olarak
şehir santrallerimizin 1946 yılındaki malî du
Halbuki dâvanın halli basittir. O da, işi rasrumlarını kısaca inceliyecek olursak görürüz ki,
yonalize ve disipline etmekten ibarettir.
mevcut şehir santrallerimizin % 68 i bilançoları
Arkadaşlar, bugünkü elektrik enerjisi istih
nı pasif ve ancak % 32 si aktif rakamlarla ka
sal ve istihlâkimizle dünyanın en geri millet
patmışlardır. Bununla beraber umumi olarak
leri arasında mevki almaktayız. Hattâ komşu
mütalâa edildiği takdirde küçük şehirlerdeki iş
larımız Filistin, Bulgaristan ve Yunanistan
letmeler esasen belediye bütçelerine ağır bir
bile bizden çok daha ileri mevkide bulunmakta
dırlar. Meselâ 1946 yılı enerji istihsalinde muh- j yük ve bir israf kaynağı teşkil etmekte oldukları
gibi yabancı imtiyazlı şirketlerden satın alman
telif memleketlerde nüfus başına isabet eden
büyük
şehirlerdeki santrallerimizin de evvelce iyi
kilovat saat miktarları şöyle hesap olunmuştur.
olan malî durumları son yıllarda büyük sarsıntı
Norveç'te nüfus başına enerji
lara mâruz kalmıştır. Bir yandan eskimiş olan
istihsal miktarı
3.585 K. W. H.
makin
alarmı yenilemek ve öteyandan günden
Kanada'da
»
»
3.380
»
güne
artan
istihlâki karşılamak üzere tesislerini
İsviçre'de
»
»
1.870
»
genişletmek
mecburiyetinde
bulunan bu işletme
isveç'te
»
»
1.802
»
lerin, ne yıpranmış makinalarmm tecdidine ve
Birleşik Amerika'da »
»
1.800
s>
ne de ihtiyaç karşısında lcuracakları yeni tesis
İngiltere'de
»
»
875
»
lerin vücuda getirilmesini temine kendi kay
Filistin'de
»
»
131
»
nakları müsait olmadığından bunlar başka kay
Bulgaristan'da
»
»
62
»
naklar
aramak zorunda kalmaktadırlar. Bu su
Yunanistan'da
»
»
41
»
retle iktiham edecekleri masrafların karşılığı
Türkiye'de ise yalnız »
»
29
» div.
oln paraları istikraz yolu ile tedarik etmek ıstı
20 milyon nüfusumuzun ancak 2 milyonu
rarında
bulunan bu müesseseler, işletme mas
nun elektrik nurundan istifade ettiğini; müte
raf
laı
mm
son yıllarda geniş ölçüde artmış ol
baki 18 milyondan 8 milyon nüfusumuzun
ması
yüzünden
bu istikrazları karşılıyacak gelir
petrol ışığı ile aydınlanlığını ve geri kalan
lerden
mahrum
bulunduklarından malî müşkül
on milyon nüfusumuzun ise petrol dahi bulamılerini gidermek için tek çare olarak tarifelere
yarak koyu bir zulmet içinde gecelerini geçirdik
zam
yapılmasını istemekledirler ki, bu sakin
lerini ifade edersem, bu alandaki ibtidailiğimizihniyetin
istihlâki bugüne kadar ne derece kös
zin derecesini kısaca tebarüz ettirmiş olurum
teklediği
ve
bundan sonra da daha ne kadar kössanıyorum.
ı
tekliyeceği
Yüksek
Heyetinizce takdir buyurulur.
Bu hazin durumumuzun sebeplerini burada
Şehir santrallerinin 1946 yılında müşterilerine
tahlil ve izah ederek, beni dinlemek hususunda
sattıkları
elektrik enerjisinden elde ettikleri bügösterdiğiniz lûtufkâr müsamahanızı suiistimal
rüt
hasılat
yekûnu :
etmek istemem. Ancak ciheti belirtmekliğim lâ- |
zımdır ki, elektrik enerjisi istihsalimizi köstekliyen başlıca âmil, tesis, idare ve murakabe ci
hazım ızdaki vazife ve salâhiyet tedahülleri, merci
teaddüdü ve binnetice (Enerji ekonomisi) mef
humu ile gayrîkabili telif, plânsız ve disiplin
siz çalışmalarımız olduğu gibi, elektrik enerjisi

24 073 603 Türk Lirasına baliğ olmuştur.
Buna mukabil aynı yıl içindeki masrafları yekû
nu ise 24 728 077 Türk Lirası olup aradaki
654 474 liralık fark istikraz ve yardım yoluyla
ödenmiştir. Bu masrafların % 57,2 sini persunel,
bakım ve yakıt giderleri; % 34,4 ünü sermaye
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ve tesisler amortismanı ve belediye aidatı teşkil
etmekte ve tevsi ve ıslah karşılığı olarak da an
cak % 12,4 kalmaktadır ki, umumi gelirleri bu
derece dar ve mahdut olan şehir elektrik işletme
lerimizin bugünkü şartlar içinde daha ne kadar
müddet âmme hizmeti ifaya devam edebilecek
lerini endişe ile kendi kendimize sormamak müm
kün olamamaktadır.
Sayın arkadaşlarım, elektrik enerjisi, mede
ni âlemin bugünkü kültürel ve sosyal ilerleyişi
nin ve akıllara hayret veren teknik tekâmülü
nün ve ekonomik inkişafının temelini teşkil ey
lediği halde çok bol ve çok zengin kaynaklara
mâlik olmamıza rağmen, arzettiğim veçhile,
yurdumuzun her tarafında bir enerji sıkıntısı
çekilmekte ve bu yüzden milletimizin % 90 ı
elektrik nurundan mahrum bulunduğu gibi, doğ
muş ve emeklemekte olan Millî sanayiimizin de
serpilmesi imkânı bir türlü sağlanamamaktadır.
Zira yurdun dört bucağına yayılan şehir endüstri
santralleri kurulurken bu santralleri besleyecek
enerji kaynaklarının ne gibi şartlar altınca ne
relerden temin olunacağı önceden düşünülmüş
değildir. Halbuki bilindiği gibi, enerji ekono
misinin icaplarına nazaran, endüstrinin enerji
santrallerini değil; fakat bilâkis enerji santral
lerinin endüstriyi, ekonomik, kültürel ve sosyal
faaliyeti beslemesi ve geliştirmesi lâzımdır. Nite
kim Kuzey Amerika'da Tennessee vadisinin seri
kalkınması buna tipik bir misal teşkil eder. Yani
1932 yılında Iiosvelt, iktidar mevkiine gelmesini
mütaakıp hazıladığı kalkınma plânında memle
ketin en fakir bölgelerinden birisi olan ve tam İn
giltere büyüklüğünde bir sahayı kaplıyan
Tennessee vadisini ele almış ve bu vadi için ge
niş bir inşaat programı tesbit ederek bu işin ta
hakkuk ettirilmesi vazifesini Tennessee Vally
Authority'ye tevdi eylemişti. Bu idarenin, hidro
elektrik santrallerle buraya geniş ölçüde temin
eylediği enerji, birçok endüstri şubeleriyle
atom sanayimin de burada tesisine ve binnetice,
Devlete ve millete bâr olan bu fakir vâdinjin büyükbir refaha kavuşarak nüfusunun kısa bir za
manda yüzde 300 artmasına sebebiyet vermiştir.
Saym milletvekilleri, Amerika, İngiltere,
Almanya ve Rusya gibi çok geniş ölçüde elektrik
enerjisi istihsal ve sarfeden büyük memleketle
rin yanında İsveç, Norveç, İsviçre ve Kanada
gibi 7 - 8 milyondan ibaret çok az nüfuslu küçük
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memleketler de tanıyoruz ki, her türlü enerji
kaynaklarından mahrum olmalarına mukabil zen
gin su kuvvetlerine malik bulunan bu küçük
memleketler, bu su kuvvetlerinden en geniş öl
çüde faydalanmayı bilmeleri sayesinde ucuz ve
bol elektrik enerjisi istihsal ederek bunu, enerji
nin bütün istihlâk alanlarında kullanılmak sure
tiyle bir taraftan nüfuslarının azlığını ve diğer
taraftan kömür ve petrol noksanlığını telâfi
etmekte ve insan emeği yerine makineyi, me
kanik köleyi ikame ederek büyük ve kuvvetli
milletlerin yanında endüstriyel
faaliyetlerini
idame ve ekonomik ve kültürel varlıklarım mu
hafaza edebilmektedirler. 'Binaenaleyh memle
ketimizde de sanayi programlarının ve bilhassa
iktisadi kalkınma plânlarının hazırlanmasından
evvel, bunların temelini teşkil eden enerji dâ
vamızın bir kül halinde halledilmesi icap eyle
mektedir. Enerji dâvamız halledilmedikçe en
düstriyel ve ekonomik bir kalkınmanın ve bin
netice sosyal ve kültürel bir gelişmenin temini
ne ve ne de yurdumuzda başlıca bir dert halini
alan yakıt dâvamızın halline imkân vardır. Ya
kıt dâvamızın halli mümkün olmadıkça orman
dâvamızın halli de mümkün değildir. Binaena
leyh en hayati mevzul arımızın hallini birer zin
cir halkası gibi yekdiğerine bağlı bulunmakta
ve halkanın birinci ve en ehemmiyetlisini de
enerji dâvamızın halli teşkil eylemektedir.
Belli memleketlerin, elektrik enerjisi istih
sal alanında ne gibi teşkilât vücuda getirdikle
rini kısaca inceliyecek olursak görürüz k i :
1. Tek 'başına muazzam bir kıta ve engin
bir âlem olan Birleşik Amerika'da elektrik işle
rinin (Yani etüd, inşa, tesis, istihsal, tevzi ve
satışını) bir kül halinde murakabesi 23 . VI .
1930 tarihinde kongre tarafından kabul edilen
bir kanunla Federal Pover Commision'a yani
federal enerji Komisyonuna verilmiştir. Bu ko
misyonun vazife ve salâhiyetlerini Federal Ener
ji Kanunu tâyin eylemektedir.
2. İngiltere'de elektrik işleri, yakıt da dâ
hil olmak üzere, bir Bakanlık tarafından idare
edilmektedir. Bu Bakanlığa bağlı bir Devlet İk
tisadi Teşekkülleri halinde işliyen merkezi
elektrik idaresi, bütün santralleri birbirine bağlıyan ve bütün memleketi kaplıyan Grit System
adlı elektrik ağı vasıtasiyle memleketin dört ta
rafına elektrik enerjisi dağıtmaktadır. En son
1947 nihayetlerinde kabul edilen bir kanunla
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İngiltere'de bütün elektrik istihsal ve dağıtma
cihazı devletleştirilecek bir Devlet Ekonomi Ku
rulunun elinde toplanmış bulunmaktadır.
3. Fransa'da 8 Nisan 1946 tarihinde kabul
olunan bir kanunla ( Fransa Elektrik işleri İda
resi) adını taşıyan bir Devlet İktisadi Teşekkül
leri kurulmuş ve elektrik etüd, inşa tesis, istih
sal, taşıma ve dağıtma işleri toplu bir halde bu
teşekkülün eline tevdi olunmuştur.
4. Çekoslovakya'da ve Polonya'da, Fran
sa'da olduğu gibi tekmil elektrik işleri Devlet
elinde merkezi bir idare halinde toplanmış bu
lunmaktadır.
5. isveç'te elektrik işlerini bir elden idare
eden (Krallık Su Kuvvetleri idaresi) muntazam
bir teşkilâttır. Bu Umum Müdürlükle idare edi
len bu teşkilât memleket dâhilinde mevcut su
kuvvetlerinden enerji üretmek, bunun iğin ge
rekli etüdler ve inşaatı yapmak, tesisleri kur
mak, enerjiyi taşımak ve dağıtmak ve satmak
vazifelerini ifa etmektedir.
6. Sovyet Rusya'da öteden beri bir elek
triklendirme Bakanlığı mevcut olduğu gibi
komşumuz Bulgaristan da, son yıllarda ekono
mik kalkınmasını tahakkuk ettirmek için mem
leketin elektriklendirilmesi işini ön plâna al
mış ve .1946 yılında bir Elektriklendirme Ba
kanlığı kurmuştur.
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tir. Bu mülâhazaya binaen hazırlayıp Büyük
Meclise sunduğum (Türkiye Enerji Kurumu)
teşkili hakkındaki kanun teklifimin gündeme
alınarak müzakere edilmesini sayın arkadaşla
rımın yüksek takdirlerine arzediyorıım.
KOMİSYON ADINA KÂZIM AYDAR (İs
parta) — Sayın arkadaşlar, Necdet Yüceer ar
kadaşımızın kanun teklifi 12 . XI . 1947 tari
hinde Ekonomi Komisyonuna havale edilmiş,
Bayındırlık Komisyonuna da Ekonomi Komis
yonundan 4 . VI . 1948 tarihinde müzakere edil
mek üzere gönderilmiştir.
Bayındırlık Komisyonu mütaaddit toplantı
lar yaparak tasarıyı inceledi, bu arada Hükü
meti de davet ederek dinledi, en sonunda 8 Mart
1949 tarihinde; bu enerji meselesinin bir mü
tehassısa ineelettirilmesi gerektiği Başbakanlık
tarafından Bayındırlık Komisyonuna bildirildi.
Ondan sonra yaz tatili geldi, 6 ay geçtikten son
ra bu Elektrik Etüd idaresi de Ekonomi Bakan
lığından Bayındırlık Bakanlığına devredildi.
Bayındırlık Bakanlığı bunun üzerinde çalışmala
rına başladı, komisyonumuzla da temaslarda
bulundu. Su ve elektrik işi hakkında olan bu
tasarı Meclise gelmiş bulunmaktadır, komisyo
numuz da bu tasarıyı yarınki gündemine alarak
görüşülmesine karar vermiş bulunuyor. Geçen
muamele safhası bundan ibarettir. Tabiî Hü
kümetin de noktai nazarı alınarak tasarının
müzakeresine geçilecektir.

7. Arjantin'de, 1947-1951 yılları arasında
uygulanmak üzere hazırlanan beş yıllık sanayi
plânında enerji işleri en başta gelmekte ve
enerji kaynaklarından ve bilhassa su kuvvetle
rinden rasyonel şekilde faydalanılması önemle
ele alınmaktadır. Arjantin ekonomisinin geliş
mesi her şeyden evvel çeşitli enerji kaynakla
rının geniş ölçüde kullanılmasına bağlı görül
düğünden bu plânın temelini su kuvvetlerinden
enerji istihsali teşkil etmektedir. Beş yıllık sa
nayi plânının yürütülmesi işiyle ilgili olarak
Arjantin Senatosunda 1946 yılı sonarında ka
bul edilen bir kanunla (Millî Enerji Konseyi)
kurulmuştur.

BAŞKAN —• Tasarı bugün Meclise gelmiştir.
Bunun üzerinde muameleye mahal yoktur. Zatiâliniz de Hükümet adına muvafakat ediyorsu
nuz değil mi?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NlHAT ERİM (Kocaeli) — Evet..
NECDET YÜCER (Çorum) — Muhterem
arkadaşlarım Bayındırlık Komisyonu Sözcüsü
•sayın Kâzım Aydar arkadaşımın beyanlarını şa
yanı kabul görüyor ve Komisyonda müzakereye
arızasızca devam olunacağı yolundaki mütalâa
larını memnuniyetle karşılıyorum.

Hulâsa arkadaşlar, yirminci asır tekâmülü
nün yaslandığı en mühim bir istinatgah olan
elektrik enerjisinden yurcTiınıuzu daha uzun
müddet mahrum etmemek ve ileri memleketle
rin yukarda arzettiğim veçhile vücuda getirdik
leri teşkilâta mütenazır bir teşkrâtı yurdumuz
da da kurmak artık bir zaruret haline gelmiş-

Bir milletvekili ve nâçiz bir arkadaşınız sıfatiyle temennim şudur k i ; yurdun en hayati
bir mevzuu olan enerji dâvamız artık çözülmesi
imkânsız bir muamma halinden çıkarılarak ni
hayet bir hal safhasına intikal ettirilsin ve bu
mühim dâvamızı halletmiş olmak şerefi de Bü
yük Millet Meclisinin sekizinci dönemine ve bu
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dönemin son kabinesi, birçok müspet eserlerini
takdirle müşahade ettiğimiz sayın Günaltay Hükümetine nasip olsun.
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BAŞKAN — Komisyon da bu tapa?'inin görüşmesine muvafakat ediyor. Artık söze de mevzu kalmadı.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin,
Sanayi ve Te§vikı Sanayi, Küçük Sanatlar, Yük
sek Ekonomi Şûrası ve Kooperatifler
Kanunu
tasarılarının bugüne kadar Meclise gönderilme
mesi sebebi hakkında Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının sözlü sorusu (6/434)
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Ekonomi ve Tiraret
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. Saygılarımla.
1. Sanayi ve teşviki sanayi;
2. Küçük sanatlar;
3. Yüksek Ekonomi Şûrası;
4. Kooperatifler;
Kanun tasarıları bugüne kadar Yüksek
Kamutaya sunulmadı. Sebepleri? Bugünkü du
rumu nedir?
İstanbul Milletvekili
Ali Rıza Arı
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Diyarbakır) —
Sanayi Kanunu ve Teşviki Sanayi Kanunu
tasarıları
1948 yılı ortalarında Büyük Millet Meclisine
arz edilmiştir. Ekonomi Komisyonunca mütalâa
ları alınmak üzere diğer komisyonlara gönderi
len Sanayi Kanunu tasarısının İçişleri Komis
yonunda görüşülmesi sırasında bu tasarının bu
günkü ihtiyaçları karşılıyacak yeterlikte olma
dığına işaret edilmesi üzerine her iki tasarının
birleştirilerek Ana sanayi kanunu haline konul
ması dileğiyle İktisat Komisyonuna iade olun
muştur.
Ekonomi Komisyonunun da muvafakatiyle,
her iki tasarının bir Ana Sanayi Kanunu halin
de birleştirilmesi ve sanayi âleminin bugüne
kadar beliren yeni görüş ve ihtiyaçlarım da karşılıyabilecek bir ihatada olması üzerinde çalışıl
maktadır.
Bir taraftan Bakanlığımız teşkilâtı içinde
gereken hazırlık yapılmakla beraber, diğer ta

raftan İstanbul İktisat Fakültesi, Sanayi Bir
likleri, İstanbul Tüccar Derneği ve bir kısım
ticaret ve sanayi odaları gibi meslekî teşekkül
lerle umumi murakabe heyetinin, ilgili Bakan
lık ve dairelerin görüş ve mütalâalarına başvu
rulmuştur.
Aynı zamanda memleketlerdeki dış kolları
mız vasıtasiyle belli başlı sanayi memleketleri
nin bu mahiyetteki mevzuatının getirilmesine
de teşebbüs olunmuştur.
Küçük sanatlar ve kooperatifler kanun tasa
rıları.,
Bu iki mevzuu mahiyetleri itibariyle yekdi
ğeriyle sıkı irtibat halindedir. Halen, Birleşmiş
Milletler Teşkilâtının Çalışma Bürosundan ge
tirdiğimiz bir mütahassısa memleketimizde bu
mevzuları incelettirmekteyiz. Elde bulunan ta
sarıları da gözden geçirecektir; onun mütalâa
sını da aldıktan sonra tasarılara son şeklini ve
receğiz.
Ekonomi Genel Meclisi Kanun tasarısı:
Tasarı Tarım ve Ticaret Komisyonlarından
geçmiştir. Halen İhtisas Komisyonu olan Ekono
mi Komisyonundadır.
önümüzdeki hafta Komisyon tasarı üzerin
de görüşmelere başlıyacaktır. Bu görüşmeler so
nunda, tasarının günün realite ve ihtiyaçları
karşısında en uygun şekli alacağına, pratik ve
çalışma kabiliyeti olan bir teşekküle vücut ve
rilmek suretiyle umumi iktisadi hayatımıza fay
dalı olacağına inanıyorum.
BAŞKAN - - Ali Rıza Arı.
ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar; ben sözlerime, sorularıma cevap vermek
lûtfunda bulunan Bakan arkadaşıma teşekkürle
başlamak isterim.
Yalnız bilmem hatırlar mısınız, 7 nci Kurul
tayda bu dört kanunu çıkarmayı üzerimize va
zife olarak almıştık. Ve yine biliyoruz ki, Bü
yük Meclisin bir lütufkârlıkla ve süratle İş ka
nunlarını hazırlamakta iken işçi ile beraber yü
rümesi zaruri olan ve bugünkü endüstri ve me
deniyet çarkım yanyana daha verimli ve kolay
çevirmesine imkân vermek için sanayici için
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lâzımgelen kanunların da bir an evvel çıkması
zarureti vardır.
Ve yine hepimiz biliriz ki, endüstri âleminin
dün ve bugün hattâ yarın beraber yürüyeceği
üç ana faktörü vardır.
Sermaye, patron ve işçidir. Fikrî ve bedenî
sâyinden başka kazancı olmıyan insan, işçi
ile teşebbüsleri; zekâsiyle ve yahut imkânlariyle hazırlıyan ve işinin başında çalışan patron
denilen insan, işçi olan insanla yanyana bu
çarka koşulmaktadır. Fakat bunların her ikisinin
çarkının çevresinde en kuvvetli unsur sermaye
dir. Sermaye yalnız ve her şeyden evvel kâr ve
kendisinin emniyetini sağlıyan kanunlara da
yanır ve istikrar ve sükûnet arar.
Arkadaşlar, bu suali ben niçin sordum? Bu
nu niçin Sayın Ticaret ve Ekonomi Bakanı ar
kadaşımdan sordum? Bu faktörler ahenkli çalı
şan ve cemiyete hayırlı olmak için işçi ile sa
nayici arasında her memlekette; bir hakikat
olarak bilindiği gibi tesanüttür, ahenktir. Ve
muayyen bir kanuna tâbi olarak serbest çalışmak imkânlarıdır. Bu her memleketin refah ve
saadeti için esas telâkki edildiğinden sanayi
ciye ait olan bu mesele, işçilere ait meseleler
kadar lüzumlu ve ehemmiyetli görmekteyim.
Onun için ben sordum. Ve yine istanbul'da, İz
mir'de, Adana'da her uğradığımız sanayi böl
gesinde sanayiciden, bâzı otoritelere veya oto
riteleri temsil eden bâzı şahısların emrinde on
ların keyflerine ve her gün değişen kararlarına
tâbi olmalarından veya her günkü tahavvülün
tabiî neticesi olan ademiinkişaftan şikâyet
ler, ıstıraplar ve iniltiler dinledik. Hattâ bir
hafta evvel istanbul'daki bir toplantıda orada
bulunan arkadaşlarımız bu işin sorulmasını ba
na tekrarlamışlar ve bu vazifeyi ihmal ettiğimi
hatırlatmışlardır. Bunun için Sayın Ekonomi ve
Ticaret Bakanından sordum.
Arkadaşlar, işini selâmetle ve başarılı bir su
rette hedefine vardırmak istiyen her Ekonomi
ve Ticaret Bakanı için Sanayi Kanunu sanayici
kadar hattâ ondan daha fazla lâzımdır. Bizim
Sanayi Kanunu tasarımızın merak edip de ge
rekçesini okuyanlar, bu kanunun yokluğu bizim
ekonomi âlemimizde bilhassa endüstri için
çok mühim bir boşluk teşSîl ettiğini sarahatle
görebilirler.
Yine maddelere geçtiğimiz zaman birinci
maddede daha bizim memlekette sanayicinin
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I tarifi yapıldığını görmekle müteessir olurlar.
Yine bu kanunun 9 ilâ 17 nci maddeleri memle
kette daha sanayi kütüğünün yapılmasının ilk
olarak ele alınacağını bildirmektedir. Sormak
isterim, arkadaşlar, bir memlekette ilgili bir
Bakanlık kaç tane sanayi müessesesi olduğunu
bilmezse o sanayi müessıeselerinin kapasiteleri
bugün nedir, dün ne idi, yarın ne olabilecektir,
bunu bilmezse; istihsalinin, mamulâtmın cins
lerini ve normunu bilmezse ve yine bunların
istihsal maliyetlerini bilmezse acaba memlekette
ithal ve ihraç rejimi nasıl tanzim edilir?
Son hâdiseleri, son yılların ekonomik sahada
meydana getirdiği birçok safhaları ve başka
memleketlerde iktisadi alanda mutlaka bir i§
ahengi ve iş rekabeti, emretmektedir. Bu esaslar
bilinmedikçe, hangi noktadan bağlıyacağız ve
I nereye doğru gideceğiz? Bütün bu hâdiseler kar
şısında yirmi ay evvelden teklif edilen bir kâ
ı nunun bugün tekrar tetkik edilmek üzere Ko| misyona alındığını görüyoruz.
j
Arkadaşlar, eğer memlekette Sanayi Kanunu
çıkmazsa, sermaye istikrar görmezse, netice ne
olacaktır? Kiminle konuşursanız her hangi bir
sanayi teşebbüs için bu istikrara lüzum göster
mektedir. Ve hiçbir kimse bir teşebbüse yarım,
müteferrik hükümlerle şu veya bu tarzda ka
yıtlarla, hangi safha karşısında kalacağını bil
mezse memlekette ciddî bir teşebbüse girişemez.
Bunun içindir ki, Karabük'te çıkardığımız bo
runun uzunluğu biri diğerini tutmamaktadır.
Kalafat yerinden alacağınız bir saban demiri
muayyen bir norm olmadığı için birini 4. liraya
alırsanız, diğerini 2 liraya alırsınız. Ve yine
bugün elimizde bir kanun olmadığı için atpazarından 800 liraya bir at alırsınız bunu muayene
edecek bir baytar bulabilirsiniz. Fakat öbür ta
raftan 800 bin liraya bir makine alırsınız, bu
nun sağlamlığını, iyi işliyeceğini tesbit edecek
bir makam bulamazsınız: Neden? Çünkü Sanayi
Kanunu yoktur. Yine Sanayi Kanunu olmadığı
içindir ki, Ford'un Tophanede açmış olduğu
şubesi kapanmıştır, Vitollerin KazlıçeşmeMeki
müessesesi de başkasına devredilmiştir. İzmir'de
ecnebi bir müessese de başka şekle kalbolunmuştur. Eğer bir Sanayi Kanunu yapılırsa bu
kanun Ticaret Bakanlığının bir projektörü olur,
Ve bünyemize uygun bir Sanayi Kanunu netice
itibariyle bir radar olabilir. Bir kaptan cesa
| retli olabilir, korkmadan pupayerlken ufuklara
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açılabiliriz. Keyfli yürüyüş kazasız geçerse
zevkli olabilir. Fakat bu tehlikelidir; ben Sayın
Ticaret Bakanı arkadaşıma hürmet ederim ve
sevgi ile takdir ederim. Ama bu kanun mev
cut olmadıkça, sanayi alemindeki ahangi tan
zim etmek için bu biraz da «Bir kavuk devrildi*
deki aşık atmaya benzer. Hiçbir esas olmasa
dâva ve mesele nasıl halledilebilir. Şu halde
ricam; bu kanunun bugünkü şekliyle altı ko
misyona havale edilmiş ve komisyonlardan muvafıkı mütalâa alınmıştır. 1936 da Meclise gel
miş olan îş Kanunu 1950 de daha iyi bir şekle
sokma imkânı hâsıl olmuştur. Sanayi. Kanunu
da bir tekâmüle varabilir.
Sanayi Kanunu hakkındaki mâruzâtım bun
dan ibarettir.
Diğer kanunlar da, bunun birer mütemeıimidir. Yalnız başına hiçbiri olmaz, hepsi bir
kül teşkil eder. Eğer Sanayi Kanununu çıkarır
sak aynı şekilde bir de Teşviki Sanayi- Kanunu
lâzımdır. Fakat, Teşviki Sanayi Kanununun ay
rı olması, beraber olmasından iyidir. Bundan
evvelki beraberdi iyi netice vermediğini gördük.
Teşviki Sanayi Kanunu, yalnız 10 veya 20 bey
gir kuvvetten ve on kişiden yukarısını nazarı
itibara alıyor. Muayyen bir hadden aşağısında
da küçük sanayi erbabı vardır. Ve bu memle
kette mühimce bir yekûn tutmaktadır, bunun
için de bir kanun lâzımdır.
Genel Ekonomi Meclisi hakkındaki noktai
nazarım da diğer kanunlardaki noktai nazarım
dan farklı değildir. O da yarını kalmış işleri
mizden birisidir. Genel Ekonomi Meclisi başka
memleketlerde teşekkül etmiştir. Bizde de bil
diğiniz gibi, 1927 de başlamıştı 1934 e kadar 24
âzasiyle iyi kötü bir şeyler yapmıştı. Fakat, tem
silî şekle gidilir ve buna önem verilirse ümit
ederim ekonomi dâvamız esaslı olarak ele almımış olur.
Sanayi' kanunları olmaması yüzründen gün
geçtikçe hali fenalaşan sanayiimizin ve sanayi
cilerin durumunu ıslah edecek bu kanunun bir
an evvel çıkarılması elzemdir. Aksi takdirde
durum daha da fenalaşacaktır. Bunun vebalini
(bugünkü ve bundan sonra gelecek bakanların
omuzuna yükliyerek huzurunuzdan ayrılmak is
terim.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Bu konuda vukufu
olan sayın arkadaşımın sözleri beni takviye et-
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inektedir. Biz Sanayi Kanunu çıkmasın, gecik
sin demiyoruz. Sanayi Kanunu benden evvelki
arkadaşlarım zamanında Yüksek Meclise su
nulmuş bir kanundur. En iyi ve esaslı şeklini
de Meclisin tetkikmdan sonra alacaktır. Encü
mende görüşülürken, bâzı kısımları kifyetsiz gö
rülmüş bunun ıslahı istenilmiştir. Ben de bu
nun geri alınmasını uygun bulmadım, geri almmasındansa İhtisas Encümeninde, kalmasını, ıs
lahı cihetlerini ayrıca düşünüp getirmemizi tek
lif ettim. İlgili encümenler bunu kabul etmiş
bulunuyorlar. Bu itibarla Sanayi Kanunu bir
boşluğu dolduracaktır, bunun üzerinde çalışı
yoruz. Uzun vadeli bir iştir. Şahsi temennim,is
mine lâyık bir kanun olmasıdır.
2. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz
hastalara has ekmek verilmesi hakkında
şünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan
na Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat
nin sözlü cevabı (6/438)

Uras'tn,
ne dü
sorusu
Dicleli'-

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek randımanlı karşık hububattan ya
pılan ekmekler, hazım cihazı ve karaciğeri has
sas birçok vatandaşlarca yenilememektedir. Bü
yük şehir sakinleri meyanmda bilhassa Anka
ra ve İstanbul'da bu kabîl hasta vatandaşlar
büyük yekûnu tutmakta olmasına rağmen bun
lar diğer vilâyetlerde olduğu gibi has ekmek
bulamamaktadırlar. Bu sebeple bu vaziyetlerini
muteber vesikalarla tevsik edenlere maksur ol
mak ve halen satılmakta olan ekmeklerin ihti
va ettiği halis buğday unu miktarında ekmek
lerin imal edilip bu hasta vatandaşlara verilme
si sağlanamaz mı?
Kuraklık dolayısiyle Hükümetçe haklı olaark
alman ve milletçe de seve seve iktiham olunan
karar dolayısiyle uzun müddettenberi yiyebile
ceği ekmeği bulamamaktan ve kökleşmiş millî
vo esaslı gıda olmak dolayısiyle başka bir şeyle
yeri doldurulamadığı için gıda alamıyan birçok
vatandaşları memnun etmiş ve Hükümetin ek
mek siyasetini mahfuz bulundurmuş olduğun
dan bu sureti hal Hükümetçe şayanı iltifat gö
rülmez mi?
Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla dilerim.
23 . I . 1950
Mardin Milletvekili
Dr. Aziz Uras
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TİCARET VE EKONOMİ BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Bugünkü ek
mek rejimimizin zaruretleri takdir edilmekle
beraber, münhasıran hastalara beyaz ekmek imal
ve tahsisi için bir formül bulunup bulunamıyacağı sorulmaktadır.
Ekmek rejimi hakkındaki kararı alırken,
terkibi itibariyle sıhhi ve gıdalı olan bugünkü
ekmeğin yanında, özel bir rejime muhtaç bulu
nan hazım cihazı ve karaciğer hastalan için ay
rı bir ekmek yaptırılması imkânını biz de tetkik
ettik. Bu imkânı maalesef bulamadık. Çünkü,
memleket ölçüsünde kurulan ekmek rejiminde
sırf hastalar için hafifçe aralık bırakılacak istis
na kapısının, tatbikatta, çeşitli sebeplerle, ardı
na kadar açılacağını derpişe mecbur olduğu
muzu gördük.
Glüten ekmeğinde ise, bu gibi endişelerle
karşılaşılmamış olduğundan, imaline imkân ve
rilmiştir.
Şu ciheti de ilâve edeyim ki, bugünkü ek
mek rejimimizin tâli sıkıntılarının çoğunu ge
çirmiş olduğumuzu sanmıyorum. İlkbaharın
eşiğinde durum yeniden gözden geçirilecektir.
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Efendim, Hü
kümet, Baharı bekleyin diyor. Doğru. İktisadî
ve Millî mahfuziyetî endişesi elbette ki tek tip
ekmeğin tatbikına hak verdi ve gayet yerinde
olarak yapılmıştır. Bu hususta hiçbir sözümüz
yoktur. Hattâ bu tahaffuzu ve korumayı icabeden sebepler devam ettiği müddetçe bu kararın
tatbikinin uzamasında da hiçbir mahzur yoktur,
ancak fayda vardır.
Ama bunun, yanında şu ve bu suiistimaller
dolay isiyle muayyen, hattâ sayıları biraz da faz
la, bilhassa entellektüeller ve vegetatif sistemi
bozuk insanların hepsinde mide bozuklukları
vardır ve bu gibiler ekseriya şehirde otururlar, İs
tanbul'da ve Ankara'da bilhassa ve bilhassa en
çok bu tedbire muhtaç olmalarına rağmen, diğer
şehir ve kasabalarda halis ekmek bulumnasma
rağmen, buralarda mevcut değildir. Bunları,
nasıl söyliyeyim; geçenlerde Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımız şikâyet etmişti, uyuz gibi kaşınıyorum
diyordu. Haklıdır; alışmadığı, alışamadığımız
bir ekmektir. Alışılamamış proteini fazla mik
tarda istihlâk eden her vücut böyle birtakım
arızalar gösterir, kaşmir. Bunlar vücudun ademitahammülünü gösterir. Ama bîr müddet son
ra geçer.
•
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Benim söylemek istediğim bu değildir, hasta
ekmeği değildir. Hazım cihazı ve karaciğeri has
sas olanları düşünmek lâzımdır. Ekmek Millî
bir gıdamızdır. Bunun yerini patates haşlaması
tutamaz; hem pahalıdır da. Ama ne bileyim; tat
bikatta suiistimal olacktır diyorlr. Geçenlerde be
lediye reisliği kariyerinden gelmedim ama bir
belediye reisi gibi cevap vereceğim diyorlardı be
lediye reisi gibi hareket edip bunu pekâlâ yapa
bilir. Lâalettayin her hangi bir Türk belediye
reisi bu işi yapabilir ve suiistimale mahal vermez.
Ehemmiyetli bir-iş değildir, bunda Hüküme
tin ısrar etmemesi lâzımdır. Bahara kadar beklet
mesin çünkü çok adam ıstırap çekmektedir.
Esasen Millî Korunma Kanunu mevzuu ol
ması d olay isiyle her hangi bir doktor cihazı haz
mı bozuk olmadığı takdirde sahte rapor vermez,
çünkü Millî Korunma Kanununun tehdidi altın
dadır ve bir Türk doktoru zannederim ki, bu işi
bu kadar hafif düşünmez. Benîm isteğim vesi
kalarla tevsik edilmek şartiyledir. Bu vesika is
ter Hükümet tabibinin, isterse bir heyeti sıhhi
yenin raporuna istinat etsin.
Arkadaşlar bu, çok mühimdir, çok adam ha
lâ ekmek yiyememektedir. İstırapları pek çok
tur. Binaenaleyh Hükümetten bu kadar sudan
bir cevap beklemezdim. Bunun behemehal temin
edilmesini istirham ederim.
BAŞKAN — Bakan.
TİCARET VE EKONOMİ BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Diyarbakır) — Hiç şüphesiz her
mesele buraya getirilir ve getirilmelidir. Fakat
bu meselenin, bütün memleketin iaşe politikası
yanında bizi tenkid edecek çok mütevazı bir ko
nu olduğunu takdirinize arzederim. Haziran ayı
başında mahsul durumunun bütün realiteleriyle karşılaştığımız zaman kışm buğdayı kaça bu
lacağımızı düşünür ve çırpınırken vatandaşın
kafasında istihfamlar belirirken daha evvelki
müşabih yıllarda buğdayın kaça alındığını ta
hattur ederek ne yapacağımızı düşünüyorduk.
Bu sene Hükümetiniz, mevsim icabı en sıkın*
tılı günlerde ve aylarda olmamıza rağmen her
vatandaşa istediği kadar ekmek vermekte, vesi
kayı bir an bile. düşünmemekte, fiyatları yük
seltmek şöyle dursun hattâ düşürmek imkânla
rını bile araştırmaktadır. Yeni mahsul yılma
kadar da stoklarını tamamlamış bulunmaktadır.
Yeni bir revizyonla, bir aylık müşahedemiz so-

B : 37

1.2 1950

nunda, bahar yağışlarını her türlü ihtimalleri
nazara alarak vatandaşlarımız lehine fiyat re
vizyonunu derpiş edeceğimizi ve bunun üzerinde
bir istihfamımız olmadığını ifham etmek iste
rim.
Bu itibarla bu sözlü soruyu sorarken ben
bilhassa «kariyerden gelme Ticaret Bakanı»
cümlesinden pek bir şey anlıyamadım. Kariyer
dedikleri belediye reisi midir, fabrikatör mü
dür, fırıncı mıdır; bilmiyorum.
Fakat ben bütün sekiz aylık
faaliyetimin
hesabını vermeye hazır olduğum gibi, zannede
rim ki, efkârı umumiye de yaptıklarımızın mü
şahididir:
,
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Ben bir tariz
olarak söylemedim. Yalnız muayyen bir zümre
vardır ki, bu zümre bilhassa şehirlerde oturmak
tadır. Bunların ekmek bulamaması ihmal edilecek
hafif görülecek birşey değildir. Arkadaşım süi-
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istimal yapılabilir, binaenaleyh ekmek siyaseti
miz altüst olabilir diyor. Berveçhi peşin söyle
miştim. Bu bir iktisadi ve Millî ihtifaz ve korun
madır. Elbette ki, yerinde alınmış bir karardır.
Ama bunun yanında yani Millî ihtifazm içinde
Millî bir kütlenin ıstırap çekmekte olduğunu ve
ekmek yiyemediğini söyledim. Binaenaleyh uzun
vâdelere sapmaksızm kısa bir müddet zarfında
bu işin ele alınması lâzımgeldiğini bilhassa belirt
tim. Beher ekmek içinde ne kadar has un varsa
yalnız o kadar has undan yapılmış ekmeklerin
heyeti sihhiye raporu almış olan hastalara veril
mesi zannederim ki, ne Devletin ekmek siyaseti
ni bozar ne de zannedildiği gibi büyük suiistimal
lere vesile verir. Onun için arkadaşımın söylediği
gibi ben bir tarizde bulunmadım, sarih bir ıştıra
bı buraya getirdim.
TİCARET VE E K O N O M BAKANI VE
DAT DtCLELİ (Diyarbakır) — Mesele yok.

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
i. — Ankara Milletvekili Arif
Çubukçu'nun.
Millî Korunma Kanununun
bâzı maddeler inin
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 'Kanuna ek
Kanun teklifi ve Geçici Komisyoon rapou (2/196)
Geçen görüşmede, Ankara Milletvekili Arif
Çubukçu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve 5020 sayılı Kanu
na ek Kanun teklifi hakkında açık oya müracaat
edilmişti. Nisap hâsıl olamadı. Şimdi yeniden
açık oya müracaat edeceğiz. Tasarının görüşül
mesinin devamını istiyenler kırmızı, reddini istiyenler beyaz oy vereceklerdir.
BAŞKAN —
ruz.

Erzurum çevresinden başlıyo

(Oylama Erzurum çevresinden başlıyarak ya
pıldı).
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış
var mıdır?.

arkadaş

Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Oylama sonucunu arzediyorum.
Oya katılan üye sayısı 281 dir. Bunlardan
tasarının görüşülmesini kabul etmiyenler. 162.
Kabul edenler. 103. Çekinserler 16 dır.
Tasarının görüşülmesi reddolunmuştur. (Al
kışlar)

2. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim tncedayı'nm, tescil edilmiyen birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış
nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair
olan 4727 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha
uzatılması hakkında Kanun teklifi ve İçişleri ve
Adalet Komisyonları raporları (2/181) [1]
BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Maddele
re 'geçiyoruz.
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan
çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vaka
larının cezasız olarak kaydına dair Kanun
Birinci Bölüm
MADDE 1. — Tttfk Medeni Kanununun yü
rürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu ka
nunun yayımı tarihine t a d a r evlendirme me
muru önünde yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip karı (koca halinde yaşamış ve ev
lenmelerine Türk Medeni Kanununun 92 nci
maddesine göre bir engel bulunmamış olanlar
dan çocuk olduğu takdirde bu birleşmeler ev[1] Birinci görüşülmesi 27, 29 ve 35 nci bir
leşim
tutanaklarındadır,
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lernne suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar f lenme suretiyle tescili için birlikte bu birleşme
den doğan çocukların
kaydı için de ilgililer,
da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile
muhtarlara baş vurup alacakları ilmühaberleri
tescil edilir.
bir dilekçeye bağlıyarak yerin en büyük mülkiye
Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının
üstüne
vermek suretiyle istekte bulunurlar. İl
yukarda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş
gililer çocukların tescili için istekte bulunma
olan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve
dıkları
surette bunları bir ilmühaber vermek su
erkeğe izafe ile tescil edilir. Ancak bu kadınla
retiyle
yazdırmbakla mahalle ve köy muhtarları
erkeğin "birleşmeleri evlenme suretiyle tescil edi
ile
köy
ihtiyar meclisi üyeleri ödevlidirler.
lemez.
Karı koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık
gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı
koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan
çocukları dahi y u t a r d a k i hükümlere göre neseIbi sahih olarak ana ve babalarının adları gös
terilerek tescil olunurlar.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ön
ceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden
başlıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuklarla
ana ve babaları hakkında da birinci madde hük
mü uygulanır.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Mülkiye üstleri, verilen dilekçe ve ilmüha
berleri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartları
haiz olanların tescilinin yapılması için nüfus
idarelerine havale eder.
Nüfûs idarelerince yapılacak inceleme sonun
da kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa vaka
ların hemen tescili yapılır. Muhtarların yaptır
mak istedikleri tesciller nüfus idaresi tarafın
dan hemen babaya tebliğ olunur. Babanın bu
lunduğu yer belli değilse ikametgâhının kapısı
na asılmak suretiyle ilân olunur. Otuz gün için
de itiraz vukubulmadığı takdirde ve itiraz ha
linde sulh yarğıçlığmca verilecek karara göre
tescil yapılır. Tebliğ ve ilânların yapıldığını ve
itirazın vukubulmadığmı tesbit eden tutanak
lar verilmiş ise sulh yargıcı kararları nüfus ida
relerince dosyalarında saklanır.

BAŞKAN — (İstek) kelimesi tüzükte istem
MADDE 3. — 4 Ekim 1926 tarihinden önce
olarak
bulunduğundan maddeyi bu şekilde tas
yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle
hih ediyoruz. Değiştirge yoktur. Kabul edenler...
bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
çocukların kendileri veya ilgilileri, mahalle ve
ya köy ilmühaberleri, varsa sair belgeleri ile
MADDE 6. — Bu kanun gereğince yapılmış
nüfus memurluğuna başvurdukları surette ka i olan tescillere karşı ilgililer öğrendikleri tarih
yıt ve tes'cilleri yapılır.
ten itibaren altı ay ve herhalde tescil tarihin
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
den itibaren beş yıl içinde Türk Medeni kanunu
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
hükümlerine göre yetkili mahkemeye dâva aça
bilirler. Cumhuriyet savcısının butlan dâvası
MADDE 4. — Türk Medeni Kanununun yü
hakkı mahfuzdur.
rürlüğe girmesinden önce boşandıkları halde bo
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge
şanmaları nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olan
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
karı koca sulh yargıcı önünde bu hususu müş
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
tereken beyan suretiyle tesbit ettirdikleri ve
bunların birinci maddede yazılı olduğu şekilde
İkinci bölüm
başka kadın veya erkekle birleşmelerinden ço
cukları bulunduğu takdirde haklarında mezkûr i
MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği
madde hükmü uygulanır.
tarihe kadar tescil edilmiyerek gizli kalan kim
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
seler, hangi yaşta olursa olsun ve kütüğe geçikabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I rilmemiş ölümler, hakiki tarihi ile bu kanun hüJ kümlerine göre nüfus kütüklerin-e yazılır.
MADDE 5. — Bu kanun gereğince karı koca
BAŞKAN — Madde hakkında
değiştirge
gibi yaşıyan kadın ve <erkek bu birleşmelerin ev- i
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yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Gizli kalan kimseleri, kendi
leri veya veli veya vasileri veya ev reisleri yaz
dırmakla ödevlidirler.
Mahalle veya köyü nüfus kütüklerine geçiril
memiş ölümleri ve gizli kalan kimseleri mahalle
ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üye
leri, soruşturup öğrenerek usulüne göre yapa
cakları ilmühaberlerle nüfus memurluklarına
bildirmekle ödevlidirler.
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 'eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir..
üçüncü bölüm
MADDE 9. — Yapılacak tescil işlemleri için
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl
içinde istekte bulunulması lâzımdır.
BAŞKAN — Bunu da isteği, istem, diye tas
hih 'ediyoruz. Madde hakkında değiştirge yoktur.
Maddeyi bu tashihle oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Bu kanunun şümulüne giren
vakaların tesbit ve tescillerini temin etmek
üzere valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık
sık tarama yaptırılır. Valiler bu taramalarda
(Adalet teşkilâtı hariç) bütün memurları asli
vazifelerine halel gelmemek şartiyle çalıştıra
bilirler.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Kabul etmiyenler... madde ka
bul edilmiştir.
MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak
işlem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmü
haberler ve açılacak dâvalar her türlü harç,
resim ve cezadan muaftır.
Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildiril
memiş doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı
mahkeme ve idare kurullarınca hükmolunarak
henüz alınmamış para cezalariyle infaz edilme
miş olan diğer cezalar affedilmiştir.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
MADDE 12. — Bu" kanun ggereğince tescil
edilecek vakaları yazdırmak üzere 9 ncu mad-
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dede gösterilen süre içinde bildirmiyenlerden
idare kurulu kararı ile on liradan elli liraya
kadar hafif para cezası alınır.
BAŞKAN — Değitşirge yoktur. Maldeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 13. — Bu kanun gereğince:
A) Kendilerine verilen ödevi kabul etmiyen veya savsıyan memurlardan;
B) Verilmesine lüzum gösterilen ilmüha
berleri vermiyen veya geciktiren ve bölgelerin
de bulunan gizli nüfusun ve kayda geçirilme
miş ölümlerin ilmühaberlerini yaparak nüfus
memurlarına vermiyen ve tarama yapmak için
gönderilen memurlarla iş birliği yapmıyan ve
bunların ödevlerini güçleştiren ve bu kanu
nun kendilerine yüklediği sair ödevleri süre
sinde yapmıyan mahalle ve köy muhtarları ile
köy ihtiyar meclisi üyelerinden, idare kurulu
karariyle on liradan elli liraya kalar hafif pa
ra cezası alınır.
BAŞKAN — Komisyondan bir şeyi öğren
mek istiyorum; burada bâzı fiiller sayılmakta
dır, bu fiilleri ayrı ayrı almak icabeder. Ayrı
ayrı değil midir?
HULKÎ KARAGÜLLE (Konyo) — Efen
dim oradaki veler, virgül yerindedir, bu fiiller
ayrı ayrıdır.
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge
yoktur, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 14. — Yaptıkları evlenme akitlerini ımfıiH memurlarına bildirmeye mecbur olan
evlenme memurları, otuz gün içinde bu ödevle
rini yerino getirmedikleri takdirde bunlar hak
kında da idare kurullarınca yukarıki maddeler
de yazılı ceza hükmolunur.
BAŞKAN — Değiştirgo yoktur; Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 15. — tdare kurullarının bu kanun
gereğince vereceği para cezalarına mütaallik
kararlar kesin olup Tahsili Emval Kanununa
göro yerine getirilir.
BAŞKAN — Değiştirgo yoktur; Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.
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MADDE 16. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve ilânı hususunda 1322 sayılı
Kanunun 11 nei maddesi uygulanır.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur; Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. KabuJ edilmiştir.
MADDE 17. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur; Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.
Tasarının kanunluğunu oyunuza sunuyorum :
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maaş Kanununa ek kanunun
görüşülmesine sıra gelmişti, Maliye Bakanı
Bütçe Komisyonunda meşgul olduğundan bu işin
Cuma gününe bırakılmasını rica ediyor. Mu
vafık mı? (Muvafık sesleri) Cuma günü görü
şülmek üzere geri bırakıyoruz.
3. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/565) [1]
EMÎN SAZAK (Eskişehir) - , Arkadaşlar,
bu kanun yol derdimize merhem olsaydı, iş tu
tumu, tertip tarzı yanlış dahi olsa «Amin» der
dim. Fakat arzu ettiğimiz maksatları teminden
çok uzaktır. Bu kanun ancak bâzı askerî yolla
rı istihdaf etmektedir. Halbuki yaşamanın, ben
varım, istiklâlime sahibim ve buna lâyıkım de
menin ilk şartının yerine gelmesi için bu devir
de memlekette yolsuz bir yerin kalmaması lâzımgelir.
Bu ana yollardan sonra kazaları vilâyetlere,
köyleri kazalara ve bütün bu yolları da ana
yollara bağlamazsak iktisadi bir iş yapmış ol
mayız. îş tutumunu ve tertibini uygun görmü
yorum. Arzettiğim gibi bu yanlışlığa katiyen
bakmazdım; yol işi tamamlanmış olsaydı, hiç
diyeceğim yoktu. Arkadaşlar; bütün dünya ha
vada yol yaparken bizim karada yolsuzluğumuz
esef edilecek bir şeydir. Bundan sonraki neslin
bizi affedeceğini hiç tahmin etmem.
Bu işte, ne Hükümetin ne şunun, ne bunun,
değil, hepimizin boynunda büyük bir mesuliyet
vardır. Bu memleket katiyen yolsuzluğa lâyık
[1] 148 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

âtr.
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0:1

değildir. Biz burada 10 sene. zarfında köyden
köye dahi gidilecek yerlerde yolsuz yer bırakmıyacaği3 diye yemin etmeliyiz.
Bu işin bir de iş tutumu vardır. Valilerimiz
kaymakamlarımız Nafıa teşkilâtiyle el birliği
yapar ve iş zamanlarının bir kısmını çadırlarda
geçirirlerse üç sene zarfında bu memleketin köy
yolları yapılır. Yalnız bir köprü işiyle üzerinin
betonu kalır.
Arkadaşlar; mühim mesele, kazaları vilâye
te ve kazaları kazalara bağlamak işi açıkta ka
lıyor. Köy yollarını biz yapacağız diye şurada
İçişleri Bakam ile Bayındırlık Bakanı yemin
etsinler; particilik bahis mevzuu edilmeden bu
iş tutarsa 3 sene sonra bu memlekette yolsuz
yer yoktur. Asıl arzedeceğim kazaların vilâyete
ve kazaların kazalara bağlanması işidir. Ne ga
riptir ki vilâyetlerden bu kanun mucibince %
15 leri yine alıyoruz. Vilâyet dahilindeki yolla
rı unutmuşuz, ve oradan da >% 15 leri buraya
alıyoruz.
Arkadaşlar; Allah rızası için, bu çok mesuliyetli bir iştir, paralarını vilâyetlere bırakalım
ve ayrıca yardım edelim. Bizim gibi fakir bir
milletin yapacağı iş hepimizin elimize kazma
yı, küreği alması ve orduyu da buraya gönder
memiz lâzımdır. Bu iş böyle yürür. Ağır vergi
koymuşuz, şudur, budur. Bunların ehemmiyeti
yok yeterki yol işini benimseyelim. Şimdiye ka
dar yaptığımız 3 - 5 askerî yoldur. Bu yollar
kazaları ve köyleri birbirine bağlamadıkça hiç
bir zaman iktisadi yol olmaz.
Ben, bu raporda duyduğum hassasiyeti gör
düm. Bundan evvel de Nafıanın bir broşürü
elime geçmişti, orada diyordu ki, bizim yeni
yollar dünyanın en geniş ve şayanı dikkat yol
larıdır. Sevgili Vekilim darılmasın, bu tasarı
gelirken, dikkatsiz gelmiştir. Ben de şu fırsat
tan istifade edeyim, bu da benim eserim olsun
demiş.
Neden yüz bin askeri burada çalıştırmıyalım, neden zabıtanın elinde bulaşıkçılık yapan
askeri buraya göndermiyelim, neden, neden bun
ları yapmıyalım? Bu, mühim dâvadır. Bana iki
şey çok ağır geliyor. Birisi, yol yapamadığımız,
diğeri de liseye kadar olan tahsilimizi katıksız
kendi mekteplerimizde yapmayışımızdır. Yani '
ben, muhtacı velayetim demek.. Bu iki şeyi is
tiklâl ile kabilitelif göremiyorum.
Bir de açı duyduğum bir şey. Bugünlerde
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bizim mühendisler kaldırmış kendini salıvermiş,
bir ecnebi geldimi bizimkiler benliğini kaybe
diyor. Ben bunun çok defa acısına şahit ol
dum. İsveç grupunda, Belçikalılarda gördük.
Bizim mühendislerin bu işlerde bilgisi olan on
ların adamlarının hepsinin üstünde idi.
Evet yeni bir keşif, yeni bir tertip olur, onu
bilmem, o vakit elini öperim. Evet Amerika
yardımının faydalarını küstahça inkâr etmem,
ben de minnettar ve müteşekkirim. Makinesini
alırım, onu dinlerim ,arkadaş artık ben yaparım
derim.
Arkadaşlar, bir millet kendi işini kendi ya
pamazsa o millet ben yaşıyacağım diyemez. Bü
tün bunları kendi evlâtlarımız yapacaktır. Ben
20, 30 tane mühendis çalıştırdım, beraber çalış
tık, içinde Alman, Macar, Rus mühendisler var
dı., Hakikati arzediyorum; Türkün en gevşeği
onların en iyisinden fazla randıman vermiştir.
Çünkü Türk mühendisi bu iş benim isimdir, bu
memleket benimdir diye işe sarılmıştır. Nitekim
onların zarar ettiği yerde biz kâr ettik. Ne bi
leyim ötedenberi modadır. İsveç grupu için
de Belçikalılar için de böyle oldu. Hattâ Behiç
Bey Nafıa Vekili idi. Belçikalılardan on mil
yon noksanına yapacağız dedim bana deli dedi.
Nereden teminat bulacağız, dedi. İş Bankasın
dan beş milyon lira teminat aldım götürdüm.
İş Bankasının beş milyon lira sermayesi yok
tur dedi işi bize vermedi. Ne ise herif dolan
dırıcı imiş işi yapmadı. Mukavele feshedildi. Di
ğer bir mütaahhit aldı. Bu bize 16 milyon lira
ya mal oldu 32 milyon liralık iş. O İsveç Grupu
eğer feshedilmeyip şekil değişmese idi bu mem
lekette bir dirhem yol yapılmazdı. Dövizi ile
beraber yüz kuruşluk işi bin kuruşa çıkarıyordu.
Bu memleketin adam olmasına imkân yoktu.
Türk çocukları, sıkıştığımız vakit bizim evlât
larımız olduğu için ne parayı ve ne de dövizi
düşünür. Hükümetin muhtaç olduğu işi kendi
yapar. Ya İsveç veya Belçika grupu gibi vekâ
letlerde yeni modalar çıkar. Ben ihtiyar bir
adamım, tecrübelere malikim, bu memleketin
evlâtlarından nerede bir kıymet görürseniz ona
hürmet gösteriniz. Biz gelip geçiyoruz, kıymet
gençlerdedir.
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1 Recai Bey elinde kazma, çadır çadır gezip du
ruyor dedi. Ne eşkiya var, ne de yolsuz bir yer.
Acaba şimdi burada bu arkadaşlar niçin
meşgul olmuyorlar? Meşgul olmuyorlar bunlar.
Bir Akif B e / var. Onun eserini gördüm Zon
guldak'ta. Yol bir yere kadar iyi gitmiş ondan
sonra bitmişti. Sordum, niye böyle kılavuza sor
dum. Bir kılavuzum vardı, dedi ki, burada
bir vali vardı, o gitti, kaymakamlar da hep ev
lerine çekildiler, o hep yolda başında bulunur
du dedi. Böyle kaldı dedi. Bir Lûtfi Bey var
dı. Sinop Mebusu galiba, onun eserlerini Baf
ra'da, Boyabat'ta gördüm.

I

I

I

I
I

Hakikaten, Nafıa Vekâletiyle Dahiliye Ve
kâleti elele verir ve buradaki arkadaşların me
saisi taltif edilirse iş halledilir arkadalşar. Mübalağa etmiyelim, hayal de etmiyelim, Recai
Bey, Akif Bey fiilen iş yapmış kimselerdir, üç
sene içinde yol yapacaklarını tahmin ediyorum.
vilâyetleri ve kazaları da Devlet 10 senede bi
tirmelidir. Vallahi sonra hepimize lanet okur
lar. Birimize, ikimize, beşimize değil hepimize
lanet okurlar, nedir bu, bir yolunu yapmamış
derler. Bu nedir? Bir kazma kürek değil mi,
(Kazma kürek devri geçti sesleri) İhtiyarı da,
genci de kazmayı küreği alır çıkar. Dostlarımız
bile makine veriyorlar, filân veriyorlar, mal
zeme veriyorlar, pekâlâ. Ben bu fikri çoktan ta
şırım, her fırsatta çıkar gevezelik ederim, içim
de yanar. Yakışır mı bu, Türk milletine? Eli
mize bir fırsat gelmiş yapalım, bütün memleketin yollarını kül halinde yapalım. 200 - 300 ki
lometre yol yapılmış, bu bir mâna ifade etmez.
Sonra burada bâzı şeyler var. Müdürü umumilik lâzım mı, değil mi? Bilmem Demiryolu in
şaatına verilmiyen bu şekil neden yollara veri
liyor? Bunları da ben anlıyamadım. Hükümetin
içinden birisi çıkıp, bu işi ben yaparım desin,
hepimiz de onun peşine takılalım. Yeterki yol
işi hallolsun. Ordusu ile beraber, ihtiyarı ile be
raber, genci ile beraber bu işi bir an evvel yapmalıyız. Eğer bu işde geç kalırsak, ben beş
sopa yersem, Nafıa Vekili yüz sopa yesin. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir.

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Angarya memI
nudur.
Birkaç vilâyette şahit oldum: Zonguldak'ta,
EMİN SAZAK (Devamla) — Onu söyliyenTokad da. Tokad'da Reeai Bey vardı, biz oto
mobille bir iş için gidiyorduk, yol yok, acaba I 1er bu memleketi içten içe batırmak istiyenlerotomobil gider mi dedik, ne diyorsun dayı dedi, 1 dir.
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İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, Osmanlı imparatorluğundan beri de
vam edegelen yol sistemi ve siyasetimiz bu
memleketi bugüne kadar, gerek millî emniyet
bakımından olan vaziyetimizi ve gerek ekono
mik şartların inkişafının tahakkukunu çok ge
riye bırakmıştır. Hükümet, dokuz senede 23 bin
kilo metrelik bir yol şebekesini yurdun her ta
rafına yaymak amacı ile, Yollar Genel Müdür
lüğü Kuruluş, tasarısını yüksek huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktadır. Bu tasarı, memleketin yol
dâvasını halletmek için bâzı prensipleri ele al
mış bulunmakla beraber, bu reçetenin, bu de
vayı, bu memleketin yol ihtiyacını tamamen
karşılıyaeağına şahsan kani değilim. Bu tasarı
da hükmi şahsiyeti haiz bir Yollar Genel Mü
dürlüğü kuruluyor. Bu Yollar Genel Müdürlüğü
on bölgeye ayrılıyor, ve kendisine de muayyen
gelir kaynaklariyle varidat tahsis ediliyor. O
da ayrı bir mevzudur. Tahsisi varidata gidilme
li midir, gidilmemeli midir? Bütçedeki umumi
yet kaidesini ihlâl eder mi, etmez mi? Bunun
münakaşasını yapmak uzun sürer. Şimdiye ka
dar Büyük Millet Meclisinden geçen kanunlar
da varidatın tahsisinden içtinap edilirken, bu
tasarıda, muayyen gelirler yol hizmetine tahsis
ediliyor. Yollar üç zümrede mütalâa edilmiştir:
Devlet yolları, vilâyet yolları, köy yolları. Bu
tasarının hedef tuttuğu yol, Devlet yollarıdır.
Arkadaşlar, yolun faydasını hiçbir vatandaş in
kâr edemez. Elbette muayyen şehirleri birbiri
ne bağlamak ,iktisadi merkezleri birbirine ulaş
tırmak, istihsal edilen malları her mevsimde bir
yerden bir yere nakletmek, Devletin emniyetini
korumak, iktisadi emniyeti korumak bakımın
dan bunun faydası üzerinde söz söylemek zaittir.
Yalnız bu tahsis edilen varidatla bu. hizmetler
yapılamıyacağma göre, elbette Devlet Bütçesin
den de bu işe, her yıl bütçesinde bir para ayrı
lacaktır. Şimdi kurduğumuz hükmi şahsiyeti ha
iz olan umum müdürlük, öyle bir umum müdür
lük ki, şimdiye kadar kurduğumuz umum mü
dürlüklerin tamamen üstünde bir umum müdür
lük oluyor. Şahsiyeti, hükmiyeyi haiz bu umum
müdürlük, Sayıştayın murakabesine tâbi değil
dir, Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine
tâbi değildir, 2490 sayılı Müzayede, Münakaşa,
ihale ve Artırma Kanunu hükümlerine tâbi de
ğildir. Memurlarını kendi tâyin eder, dilediği
yerde istihdam eder, sonra malî bünyesinden
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birtakım teşkilât kurmaya salâhiyettardır. 50
bin liraya kadar döner sermaye ayırır.
Şimdi arkadaşlar; bunlar, memleketimizin
içtimai bünyesine uyar mı, uymaz mı? içtimai
bünyesine göre iyilik mi getirir, kötülük mü ge
tirir? Bunun üzerinde çok düşünmek lâzımdır.
Sebebi ise, bu milyonları bu umum müdürlük al
dıktan sonra, mevcutları on olan bölge müdür
leri, kendi bölgesinde, bu hükümlere tâbi ol
madan, sarfedecek, amele istihdam edeeek, me
mur tâyin edecek, şu bu işleri yapacak. Bu ka
dar geniş olan bir hizmet için, münhasıran
sürat lâzımdır, diye bu teşkilâtı Sayıştayın mu
rakabesinden, Muhasebei Umumiye Kanunu
hükümlerinden azade olmasını, yanlış bir yol
buluyorum. Buna verilecek birtek cevap olabi
lir: Bu işin hususiyeti... Ben de soruyorum, bizim
elimizde namütenahi işletmeler var, Bunların
durumu da aynı hususiyet şekli değil midir? iş
letmeler Bakanlığı aynı kabîl işleri görmez mi?
Bizzat Bayındırlık Bakanlığı kendi Teşkilât Ka
nununun hükümlerine tâbi değil midir?
Arkadaşlar, eğer zaruret varsa, bir tek mad
de ile, bunu Bakanlar Kurulu tâyin ve takdir
eder, diyelim. Aksi takdirde o da bu hükümler
den müstağni olmasın.
Bir de murakabe sistemi var: On bölgeye
ayrılan ve aynı zamanda hükmi şahsiyeti haiz
olan bu Umum Müdürlük, yalnız Bayındırlık
Bakanlığının murakabesine tâbidir, onun hari
cinde bütün bölgelerde çalışan bölge müdürleri
kimin murakabesine tâbidir? Bu, yok. Çünkü
bölge müdürü, üç vilâyeti kapsıyacağma göre ve
üç valinin murakabesinde bulunsa dahi herhan
gi bir yolsuzlukta Hükümeti haberdar etmek
ihtiyacını duyarsa, bunu kim yapacaktır, kim
murakabe edecektir? Bunlar da meskûttur.
Halbuki, geçenlerde yüksek Meclis, il idaresi
Kanununu kabul etti. Bu kanun, valileri bu
iş üzerinde murakıp bir kuvvet olarak bırak
mıştı.
Şimdi bu vaziyette kontrol ve murakabe na
sıl olacak? O da belli değildir. Sonra dikkat buyurulursa bir nokta da şudur: Vilâyet Nâfıa
müdürleri vardır. Vaktiyle bu işlerin genişçe
bir safhasını, Bayındırlık bakanlığı adına ha
zırlardı. Halbuki şimdi, bu tasanda il natıa
müdürlerinin ismi yoktur. Bu umum müdür
lük kadrosuna giren teşkilât, hem projeyi
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hazırlryacak, hem tatbik edecek; hem parayı
harcıyacak, hem de neticelerini istihsal edecek.
Şimdi il nafıa müdürlerine ne iş kalıyor? 0 teş
kilât da bakidir. B,elki onlar vilâyetlerin yol
larını yapacaklar denebilir. Vilâyet yollarının
yapılması bir para mevzuudur.
Çünkü özel
idarelerden gelen % 15 hisse bu yeni kurula
cak teşkilâtın malî fonuna dâhildir. Şu vazi
yet karşısında, geriye kalan köy yoUariyle il
yollarını tanzim etmek için aşağı yukarı bir
malî kaynak vaziyeti ve işlerin ihkişaf etmesi ve
valilerin Köy Kanununa göre köylülerin ener
jisini kullanmaları vaziyetleri bu tasarı ile na
sıl ayarlanmıştır? Bunu anlıyamadım.
Şimdi arkadaşlar; bu memleketin dertleri
ni,, bu memleketin içtimai ihtiyaçlarına göre uy
durarak ona göre elbise biçmek mecburiyetin
deyiz. Belki teknik bakımdan bunların bir kıs
mının memleektte faydası görülebilir. Fakat
attığımız bir kısım ileri adımlar, bu memlekete
zarar verebilir.
Murakabesizlik ve geniş yetkiler, bilhas
sa idari murakabeden uzak kalmış vaziyette, Sa
yıştay'ın, Muhasebei Umumİ3re ve Artırma: vo
Eksiltme Kanunlarının
hükümlerinin dışında
kalmasında, ben şahsan, mühim mahzurlar gö
rüyorum.
Takdir Yüksek Meclisindiv.
BAŞKAN — Kemal Özçoban.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahİsar) —
Arkadaşlar; Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri hakkında huzurunuza sevkedilen
bu tasarı yol dâvamızı, yol işini ele alarak hiç
olmazsa hal ve ihtiyaçları bertaraf edecek du
rumda olmamakla beraber bir kısmının yeniden
yapımı, onarımı, idamesi hakkında hükümleri
ihtiva etmesi bakımından kabule şayan görülür.
Ancak heyeti umumiyesini gözden geçirdiğimiz
takdirde birçok noksanları da ihtiva etmekte
olduğunu görmekteyiz.
Ezcümle yolların eskisi gibi :
1. Devlet yolları;
2. İl yolları;
3. Köy yolları diye üç kısma ayrıMığı gö
rülmüştür. Devlet yolları ancak bu tasarıya
göre Yollar Genel Müdürlüğü tarafından t'esbit,
Bayındırlık Bakanlığınca tetkik ve Bakanlar
(Kurulunca da tasdik edilerek uygulanır.
i l yolları ise ikinci derecede ehemmiyeti ha
iz yollar olup il genel meclislerince kabulf-Yol-
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1ar Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bayındırlık
Bakanlığının tasdiki ile özel idareler tarafından
yapılır.
Fakat asıl mühim 'bir kısım yol köy yolla
rıdır. Devlet ve il yolları dışındaki bütün yol
lar köy okulları telâkki edilmektedir.
(17 nci maddede) Yollar Genel Müdürlüğü
il yoUariyle köy yollarına gerek teknik 'bakım
dan, gerekse malzeme vermek suretiyle müm
kün olan yardımları yapmak salâhiyetini haiz
dir.
Buraya kadar mâruzâtımla şunu söylemek
istiyorum ki, bu kanun daha ziyade Devlet yol
larını derpiş etmektedir. îl ve köy yolları hak
kında yegâne kayıt bu yollara teknik ve mal
zeme bakımlarından yardım yapmaya salâhiyettar olduğudur. Fakat bu behemahal yapacak
mânasına gelen bir hüküm değildir. Yardım
yapmazsa ne olacaktır?
îl yolları az çok hususi muhasebelerin büt
çelerinden faydalanmakta olup, iptidai vasıta
larla da olsa arasıra bakıma tâbi tutulmakta
dır. Fakat köy yolları- esaslı bir şekilde ele alın
mamakta, her sahada olduğu gibi büyük kitle
nin (Yani Türk köylüsünü) yol bahsinde de yi
ne kendi haline terkedildiğini görmekteyiz.
Bugün büyük bir sefalet ve maişet sıkıntısı
içinde bocalıyan köy halkının yol yapmaları
işinin şimdiye kadar asla matlup neticeyi vermiyen Köy Kanununa terkedilmesi, köylünün
yol işinin daha uzun yıllar ve belki de asırlarca
^beklemesi lâzımgeleceği ihtimalini doğurmakta-*
dır. Hulâsa köy yolları dâvası ele alınmamıştır.
Köy yolları iktisadi düzeni sağlıyacak, refah ve
saadet yolunun ta kendisi olduğunu hâlâ Halk
Partililerce anlaşılamamış olmasına üzülmemek
kalbil midir?
Varidat işi :
Yollar Genel Müdürlüğünün gelirleri :
1. 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa
ve tadillerine göre Bayındırlık Bakanlığına ay
rılan hisse;
2. Akaryakıtlardan alman îstihlâk Vergisi;
3. Benzin ve benzerlerinden alman Yol Ver
gisi ;
4. Akaryakıtların Gümrük resimleri;
5. Devlet bütçelerinden yapılacak yardım
lar;
6. Tel)errular ve diğer çeşit gelirler;
7. Faizler;
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8. Lüzumu kalmıyan yol malzemesi satış I fmdan 7 . I I . 1941 gün ve 869 sayı ile Nafıa Ve
kâletine verilen ve Profesörler Meclisi kararın*
•bedelleri;
dayanan yazıda :
9. Kira bedelleri;
Yeni mektepten çıkmış bir yüksek mühendis
10. Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve
in
elindeki
diploma onun icraatında hiçbir kusur
saire tazminatı ve irat kaydolunan teminat ak
buJunmıyaeağını
tekeffül edemiyeceği gibi, bu
çaları.
nun hazırlıyacağı her projenin tecrübe görmüş
Varidat bahsinde hatıra birçok müphem
bir mühendisin yapacağı projeden her zaman
noktalar geliyor. Ben Bayındırlık Bakanından
daha mükemmel olacağı da iddia edilemez.
koruyorum. 6 numaralı bentte yazılı diğer çeşit
Avrupa ve Amerika'nın birçok memleketlerin
gelirlerden maksat nedir? Balolar verecek, müde mühendislik için muhtelif derecede mektepler
«amereler mi tertip edecektir?
mevcut loduğu ve her sahada mühendis mevcutGelir kaynakları tasrihan tesbit olunmadıkça | l a n bize nispetle çok fazla bulunduğu halde tâli
hüküm ifade etmiyeceğine göre, bunların tadat
ve yküsek mekteplerden çıkan mühendislerin vaedilmemesi kanun tekniği bakımından mahzuriu - zife v esalâhiyetleri için hudutlar çizilmiştir. Av
değil midir?. Diğer çeşit gelirler denilince Umum
rupa'da muhtelif mekteplerden çıkan mühendis
Müdürlüğe vâsi salâhiyetler tanınmış oluyor.
lerin salâhiyet hudutları ayrılmadığı gibi şah-d
Yine Bayındırlık Bakanından soruyorum :
mesai ile elde edilen ilim, tecrübe ve melekeye
Vatandaşlardan yol parası namı altında alı
o kadar kıymet verilmiştir ki, ve Almanya'da an
nan, evvelce bedeni yol mükellefiyeti olduğu hal
cak küçük mühendis mekteplerinden mezun, oldu
de 4751 sayılı 'Kanunla tadil edilerek para tah
ğu halde yüksek mühendis
mekteplerinde
sili veya çalıştırma veya tazyik gibi şekil alan
profesörlük eden mühendislere bile tesadüf
nev'i şahsına münhasır vergi ne olacaktır?.
edilmektedir, denilmektedir.
Selefleriniz kaldırıyorlardı ve başka şekil ve
2. 4585 sayılı Kanun hükümlerine göre fen
riyorlardı. Kaldırma imkânlarını düşünmüyor
ve meslek adamlarının vazife ve salâhiyetlerini
musunuz?.
j tâyin ve tesbit eden yönetmeliğin birinci mad
Yol parası diye toplanan bu paranın çok cüzi i desinin (A) fıkrasında yüksek mimar, yüksek
mühendis, mühendis ve mimarların büyük, küçük
miktarı yollara verilerek büyük bir kısmının baş
her nevi binaların mesuliyetini deruhde edebile
ka sahalarda (Ve meselâ: Valilerin yıllık istira
cekleri
Bakanlıkça kabul edilmiştir. Keza Birin
hat masraflarına) harcandığı bir vakıa değil mi
ci Yapı Kongresi 3458 sayılı Kanun, memleketi
dir?. Bu paralar ne zaman yerlerine ve kanunun
mizde tetkikler yapan ve dünyaca otorite olarak
kasdettiği şekilde sarf edilecektir?. Veya bu k ıtanılan (Max Veston Thornburg) ve İngiliz Kül
nun ne zaman kaldırılacaktır?.
tür Heyeti neşriyat ve konferansları da bu mese
Teknik elemanlar meselesi :
Memleketimizde birisi Teknik Ünüversite di- | leyi aynı şekilde izah ve teyit etmişlerdir.
Hal böyle iken bu kanun tasarısının maalesef
geri Teknik Okul adı ile iki müessesemiz mühen
şu kanuni, mantıki esas ve hakikatlara aykırı
dis yetişitrmektedir. Birisinin tahsil müddeti fv
olarak yine makam mücadelesi kabilinden büyük
Teknik Okul mezunlarının ise 4 yıldır.
makamları yüksek mühendislere ayırdıkları gö
Teknik Ünüversiteden mezun olanlara yük
rülmüştür.
Meselâ; umum müdürlük, bölge mü
sek mühendis, Teknik Okuldan mezun olanlara
dürlükleri, bir kısım vilâyet Nafıa müdürleri ve
da mühendis unvanı verilmiştir.
saire büyük maaşlı memuriyetleri yüksek mühen
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye da
dislerin kendilerine ayırdıkları görülmüştür.
iresinin 1 2 . X . 1943 gün ve 319 sayılı Kararı ile
Mühendislere 90 liradan yukarı kadroları vermiTekink Okul yüksek tahsil müessesesi olduğu
yen bu tasarı yukarda söylediğim müsavat esası
tasdik olunmuştur.
Her iki müessese mezunları Barem Kanunu- } ihlâl ve baremin yüksek derecesine kaçlar terfile
nun en yüksek mertebesine kadar çıkabilmek hak- I ri menederek mühendisleri mağdur kılmıştır.
kını haizdirler. Bu cihetler daha evvel de salâhi- i Maddelerde ayrıca kadrolar hakkında önergeler
vereceğin. Bu noktaların Yüksek Meclisçe nazarı
yetli mercilerce tasdik olunmuştur.
itibara
alınacağını ümüt ve îâca etmekteyim,
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğü tam-
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Diğer arkadaşlarımız söyledikleri için uzun
ele alınırken, yine özçoban arkadaşımın buyur
uzadıya üzerinde durmıyacağım. Hakikaten mu
dukları gibi, bu Yol Vergisi namı altında Va
rakabe sistemi de zayıftır. Verdiğimiz ve verece
tandaşlardan alman para ile bunların kısa bir
ğimiz milyonlarca liranın nereye gittiğini layı
mamanda yapılmasına imkân var mıdır? Bunu
kiyle murakabe edemiyeceğiz. Murakabe sistemi
nasıl tahayyül ediyorlar? Her halde görüşleri
nin esaslı hükümlere bağlanması zarureti vardır.
realiteden mahrumdur.
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın arŞimdi benim anladığıma göre, mesele o ka
kadaşlarıtn, Hükümeti memleketin büyük bir ih
dar ileri gidiyor ki, hakikaten şayanı şükran
tiyacını gidermek için getirdiği bu kanundan
dır. Şimdiye kadar Bayındırlık Bakanlığına bağ
dolayı tebrik ederim. Bu iş üzerinde hassasiyet
lı olan bölgelerde, meselâ kendi dairei intihale durup uzun boylu müzakereler neticesinde
biyemde bir tamir atelyesi vardır. Vatandaşla
Hükümetin Büyük Meclise getirdiği tasarı üze
rın bu müesseselerde tamir edecek veyahut yap
rinde yine büyük hassasiyet ve dikkatle çalışan
tırılacak birçok alât ve edevatı vardır. Şimdiye
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu arkadaşlarıma
kadar, bu kanun Meclise gelmediğinden dolayı
bilhassa teşekkür ederim.
resmî bir Devlet dairesi olan bu müesseselerden
istifade edilemedi. Fakat bugün bu kanun Yük
Sayın arkadaşlarım; ben burada Halk Par
sek Meclisçe kabul edildiği takdirde bu mües
tisinin veya Hükümetin müdafaasını yapacak
seselerden vatandaşlar da istifade edebilecek
değilim. Fakat hepimizin malûmudur ki yol dâ
lerdir. Tabiî bu da birtakım gelirler tevlit ede
vamız artık son haddini bulmuş, ihmal edilmez
cektir ki, işte özçoban'a cevap! Bu atelye bir
hale gelmiştir.
iş yapar, bu da bir gayrimelhuz gelirdir.
Bâzı- arkadaşlarımızın tebarüz ettirdiği gibi,
bu Yollar Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir
Şimdi asıl benim dokunacağım mesele şu ola
daire olmakla bağımsız bir vaziyet almaktadır,
caktır: Bugün bu kanunun getirilmesi geçmiş
hattâ bir tüccar gibi hareket edecektir. Birçok
teki hataları ve ihmalleri önlemek maksadına
kanunlardan azade kalmakla, hakikaten yepye
matuf olduğuna göre ve bilhassa illerde il yol
ni bir sistem halinde çok faydalı olacak bir mü
ları da hakikaten pılânsız, programsız bir va
essese olmaktadır, buna kaniim.
ziyette olduğuna ve esaslı bir şekilde ele alınma
Bu tasarıda yollar üçe ayrılıyor, özçoban
dığına göre, binnetice tatbikatta valilerin ve
arkadaşım koy yo.ll arını ele alarak burada bir
kaymakamların şahsi kabiliyetlerine, enerjileri
tetkik yapmak istediler ve köylü perişandır dene göre bâzı illerde, bâzı kazalarda bâzı köy
dile. Arkadaşlar, biz köylü ile çok yakından
yolları, kasaba yolları iyi yapılmış, bâzıları da
temas ediyoruz, evet içlerinde perişan olanlar
fena yapılmış, hattâ lüzumsuz birtakım yollar
vardır, şehirlerde de perişan durumda olanlar
yapılmıştır. Hattâ itiraf edelim ki,
milletin,
vardır-. Fakat umumiyetle Türk köylüsü peri
Devletin birçok parası da bu hususta heder olup
şan değildir. Ben kendi dairei intihabîyemi ve
gitmiştir.
civar vilâyetleri köylere kadar gitmek suretiy
Şimdi köy yollan hakkında burada üç, beş
le gezmişimdir. Nihayet kuraklık olmuşsa Hü
senelik programların G-enel Müdürlükçe yapıla
kümet vaktü zamanında tohumunu vermiştir,
cağı ve bu programların Bayındırlık Bakanlı
bugün için ortada bir perişanlık kalmamıştır.
ğınca tasdik edileceğinden bahsediliyor. Burada
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
bendeniz bir noksanlık olduğunu zannediyo
Ben hepsi perişandır demedim. Siz taktik yapı
rum; bu tasarıda diyor ki, nasıl ki, tasvip salâ
yorsunuz.
hiyeti Bakanlığa veriliyorsa, programlar üzerin
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz, is
de bir değişiklik yapılması icabettiği takdirde
terseniz size de ayrıca söz veririm.
bu değişikliği yapmak salâhiyeti Bakanlığa ve
riliyor.
FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Bir pe
rişanlık yoktur, arkadaşım taktik yapıyorlar.
Yani şu domok oluyor. Genel Müdürlükçe
Bunu tavzih etmeyi millî ve vatani bir vazife
bir işin yapılmasına karar verilirken, tatbikat
biliyorum.
başladığı vakitte, bunun yanlış olduğu, lüzumHakikaten arkadaşlar, köy yollarının da I suz olduğu hususunda bir kanaat hâsıl olursa,
ehemmiyetle ele alınması lâzımdır. Köy yolları ! bu değişmemeli, itiraz yapılmamalı.
—
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Şahsi düşüncelere, şahsi kararlara yer ver
memek mecburiyetindeyiz. Bu nasıl olur biliyor
musunuz; yavaş yavaş kanunun tatbikma doğ
ru gidersek -eski hale döneriz, elimize hiçbir
şey geçmez. Vatandaş menfaatlilerinin, vatan
daş parasının, vatandaş emeğinin beyhude yere
israfına doğru gitmiş oluruz.
Onun için bilhassa Yüksek Meclisten rica
•ediyorum; maddelere geldiği vakit de teklifte
bulunacağım, esaslı şekilde programlar yapılsın,
bundan hiç dönülmesin; yani valiler, kaymakam
lar, Bayındırlık müdürleri, doğrudan doğruya
pılân dâhilinde ve programlı bir şekilde munta
zaman tatbik etsinler. Ben en büyük mahzurlu
tarafı, işi şunun,bunun elinde bırakmakta gö
rüyorum.
BAŞKAN — Çınar.
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efendim,
bendeniz bu kanun münasebetiyle yollarımız
hakkındaki fikir ve mütalâalarımı arzedeceğim.
Hepinizin malûmudur ki, memleketin ekono
misi ve müdafaası yönünden yollar en mühim
unsurlardır.
Hattâ bir memleketin medeniyetini y allarjyle ölçmek mümkündür. Biz bu hususta çok ge
riyiz.
Bunu Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan neşredilen broşürden aldığım rakamlarla
arzedeceğim. Dünya memleketleriyle bizim du
rumumuzu evvelce de bilmünasebe Büyük Mec
lisin ıttılaına arzetmiştim, Fakat durumu daha
iyi izah etmek için şimdi tekrar edeceğim.
Bizim yol durumumuzu dünya memleketle
riyle mukayese eden ve Bayındırlık Bakanlığı
tarafından ve Sayın Nihat Erim'in Bakanlığı
zamanında neşredilen bir broşürden alarak arzediyoınm :
Türkiye Cumhuriyeti yukardan beri anlat
makta olduğumuz çakışmalarına rağmen acaba
milletlerarası yol durumu itibariyle ne haldedir?
Bunu-istatistklerin rakam lariyle konuşturmak
mümkündür. Bu gün bir kilometre kare top
rak parçasına :
İngiltere'de 1210, Fransa'da 1100, italya'da
1050, Almanya'da 1240, Çekoslovakya'da 750, Ro
manya'da 580, Yugoslavya'da 270, Bulgaristan'
da. 340, Yunanistan'da 170, iran'da 16, Afga
nistan'da 12, Habeşistan'da 14, Türkiye'de 17
metre, yol düşmektedir.
Görülüyor ki; Türkiye yol durumu itiba
riyle ileri memleketlerle mukayese edilebilecek
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j halde bulunmadıktan başka kalkınmalarını yine
Türk büyüklerinin eliyle (Romanya'da Mitat
Paşa ve saire gibi) ypümış olan dünkü vilâyetle
rimizden de en az 15, 20 defa geri bir durumda- dır. Doğu komşularımız Iran ve Afganistan ve
bir Afrika Devleti olan Habeşistan ile müsavi ve
hattâ genel bakımdan biraz da geri durumda bu
lunmamız; dikkatimizi çekecek bir durum arzetmektedir.
Binaenaleyh biz, komşularımızdan çok geri
olduktan başka bir Afrika Devleti olan Habe
şistan'dan da geri durumdayız. Her zaman fır
sat buldukça çok işler yaptığımızdan bahsedi
yoruz. Şu hâdise gösteriyor ki, bizim bu konuş
malarımızın mesnetleri kavi ve kuvvetli değil
dir. Bu itibarla biz kuvvetli bir hamle yapmak
mecburiyetindeyiz. Bunun için de bakanlık son
yıllar içinde tedbirler almaya başlamış ve bu
hususta da bir plân hazırlanmıştır. 9 yılda ya
pılacak olan bu yollar 23 000 kilometre olup 1,5
milyar lira sarf edilecektir.
Şimdi arkadaşlarım, bu hazırlanmış olan
plâna iyi bir tetkikin mahsulüdür diyemeyiz.
Çünkü acele tertip edilmiştir. 1,5 milyar lira
sarfederek kuracağımız yol ağı plânları çok
kısa bir müddet içinde hazırlanmıştır. Memle
ketin bir senelik bütçesi tutarında olan bu pa: iyi sarfedeceğimiz yol ağı plânlarının esaslı
bir tetkikten geçirilmesi iktiza eder. Bu ya
pılmamıştır, noksandır. Bu tetkikin önümüz
deki yıllarda yapılması ve şimdi eldeki yol şe
bekesinin tadil edilmesi lâzımdır. Çünkü, buna
göre birçok mühim yolların dışarda kaldığı
görülmektedir.
Sonra arkadaşlar; bu plân Meclisin tasvi
bine de arzedilmemiştir. Yeni kanun da bu
hususta her hangi bir hükmü ihtiva etmemek
tedir. Yüksek Meclis bundan böyle, bu kanun
çıktığı zaman şu şekilde yollar yapılsın diye
her hangi bir hakkı haiz olmıyacaktır, yani bu
hakkı Meclis kendisinden çıkarıyor demektir.
Orgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Bu okadar lüzumlu değildir.
AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Bu ben
ce çok lüzumlu bir şeydir. Büyük paralar, bir
I buçuk milyar gibi muazzam para yatırılan bir
işte, politik demiyeceğim çünkü bâzı arkadaşlar
| belki alınırlar böyle bir işte şahısların takdiri
| ile değişebilen bir durumu muhakkak surette
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önlemek lâzımdır. Meclisçe tesbit edilecek şahsi
tesirleri bertaraf etmek lâzımdır. Yani Mecli
sin hakkı takdiri bulunmalıdır. Bu sebeple müsaademzle alâkalı 15 nci maddeyi huzurunuzda
okuyacağım :
Madde 15. — Devletyolları önemli bölge ve
il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyon,
iskele, liman ve alanlarını birbirine bağlıyan
birinci derecede ana yollardır.
Bu yol ağı, Yollar Genel Müdürlüğü tarafın
dan tesbit Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen
Heyetince incelenip Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tasdik edildikten sonra uygu
lanır. Tashihler, değiştirmeler ve ilâveler aynı
usule tâbidir.
Binaenaleyh Meclisin bundan sonra yol işiy
le alâkası tenkidden ibaret kalacaktır. Bendeniz
bu maddenin içerisine üçer senelik programla
rın Meclisten geçmesini ve katiyet kespetmesi
teklifini yapacağım. 23 bin kilo metrelik yol
plânı yapıldığı zaman 9 senede bitireceğiz diye
kayıt konuyor ve program ona göre yapılıyor.
Halbuki bu iş bir buçuk milyar para istiyor.
Dokuza seneye taksim edersek yılda 160 mil
yon lira yollarımıza tahsis etmemjz icabeder.
Geçen sene 43 milyon, bu sene altmış milyon lira
sarf edildiğine nazaran bunun âzamisini alırsak
otuz sene istiyor. Şu halde 30 senede yapaca
ğımız bir şeyi dokuz senede yapacağız diye bir
şey ortaya koyuyoruz. Bunda Hükümetin bir
yanlışlık yapmış olmasına imkân yok. Bütçenin
durumu Hükümetin pekâlâ malûmudur her se
ne birkaç yüz milyon açıkla kapanmaktadır, bu
yıl da Marshall Yardımiyle kapanmıştır. Şu
halde bir yanlışlık neticesi değil. Bu, belki, olsa
olsa halkın psikolojisi üzerinde müspet bir tesir
yapmak, yollarımız yapıl inaktadır diye bir tesir
husule getirmek için olsa gerektir, bunun mucip
sebebi. Ama arkadaşlar bu, Devlete karşı emni
yeti zedeler. Bizim bu emniyet unsurunu,, dik
katle, hassasiyetle, titizlikle, kıskançlıkla mu
hafaza etmekliğimiz icabeder. Bir söz aklıma
geldi: Bir kişiyi daima aldatmak mümkündür,
bir heyeti, bir cemiyeti bir zaman için aldatmak
mümkündür fakat herkesi her zaman için aldat
mak mümkün değildir. Binaenaleyh bu aldatma
nasıl olsa tesbit edilecektir. Niçin biz kendi ken
dimizi aldatalım. Bu 23 bin kilo metre ne kadar
zamanda yapılacaksa, 30 senede ise 30 sene diye
lim.
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Sonra arkadaşlar, malûmu âliniz münakalât
sistemini; yol, demiryolu, deniz ve hava yolu ol
mak üzere hepsini birden kül halinde mütalâa
etmek lâzımdır. Yalnız kara yollarını Yollar
Genel Müdürlüğü; demiryollarını Demiryolları
Genel Müdürlüğü yapar bunların birbirleriyle
olan alâkasını tesbit ve birlikte yürütmezsek o
zaman biz iktisadi bir yol sistemi kurmamış olu
ruz. Bu sebeple programlar yapılırken demir
yolları ve limanlar da kül halinde ele alınma
lı, programlar böyle yapılmalıdır. Bu da çok
mühimdir.
tki sene önce huzurunuzda yapılan bir mü
nakaşayı hatırlıyorum. Bitlis'e bir demiryolu
şube hattı yapılsın mı? yapılmasın mı? Meselesi
mevzuubahsoluyordu. Ben, dünyanın kısa tul
deki demiryollarını söktüğü bir zamanda bizim
şube hattı yapmamızın hatalı olduğunu söyle
dim. Birçok arkadaşlar çıktılar, biz köylere ka
dar demiryolu yapacağız dediler. Arkadaşlar,
bizim tashihe muhtaç olduğumuz zihniyet işte
budur. Biz köylere kadar yollar yapacağız, fa
kat en faydalısı hangisi ise onu yapacağız. Da
ha bir sene önce Maraş Şube Hattını açtık, bu
raya büyük paralar sarfettik, ama halen demir
yolunun yanında şose daha verimli işlemekte,
demiryolu işlem em ektedir.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Oradan Kayse
ri'ye gidecek.
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Burala
ra büyük milyonluk istasyonlar yapma fikri de
var, işte bizim tashih etmek mecburiyetinde ol
duğumuz zihniyet.. Çünkü bütün dünya şube
hatlarını sökmektedir. Sonra birçok arkadaşla
rımız köy yollarına temas ettiler.
Arkadaşlar; hakikaten kış aylarında köyle
rin şehirlerle münasebeti kesilir, tamamen izole
vaziyette yaşarlar. Halbuki bu insanlar seneler
den beri yol parası verirler. Bu verdikleri pa
raların nereye gittiğini bilmezler. Bu kanunda
da şimdi köy yolları için bir kayıt konmuş
ama hiçbir müeyyidesi yoktur. Memleket nü
füsunun % 85 ni köylü teşkil ettiğine ve köy
lerimizin yolsuzluğu meydanda olduğuna göre
niçin nazarı itibara almıyoruz? Baş vergisinin
geri bir sistem olduğunu söylüyorlar. Dünya
da bir naziri olmamakla beraber köylü bunu
versin. Fakat bu vergiden onlar da istifade
etsin, yolları yapılsın.
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Muhterem arkadaşlar; mütehassıs meselesi
ne her zaman huzurunuzda temas ettiğim gibi
bugün de temas etmeyi lüzumlu hissediyorum.
Yol yapmanın büyük bir tekniği yoktur. Bil
hassa Türk mühendisleri yol yapma hususunda
hiçbir milletin mühendislerinden geri değildir.
Ama mütehassıslardan istifade etmiyelim zeha
bı da hâsıl olmasın. Amerikalı mütehassıslar
memleketimize yeni bir düşünüş, yeni bir an
layış getirmişlerdir. Bunu kabul ediyorum. Ama
bu.anlayış ve fikir, kitle halinde mühendisle
değil, bir iki mütehassısla gelebilir. Halbuki
şimdi yollarda 30 kadar ecnebi mühendis ça
lışmaktadır. Türk mühendislerinin % 100 ya
pabilecekleri bir işde bu kadar mütehassısa ne
lüzum vardıı*.
Sonra bunların maaşlarını da biz vermekte
yiz. Ama Marshall yardımından veriyormuşuz.
Marshall yardımından da olsa tahsis bizedir.
Aksi halde bundan bir elden verip, bir elden
almak gibi bir mâna çıkar. Binaenaleyh müte
hassıslar üzerinde nispeti iyi tetkik edelim, fi
kirlerinden istifade edelim. Ama 1, 2, 3, böyle
çok miktarda mütehassısla değil.
Sonra arkadaşlar bu mütehassısların mem
leketimize büyük faydalar getirdiklerini de
iddia edemeyiz. Çok eskilerden beri, Baron
Hirştan alın, Emin Sazak arkadaşımız ifade
ettiler, bütün firmalar hemen hepsi memlekete
büyük fayda getirmemiştir. Zarar getirmiştir.
îşte Büyük Millet Meclisi binası. Bir ecnebinin
memleketimize maalesef empoze ettiği, 3,5 mil
yon liraya yapacağım deyip 52,5 milyon lira
sarfettiğimiz halde hâlâ bitmedi ve memleketi
mizin başında en büyük bir dert olarak kaldı.
Daha da bunun mefruşatı falan aşağı yukarı
70 milyon lirayı bulacak. Bir defa oldu. Ama
bunun işletmesi, personeli, daimi bir masraftır.
Tenvir ve teshin için 15 milyon liralık fab
rika kuruyoruz bu fabrikanın işletmesi elbette
masraf istiyecek. Bu da bize ecnebi mütehas
sısların memleketimize getirdiği yüklerdir.
Misalleri çoktur, işte Tıp Fakültesi yarıda
kalmıştır, burası için 4,5 milyon liraya yakın
bir masraf yapıldığı halde, yarıda kalmıştır, bu
nun için 4 - 5 milyon lira proje parası veril
miştir. Kızılay hastanesi de aynı vaziyettedir,
büyük tutulmuştur, o da yarıda kalmıştır.
Muhterem arkadaşlar; Amerika 'dan veya
başka bir yerden memleketimize getirdiğimiz
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bu mühendisler kendi memleketlerinin tarihî,
coğrafi, iktisadi şartlarında tahassül etmiş bir
fikir, bir anlayış, bir tekniğe göre projeler ya
pıyorlar. Bizim mühendislerimiz bu memleke
tin tarihî, coğrafi zaruretlerine, iktisadi zaru
retlerine intibak etmiş olara'k, bu memleketin
en iyi yol programlarını yapacaklardır. Bu
memleketin hudutlarında şerefle can verecek
Türk mühendisidir, ecnebi mühendisi bu top
raklara aynı şekilde bağlı olamaz.
Mütehassıs getirelim; fakat bu mütehassısın
ancak fikrini almak için getirelim.
Sonra arkadaşlar; bir noktaya daha temas
etmek istiyorum. Yollar Genel Müdürünün mü
hendis olması Bayındırlık Komisyonunca tesbit
edilmiş olduğu halde; Bütçe Komisyonunda bu
kayıt çıkarılmıştır. Yollar Genel Müdürü mü
hendis olmıyabilir.
Arkadaşlar; bakan arkadaşlarım kendileri
ne almasınlar. Bayındırlık Bakanlığı çok kıy
metli bakanlar görmüştür. Bu, doğrudur. An
cak bu bakanlığa mühendis bir bakan hiçbir
zaman nasip olmamıştır, yalnız üç ay bir zaman
için bu nasip olabilmiştir.
Arkadaşlar, teknik bir dünya içerisinde bu
na lüzum vardır. Fakat diyoruz ki, bu siyasi
bir mevkidir, mühendis olmasa da olabilir. Bu
güzel ama, bakan yalnız işin siyasi cephesini
idare ederse bu böyledir. Halbuki bakan direkt
olarak işlere müdahale etmektedir. Dediğim gi
bi bakanın mühendis olması lâzımgelirken bize
nasip olmamıştır. Aynı zamanda müsteşarlar da
yıllarca başka elemanlardan alınmıştır. Sonra
şimdiki umum müdürlüğü de mühendislere çok
görmek cidden doğru bir şey değildir. Şu nok
tayı tesbit edeyim. Bence Türk mühendislerine
kıymet vermememizin âmillerinden biri de mü
hendislik alemiyle siyasi âlemimiz arasında köp
rü olacak^ bakanların, mühendis olmamasından
ileri gelmektedir. Bunu da ayrıca arzetmek is
terim.
BAŞKAN — Zeytinoğlu buyurun, söz alan
lar arasında; Zeytinoğlu 'ndan sonra, Emin Soy
sal, ondan sonra da özçoban vardır.
KEMAL ZEYTİNOĞLU
(Eskişehir) —
Muhterem arkadaşlar, kürsüye çıkarken gözüm
göğsümdeki rozetin tarihine ilişti. Truku maabir mühendisliğinin başka bir nam altında bir
kaç yıllarını da geride bırakan bir tarih, 18^3.
Fakat, biz 1950 yılındar hala yeni kurulmuş bir
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Devletin, bir meclisin yeni Hükümetinin getir- I teknik bakımdan gerek malzeme vermek sure
diği tasarıyı müzakere eder gibi yol dâvası baş
tiyle mümkün olan yardımın yapılacağım bil
lama yolunda bir kanun tasarısını müzakere edi dirmekte ve umum müdürlüğe ihtiyari olarak
yoruz. Bu, hakikaten çok acıdır, arkadaşlar.
bu yetki verilmektedir.
1883 den beri turuku' maabir mühendisliği
îşte yalnız şu madde dahi bendenizin müta
namı altında yetiştirilmiş çok kıymetli, çok de
lâalarına ve iddialarına hak verdirmek için kâ
ğerli yol mühendisleri olduğu halde, onların
fidir. Yani dâva heyeti umumiyesiyle maalesef
bilgisine, onların irşatlarına ehemmiyet verme
yine ele alınmamıştır. Kanaatimce köy ve bu
dik, kıymet vermedik ve nihayet 1950 yılında
cak yolları dışındaki bilûmum yolların merkez
tılısımlı bir işaretin sevkı ile bir kanun tasarısı
den idaresi ve bu Umum Müdürlüğün vazife
nı Büyük Meclise sunabildik, ve ne acıdır ki, 19
leri içine alınması münasij.) olur. il yollarını
ncu asırdan beri memlekette bilgisi teessüs et
Umum Müdürlüğün vazifelerine dâhil ettikten
miş ve bu sahayı geliştirmek için lüzumlu ele
sonra köy ve bucak yollarının bakım ve yapımı
manları yetiştirmiş olduğumuz halde tasarıyı
nı da bir plân ve bir program tahtında illere
20 asrın ortasında müzakere ediyoruz.
bırakmak lâzımdır. Bu suretle Yol Vergisini
veren köylülerimize külfetinin mukabili hizme
Arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaş
tini vermekle yol kalkınma dâvasını daha âdi
larım temas buyurdular ve bugünkü yol duru
lâne bir şekilde temelinden başarmak imkânı
mumuzun mukayesesini de yaptılar. O kadar
hâsıl olacaktır.
acı duyduk ki„ arkadaşlarım, Ilabeşistanla ya
pılan mukayesede dahi geri kaldığımız belirtil
Tasarı, benim kanaatimce heyeti umumiyesi
di. Noksanlığın, hastalığın diğer bir cephesini
itibariyle bu esaslar dâhilinde hazırlanmış ol
de belirttiler. Mütehassıs hastalığı. Kendi ken
saydı daha faydalı olurdu.
dimize inanmayış hastalığı. Hükümete tevdi
BAYINDIELIK BAKANI ŞEVKET ADA
olunan raporu okuduğum zaman kendimi yok
LAN (izmir) — Bunları niye komisyonda söyladım. Bu raporda hiç de bir yenilik yoktu.
lemediniz?
yıllardan beri Türk mühendislerinin bildiği ve
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — O
söylediği bir şeydi. Fakat maalesef onlar ses
bana ait bir husustur Saym Bakan, ister orada,
lerini Hükümetlere duyuramadılar ve Hükü
ister burada konuşurum. Hem konuşsaydım ne
metler de bu dâvaya, memlektin can ve kan da
olacaktı ki? Bir fikir ve mütalâa olarak hiç ol
marı olan yolların yapılması dâvasına ehemmi
mazsa zabıtlara geçsin diye söyliyorum.
yet vermediler.
Şayet maddelere geçersek üzerinde de muta*
Şimdi arkadaşlarım, yol deyince : Devlet
lâamı
ayrıca arzedeceğim.
yolları, il yolları, ve köy yolları olmak üzeer
Or. Gl. FAHKETTlN ALTAY (Burdur) —
üç yol ağının heyeti umumiyesini anlamak lâEfendim,
arkadaşlardan birisi bir şey söyledi de
zımgelir. iktisadi üniteleri, birbirine bağlıyan
belki
bu
hususta
malûmat sahibi olmıyan arka
yolların tam ele alınması ve manzumenin ta
daşlar vardır diye bu noktayı izah için kür
mamlanması halinde istifade çok daha fazla
süye çıktım. O da şudur: Dediler ki... Yahut
olur.
Programlaştırma, plânlaştırma ve başarmada dediklerini bırakalım, arzetmek istediğim nokta
şudur: Amerika mühendislerinden biz ne isti
müşterek esaslara bağlanarak işi dağıtmadan
fade ettik? Gibi bir hava esti. Bu, bizim mühen
ahenkli bir şekilde ikmal etmelidir.
dislerimizin kadrini tenzil eder bir mahiyet gös
işte bendeniz arzettiğim, şu izahat netice
termez.
Bizim mühendislerimiz çok kıymetlidir,
sinde, bu bakımlardan müzakeresini yapmakta
hakikaten
bugün betonarma mukavemetini he
olduğumuz tasarı ile, yol dâvamızı tam olarak,
sap
eden
mühendislerimiz
çoktur ve hiçbir yan
kâmil olarak ele aldığımıza kani değilim. Bu
lışlık
yapmaksızın
en
fennî
bir hesabı başarır
Kanunun şümulü dışında kalan yollar için de
lar.
Oldukça
eserler
de
vücuda
getirmişlerdir.
bir tasan hazırlamak ve beraberce getirmek lâYalnız bâzı basit yol işlerinde, bilmiyorum tec
zım idi.
Konuşmasını yaptığımız tasarının
meseleyi yine yarım olarrak kavradığını görüyo- j rübeleri mi kâfi gelmedi, yoksa fırsatmı bulama
rum. Meselâ, il yollariyle, köy yolları gerek | dılar, başarı görülememiştir. Biz senelerden
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beri yol yaptık, bu işlerle hayli uğraştık, eksik I çok alât ve edevat ile makinalar motörler de
vermişlerdir. Bunların lüzumlu tamirini ve sa
işler meydandadır. Misal vereyim biz 10 sene
lim işlemesini temine lüzumlu insanların da gel
den evvel Silivri ile İstanbul arasında bir as
mesi zaruridir. Bugün için bunların lüzumlu ol
falt yapıldı, fakat her sene bu asfaltın ıslahı
duğunu kabul etmek lâzımdır.
veya tamiri ile uğraşılmaktadır. Sebebi basit
yolun tesviyesini yaparken kuru toprak ile bir
Bu sene yapılan Konya yolunda ufak br ha
likte yaş toprağı da koymuşlar yaş toprak ku
ta oldu, yol bozuldu. Yukardan aşağıya 20
rudukça çöküntü oluyor, ondüle yapıyor. Her
santmetre tazyik yapan silindirraj kâfi gelmi
sene tamir, tamir. İstanbul'da boğaz içinde de
yor, 20 santimlik dişli silindirajlarla yandan da
bir asfalt yaptık. Hava yağışlı oldu mu yaya
tazyik ediliyor ve bu suretle topraklar sertleşkaldırımlardan geçemezsiniz, su birikintilerin
tiriliyor. Şimdi benim haber aldığıma göre top
den geçen otomobillerin zifosu tepeden tırnağa
rağa rutubet, su verme keyfiyeti ihmal edilmiş
kadar sizi çamura batırır. İşte burada da yük
ve verilmemiştir ve birçok yerlerde toprak su
sek mühendislerimiz çalışmışlar, fakat eser bu
suz olarak kendi rutubeti kâfi görülerek silin
haldedir. Amerikalı mütehassısları küçümser
diraj yapılmıştır. Bu cihetin tetkiki Bakanlığa
gibi bir mütalâa geçti, iş böyle değildir. Ameri
ait bir şeydir. Benim iddia edeceğim nokta şu
kalı mühendisler yalnız alet getirip onu kullan
dur; Amerikalılar tarafından yapılmakta olan
mayı bize öğretmiş değillerdir. Amerika geniş
yolların toprakları, kumları ve buna benzer
bir memlekettir, tıpkı Orta - Asaya memleketleri
birçok eşyleri lâboratuvardan geçirmekte, han
gibi.. Bizim Anadolu da buna benzer. Avrupa
gi toprak, hanki kil, hangi taş veya kumlar yol
biraz başkadır. Bizim mühendislerimiz Avrupa'
inşasına elverişlidir, bu keyfiyet lâboratuvardan
dan aldıkları fikir ve tecrübelere istinat ettik
geçmek suretiyle uzun zaman tahammül eden
lerinden bu tarz, Amerikalıların bugün göster
yollar vücuda getirilmektedir. Binaenaleyh Ba
diği şekle göre biı» fark mı arzediyor bunu söykanlıkça esaslı tedbirler alınmıştır. Amerika'lıliyemiyeceğim. Ben sadece şunu söyliyeceğim
lardan gördüğümüz yardım da esaslı ve kuvvet
ki, Amerikalılar yolu yaparken onu almışlar
lidir. Para meseleleri hakkında birşey söylemilâboratuvara sokmuşlardır. Bu nedir? Biliyor
yeceğim. Sureti umumiyede arzetmek isterim
sunuz, Orta-Asya'da taş yoktur, orada toprak- j ki, yol meselesi ile Hükümet büyük bir dâvaya
tan inşa malzemesi yaparlar. Toprağı o suretle
el koymuştur.
tahaccür ettirirler ki, belki görmüşsünüzdür,
Kanunun teferruatı hakkında kıymetli arka
Anadolu'da da bunu yaparız: Samansız kerpiç
daşlarım mütalâalarını söyliyeceklerdir, kanun
ler vardır, toprak taş gibi olmuştur.
da birtakım pürüzler varsa düzeltiriz. MaruzaBiz bunu yaptığımız halde mahiyeti fenni- I tim bu kanunun Meclise gelmiş olması büyük
yesinı bilmemişiz. Bunu bugün Amerika 'lılar
bir başarıdır.
bizim memleketimizde tatbik ediyorlar. Yol ya
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar)
pılacak yerde toprağı lâboratuvara sokuyorlar
— Sayın arkadaşlar; yüksek huzurunuza sunu
tetkik ediyorlar o toprak ne kadar rutubette si
lan Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
lindirin altında sertleşir? Yolun temeli olan top
revleri hakkındaki tasarısı köy yollarının yapı
rak tesviyesi bir taş halini alıyor. Balast yeri
mını, köylü vatandaşlarımızın omuzlarına yükne koydukları kumu da lâburatuvara sokturur.
lememiş olsaydı söz alacak değildim. Ama ta
İçerisinde kil var mıdır, yok mudur, nispeti ne
sanda bunun aksine hüküm gördüğümden, kı
dir, ne kadar rutubet ister, tşte Amerikan mü
saca mâruzâtta 'bulunmak üzere yüksek huzuru
hendisleri bu usulü bizim memleketimize getir
nuza gelmiş bulunuyorum.
mişlerdir. Bizim mühendislerimiz şimdiye ka
Her işte olduğu gibi İktidar Partisi Hükü
dar niçin bunu tatbik etmemişlerdir? Bunun
meti köy işlerini ve köylüyü daima en sonra na
cevabı benim salâhiyetim haricindedir. Fakat
zara almış veya- hatırina getirmiştir. (Soldan,
vaka şudur ki, Amerika'dan gelen mühendis
politika yapma sesleri).
ler bu işi memleketimize sokmuşlardır.
Efendim dinleyin; biz sizi dinliyoruz. Söz
Biraz eleman çokluğundan bahsettiler. Fa
söylemek istiyorsanız gelir burada konuşursu
kat şunu hatırlıyalım ki, Amerikalılar bize bir- | nuz. Elbette muhalefetin vazifesi birinci dere-
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surette tebrik ederim. Bir taraftan memlekette
işlerin süratle yapılması, çabuk ve sağlam ya
pılması için didinir dururuz. Ve Hükümeti mü
temadiyen tazyik ederiz. Bir taraftan Hükümet
işlerin Avrupai bir tarzda, sistematik bir şekil
de sağlam ve çabuk yapılmasına dair gelen ta
sarıya da hem de itiraz eder, ve hem de tenkid
ederiz.
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar)
— Ben itiraz ve tenkid etmedim, noksanlarını
söyledim.
BAŞKAN -- Sözünü kesmeyiniz. Buyurun
devam ediniz.
EMİN SOYSAL (Devamla) —- Zatı âliniz
dediniz ki, sözümü kesmeyiniz biz sözünü kes
medik, aynı kaideye itaate davet ederim ve sizi
de tenkid etmek için çıkmadım.
Bu tasarı, yol meselesini, Devlet yolları me
selesini radikal bir şekilde haleltmek için haki
katen iki seneden beri yapılan tecrübeden alı
nan ilhamlarla getirilen iyi bir tasarıdır. Bun
dan evvelki sistemle bu işin yürümediği ve çe
şitli tenkidlere yol açtığı anlaşılmıştır. Çünkü
bu hal işlerimizin de geri kalmasına sebep ol
muştur. Mütemadiyen tenkid ettik ve bunun
üzerinde durduk. Hükümetin yaptığı tecrübe
ile, aldığı ilhamlarla bu tasarıyı getirdi. Ben
şahsan bu tasarıyı, bu büyük mikyasta memle
ketteki ana yollar dâvasını halletmek bakımın
dan esaslı bir tasarı olarak görüyorum. Ve Hü
kümetten de her işe ait böyle hamleli bir ka
nun, yeni görüşler getirici kanunlar getirmesini
temenni etmek isterini. Bu kanunun, gelmesine
saik olan ve tecrübe dev resi geçiren büyük
yol sisteminin çalışmasını ben bu Yaz bizzat
Maraşia Malatya arasında, geçen sene Maraş'la
İskenderun arasındaki kısmı tetkik ettim. Makine
ile nasıl çalışılıyor, mühendislerimiz amelelerimiz
nasıl çalışıyor, idare ve" mahallî idare ile bunla
rın münasebetleri nedir f Bunları tetkik ettim.
(îördüm ki, arkadaşlar, ufak tefek hatâlara rağ
men, heyeti umumiyesi itibariyle yol yapma
işinde yeni bir görüş, yeni bir zihniyet girmiş
tir. Şu veya bu şekilde aksaklıklar olabilir ama
biz, memleket işlerinde klâsik, çürümüş metot
ları bırakıp yeni bir metotla iş yapmak mecbu
riyetindeyiz. Bu zaviyedendir ki, tasarıyı uygun
ve yerinde görüyorum. (Hdip görmeden, tetkik
etmeden söz söylemek benim itiyadım değildir.
Bir şeyi tetkik etmeden onun
hakkında söz

eede politika yapmaktır, İktidar Partisini ve
Hükümetini tenkiti etmektir. Millet işini düşün
mekten başka işimiz yoktur. (Soldan gülüşme
ler).
Her işte olduğu gibi İktidar Partisi köy iş
lerini ve köylüyü daima en sonra nazara almış
ve düşünmüştür. Yahut hatıra getirmiştir.
Köylerimizi kalkındırmak için evvelâ köy
yollarından işe başlamak lâzım geldiğini takdir
buyurursunuz.
Sanki köylü vatandaşlar şehir ve kasabalı
vatandaşlardan daha zengin ve daha müreffeh
'bir durumda mıdır ki, şehir ve kasabaların yol
larını Devlet yapsın, köy yollarını köylü yap
sın. Çünkü bu tasarıda köy yolları yine Köy
Kanunu gereğince köylünün imece olarak yap
masına bırakmıştır.
Ancak 17 nci maddenin
i'kinci fıkrasındaki hükme göre Hükümet tek
nik bakımdan ve malzeme vermek suretiyle
mümkün olan yardımı yapar diye, bir hüküm
koymuştur. Niçin şehir ve kasaba yolları gibi
köy yollarını da Hükümet yaptırmıyor"? Ve il
yolları ağlarına dâhi! edilmiyor? Köylü vatan
daşlar, Yol Vergisi vermiyorlar mı? Hani, da
ha yakın zamana kadar şehir ve kasabalıların
'mektebini Hükümet yapar ve köy mekteplerini
köylüye yaptırdığınız gibi... İşte yol dâvasında
da İktidar Partisi Hükümeti hâlâ aynı preıısipi muhafaza etmekte ve köylü ile şehirli ve ka
sabalı vatandaşlar arasında tefrik yaratmakta
dır. #Ve bu işlerde de ve yol işlerinde de köylü
vatandaşlara daha fazla mükellefiyet tahmil
edilmektedir.
Sayın arkadaşlar, köylümüz çok fakirdir.
Katıksız, ekmeğini bu'lam'az bir halde iken Zi
raat Bankasından başka, binlbir yere yaptığı
borçtan kurtulamıyacak bir vaziyette iken, köy
lülerimize imece yolu ile tahmil edilmiş olan
mükellefiyetlerden kurtaralım; kurtaralım ki,
kalkınacak vakit bulsun, borçtan kurtulsun ve
müreffeh 'bir hale geldikten sonra da kendile
rinden bu mübarek memleketimiz lâyıkiyle is
tifade etisin. İşte o zaman hizmet beklemeye yü
zümüz olur. Bu sebeplerle tasarının komisyona
çevrilmesini ve köy yolları için noksan hüküm
lerin tamamlanarak getirilmesini teklif ediyo
rum. Takdir Yüksek Meclisindir.
BAŞKAN -— Emin Soysal.
KMİN SOYSAL (Maraş) - - Efendim; Hü
kümeti bu kanunu getirdiğinden dolayı samimî
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söylemeyi, en aşağı yanlış bulurun). Bir arkadadaşımız. bu kanun münasebetiyle Muhasebatı
Umumiye, 2490 sayılı Kanuna ve şuna buna te
mas ettiler ve dediler ki; Bu işlerde dikkatli
bulunalım, bunu da kanunlar hüküm]erinden
uzak tutmıyalım.
Bendeniz o kanaatte değilim. Bu Yaz »ör
düm ki. Gölbaşı ile Malatya arasında çalışan.
hummalı bir şekilde çalışan mühendislerden ve
amelelerden dinledim. Muhasebatı Umumiye Ka
nununun hükümleri ve 2490 sayılı Kanunun hü
kümleri ona muvazi olarak diğer hükümler
ameleye bile sıkıntı çektiriyor. Bu kanunlar yü
zünden amelenin bir aylık ücretini iki ayda al
dıklarını yakînen dinledim ve gördüm. Bir bü
yük iş yapıyoruz, Bu muazzam işte
çalışan
Türk evlâtlarına da diğ-er memleketlerde, iyi
iş yapan memleketlerde olduğu gibi itimat, et
memiz lâzımdır, nefsimiz kadar itimat etmemiz
lâzımdır. Ve herkesin düşünmesi gerektir ki,
karşıdaki diğer memleket evlâtları da kendileri
kadar namuslu ve dürüsttürler. Sakat yol var
sa tetkiki başka tarzlarla olur.
Biz yanlış bir yol tutturmuşuz, suiistimaller,
hırsızlıklar ve saireler için o işleri, yapan adam
ları tecziye etmek isteriz ve o işi durdururuz.
Tecziyeyi başka yoldan düşünüp işi durdurmıyacak bir şekli ihtiyar etmeyiz. Malî formalite
bakımından bu işlerde bozuk bir sistemimiz var
dır. Bunu bu işlerde çalışanlar pek iyi bilirler.
Bu bakımdan tasarının göze takılan 26 ncı mad
desi yerindedir. Mühim meselelerde işler yapı
lır, paralar sarfedilirken, şu oldu bu oldu, sen
dur denecek ve birtakım malî formalitelerle iş
durdurulacak. Bu, olmaz arkadaşlar. Mademki
yeni bir metod getiriyoruz, bunun istinat etti
ği ve buna muvazi olan malî şeylerin de bu yeni
metoda uyması mecburiyeti vardır.
Arkadaşlar, teknik eleman meselesi de mü
himdir. Bu işe ne kadar yeni bir ruhla sarılırsak sarılalım iş yapacaklar; mühendislerimiz,
teknik elemanlarımız ve diğer yardımcı insan
lardır. Benim bu sene yaptığım müşahededen
edindiğim, kanaate göre bu tasarıya muvazi ola
rak bir tasarı getirsinler. Çünki aynı işte aynı
yolda çalışan ve teknik üniversiteden mezun
maaşlı mühendis 200-300 lira aldığı halde aynı
işte, aynı yolda çalışan aynı menşeli ücretli bir
mühendis 600-700 lira alıyor. Maaşlı olarak ve
gerek hizmeti mecburiye bakımından gerekse
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diğer yollarda çalışan mühendisleri 6-7 yüz Ura
alan arkadaşlarının yanında kırık gördüm. Bu
nun üzerinde durulmaya değer. Bu bir.
İkincisi; sureti umumiyede bu mühim işler
de çalışa a, 3,5 senedir dikkat ediyorum, mual
limlerin. hukukçuların ve saire ve sairenin ma
aşları şu veya bu şekilde muhtelif cephelerden
düşünüldü, bu memleketin kalkınmasında en bü
yük demiyeyim de en esaslı vazifeyi, yükü sır
tına alan fen adamlarını Bayındırlık Bakanlığı
nın kanundaki dinamik ruha ve diğer bâzı esas
lara göre terfih etmeleri yolunu düşünmek lâ
zımdır, kanaatindeyim. Büyük yolların yapıldı
ğı yerlerde ayrı ayrı t-amir merkezleri yapılmak
tadır. Bendenizce tamir işlerini, atelye işlerini.
sanat mektepleri ile teşriki, mesai edecek şekil
de tanzim edecek olursak daha. iyi olur. Yol bo
yunca yeni baştan bir bina yapmak, bir malze
me deposu yapmak ve kullanılacak ustaları ba
kımından yollarda bu sanat okulları merkez ya
pılmalıdır, ve oradan yetişen çocuklar bu işler
de teknik elaman olarak yer alırlar ve bu su
retle makinelerin kullanılması, tamiri bakımın
dan daha tasarruflu olur kanaatindeyim.
Bu teknik işler mevzuu üzerinde geçen sene
Karabük Demir Fabrikası müdürü ile konuş
tum.
Sayın arkadaşlar; köprü işlerinde, istandart
köprüleri1.! yapılması mümkündür. Bayındırlık
Bakanlığı ve fabrikalarla, ilgili Bakanlardan
bilhassa rica ederim istandart demir köprü, tip
lerinden bu memleketin çok istifade edeceğine
kaniim. Fabrika, rayları ve ona mümasil birçok
şeyler yapıyor. Fabrika müdürleriyle, mühen
disleriyle konuştum; böyle bir şeyi yapabilir
misiniz diye sordum. Yaparız, dediler. Madem
ki yol dâvası mühimdir diyoruz. Yol dâvasında
standart demir köprü işini de bu m ey anda na
zarı itibara almamız lâzımdır. 20 - 25 köyün bir
biriyle rabıtasını, vilâyetlerin vilâyetlerle mu
vasalasını temin eden yollarımız vardır. Fakat
bunlar ancak yaz aylarında geçit verir; kış gel
di mi yollar kapanır. Sebebi, sebebi köprüsü
yoktur. Muhtaç olduğumuz standart köprüleri
kendimiz yapmamız lâzımdır. Beton köprüler,
bize pahalıya mal oluyor. Çimento ve saire la
zımdır. Halbuki standat demir köprü tipine gi.dersek yerinde bir iş olur arkadaşlar.
Sonra bu yollar için Amerika'dan getirilen
makinelerin bâzılarında fabrikaca tertibat alı-
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narak bizim yapmamız mümkündür kanaatin
deyim. Bu cepheden de tedbir almak yerinde
olur. Madem ki yeni bir teşkilât yapıyoruz. Bun
ları yapmak memleketimiz için faydalı olacak
tır. Çünkü her zaman makine getirmek ya
mümkün olur ya olmaz.
Köy yolları meselesine gelince: Sayın arka
daşlar, hakikaten kanunun sonunda bir madde
sinde köy yolları mevcut Köy Kanununa göre
yürütülür, denilmektedir. Bu madde hiç olmasa
daha iyi idi. Filhakika biz üç. arkadaş köy yol
ları için, köylerin küçük sulama işleri, içme su
ları, küçük batak işleri için bir tasarı verdik.
Bu tasarı Bayındırlık Komisyonundan geçti, bu
nun için iller Bankasında bir fon tesisini de is
tedik. Gerek Bayındırlık, gerek diğer bir kısım
bakanlıklar muvafakatlerini bildirmiş vaziyet
tedirler. Fakat onu burada izah edecek değilim.
Yalnız şuna işaret edeyim ki mevcut Köy Kanu
nu ile köy yolları yapılamaz, köyün bir çeşmesi
bile çok kere yapılamıyor.
Eğer bu işleri Köy Kanununa bırakırsak bu
memlekette 25 sene sonra yine aynı bâtıl nok
taya geliriz. Bu yaz bir köyde idim, köylü efen
dim içme suyumuz azdır, dediler. Suyunuz ya
kında varmı dedim, var dediler. Gittim çeşmele
rini gördüm, 150 haneli köyle parmak kalınlı
ğında su.. Bakraçlar birbirine çarpıyor. 750 met
re ötede çeşme suyunu çoğaltacak memba var.
Bunu neden çeşmeye getirmiyorsunuz dedim,
Köy Kanunu var? Muhtar sökmüyor beyim,
dedi. Hakikaten sökmüyor, Köy Kanunu ile kö
yün içme suyunu, yollarını ve küçük sulamanın
halledilmesini imkânsız görüyorum. Ama gay
retli kaymakamlar, idare adamları, nahiye mü
dürleri üzerlerine geniş mesuliyetleri şu veya
bu şekilde alarak yaptırıyorlar. Lâkin bunlar
münferit vakıalardır ve memleket şümul de
ğildir. Köy yollarını yapma işi kolay da değil
dir. Bu, açıkçası milyarlar istiyen bir iştir. Ama
şehir yollarını şehirli yapıyor, köy yollarını köy
lü yapıyor gibi bir mevzuu ortaya atmak bendenizce doğru değildir. Memlekette yapılan her
yoklan her vatandaş geçiyor, hiçbir yol ne köy
lünün, ne de şehirlinin değildir, herkesindir:
Böyle şehirli köylü ayrılığı üzerinde durmak
bendenizce memleketin bütünlüğü bakımından
doğru değildir. Eğer köylüye imece tahmil edi
liyorsa bâzı işlerde, şartların müsaadesi ve mem
leket kudretinin biraz daha arttırılması bakı-

O:İ

mmdandır. Vatandaşlara ayni nispette, köy ve
şehirlerde yaşıyan vatandaşlara ayni nispette
veya bu suretle tahmil edilmektedir. Bu mem
lekette, parası az olan, fakir olan bu memleket
te fertlerin vatandaşların şahsi kudretlerinden
vaçgeçmesini iddia etmek en aşağı memleketi
tanımamak demektir. Ben bu memlekette en
aşağı on binlerce koy gezmiş bir adamım. Metodlu, gönül rızasiyle, tatlılıkla, iyilikle bizim
köylümüz iş yapmaktan kalmaz. Bunları bilmek
lâzımdır. Ama adaleti de gütmek; o ayrı mesele.
Memleketin iş kudretini azaltıcı ve tahrip
edici sözlerden de korkarım.
Bir arkadaş bir işte valilerin kontrolü işini
ileri sürdü. Sayın arkadaşlarım, İller Kanunun
da valilerin salâhiyeti bakımından tesbit edilen
maddeye uygundur burdaki esas. Çünkü bölge
müdürünün emrine beş altı vilâyet birden veri
liyor. Hangi vali buna bakacak diye buraya
madde konamaz? Zaten bu neviden vilâyetlere
ait vilâyetlerin dirije edeceği, müstakil umum
müdürlüğün dirije edeceği işler için tiler Ka
nunda ayrıca madde ile tasrih edilmiştir. Ve bu
işi ayırmıştır. Ama bu işde de açık söylemek
lâzımdır, kontrol işi mühimdir. Kontrol işi sou
derece ehemmiyetlidir. Meselâ; bu büyük yol işlerndie çok araba kullanılıyor, yeni gelen a r a l ı 
lar da, makineler de kullanılıyor. Çok benzin sarfediliyor. Bunların kullanılmasında biraz daha
dikkat etmek, şu veya bu şekilde para ve
malzemenin israf edilmemesinde, amelenin iyi
çalıştırılmasında, amelenin sefil olmamasında,
amelenin beslenmesi için yol boyunda kantinler
açılması için ihtiyaç olduğuna kaniim. Bâzı mü
şahedelerim vardır, teferruat işi olduğu için
bunları söylemeyi zait bulurum. Kontrol işi mü
himdir. Bir mühendis kendisine verilen makine
ye biner, iki günlük bir yere gider bunu da kim
se aramaz, sormazsa bu iş olmaz. Sayın arkadaş
larım; yüksek hatırlarmızdadır, iki sene evvel bu
işe başladık. O zaman Bayındırlık Bakanı Sayın
Nihat Erim zamanında bir sözlü soru ile bu 9
yıllık programın Meclisin tasvibinden geçmesini,
keyfe tâbi olmamasını ve bu iş üzerinde ciddi
durmamızı ileri sürmüştüm. Şimdiki, Bayındırlık
Bakanımız öyle bir tasarı getirdi ki; bu tasarı ile
kurulacak müessese de hakikaten o zaman arzettiğim noktaya, yani 23 bin kilometrelik yolun tes
bit edilen kısmı - ama ne dereceye kadar doğru
tesbit edilmiştir, onu bilmiyorum. - Bu yolun

— 28 —

B : 37

1.2 .1950

O :1

Meclisten şöyle bir program halinde geçmesi bu I köylüsü.) Fahri Karakaya eğer perişanlık keli
kurulan müessesenin ne yapacağını her mebus ve
mesini fakru zaruret mânasına alıyorlarsa söy
her vatandaşın bilmesi keyfe ve arzuya göre de
lemediğim halde Fahri Karakaya'nm bu sözünü
ğiştirilmesinde herkesin ümidini kırarcasma mübir taktik, bir demagoji mânasına aldılar ki,
temdayicn bu plânları değiştirmemesi, tam ınâhakikaten üzüldüm. Türk köylüsü fakrü zaruret
nâsiyle kendilerini bu programa bağlamaları lâ
içinde değil midir? Bunu bilmiyen var mı? Türk
zımdır, kanaatindeyim.
Milletinin ekseriyetini teşkil eden aziz kütlenin
9 yılda yapılması meselesine gelince : Bende
fakrü zaruret içinde olduğunu bilmiyen yoktur.
niz 23 bin kilometrelik yolun 9 yılda bitirileceği
iki sene evvelki Karadeniz havalisindeki vazi
ne kani değilim. Zararı yok 10 - 15 yılda bitsin. ı yeti burada arzettiğimde inkâr olunmuştu.
Ama bu işte biraz kendimizi sıkıştırmak gibi bir
BAŞKAN — Rica ederim sadet haricine çınetice hâsıl olmasın. Bilmiyorum bu noktadan
yıyorsunuz.
Sayın Bayındırlık Bakanının mütalâaları itedir 1 .
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Köylü
Bunu izah ederlerse meselenin aydınlanması bakı
dâvasını söylüyorum. Türk köylüsü fakirdir,
mından çok faydalı olur. Yoksa üç, yıllık plânı
ona daha başka mükellefiyetler yükb" yemezsiniz
bırakıp, diğer üç yıllık plâna geçmek doğru de
diyorum.
ğildir. Buradan öte tarafa işi aktarmak demek olur
BAŞKAN — Mevzuun dışına çıkıyorsunuz.
ki, bu da memleket i;'in faydalı değildir, işler
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Tamamiybitmeden öteki üç yıllık plândan oraya iş almak,
le mevzuun içindeyim. Fahri Karakaya Türk
oradan öteye iş aktarmak veyahut ta üç yıllık plâ
köylüsünün fakir olmadığını söylüyor, yani bu
nı bitiremeyip öteki üç yıla sirayet ettirmek
türlü mükellefiyetlere tahammül edeceğini ifade
mümkündür gibi görünüyor. Nitekim, iskende
ediyor. Ben de diyorum ki, Köy Kanununda
run'dan, Erzurum'a gelen yol, hiç olmazsa bu se
yazılı yol hakkındaki bu büyük mükellefiyet
ne kar, yağmur başlamadan Erzurum'a varmalı
karşısında Türk köylüsü çok muztardır, müşkül
idi, yapılan beyanlara ve tutulan istikamete göre,
bir vaziyettedir. 26 yıldır köylünün yolunu te
hiç olmazsa bu sene, geçen sene demiyorum, inşa
min etmekten âciz bir vaziyete düşen Cumhuri
at, daha Gölbaşı Malatya arasındadır ve orada
yet Halk Partisi Hükümetini burada tenkit de
mühim bir iş yapmak zarureti vardır. Bu yetiş
mi etmiyeceğiz?
medi ise vazife yapılmadı mı?. Hayır, gördüm
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi mevyolda çatır çatır çalışıyorlar. O yoldaki çalışma
zuubahis
değildir, Yol Kanunu mevzuubahistir.
yı görünce Devlet ayaktadır, dedim, öyle çalışı
-Sadet
dâhilinde
konuşunuz.
yorlar. Lâkin alelacele yapılan etüdlerle işin
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Türk
kudretini, zamanını, bitimini tâyin etmek güçtür.
köylüsünün fakir olduğunu ve Köy Kanunu ge
Bu bakımdan dokuz yıl gibi bir mefhumla Ba
reğince yollar yapamıyacağmı söylemek benim
kanlığın kendi teşekkülünü sıkıştırmasını pek yehakkımdır.
rind ebulmuyorum.
BAŞKAN — Burada köylüye taallûk eden
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
bir
mevzu yoktur.
Efendim, bâzı arkadaşlarım söz alarak sırf be
KEMAL*
ÖZÇOBAN (Devamla) — Türk
nim mâruzâtım üzerinde durdular. Ben 4 nok
köylüsü fakirdir. Siz de onun mümessili sıfata üzerinde fikrimi toplamış ve tasarıda köy
tiyle bu vaziyeti görmek zaruretindesiniz. Şimdi
yollarının ele alınmamış olduğundan bahsetmiş
bir Yollar Kanunu yapılıyor. Bu kanuna göre
tim. Sonra teknik elemanlar, 3 ncüsü varidat
Türk
köylüsü eski haline terkediliyor. Bunu
meselesi, 4 ncüsü de yol ve malzemeye sarf edi
tenkit
etmeye hakkım her zaman vardır. Ben,
len paraların kontrolü meselesidir. Arkadaşla
ona tahmil ettiğimiz mükellefiyetleri tahfif ede
rın fikirlerine hürmet ederim, benim fikrime
rek, Türk köylüsünün de yollarını yapalım.
aykırı fikirde beyanda bulunanlarda oldu. Yal
(Clürültüler).
nız bir tanesi benim köy yolları hakkında fikri
mi ileri sürerken propaganda yaptığımdan bah
BAŞKAN — özçoban, mevzuu dağıtmayın,
settiler. Zabıtlar elimdedir aynen söyle demiş
sadet dâhilinde konuşun. Mevzuubahis olan,
tim; (büyük bir sefalet içinde bocalıyan Türk | Yol Kanunudur. Burada köylünün sefaleti ve
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saire gibi. mevzula alâkalı olmıyan konulara
geçmeye hakkınız yoktur.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Fahri
Karakaya'nm sözüne cevap veriyorum. Yerim
den söyledim, söz vereceğim dediniz susturdu
nuz. Niçin onun sözünü kesmediniz?
BAŞKAN -— Mevzu dâhilinde kalacak ve
dışarıya taşmıyaeaksmız.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Rica ede
rim, ben burada köylü hakkında konuşmıyacak
mıyım?
BAŞKAN — Şimdi burada köylü dâvası
yoktur. Mevzu dâhilinde kalmazsanız sözünüzü
kesmek mecburiyetinde kalacağım.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Arkadaş
lar; yol işi köylü ile çok yakından alâkalı bir
mevzudur. Bu dâvada serbest konuşmak lâzım
dır. Rica .ederim, beni Başkan susturmasın.
Ben fikir olarak diyorum ki; Köy Kanununun
neşrinden bu yana hangi yollar yapılmıştır! so
ruyorum.
BAŞKAN — Rica ederim, Kemal Özçoban
mevzu ile ilgisi olmıyan şeylere lütfen geçmeyi
niz, aksi halde sözünüzü keserim, mevzu dâhiline
girmenizi ihtar ederim.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) Fahri Ka
rakaya'njm sözünü niye kesmediniz?
BAŞKAN — Fahri Karakaya sözlerinize
mukabelede bulundu, şimdi siz mevzuu tevsi
ediyorsunuz, Türk köylüsünün sefalette olduğu
nu söylüyorsunuz, böyle birşey yoktur, varit de
ğildir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Sayın
Başkan siz aksini mi iddia ediyorsunuz? Daha dün
Sayın Bakanlar itiraf ettiler, Karadeniz mmtakasmdaki halkın sıkıntılı durumunu uzun uzadı ya söylediler.
Arkadaşlar; niçin böyle yapıyorsunuz. Ben
diyorum ki, sizler mıntakamzdaki köylülerin her
türlü ıstırabını bize açıkça söyleyiniz, biz de mmtakalarımızdaki ıstıraplardan size bahsedelim,
bunları söylemekten çekinmiyelim.
BAŞKAN — Kemal özçoban, Türk köylü
sünün umumi sefalette olduğunu söylüyorsunuz,
çok rica ederim böyle birşey yoktur, varit de
ğildir, ifadeleriniz bu memleket menafii aley
hindedir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Benim
gezmiş olduğum yerlerde Türk köylüsü hiç de
müreffeh değildir.
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Bir taraftan medeni insanlara uymıyacak
derecede kötü hayat şartlan, diğer taraftan da
maişet sıkıntısı, hastalıklar onu inim inim inlet
mekte ve ıstırap içinde kıvrandırmaktadır. Vic
danım ve realite dışına çıkarak (Köylü fakir
değildir) mi diyeceğiz?. Belki hakikaten zengin
köylerimiz vardır. Benim gördüğüm köyler me
deni seviyeden çok uzaktır.
İBRAHİM AKVAS (Van) - - Köylü şehirli
gibi olabiliı- mi? Hiçbir zaman.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Köylü ile
şehirli arasında bir seviye farkı varsa bunun ve
bali sizin ve Hükümetlerinizin sırtmızdadır.
(Gürültüler) Size sorarım 26 yıldan beri köy
lüye ne verdini/?
BA-ŞKAN - Rica ederim efendim; sadede
gelin.
KEMAL ÖZÇOBAN
(Devamla) ----- Geçen
gün bir mühendis arkadaşla, konuştum. (Sol
dan, politika yapma sesleri)
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) - • Politika
yapmıya ihtiyacım yoktur, sözlerimi kesmeyin
rica edeıim. (Gürültüler)
BAŞKAN
Saded dâhilinde kalın.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) --• Yapıla
cak bu yollar köylünün sırtına yüklenmemeli
dir. Bu kanuna bunu koyalım, rica ederim. İş
te bu sözü söyledim diye Fahri Karakaya köylü
sefil perişan değildir diye cevap verdi.
BAŞKAN —- Kemal Bey maddesinde söyler
siniz.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Halen va
zifeli bir yol mühendisi arkadaşım İtana şunu
söyledi. Köy Kanunu ile, vilayetlerimizdeki teş
kilâtla ve bugünkü maddi imkânsızlıklarla, köy
yolları bu tempo ile Türkiye'de ancak 500 se
nede ikmal edilebilir.
Rica ederim artık 500 sene beklemiyelim.
HÜSEYİN ULÜSOY (Niğde) — Bizim de
maksadımız odur.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Beş yüz
sene daha bu millî dâvayı memlekette uzatmıyalım. Bu bakımdan köylünün fakir olduğunu ileri
sürerek imkân varsa başka yerlerden, yardım
temin edelim. (Soldan güzel mesele yok sesleri)
BAŞKAN —• İşte böyle konuşun.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Sizden
daha kelam âdabı öğreneceğiz. Ara sıra
ders
vermemiz vok mu....?
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BAŞKAN -— Beşeriî hayatta bunlar olabilir,
sizi Başkan sıf a tiyle ikaz ediyorum, bu da be
nim vazifemdir.
KEMAL ÖZCOBAN (Devamla) --• Başkan
Hii'atiyle <eıt kötü şeyiniz akıl öğretmektir.
BAŞKAN — Vazifemi yapıyorum, sizi ikaz
etmem Tüzüğün maddesine uygundur.
AHMET TAHTAKILİC (Kütahya) —Reisin
tarafsız olmasını temenni ederiz.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Tüzüğün
maddesini okudum, orada tedris eder, demiyor.
BAŞKAN — Başkan sıfatiyle her zaman Tü
zük'ün kayıtlarına uyarak, Türk köylüsü baştan
başa sefildir, sözünü menetmeye mecburum, bu
benim vazifemdir.
KEMAL ÖZCOBAN (Devamla) — Arkasın
dan da akıl dersi vermeye, tedrise kalkışmaya
hakkınız yoktur.
BAŞKAN — Rica ederim, sadet dâhilinde
kalacaksınız.
İBRAHİM ARVAS (Van) —Heyecansız de
vam.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Diğer bir
mesele de, demin arzettiğim gibi, arkadaşlarım
dan bâzıları üzerinde durulmasını istemediler,
iki önerge hazırladım, maddeler konuşulurken
bilhassa üzerinde duracağım, şimdi umumi ola
rak arzediyorum, bu mühendisler, teknik ele
manlar bahsidir. Ben affınıza mağruren söylü
yorum, ecnebi olan bir yol mütehassısının tan
zim ettiği bir proje değiştirilmek suretiyle, bâ
zı makamlara yüksek mühendislerin getirilece
ği kaydedilmiştir ki, doğru değildir. Bu, ma
kam kavgası, post kavgası değildir. Biz mühen
dis olsun, yüksek mühendis olsun, kalfa olsun,
kendisinden istifade edebileceğimiz her şahsı
hürmetle karşılar, makamına oturturuz. Mü
hendis, yüksek mühendis diye bir tefrik yapıl
masını doğru bulmuyorum. Bilhassa Sayın Ba
kandan rica edeceğim, imkân varsa kendileri
değiştirsinler, yoksa ben bir önerge vereceğim.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) — Kalfayı umum müdür yapa
lım öyle ise.
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Ar
kadaşlarım, evvelâ şunu arzedeyim ki, ve ben
de İktidar Partisi mensuplarından birisi olmak
sıfatiyle arzediyorum ki; İktidar Partisi hiçbir
zaman yalnız şehirleri, kasabaları düşünmüş de
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köyleri unutmuş değildir. Her gün, her saat,
her dakika, hattâ uykusunun arasında kendi
köylüsünü düşünmektedir, her işin başında mu
hakkak ki, köylüyü hatırına getirmekte ve onun
her türlü refahına son dereeede çalışmaktadır.
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa.) —
Misalleri meydanda.
İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) —Bu
kanunda da yine düşünmüştür. 17 nci madde
nin altında hükümler vardır. Demîn Emin Soy
sal arkadaşımızın söylediği gilbi ona ayrıca köy
yollarının yapılması, içme sularının yapılması
yani (Köy kalkınması hakkında) bir kanun ta
sarısı da, bendenizin de dâîhil bulunduğum Ba
yındırlık Komisyonumdan geçirilmiştir. Onda
da hükümler vardır. Bu kanunun mevzuufbalhis
olan maddesinde de hüküm vardır. İşte köy
yolları hakkındaki 17 nci maddenin altında
«Şu kadar ki, bu yollara il özel idareleri ve Yol
lar Genel Müdürlüğü tarafından gerek teknik
ve gerek malzeme ve malî yardım yapılabilir.»
deniyor.
Bu yapılacak yardımları eğer komisyon bu
rada tespit etmiş olsaydı, tahdit etseydi doğru
olur muydu? Elbette doğru olmazdı. Serbest bı
rakılmıştır. Vusunun yettiği kadar yardım ya
pılacaktır, köy yollarının yapılması bahsinde.
Binaenaleyh hiçbir zaman köylü unutulmuş de
ğildir-. Kendilerinden rica ederim. Bu sözlerden
hu türlü taktiklerden sarfınazar etsinler.
Sonra hakikaten Kemal özçolban arkadaşı
nım bugünkü şu yol mevzuunda dahi bu türlü
konuşması hepinizi olduğu kadar bendenizi de
incitti. Burada köylünün perişanlığından, köy
lünün sefaletinden, köylünün şu veya bu halin
den bahsetmeye hiç lüzum yoktu. Köylünün
siai maliyesi1 buna müsait değildir, köylüye
fazla yardım yapalım ve bu tasarının içinde
onu da düşünelim, diyebilirlerdi. Bunu böyle
birkaç kelimelik bir cümle ile ifade etmek müm
kün iken böyle uzatmak bilmiyorum ne derece
ye kadar doğrudur? Onun için kendilerinden
rica ediyorum bu türlü konuşmayı terketsinler.
Yani daha iyi şekilde konuşmayı tercih buyur
sunlar.
Şimdi arkadaşlarım; 'bizim de :
l. Tasarı hakkında, Hükümetin tasarısın
daki tekliflerin ve bu hususta teknik komisyon
sayılan Bayındırlık Komisyonunun maddelerin-
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deki bâzı hükümlerin tevsii ve bâzı hükümlerin
çıkarılması;
2. Emsali arasında, bu umum müdürlüğün
malî, idari murakabesi bakımından lüzumundan
fazla denecek kadar muafiyete tâbi tutulması;
3. Bölgelerin ve atelyelerin açılacakları
yerlerin ve adedinin tesbit edilmemiş bulun
ması.
4. Birçok kadro da bir kısım meslek erba
bının unutulmuş bulunması.
5. Bu umum müdürlükte yapılacak iktisa
di etütler için lüzumlu elemanlara yer veril
miş olması; gibi birçok konuşacağımız hususlar
vardır. Ancak şunu arzedeyim ki bugünkü ih
tiyaç karşısında hakikaten ecnebi mütehassıs
ve profesörlerin tavsiyesine uyularak bu ka
nunu Büyük Millet Meclisine getirmek Hükü
met için şayanı tebriktir. Bu kanun bizim yol
larımızın yapılmasında, teknik bakımdan iyi
yapılmasında vesair hususlarda çok faydalı ola
cağı kanaatına varılmıştır. Bu sebeple bende
niz, maddeye taallûk eden hususlar için daha
çok konıışulmıyarak maddelere geçilmesini
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. Bu
hususta bir önerge takdim ediyorum reylerinizi
esirgememenizi rica ederim.
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söylememe Riyaset Makamı lütfen müsaade etsinler.
Lehte ve aleyhte bir takım meseleler konuşuldu. Bunun doğrusu ancak müzakerelerle tebarüz edecektir. Bizim burada konuştuklarımızj milletin işittiğine göre biz de fikirlerimizi
milletimize işittirmek mecburiyetindeyiz. Bâzı
arkadaşlarımız burada bir takım politika yaptılaı, hakikatleri yanlış; mütalâa ettiler., Bizi
bunlara cevap vernıiyeceğiz. kifayeti müzake
re kararı vereceğiz, bu olmaz, çok rica ederim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet söylem ek istiyor mull Yoksa maddeler üzerinde mi
konuşacaksınız"]
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
DAN (İzmir) — Heyeti uınumiyesi hakkında
konuşffgğız.
BAŞKAN — O halde yeterliği...
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Reye
koymaya imkân yok.
BAŞKAN — Hükümet cevabını versin...
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Versin ve ondan sonra son söz milletvekilinindir.
BAŞKAN — Sizden evvel söz istiyen var.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA
CAVÎD
EKİN (Diyarbakır) —• Efendim, şüphe yok ki,
mâruzâtım kanun tasarısı münasebetiyle arka
daşların söylediklerinden Bütçe Komisyonuna
taalluk ettiğini tahmin ettiğim noktalara inhisar edecektir. Bunun dışındaki noktalar bendenizin mâruzâtım haricinde kalacaktır.

ı
BAŞKAN — Yeterlik hakkında bir önerge
var.
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) - Yeterlik
aleyhinde söz istiyorum.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ye J
j
terlik aleyhinde konuşmak istiyorum.
Temas elilen noktalara kısaca cevap ver
BAŞKAM — Yeterlik aleyhinde konuşmak
için ilk söz istiyen, Fahri Kar akaya'dır ona
mek için, müsaade ederseniz ufak bir mukad
si) z veriyorum.
deme yapayım:
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Te
Huzurunuza sunulan kanun tasarısı anlayışı
şekkül ederim.
mıza göre belli başlı üç. prensipe dayanmakta
BAŞKAN — Ben de sizin teşekkürünüze
dır. Hemen ilâve etmeliyim ki bu kanun tasarısı
teşekkür ederim. (Gülüşmeler),
Devlet yollarının yapımını derpiş eden teşkilâ
Yeterlik önergesini okutuyorum.
tın vazifelerini tâyin etmeyi istihdaf eden bir
kanundur.
Yüksek Başkanlığa
Demin arzettiğim bellibaşlı üç prensip nokArzettiğim sebeblerle müzakere kâfidir. Oya |
I tası şudur: Birincisi Devlet yollarının yapım iş
konulmasını arz ve* rica ederim.
leriyle meşgul olması lâzımgelen dairenin mül
Niğde Milletvekili
hak
bütçeli bir hüviyet alması. İkincisi; bu ida
İbrahim Soyeı
renin etüd işlerinden, arama işlerinden başlıyaBAŞKAN — Yalnız yeterlik hakkında korak lâboratuvar işlerini de içine alan yapının
nuşunıuz.
bakım. ıslah ve takviye şeklinde hülâsa edile
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Görüşme
bilecek olan faaliyetini sağlıyabilecek bir teçhinin neden kâfi olmadığı hakkında birkaç söz ı zata yani teşkilâta sahip olması.
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Demek ki ikinci prensip noktası da budur.
3 ncü nokta;
bu teşekküle bâzı gelirler
tahsis edilmiş, bulunmasıdır. Prensipleri hemen
hemen bu üç ana noktada toplanabilecek olan
kanun tasarısı; şüphe yok ki, bizi daha kolay
ve daha seri muvaffakiyete isal edecek hüküm
leri de beraberinde taşımaktadır. Bundan daha
ilerisi de düşünülebilirdi. Mülhak bütçeli olaca
ğına müstakil bir hüviyet taşısın, muayyen ge
lirler bütçe kanaliyle tahsis edileceğine fon ha
linde bünyesinde toplansın. Bunun aksi de dü
şünülebilirdi. Mülhak bütçeli olacağına, şimdi
olduğu gibi, Bayındırlık Bakanlığında bir daire
marifetiyle bu iş görülsün, ve her sene bütçeye
imkân dâhilinde konacak tahsisatlarla idare
edilsin.
Bütçe Komisyonunuz biri bir uçta, diğeri di'"•er uçta bulunan bu her iki noktayı da gözden
ıreçirmiş ve netice olarak kanun tasarısının he
yeti umumiyesi itibariyle kabule şayan olduğu
neticesine varmıştır .Filhakika bizim murakabe
telâkkilerimiz, murakabe sistemlerimiz, bütçe
telâkkilerimiz ve umumi şartlarımız mülhak büt
çeli idareden daha ileri müstakil bir idareyi ve
fon halinde bir sistemi derpiş etmeye imkân
vermemiştir.
Bunun yanında aynı gayeleri temin edecek
olan mülhak bütçeli bir idare derpişi ve muay
yen bir gelir tahsisini yani gelecek senelere şâ
mil ve sari program yapılması imkânını bu ida
reye bahşedebilecek bir sistem.
Hakikaten bu muayyen gelirler, Yollar Ge
nel Müdürlüğünün önündeki faaliyet senelerin
de ne gibi işleri yapacağını plânl aştırarak çok
daha seyyal bir şekilde imkân vermek... Bu kısa
mâruzâtımla kanunun karakteristik noktaları
nı âciz görüşümüze göre bu şekilde belirttikten
sonra arkadaşların daha çok ve umumi mevzu
lara taallûk eden noktaları üzerinde, maddeler
de tekrar etmek üzere, duracağım.
Zannediyorum îhsan Olgun arkadaşımız ola
cak, muayyen gelirlerin yol hizmetlerine tahsi
si noktasında kafasına ilişen noktalara, prensip
mevzularını aydınlatmaya çalışırken bilhassa ce
vap vermiş oluyorum, kısaca tekrar edeyim bu
nu faydalı ve zaruri mülâhaza etmekteyim, hat
tâ yol nakliyatı arttıkça, yollar işi inkişaf ettik
çe buna muvazi ve hemahenk olarak idarenin
varidatı da artacaktır. Bütün bunlar kendisine
ilerki seneler için çalışma programı hazırlama
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imkânını verecektir. Bu mülhak bütçeli Yollar
Genel Müdürlüğü idaresi, diğer mülhak bütçe
li idarelerden hiç te farklı değildir. îhsan Ol
gun arkadaşım, bilmiyorum burada mı, bu mev
zuda kendisinden tasarının maddelerini okuma
larını rica edeceğim. Tasarı böyle bir karakter
taşımaktadır.
Daha ijeri de olabilirdi; ama böyle değildir.
Mülhak bütçenin bütün karakterini nefsinde
toplıyacaktır; İktisadi Devlet Teşekküllerinin
haiz olduğu seyyaliyete de malik değildir. O
itibarladır ki Sayıştaym murakabesine tâbidir.
Muhasebai Umumiye Kanunu hükümlerine ke
za tâbidir.
Şimdi bunu böyle derken Emin Soysal arka
daşım ayrı istikametteki bir mütalâanıza cevap
vermiş olmak için hemen sözümü, cümlemi ik
mal edeyim, bununla beraber bâzı kolaylıklar
ve seyyaliyetler temin için kanunda muayyen
maddelerle bâzı hükümler derpiş olunmuştur.
Meselâ yolların bakım çerçevesine giren bâzı
işlerle acele giderilmesi lâzımgelen arızaların
ihale suretiyle değil emaneten yapılabileceğine
dair bir salâhiyet maddesi var. Fakat umumi
prensip olarak Divanın murakabesine tâbidir,
Tekel Umum Müdürlüğü, Denizyolları, Demir
yolları ve P. T. T. Genel Müdürlüğü gibi Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tâbidir.
Hulâsa ancak muayyen bâzı işlerin emaneten
yapılabileceği derpiş edilmiş ve bu emanet işle
rinde Muhasebei Umumiye Kanunundan müza
yede ve münakaşa Kanunundan inhiraf olun
muştur. On bin lira kadar bir avans verilmesi
nin kabulü suretiyle de Muhasebei Umumiye
Kanunundan inhiraf edilmiş bulunulmaktadır,
emanet işlerde malzeme tedariki bahsinde de
Müzayede ve Münakaşa Kanunundan inhiraf
vardır. Arkadaşlarım da artık murakabeye tâ
bi değildir gibi bir endişeye umarım ki yer kal
maz. Çünkü buradaki murakabe de bütün mül
hak bütçelerde nasıl tecelli ediyorsa, etmekte
ise burada da böyle tecelli edecektir. Taşra teş
kilâtının yani bölge müdürlüklerinin idari mu
rakabesi de aynı şekilde bir değişiklik arzetmemekte devam edecektir. Tekel İdaresi için, il
ler idaresi Kanunu valilere ne derece salâhiyet
tanıyorsa bunun için de aynı salâhiyeti tanımış
demektir.
Şimdi Kemal Çobanoğlu arkadaşımın temas
ettiği birkaç nokta üzerinde durarak Bütçe Ko-
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misyonuna taallûku bakımından durulması lâzımgelen hususları arzedeceğim. Sözümün başın
da da söylediğim gibi tasarının yarattığı idare
Devlet yollarının yapılması için kurulmuş bir
teşekküldür. Bu teşekkülü Devlet yolları kanu
nunu tarif etmek istemiştir. Gayet tabiî Devlet
yollarını tarif edince bunun haricinde kalan
yollara da temas edilmesi bir emri tabiîdir. O
sebeptendir ki bu tarifi yapmıştır. İl yolları da,
köy yolları da kanun tekniği olarak yine tarif
ve tavsif edilmiştir. Böyle olmasının, vilâyet
yollarını, köy yollarını bu kanunun ihmal ettiği
mânasına gelmemesi iktiza eder. işbu yollar hak
kında bugüne kadar mevcut rejim devam et
mektedir. Bu kanun buna mâni değildir. Ve bu
kanun yeni bir hükümle mevcut rejimi değiştir
miş değildir. Devlet yollarının haricinde kalan
köy yolları ve vilâyet yolları için şimdiye kadarki rejim ne ise o rejim yine devam etmektedir
ve bu kanun bunlara bir engel değildir.
Şimdi gelelim bir suali mukaddere veya bel
ki de ifade etmek istedikleri noktaya: Bu kanun
vesilesiyle ve bu kanun münasebetiyle köy yol
ları ile il yollarını da derpiş etmek gerekmez
miydi? Madem ki, bir Yollar Genel Müdürlüğü
teşkil ediyoruz, bu yollar genel müdürlüğü
camiası içinde her üç yolu da beraber mütalâa
edemez miydik?
Şimdi müsaade buyurursanız o noktalara bu
tasarı için Bütçe Encümeninin raportörü olmak
münasebetiyle yazdığım birkaç cümleyi huzuru
nuzda okuyarak cevap arzedeyim:
«Maddeler tetkik Duyurulduğu zaman görüle
cektir ki, tasarı esas itibariyle Devlet yollarının
yapılması, ıslahı ve bakımı işlerini Yollar Genel
Müdürlüğüne vermiştir. Bu arada vilâyet yolları
sistemlerinin ıslah yapım ve bakım programlarını
incelemek, tasdik etmek ve denetlemek vazifesi de
vardır. Fakat Devlet yollarının vilâyet yollariyle
ahenkli olmadıkça beklenen iktisadi faydayı ve
emniyetli tam ve kâmil bir şekilde sağlıyacağmı
ve vilâyetlerin ise Devlet yolları temposuna bu
esasları mahfuz tutmak üzere ayak uyduracakla
rını iddia etmek müşküldür. Her ne kadar ha
len vilâyetlerin yol programları seneler itibariyle
hazırlanmakta ve bunda Bayındırlık Bakan
lığına bir rol teveccüh etmekte ise de programın
tatbikatta gereği gibi tahakkuk etmesini beklemek
realiteler
uymaz. Kaldı ki, program veçhile
vilâyet yollarının Devlet yolları manzumesi ile
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J ahenkli olarak yapılabildiğini dahi kabul etsek
bu yolların bakım işinin vilâyetlerce başarılması
ve nihayet yol mevzuunda raporumda yer verdi
ğim teknik kontrollerin ve sairenin yapılması
gibi hususlar ayrıca dikkate alınmak icabeder.
Bu mütalâalar Yollar Umum Müdürlüğünün
Devlet ve vilâyet yollarını birlikte yürütmesi
I gibi bir neticeyi varit kılarsa da bugün için bu
ancak âtiye muzaf bir temenni mahiyetinde kalmıya mahkûmdur. Gerçek Yollar Umum Müdür
lüğüne Devlet yolları bakımından teveccüh eden
vazife ve mesuliyetler göz önünde tutulursa yeni
teşekkülü başarıya götürecek faktörleri ihmal ede
meyiz, çok daha iyiyi yapmak ümidiyle daha iyi
den fedakârlığı düşünemeyiz. Bu itibarladır ki,
tasarıda derpiş edilen esasları bir intikal devresi
olarak kabul etmekte zaruret ve fayda mütalâa
etmekteyim. Ümit ve temenni etmek isterim ki,
yarının faaliyeti ve tecrübeleri Devlet ve vilâyet
yollarını bir arada mütalâa edecek imkânlar ya
ratsın ve şartlar bunları bir tek mekanizmanın
j idaresi altında aynı sistemi tatbika müsaade et-*
sin.»
Bütçe Komisyonunda bu da gözden geçiril
di. Pek tabiî .olarak.... Zannediyorum ki, okuI duklarım kısa ve vazıhtır, bugün için derpiş
edilen Devlet yolları mevzuu diğer yolları da
I düşünmeye ve o yolları yarın başka türlü ted
birlerle hamleli bir şekilde ileri götürmeye mâ
ni değildir. Bilâkis ancak temenni edilmek ik
tiza eder ki, şartlar ve imkânları bize bunu
j mümkün, kılsın bence hep içten temenni 'edelim.
Maddelere taallûku itibariyle temas edilme
miş kısımlar olursa arkadaşlarım beni mazur
görsünler, icabederse maddelerde de tekrar ede
rim. Yalnız bir misal arzetmiş olmak için söyliyeyim müteferrik gelirler bahsi tamamen umumiyetten ayrı bir karakter taşımaktadır, ona da
maddelerde temas ederiz. Fakat burada umumi
yete taallûku bakımından Sayın Başkandan mü
saade rica ederim, maddelerden evvel söylemek
isterim, Çınar arkadaşım Umum Müdürün yük
sek mühendis olmamasını endişeli bir şekilde
mevzuubahs ettiler o noktayı maddesinden ev
vel söylemek isterim. Zannediyorum; Çınar ar| kadaşım; yüksek mühendis olmamasını endişeli
I bir şekilde mevzuubahs ettiler ve ifadesinden
| bsn dahi şöyle anladım ki, bu Umum Müdürlüş ğe mühendis gelemez, böyle bir şey yoktur, böy
le bir şey tasavvuru dahi yoktur, böyle bir te*
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lakkiye meydan verecek durum dâhi yoktur. j Genel Müdürlüğüne tanımak için böyle bir fık
ra ilâve edilmiştir.
Mesele şu: Yollar Umum Müdürlüğü aynı za
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
manda iktisadi, idari kabiliyeti, organizasyon
Buyurdular ki prensip olarak yüksek mühendis
kabiliyetini istilzam eder bir sandalyadır, Hü
diye bir kayıt koymadık. Halbuki cetvelde sakümeti takyit etmek doğru olamaz. Buraya bir
yüksek mühendis gelebilir, hattâ şayanı tercih ı rahaten parantez içinde mütahassıs ve yüksek
mühendis diye tasrih edilmiştir. Sözlerinde bir
tir. Teknik bilgisi ile birlikte diğer vasıfları da,
tezat
vardır.
müsait ise.. Ama kanunların her ihtimal derpiş edi
lerek yapılması iktiza ettiğine göre bunu takyit
CAVÎT EKİN (Devamla) — Böyle bir şey
etmemek iltizam edildi. Demek ki, yüksek mü
teleffuz etmedim. Yalnız umum müdürlük için
hendis de olabilir, tcabederse idari
kabiliyeti
Y. Mühendis kaydının kaldırıldığını arzettim.
yüksek olan bir zat da getirilebilir. Bunun mü
Y. Mühendisler oraya gelmiyecek demek değil
temmim tafsilâtını ve mesnetlerini maddelerin
dir. Elbet bir suples vermek için böyle yapıl
müzakeresi sırasında arzederim.
mıştır. Âtinin her ihtimalini derpiş ederek bıı
kaydı kaldırdık. İlerde bunun sebebini ayrıca
Yine Refik Soyer arkadaşım müsaade eder
arzederim.
lerse temas ettikleri noktalara maddeleri geldiği
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADAzaman lütfederlerse kısa kısa cevap -arzederim.
LAN
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım; raportör
Son söz olarak Bütçe Komisyonunun şu mü
arkadaşımız
yüksek tasvibinize sunulmuş olan
lâhaza ve mütalâasını huzurunuzda belirtmek
kanun
tasarısının
hangi noktaları istihdaf etti
isterim ki, komisyon bu Kanun tasarısını ileri
ğini açıkladılar. Bunları tekrar edecek değilim.
hamleli bir adım olarak mütalâa ve telâkki et
Arkadaşımın
anlattıkları prensipler dâhilinde
miştir ve memleket nef'ine bir tedbir olarak
kurulacak
olan
yol idaresi, lüzumlu yetkileri
saymıştır. Ve bunun için Hükümeti, komisyon
haiz
olacağı
ve
istikrarlı
malî bir sisteme daya
müzakereleri sırasında takdir ve teşekkür his
nacağı
için
programlarını
aksaksız olarak ta
leriyle anmıştır. Yüksek Heyetinizden, kanunun
hakkuk
ettirebilecektir.
şayanı kabul okluğunu tasvip buyurulmalarını
Bu tasarının hazırlanmasında, memleketimiz
diliyerek sözlerimi bitiriyorum.
deki uzun yılların tatbikatı, yol işlerinde mu
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
vaffak olmuş memleketlerin tecrübeleri ve ni
Bir sual soracağım.
hayet yol işlerimizi incelemek üzere gelmiş olan
Bu tasarı yalnız Devlet yollarını derpiş edi
Amerikalı uzmanların tavsiye ve mütalâaları
yor, diğer yollar hakkında eski mevzuat baki
esas tutulmuş, memleketimizin hususiyetleri de
dir diyor. Halbuki 17 nci maddeye göre malze
öz önünde tutularak hükümleri tesbit edilmiş
me ve teknik yardımlarını koymuşsunuz. Ben
tir.
denizin prensipe ait olmak üzere temas etmek
Yol işlerinde muvaffak olmuş olan bütün
istediğim nokta şudur: Mademki bu teşkilâttan
memleketler de aynı yolu tutmuşlardır. Yol iş
il. ve ilce yollarına bir yardım derpiş edilmiştir,
lerinde muvaffak olmak için hükmi şahsiyeti
niçin «yardım yapabilir» deniyor, «yardım ya
haiz, müstakil hüviyetli bir idare kurmak lüzu
par» denmiyor.
muna kani olmuşlar ve bu idarenin istikrarlı
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVİD
malî bir sisteme dayanması için bu idareye mu
EKİN (Devamla) — Büyük bir mesele değildir,
ayyen bâzı gelirler tahsis etmişlerdir. Biz de ay
bir kelime ile temas edeyim.
nı şeyi yapmış bulunuyoruz. Bu tasarıyı hazır
larken kundi uzmanlarımızın da mütalâasını al
Teyid ederi?)', mevzuun esası Devlet yollan
dık. Bâzı arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, yal
dı v. Makineli b'r yo] yapma sistemine gitmişiz,
nız yabancı uzmanların mütalâaları ile bu tasa
atelyeler tesis ediyoruz. Şimdi öyle bir vaziyet
rı hazırlanmış değildi.
olur ki, Devlet Yolları Genel Müdürlüğü vilâ
yetleri bilgisinden istifade ettirmek ve bâzı mal
Arkadaşlar, raportör arkadaşım bu tasarı
zemeyi d- verebilmek imkânına maliktir. Ken
nın istihdaf ettiği maksadın neler olduğunu
disi bir müddeti muvakkate veya daime için
açıkladıkları için bunun üzerinde daha fazla
bundan müstağni kalabilir. O salâhiyeti Yollar
durmadan yol işlerine temas ederek arkadaşla-
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rımızın mütalâa ve tenkidlerine cevap verece
ğim.
Yüksek Kamutayın malûmu olduğu üzere 23
bin kilometrelik bir Devlet ağının kurulması
dokuz yıllık bir programa bağlanmış ve tatbi
katına 1949 yılından itibaren geçilmiştir.
Arkadaşımız, programın esaslı bir tetkik ya
pılmadan, incelenmeden hazırlandığını söyledi
ler, bu varit değildir, yerinde bir mütalâa de
ğildir. Bu program hazırlanırken esaslı bir tetkika 'tâ'bi tutulmuş, etüdler yapılmış ve foakanlıklararası bir komisyonun inceden inceye tetkikmdan geçmiş ve bundan sonra Bakanlar Ku
rulunun tasdikına arzedilmiştir. Yine bir arka
daş. Bu programın tatbiki için tür buçuk mil
yar liraya ihtiyaç olduğunu ve bunun dokuz
yıl gibi kısa bir zamanda tatbikma imkân ol
madığını ifade ektiler.
Evvelâ, o broşürde gördükleri hesap, bütün
•bu yolların yeni standarda ve bunların asfaltla
kaplanmasına göre yapılmış bir hesaptır. Bizim
tanzim ettiğimiz program her mevsimde her
türlü vasıtanın geçit vermesine müsait bir yol
şebekesi kurmayı istihdaf etmektedir. Biz, merhaleli inşaat sistemini 'tatbik etmekteyiz. Bida
yette yola lüzumundan fazla para yatırmamayı
esas olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Takip et
tiğimiz esas bu yollarda her mevsimde geçidi
sağlamaktır. Esasen 6u programa dâhil olan
yolların bir kısmı mevcuttur. Binaenaleyh mev
cut yolları devamlı ve sistemli bir surette bakı
ma tâTsi tutmak ve bu yollar üzerinde gereken
ıslahları yapmak ve mevcut olmıyan parçaları
yeniden tamamlamak suretiyle her mevsimde,
her türlü vasıtanın geçmesine yarar bir hale ge
tirmek istiyoruz .Şu hususu bir daha belirteyim
ki, bu bizim uzun vadeli çalışmalarımızın ilk
(hedefini teşkil etmektedir. Biz 9 yıl içinde kaTml ettiğimiz proıgramla tesbit ettiğimiz yollar
da geçidi behemahal sağlıyacağız. Ve bu idare
ye tahsis edilen varidatla bu programı tahak
kuk ettireceğiz. Şimdiye kadar yolların yapıl
madığından ve ihmal edildiğinden bahsettiler.
Nihayet arkadaşlar, bütün bu işleri yapmak bir
imkân meselesidir. Bütün bu işler paraya dayan
maktadır. Onun içindir ki, işlerimizi bir sıraya
koymak mecburiyetindeyiz. Nitekim şimdiye
kadar münakale şebekesinin belkemiğini teşkil
edecek olan şimendiferlerimizi ele aldık ve
Cumhuriyet hükümetleri 25 yıl içinde demiryol-
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larımıza 657 milyon lira harcadılar. Birkaç yıl
dan beri şoseleri de ele almış bulunuyoruz.
Yol dâvasının memleket ölçüsündeki ehem
miyetini takdir etmiş olan Büyük Meclis son
yıllarda gittikçe artan ödenekler tahsis etmekle
bu dâvaya olan ilgisini fiilen belirtmiştir. 1947
senesinde yollar ödeneği 12 milyon lira iken, bu
miktar 1948 yılında 24 milyon liraya, 1949
yılında 40 milyon liraya ve bu yıl takdim ettimiz bütçede de 50 milyon lira çıkarmış bulunu
yoruz.
Ayrıca % 15 leri de ilâve ettiğimiz takdirde
Devlet yollarına tahsis ettiğimiz para yekûnu
55 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bunun dı
şında Doğu kalkınma programı içinde mütalâa
edilen yollara ayrılan beş milyon lira ile bu
özel idarelere köy ve il yolları için yapılması
teklif edilen yedi milyon lira yardım da nazarı
itibara alınırsa 1950 yılında yol çalışmalarımız
için ayırdığımız para yekûnu 67 milyon liraya
baliğ olur. Bu az bir para değildir. Bizim
bu tasarı ile bu idareye tahsis ettiğimiz varida
tın yekûnu daha bugünden 5p milyon lirayı bul
maktadır. Bu gelir inkişafa müsait olan bir ge
lirdir Her sene gelişecektir ve bizim yol şebe
kemizin yeni istek ve ihtiyaçlarını da karşılıyacaktır. Nitekim diğer memleketler de bu şe
kilde muvaffak olmuşlardır. Yol işi artık kaz
ma kürekle halledilecek bir iş değildir. Yolları
mızı süratle ve ucuz yapabilmek için makinalaşmak mecburiyetindeyiz. Biz yol programımızı
kısa bir zamanda tahakkuk ettirmek için Marshall Plânından faydalandık ve bunun için 18,5
milyon dolarlık bir talepte bulunduk. Daha
evvelce askerî yardımdan yollar için 5 milyon
dolar almıştık. 18,5 milyon doların ilk partisini
teşkil eden 5 milyon dolar 1948 - 1949 yılında
M'arshall idaresinden tahsis edilmiş ve satın alı
nan makin al arın büyük bir kısmı memleketimi-,
ze gelmiştir. Ayrıca 1949 - 1950 yılında da ye
niden 9 251 000 dolar tahsis edilmiştir. Bunlarlar makina siparişlerine ait hazırlıklarımız bit
mek üzeredir. Bu makinalarm da mühim bir
kısmı. önümüzdeki inşaat mevsiminden evvel
memleketimize gelmiş olacaktır. Görülüyor ki,
arkadaşlarım, yol işinde makinalaşmak yo
lundayız. Gelecek sene geri kalan 4 milyon do
ları aldıktan sonra memleketimize 23,5 milyon
dolarlık makina gelmiş olacaktır. Bu makinalarla yollarımızı dayanıklı, ucuz ve çabuk bir
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şekilde bitireceğiz, yeni bir arkadaşım bu
yolların askerî maksatlarla yapıldığını ifa
de ettiler. Bu arkadaş Bütçe Komisyonunda
da konuşmuşlardı, fakat benim cevaplarımı
dinlemeden çıkıp gittiler. Burada tekrar mevzuubahis ettikleri için Yüksek Meclise arzedeyim ki, yollarımız sade askerî maksatlarla
geçidi sağlamak için, yapılmış değildir. Bu yol
lar içinde askerî maksatlarla yapılmış olanlar da
vardır. Bu program memleketin asgari yol ih
tiyacını karşılamak üzere tanzim edilmiştir.
Ayrıca stabilize yollar üzerinde de durulmuş
tur. Bizim gibi malî imkânları ve yollarını bir
ân evvel yapmak mecburiyetinde olan memle
ketler bu yola gitmişlerdir, biz de aynı yolda
gitmekteyiz. Stablize yol, şimdiye kadar bizim
memleketimizdeki tatbik edilmekte olduğu gibi
gelişi güzel çakılı ve kumu yola serpmek demek
değildir. Stablize yoldan beklenen çabukluk,
ucuzluk ve dayanıklılığın temini için, laboratu
ar tecrübelerine dayanması ve makinelerle ya
pılması lâzımdır. Biz onu yapmaktayız. Gegeçen sene yapılmış olan ve Adana'da bulunan
stablize yol üzerinden bir kaç gün evvel vali ile
birlikte 110 ilâ 120 kilometre üzerinden geçti.
Stablize yol, bize ıslah, tevsi ve bakımda da
kolaylık temin
etmektedir. Makadam şoseyi
tamir etmek için şoseyi yeni baştan sökmek ve
yapmak lâzımdır. Halbuki stablize yolda bu
müşkülât yok, kolaylıkla yolları ısıah ve tamir
etmek mümkündür. Binaenaleyh, arkadaşımın
ifade ettiği gibi bu yollar alelacele ve birta
kım maksatlarla yapılmış yollar değildir. Sta
bilize sistem, bugün kabul ettiğimiz sistemdir
ve buna devam edeceğiz. Bu sayede yollarımızı
daha çabuk, daha dayanıklı ve daha ucuz yap
mak imkânını bulacağız.
Bütçe dolayısiyle yol yapımı ve bakımı hak
kında etraflı maruzatta bulunacağım, rakam
lar vereceğim. Yol işimiz, hakikaten muvaffak
olmuş bir iştir. Yol dâvamız, hal yoluna gir
miştir. En çok muvaffak olduğumuz bir işte
muhalefete mensup arkadaşlarımız bizi tenkit
etmektedirler.
Yol işi iyi gitmiyor. Hayır arkadaşlar, yol
işimiz iyi gitmektedir. Şimdiye kadar demiryo
lu dâvasını halleden Cumhuriyet Hükümetleri
yol dâvasını da kısa bir zamanda halledecektir.
Bâzı arkadaşlar bilhassa köy yolları üzerinde j
durdular, Köy yollarının, il yollarının bu ka- !
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nunla bir alâkası yoktur. Bu kanun teşkilât
kanunudur, ne bir mükellefiyet kanunudur, ne
bir yol vergisi kanunudur. Biz köylüye yeni
bir yük tahmil etmiyoruz. Maatteessüf arkada
şımız yine burada bir politika tatktiği yaptılar.
köylünün namı hesabına konuştular., köylünün
sefaletinden bahsettiler. Ama, köylü esas mükelle
fiyetini seve seve yapmaktadır. Size bir misalini
vereyim; Kayseri de köylü, gayretli bir vali bul
muş seve seve işlerini başarmıştır. Amerikalı
yol uzmanı Hilts gidip bu yolları gördü ve tak
dir etti. Köylünün bir şikâyeti yoktur. Şikâ
yeti olan köylünün fuzuli avukatlığını üzerine
alanlardır. (Soldan, bravo sesleri).
Biz il ve köy yollarını ihmal etmiş değiliz, ilk
hedefimiz Devlet yollarının temelini teşkil ede
cek olan 23 bin Km. yi yapmaktır, fakat prog
ram ilerledikçe ikinci plânda mütalâa edilen köy
ve il yollarını da ele almak lüzum ve zarureti
hâsıl oldu. Nitekim bu sene Hükümet özel ida
relere, il ve köy yolları için bir yardım yapmayı
kabul etti ve bildiğiniz gibi bütçeye de yedi mil
yon liralık bir ödenek koydu. Bu ödenek, illerin
ve halkın çalışmalarını desteklemek maksadiyle
illerin ihtiyaçlarını ve hususiyetlerini göz önün
de tutarak Bakanlar Kurulu karariyle tevzi edi
lecektir. Esasen il yolları üçer yıllık programlara
bağlanmıştır, ve bu programlar Bakanlığımızca
tasdik edilmektedir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bra
vo. (Sağdan gülüşmeler)
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — Alayın yeri burası değildir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Rica
ederim, siz konuşmanıza devam ediniz. Siz avu
katlıktan bahsettiniz, dinledik. Siz de bir millet
vekilisiniz.
BAŞKAN —
yiniz.

Rica ederim, müdahale etme

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — Binaenaleyh bütçeye konu
lan paralar gelişi güzel sarfedilecek değildir. Köy
yollarını da, tıpkı il yolları gibi, bir programa
bağlamaktayız.
KEMAL ZEYTINOĞLU (Eskişehir)
Programa bağlamadan tahsisat olur mu?. Evve
lâ program, sonra tahsisat.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — Esasen bizim elimizde il yol-
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larınm programları vardır. Bu hususta ayrıca bir
yardım yapacağımızı illere tebliğ ettik ve il ge
nel meclislerinin çalışmaları devam ettiğinden
illerine ait köy yollarının programlarını gön
dermelerini istedik. Bütün illerden alacağımız
malûmata göre bu ödenekleri tevzi edeceğiz.
Her memlekette köy yolları mahalline bırakıl
mıştır; her memlekette il yolları illere bırakıl
mıştır. Devletin bütün yolları üzerine almasına,
hele bugünkü şartlar altında, imkân yoktur.
Programlarımızı tahakkuk ettirdikten sonradır
ki, bu yollardan bir kısmını Devlet yolları arası
na almayı düşünebiliriz. Bütün bu işler büyük
paraya ihtiyaç gösteren işlerdir, birkaç yılda
halletmeye imkân yoktur. Elimizde böyle bir fi
lisini olmadığı gibi kendilerinin de elinde böyle bir
tılısım yoktur. Binaenaleyh işi programa bağlamış
bulunuyoruz, malî imkânlarımız nispetinde hal
ledeceğiz.
Emin Sazak arkadaşım yabancı uzman kullan
dığımızdan dolayı âdeta telehhüf etti. Yani bizim
yabancı uzman kullanmamızı bir kabahat olarak
ifade ettiler. O şekilde konuştular ki, sanki bü
tün işler yabancı uzmanlar tarafndan idare edil
mektedir. Hakikat böyle değildir. Nihayet bu ya
bancı uzmanları biz müşavir olarak kullanmakta
yız Ve kendilerinin bilgilerinden, tecrübelerin
den faydalanmaktayız ve buna da ihtiyacımız
vardır.
Yol dâvasının tahakkuku uğrunda, hakikaten
Amerika Hükümeti bize âzami şekilde yardım et
miştir ve etmektedir. En kıymetli elemanlarını
bize göndermiştir. Burada huzurunuzda teşekkür
etmeyi şahsım için bir vazife telâkki ederim.
(Bravo sesleri)
Türk mühendisleri bir kenara çekilmiş, ken
disini kaybetmiş bir halde olduğunu söylediler.
Böyle birşey asla varit değildir. Bilâkis Türk
mühendisleri, yabancı uzmanlarla iş birliği yap
mak suretiyle yol dâvası uğrunda feragatle ça
lışmaktadırlar. Kendilerini yüksek huzurunuzda
övmeyi yine bir vazife bilirim ve kendilerine te
şekkür ederim. (Soldan bravo sesleri)
Ordudan istifade edilemez mi, niçin istifade
etmiyoruz ?
Modern yol tekniğinde artık makineli vası
talara ihtiyaç vardır, bu itibarla kullanılacak •
amele ve işçinin 'kemiyetinden ziyade keyfiyeti
mevzuubahistir. Kazma kürekle yol yapmıya
'kalkışacak olursak çok zor olur. Biz 230 kilö-
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metrelik Konya yoluna fiilen 15 Mayısta başla
dık ve Kasım sonunda bitirdik. Eğer bunu ame
le ile, kazma, kürekle yapmıya kalkışacak olsa
idik yıllarca çalışmamız icabederdi.
'Öz'ço'ban Yol Vergisi ne olacak, kalkacak mı
dediler. Ortadaki kanun bir mükellefiyet kanu
nu değildir, teşkilât kanunudur, yol vergisi
kanunu değildir, biz mevzuatta hiçlbir değişik
lik yapmamaktayız. Benim Maliye Bakanı bu
lunduğum zaman 'bir yol vergisi tasarısı getir
miştik. Fakat, bilâhara bu tasarı, yeniden bâzı
tetkikler yapılmak üzere geri alındı. Bu tetkik
lerimiz henüz neticelenmemiştir. İlerde yeni bir
yol vergisi kanunu getirmek tasavvurundayız.
Tasarıya taallûk eden mütalâaları raportör
arkadaşım cevaplandırdığı için ben tekrar e'tmiyeceğim. Bir kısım mütalâalar da maddelere
taallûk etmektedir. Sırası gelince cevap arzedeceğim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bir
sual efendim.
BAŞKAN — (Bayındırlık Bakanına) Beya
natınızı bitirdiniz mi1?
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) — Evet.
BAŞKAN — (Ahmet Tahtakılıç'a) Buyu
run.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Te
şekkür ederim.
Efendim, yapılan program 1948 - 1949 da
tamamen tatbik edilmiş midir1?
İkincisi; bugün tekrar 1950 programına baş
larken, 1949 da yapılan işlerden dolayı idare
borçlu vaziyette midir"? Bu iki noktayı öğren
mek istiyorum.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ben d©
bir şey soracağım.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, zihni beşer
ikisini birden ihataya kâfi midir? (Gülüşme
ler).
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — 1948 senesinde yol progra
mı için bütçeye konulan yol ödeneği 15 milyon
dur, yıl içinde 9 milyonluk bir aktarma yaptık.
Biz esaslı olarak yol programım tatbika 1949
başında başlamış bulunuyoruz. Ve 1949 yılında
yaptığımız işlerden dolayı borçlanmış değiliz.
Program ileri mi, geri mi? Arzettim, dokuz
yılda biz yeni standartlara göre bu yolları as-
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falt olarak yapacak değiliz, biz bu yolları her
mevsimde geçit verecek şekilde yapacağız. Bu
yollar iktisadi hareketlere muvazi olarak arta
cak olan yol nakliyat hacmini karşılıyacak şe
kilde merhaleli inşaat sistemini tatbik edeceğiz.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mü
saade eder misiniz? Tavazzuh etmedi.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — Sözümü henüz bitirmedim.
Binaenaleyh 9 yıl içinde 23 000 kilometrelik
yolda tamamiyle geçidi sağlıyacağız. Mevcut
olmıyan parçaları tamamlıyacağız. Mevcut olan
yolları yer yer ıslah edeceğiz.
Şimdi porgramda ilerde miyiz, geride miyiz?
sualine cevap vereceğim; biz 1949 yılı sonuna
kadar hiç mevcut olmıyan hiç geçit vermiyen
867 kilometrelik yol ihale ettik. Bunun için '21
milyon lira harcanmaktadır. Ayrıca Şubat ayı
sonuna kadar da 4 713 000 lira tutarında 198
kilometre yol ihale edeceğiz, ikisinin yekûnu
1065 Km. dir.
1950 yılı programımıza göre yine 21 milyon
743 bin lira tutarında 671 kilometre yol ihale
edeceğiz; hepsinin yekûnu 1736 kilometredir.
Yani programın ilk iki yılında yeniden ihale su
retiyle yapacağımız yollar için 47 milyon lira
para sarfedeceğiz.
Bundan başka askerî yardımdan aldığımız
ve Marshall Yardımından aldığımız ve alacağı
mız makinelerle 1949 yılında 747 kilometre tu
lünde esaslı onarım, 291 kilometre tulünde esas
lı ıslah işleri yapılmıştır. Bu işlere 16 milyon li
ra para harcanmıştır.
Yine 1950 yılında 700 kilometre uzunluğun
da emanet suretiyle esaslı onarım ve ıslah işi
yapacağız. Bizim mevcut olan 23 bin kilometre
yolun geçit vermiyen kısmı on bin kilometre
dir. Bu arzettiğim rakamlar yol programımızın
daha ilk tatbikat yıllarında hedeflerinin ileri
sine ulaşmış olduğunu açıkça gösterir.
Biz her sene muayyen bir kısmını ele alarak
bu 23 bin kilometreyi tamamlamak yerine en
uzun tulda yolu her an geçide açık tutmak maksadiyle yol çalışmalarımızı daha geniş bir saha
ya teşmil ederek daha geniş bir halk tabakası
nın yol ihtiyaemı karşılamayı hedef tutmakta
yız. Hedefimiz budur. Parça parça yolu alıp
bu yolu en ileri standartta yapmak yerine daha
uzun tulde yolu alıp geçide sağlamayı daha uy-
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gun bulmaktayız. Ben rakam arzetmek isteme
miştim.
SUPHİ BATUR (Sinob) — Rakamlarda fark
var.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) — Hiçbir fark yoktur. Rakamlar
gayet sarihtir.
Bakım işine gelince; bakım işlerinde evvel
ce tesbit edilmiş olan programlardan daha ileri
gidilmiştir. Bunu arzedeyim: Bizim Devlet yol
larının uzunluğu 23 000 kilometredir. 1946 yı
lında 5065 kilometre uzunluğunda bir yol şebe
kesi bakıma alınmışken, 1947 yılında 10849 1948
de 12 590, 1949 da 15 424 kilometre yol bakıma
alınmıştır. 1950 yılında 18 503 kilometre yol
bakıma alınmış olacaktır.
Görüyorsunuz ki, bakımda da evvelce tes
bit edilmiş olan programlardan daha ileri gidil
miştir. Bilhassa bakımda çok iyi neticeler almış
bulunuyoruz. Yollarımızda seyahat eden arka
daşlar bunu pekâlâ görmektedirler.
Bakım işleri arasında ayrıca elimizdeki ma
kinelerle yer yer ıslah ameliyeleri yapmaktayız.
Bu suretle üzerinde çalıştığımız yolların uzun
luğu 11 000 kilometredir. Binaenaleyh progra
mımızın tatbikında geri durumda değiliz, bilâ
kis ileri durumda bulunuyoruz. Bunu arzettiğim
rakamlar açıkça göstermektedir.
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) —
Standardın düşürülmesine ne diyeceksiniz?..
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — Burada standardın düşürül
mesi neyi ifade ediyor, gaye her mevsimde, her
türlü vasıtalara geçidi sağlamaktır. Maksat bu
dur. Biz mümkün olduğu kadar her tarafın yol
dan faydalanmasını istiyoruz. Tuttuğumuz yol
da budur. Matlup olan yollarda geçidi sağla
maktır.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mü
saade buyurun reis bey, bir sualim vardır.
BAŞKAN — Sizden evvel Çınar 'in suali var
dır.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — Arkadaşlarımın her sualine
ayrı ayrı cevap vereceğim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mü
saade ederseniz söyliyeyim. Hükümet tarafın
dan ele alınmış bir program var. Bu programa
göre bir yol tesbit edilmiş ve bu yolun evsafı,
neler yapılacağı tadat edilmiştir. Bu uzun beya-
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natmız; bugün 2 Şubat 1950... (Bir Şubat ses
leri) .
BAŞKAN — İnşallah yarın.
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 1
Şubat 1950 yılında, Bakanın lehine bir gün mü
samaha ettim. Bugünkü tarihte ilân edilen Hü
kümet programıdır. Evsafı üzerinde tetkikat
yapılmış ve ileri gidilmiştir telâkki edeyim mi
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) — Ediniz, bu hususta müsterih
olunuz.
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Ahmet Ali Çınar.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Yollarda
kaç mütehassıs çalışmaktadır, bunların maaş
ları nereden verilmektedir ve her sene mütehas
sıslara verilen maaş miktarı ne kadardır?
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (Devamla) — Amerika'lı uzmanların sa
yısı, hatırımda kaldığına göre 32 dir. Bunla
rın maaşları Marşal Plânından ve hibe suretiyle
Ödenmektedir.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Teşekkür
ederim.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Devletyolları hakkındaki sarih izahlarından do
layı teşekkür ederiz. Şimdi aynı tasarıda işleri
geçtiği için, sadet haricinde ve avukatlık telâk
ki etmezseniz iki sualim vardır.
BAŞKAN — Sadet haricinde olup olmadığı
nı takdir bana aittir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bendeniz
de zatı âlinizden soruyorum.
BAŞKAN — Buyurun..
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Efen
dim, Devletin köy ve il yolları hakkında bir
plânı var mıdır!
Varsa bu programı kaç yılda tahakkuk et
tirebilecektir?
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) — Bir köy yolları programımız
yoktur. İl yolları 3 er senelik programlara
bağlanmaktadır, özel idarelerin malî durum
ları bunları kısa zamanda ikmale müsait değil
dir. Yüksek Meclis komisyonlarında görüşül
mekte olan özel İdareler Kanunu kabul edi
lirse ozaman işlerini daha kolaylıkla yapmak
imkânına sahip olacaklardır.
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ye
terlik önergesi var, okutacağım.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Son
söz milletvekilinindir. Söz istiyorum.
BAŞKAN — Doğru, bakandan sonra söz,
milletvekilinindir. Yeterlik teklifi vardır, on
dan evvel bir milletvekiline söz vereceğim. Söz
Ahmed Veziroğlu'nundur.
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar)
— Vaz geçtim.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Usul
hakkında söz istiyorum; Bakandan sonra söz hak
kı -milletvekilinin olduğuna göre Hükümet beya
natına karşı bir milletvekilinin aykırı söz söyle
mesi keyfiyetine taallûk eder. Bir arkadaşın sö
zünden vazgeçmesi, başkasına söz verilemez mâ
nasına gelmez. Onun için söz veriniz konuşa
lım.
BAŞKAN — Yeterlik önergesinin de bir mâ
nası vardır. Yeterlik, konuşulmuş mevzuların
tekraı konuşulup müzakerenin artık uzatılması
nın lüzumsuzluğu demektir.
AHMET TAHTAKLIÇ (Kütahya) — Ba
kandan sonra bir milletvekilinin konuşması kai
desini bozamazsınız. Bu Anayasa hükmüdür.
BAŞKAN — Anayasa malûm ve ona daim»
hürmetkarız. Burada müzakereyi sükûnetle ida
re etmekle de mükellefiz.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Söz
istediğimin zapta geçirilmesini rica ederim.
BAŞKAN — Sözleriniz zapta geçmiştir. Şim
di yeterlik önergesini okutuyorum.
(Yeterlik önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi bir önerge daha var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim veçhile tasarının yeniden incelen
mek ve köy yollarının yapılmasının illere veril
mek üzere Komisyona geri çevrilmesini arz ve
teklif ederim.
Afyon Karahisar Milletvekili
Ahmed Veziroğlu
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... önerge reddolunmuştur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
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4. — Federal Almanya Cumhuriyeti bandıralı
gemilerin Türk limanlarında ve Türkiye Cumhu
riyeti bandıralı gemilerin Federal Almanya Cum
huriyeti limanlarında
<En ziyade
müsaadeye
mazhar millet» muamelesi görecekleri hususunda
teati olunan mektupların onanması
hakkında
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
raporu
(i/658) [1]
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yeti Bandıralı gemilerin Türk limanlarında ve
Türkiye Cumhuriyeti Bandıralı gemilerin Fede
ral Almanya Cumhuriyeti limanlarında «En zi
yade müsaadeye mazhar millet muamelesi» göre
cekleri hususunda Frankfurt Başkonsolosu Or
han Tahsin Günden ile Almanya'daki Müttefik
ler Yüksek Komisyonu temsilcisi arasında 14 Ka
sım 1949 tarihinde Frankfurt'ta
teati olunan
mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır.

BAŞKAN — Yalnız müsaade buyurursanız,
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
bu tasarının görüşülmesini burada bırakacağız.
yoktur.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Yalnız münakaşayı mucip olmıyacak mahiyette
Madde
kabul
edilmiştir.
olan bir tasarı vardır, takdimen müzakeresini ;
i

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

rica edeceğim.
Muvafakat buyuruluyor mu? (Muvafık ses
leri). Müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Muvafakat buyurulmuştur.
Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

Federal Alman Cumhuriyeti Bandıralı gemile
rin Türk limanlarında ve Türkiye Cumhuriyeti
Bandıralı gemilerin Federal Alman Cumhuriyeti
limanlarında «En ziyade müsaadeye mazhar
millet muamelesi» görecekleri hususunda teati
olunan mektupların onanması hakkında Kanun

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen^
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir.
Vakit gecikmiştir, önümüzdeki Cuma günü
saat 15 te toplanılmak üzere Oturumu kapatıyo
rum.

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler...
yenler... Madde kabul edilmiştir.

Etmi

Kapanma saati : 19,82

MADDE 1. — Federal Alman'ya Cumhuri\>9<i

3. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın,
Hayriye Köyünün tekrar Yeşilova İlcesine bağ
lanması için ne düşünüldüğüne dair sorusuna İç
işleri Bakam Emin Erişirgil'in
yazılı cevabı
(6/424)
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim.
Bir yıl önce Denizli'ye bağlanan Hayriye
Köyü, Burdur'un Yeşilova İlcesine bağlı bulu
nuyordu. Bu köy Yeşilova'ya 20 kilometre, De
nizli'ye ise 70 kilometredir. Bu köy halkı, ufak
bir şahitlik için bile 70 kilometre
katetmeye

Burdur Milletvekili
Ahmet Ali Çınar
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
2 . 1 . 1950 gün, 6 /424/6134/4170 sayılı ya
zılarınıza karşılıktır:

[1] 153 sayılı basma yaz% tutanağın sonundadır.

mecbur olmaktadır. Bu bağlanmanın mücerret
köylünün arzusuna binaen yapıldığı ifade edi
liyor. Halbuki, köylü Bakanlığa, Yeşilova'ya
bağlanmak üzere yeniden müracaat etmiştir. Bu
hale göre bu köy hakkında ne düşünülmektedir.
Saygılarımla.
31 . XII . 1949

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar arka
daşımızın Denizli İline bağlı Hayriye Köyü hak
kındaki yazılı sorusuna verdiğimiz cevap ilişik
te sunulmuştur. Saygılarımla arzederim.
İçişleri Bakanı
Emin Erişirgil
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Ankara, 28 . i . 1950
Bordur İli Yeşilova İlcesine bağlı Hayriye I
Köyü, Denizli Valiliğine yaptığı mütaaddit mü
T. B. M. M.Başkanlığma
racaatlarda ; Yeşilova İlce olmadan evvel köy
24 . I . 1950 gün ve 6/437-6256/4279 sayılı
lerinin Denizli'ye bağlı bulunduğunu ve Yeşil
Y. 0.
ova ile coğrafi ve iktisadi bakımdan hiçbir il
Kastamonu Miletvekili Muzaffer Akalın'in
gileri bulunmadığını bilhassa kış mevsimlerinde
Azdavay kömürleri hakkında yazılı soruşuna
irtibatta büyük müşkülâta mâruz kaldıklarını
verilmesi gereken cevabın ilişikte sunulduğunu
buna karşılık köylerine 17 kilometre mesafede
saygı ilo arzederim.
bulunan Çardak İstasyonu vasıtasiyle
Denizli
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
îli ile kolaylıkla irtibat sağladıklarını ileri sü
Vedad Dicleli
rerek buraya bağlanmalarını^ istemişlerdir.
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm
Denizli Valiliği İdare Heyeti ve Genel Mec
lisi bu isteği yerinde görmüş, Burdur İdare He
yazılı soru önergesi ve cevabı:
yeti de mahallinde yaptırdığı incelemeye daya
Soru — Azdavay kömürlerinin Etibank eliy
narak bu köyün Denizli'ye bağlanmasını muva
le Devlet İşletmesi haline getirilmesi maksa
fık mütalâa etmiş ise de daimî komisyon, baş
diyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca yapıl
kan valinin muhalefetine rağmen köyün Burması gerekli muamele ve tetkiklerin tamamlan
durda kalmasını uygun görmüştür.
mış olup olmadığının, tamamlanmamış ise şim
Bakanlıkça yapılan incelemede; coğrafi şart
diye kadar ne yapılmış ve daha ne gibi muame
lar ve iktisadi münasebetlerle irtibattaki kolay
lelerin yapılması gerekmekte bulunmuş olduğu
lık ve Çardak'da bir ilce kurulması işinin de
nun adı geçen Bakanlık tarafından yazılı ola
programa alınmış olması sebepleriyle adı geçen
rak cevaplandırılmasına yüksek delâletlerini
köyün civarındaki Söğüt Köyü ile birlikte De
arz ve rica ederim.
nizli'ye bağlanması uygun görülerek 27 . V .
Cevap —• 1. Azdavay İlçesinde Kıraç mev
1948 gün ve 21772 sayılı karar ile bu koy De
kiindeki taşkömürü için Etibak'a işletme imti
nizliye bağlanmıştır.
yazı verilmesi muamelesinin ilk safhası, M. T. A.
Bugün için bu bağlılığı değiştirecek yeni bir
Enstitüsünce burada gereken tetkikler yapılarak
sebep mevcut bulunmamaktadır.
Bakanlığa kanunen lüzumlu belgelerin tevdii
Saygı ile arzederim.
işidir. Bu muamele, 12 . T . 1950 tarihinde taİçişleri Bakanı I mamlanmıştır.
Emin Erişirgil
II - Bunun üzerine:
4. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer Aka) Bahsi geçen mahalde 380 hektarlık sa
ahn'ın, Azdavay kömürlerinin
Etibank eliyle
hadaki kömür suhurunun mekşufen Bakanlık
Devlet İşletmesi haline ne vakit getirileceğine
kayıtlarına geçirilmesi;
dair olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı
b) 60 yıl süre ile işletme imtiyazının, 4268
Vedat Dicleli'nin yazılı cevabı (6/437)
sayılı Kanunun altıncı maddesi gereğince, Eti
23.. I . 1950
Yüksek Başkanlığa
Azdavay Kömürlerinin Etibank eliyle Dev
let işletmesi haline getirilmesi maksadiyle Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca yapılması gerekli
muamele ve tetkiklerin tamamlanmış olup ol
madığının, tamamlanmamış ise şimdiye kadar
ne yapılmış ve daha ne gibi muamelelerin ya
pılması gerekmekte bulunmuş olduğunun adı
geçen Bakanlık tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına yüksek delâletinizi arz ve rica
ederim.
Kastamonu Milletvekili
Muzaffer Akalın

bank uhdesine ihalesi için icabeden kanuni mu
amelelerin yürütülmesi;
20 . I 1950 tarihinde Bakanlıkça karar al
tına alınmıştır.
III - Bundan sonraki safha, bu husustaki
mevzuatın gerektirdiği çeşitli idari muamelelere
mütaallik olup bu muameleler ifa edilmektedir.
Muayyen müddetlerle ilân, itiraz varsa tetkiki
gibi nihai formaliteler tamamlanınca dosyası
Damştayca görüldükten sonra Bakanlar Kuru
lunca ihaie kararının alınması zımnında Başba
kanlığa sevkolunacaktır.
I
26 . I . 1950
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Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 5020 sayıl Kanuna ek Kanun teklifinin reddine dair olan önergeye ve
rilen oyların sonucu
(Önerge kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
465
Oy verenler
281
Kabul edenler
162
Reddedenler
103
Çekinserler
16'
Oya katılmıyanlar
177
Açık Milletvekillikleri
7

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Hasan Dinçer
Kemal özçoban
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Meforure Aksoley
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Dr. Ahmet HâmitSelgil
AYDIN
Neşet Akkor
BALIKESİR
Eminittin Çeliköz
BİLECİK
Reşit Bozüyük
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS^
Ziya Geboloğlu
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Lûtfi Gören
Celâl Sait Siren
îhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut

BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
İhsan Karasioğlu
Nurettin Ünen
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Ereni
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Necdet Yücer
DENİZLİ
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğullan
Fethi Erimçağ
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Ziya Ağca
ERZURUM
Salim Altuğ

Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Şakir İbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
GİRESUN
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Tahsin Tüzün
HATAY
Suphi Bedir IHuç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Dr. Ali Menteşeoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
>H Rıza Arı
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demircili
Osman Nuri Koni
Orgl. Cemil C. Toydemir
İZMİR
Esat Çınar
Sait Odyak
Ekrem Oran
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KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptağan
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
KIRŞEHİR
Sahir Kurutluoğlu
' KOCAELİ
Fuad Balkan
Ali Dikmen
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Sedad Çumrah
Rasim Erei
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Dr. Aziz Perkün
Terfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
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KÜTAHYA
Hakkı Gedik
MALATYA
Esat Doğan
Atıf Esenbel
Mefhmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
MANİSA
Yunus M. Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunka!
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
MARAŞ
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yay cı oğlu
MARDİN
Mehmet Kâmil Bora a
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kalav

1,2 .1960

SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
SİİRD
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Suphi Batur
SİVAS
Kâmil Kitapçı
Gl. Fikri Tirkcş
TEKİRDAĞ
Ekrem Pekel
TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa özden
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Zekiye Dranaz

Yusuf Mardin
MUĞLA
Asım Gürsu
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
F«rİt Eetr
İbrahim Refik Soyer
Hüseyin Ulıısoy
ORDU
Amiral H. Gökdalay
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Mehmed Ali Yörüker
[önerg ey t

AFYON KARAHİSAR
Hazim Bozca
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
İbrahim Rauf Ayaşlı
Avııi Refik Bekman
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Mümtaz ökmen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. Mazfhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoglu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. İzzeddin Çalıklar
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Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakcıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URPA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
VAN
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Sabri Koçer
Orhan Seyfi Orhon

reddedenler]

Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BOLU
Hasan Cemil Çambel
BURSA
Ahmed Münir Erhan
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
ÇANKIRI
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Atıf Tüzlin
ÇORUM
Hasene İlgaz
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Fahri Kar akaya
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcaotı
Sabit Sağıroğlu

ESKİŞEHİR
Emin Sazak
GAZİANTEB
Cemil Alevli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
İsmail Sabuncu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şükrü Sökmensüer
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Kemal Turan
İSTANBUL
Ekrem Amaç
Atıf ödül
İZMİR
Hasan Âli Yücel
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KASTAMONU
Tahsin Coşkan
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Sai* Azmi Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Zühtü Akm
Şevket ödül
Dr. Fuad Unıay
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Amiral Şükür Okan
KONYA
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin F. I l'aıdar
Hulki Karagülle
KÜTAHYA
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
Dr. Cafer özelçi
Osman Taner
Abdülkadir Tafangil

1.2 . 1950
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MARAŞ
Rıza Çuhadar
MARDÎN
Rıza Erten
MUĞLA
A'bidin Çakır
NİĞDE
Halid Mengi
Vehbi Sandal
Şükrü Süer
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun

RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Ali Zırh
SAMSUN
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
SİİRD
Ali Rıza Esen

I
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SİVAS
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Reşit önder

SlNOB
Lûtfi Aksoy

TRABZON
Sırrı Day
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sıla»
VAN
İbrahim Arvas
YOZGAD
Ziya Arkant
Kâmil Erh«k
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel

[Çekinserler]
BURSA
Aziz Duru
Muhlis Erkmen
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin

ESKİŞEHİR
Kemal Zeytinoğlu

Ömer Taşçıoğlu
KOCAELİ
Nihat Erim

İZMİR
Şevket Adalan
Münir Birsel

MARDİN
Dr. Aziz Uras

KAYSERİ
Reşid özsoy

MUŞ
Halid Onaran

[Oya
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar"
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Halid Bayrak (î. Ü.)
AMASYA ,
Ahmet Eymir
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi (I.)
İhsan Ezğü
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Fakihe öymen
ANTALYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan
Nurullah Esat Sümer

(t)
AYDIN
Dr. Sabri Akın

ORDU
Hamdi Şarlan
RİZE
Fuad Sirmtn
SİİRT
Sabri Çeliktuğ

hatümıyanlar]

Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen (I.)
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Hacim Çarıklı
Süreyya örgeevren
Orgl. Kâzım Özalp
Fahrettin Tiritoğlu

Mustafa Fehmi Gerçeker

(t)

Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek (1.)
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rıfat Dolunay (1.)
ÇORUH
Asım
Us
BİLECİK
ÇORUM
Memduh Şevket Esendal
Dr. Mustafa Cantekin
Dr. Muhlis Suner
(t)
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu (Ba Münir Çağıl (1.)
kan)
İsmet Eker
BİTLİS
Suheyp Karafakıoğlu
Muhtar Ertan
(t)
DENİZLİ
BOLU
Reşad
Aydınlı
Hıfzırrahman R. öymen
Dr.
Hamdi
Berkman
Cemil Özçağlar
Dr.
Behçet
Uz
BURSA
DİYARBAKIR
Zehra Budunç
Fazıl Ahmed Aykâç
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Osman Ocak (1.)
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Mesut Çankaya (1.)
Nafiz Dumlu (t.)
Şükrü l£oçak
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Haean Polatkan
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemü Said Bark»
(Bakan)
Dr. Muzaffer Canbelat
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SÎİRD
E
tem
İzzet
Bentee
d.)
Sabri
Çeliktuğ
Sedat Dikm«n
SİNOB
Sami Gülcüoğlu
Cevdet
Kerim
încedayı
<î.)
Atıf İnan
(Başkan
V.)
Mustafa
Naim
Karaköylü
Rahmi Köken (î.)
Enver Kök
Haydar Rüştü Öktem
(t)
Yusuf
K. Tengirşenk
Dr. Kânıran ö r s
Şefik Tugay
(1.)
Şükrü Saraçoğlu (Baş Mahmud Nedim Za'bcı
SİVAS
kan)
MANİSA
Mitat Şükrü Bleda
KARS
Kâmil Coşkunoğlu
Şemsettin Günaltay
Akif Eyidoğan
İsmail Ertem
JH.iV.Xxm. X
Şerafettin Karacan
Şevket Raşit Hatipoğlu (Başbakan)
Abdülgani Türkmen
Muttalip öker (1. Ü.)
KASTAMONU
Dr. Lûtfi Kırdar
Necmettin Sadak (Ba
Muzaffer Akalın
(î.)
Faik Kurdoğlu
kan)
Cemil Atay
ÎÇEL
Hilmi öztarhan
Reşat .Şemsettin Sirer
Hamdi Çelen
Feyzullah Uslu
Salih înânkur
(Bakan)
Dr. Fahri Ecevit
MARAŞ
Refik Koraltan
İsmail
Mehmed Uğur
KAYSERİ
Dr. Kemali Bayizit
Dr. Aziz Koksal
Abidin
Yurdakul
Faik Seler
(Bakan)
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
Reşit Turgut
MARDİN
Dr. Adnan Adıvar
Fayık öztrak ( t )
Hayrullah Ürkün
İrfan Ferid Alpaya
(î.)
TOKAD
KIRŞEHİR
(t)
Enis Akaygen
Mustafa
Lâtifoğlu
İsmail H. Baltacıoğlu
MUĞLA
Cihad Baban
Nazım
Poroy
KOCAELİ
Necati Erdem
Celâl Bayar
Refik Ahmet Seveagil
İsmail
Rüştü
Aksal Nuri özsan
Gl. Refet Bele
TRABZON
(Bakan)
NİĞDE
Mareşal Fevzi Çakmak Cenap Aksu
Daniş
Eyiboğlu (1.)
Rifat Gürsoy
Hasan
Saka
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
ORDU
Dr. Nikola Fakaçelli
URFA
kan)
Hamdi Yalman
Mekki Hikmet Gelenbeğ Sedad Pek
Hasan Oral
RİZE
Fuad Köprülü
KONYA
Hasan Cavid Belûl (1.) Esat Tekeli
Dr. Mim Kemal öke
Suut Kemal Yetkin
Dr. Hulusi Alataş
SAMSUN
Recep Peker (î.)
VAN
Dr. Sadi Irmak
Hüseyin Berk
Ahmet Kemal Silivrilî Naim Hazim Onat
Muzaffer
Koçak
Naşit Fırat
YOZGAD
d.)
Ali Rıza Türel
Ömer Karataş
Hamdullah S. Tanrıöver
Celâl Arat
KÜTAHYA
SEYHAN
Sırrı Içöz
Halil Benli (1.)
(t)
Kasım Ener
ZONGULDAK
Ahmet
Bozbay
Hüseyin Cahit Yalçın
Kasım Gülek (1.)
Senihi Yürüten
Emin
Erişirgil (Bakan)
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy Sinan Tekelioğlu (1.)
Ali R. Incealemdaroğlû
Memduh Ispartalıgil
İZMİR
Hilmi Uran
Naim Kromer
Adnan Menderes
Benal Nevzat Anman
Ali Münif Yegena
Ömer özdek (1.)
Dr. Hüseyin H. Cura
Ahmet Remzi Yüregir Nuri Tarhan (1.)
GÎRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
&jâzım Okay
Ahmed Ulus
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Edip Tör
Ahmet Kemal Varınea
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)

L&tif« B. Çtyrekb&fi

İhsan Şerif Özge»
Ahmet Tahtakılıe.
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı

a.)

[Açık
Antalya
Eraurum
Kırklareü

Milletvekillikleri]

Samsun
Sivas
Yoıgad

1
1
1

Zoftfuldak

T. B. M. M. Banmevi

S. Sayısı: 148
Yoilar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun ta
sarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 5 6 5 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı: 71-1361
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

37 . V . 1949

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23 . V . 1949 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
§. Günaltay

Yollar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanun

gerekçesi

Yurdumuzun başlıca ihtiyaçlarından birisi hiç şüphesiz; önemli bölge ve merkezlerimizi; de
mir, deniz ve hava istasyonlarımızı, birbirlerine bağlıyan, motorlu taşıtların her mevsimde gidiş
ve gelişine elverişli bir yol ağıdır.
Millî ekonomimiz, millî emniyetimiz; böyle bir yol ağının bir an evvel kurulmasına kesin lü
zum ve ihtiyaç göstermektedir.
«Millî ekonomisi kuvvetli bir devlet; millî emniyetini tehlikelerden mâsun görebilir» prensipi,
yıllardan beri muasır dünya milletlerinin başlı-ca kaygusu olmuştur.
Millî ekonomi; her şeyden evvel, bir devletin hudutları içerisinde dağılmış yüzlerce iktisadi
ünitelerin birbirleriyle, sıkı bir iş birliği halinde çalışmalariyle tahakkuk ve inkişaf edebilir. Bu
iş birliği ise; ancak, iyi düşünülmüş ve hazırlanmış bir program ile meydana getirilmiş bir ulaş
tırma şebekesi ile sağlanabilir.
Genel ve özel faydalarını, ilk defa belirtmeye başladığı 1915 yılından beri, motorlu yol nakli
yatı, dünyanın bütün medeni memleketlerinde büyük sosyal ve endüstriyel değişiklikler yaratmış
tır.
Diğer kara nakliyatı şekilleri ile mukayese edildiğinde; kara yolu nakliyatının küçük, müs
takil birlikler halinde pratik olarak ve istenilen her hangi bir yere servis yapmak suretiyle ra
hat bir hizmet görmek gibi kolaylıklara sahip olduğu görülür.
İptidai şekilde yapılmış bir yol üzerinde keza iptidai vasıtalarla yapılan toprak ürünleri nak
liyatının bir ton kilometre nakliye bedeli bugün vasati (200) kuruş olarak kabul edilmektedir.
Halbuki; iktisadi trafik icaplarına göre yapılmış bir yol üzerinde, ayni ağırlıktaki eşya motorlu
taşıtlar ile bir ton kilometre (2) kuruş kadar küçük bir ücretle taşınabilir.
Görülüyor k i ; ekonomisini, iyi bir yol sistemi üzerinde motorize etmemiş bir iktisadi bünye,
millî servetini israf etmeye mahkûmdur. Bu dumra; dış pazarlarda iktisadi rekabete girişilememesi, iç pazarlarda ise yaşamak için lüzumlu maddelerin pahalılaşması suretiyle tecelli eder.
İktisadiyatını motorize edemiyen bir memleket aynı zamanda ordusunu da motorize edememiş
demektir. Askerlerin belirttiğine göre millî hürriyet ve emniyetin en büyük müeyyidesi olan or-
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dunun; çok süratli hareket kabiliyetine malik olabilmesi, bugünün ve yarının harplerinde baş
lıca muvaffakiyet unsurudur. Ancak; bu kabiliyette iyi bir yol ağının hazarda iken tahakkuk
ettirilmesi gereklidir. Bu ana kaide ve gerekçelerden ötürü; Türkiye yol dâvası artık bir ihtiyaç,
bir zaruret değil, hayati ve millî bir dâva mahiyetini almıştır.
Süratle çözülmesi gereken bu dâvanın halli yolunda mühim adımlar atılmış bulunmaktadır.
Bir yandan memleketimize davet edilen Amerikan Yollar Umum Müdür Muavinine, yolları
mız ve yol teşkilâtımız hakkında incelemeler yaptırılmış ve gerekli gördüğü tedbirler hakkında
tavsiyeleri alınmış, bir yandan da 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa dayanılarak 23 bin
kilometrelik yolun her mevsimde geliş ve gidişe elverişli bir hale getirilmesi için dokuz yıllık bir ça
lışma programı tanzim edilmiş ve bu program gereğince işe de başlanmıştır.
Milletlerarası şöhreti haiz bulunan Amerikalı yol uzmanı, Bakanlığımıza vermiş olduğu raporda
aşağıdaki tavsiyeleri ileri sürmektedir.
I , Teşkilât :
1. Doğrudan doğruya Bayındırlık Bakanlığına karşı sorumlu bir Yollar Genel Müdürünün idaresi
altında özel kişiliği haiz müstakil bir Yollar Genel Müdürlüğü kurulmalıdır.
2. Yollar Genel Müdürlüğü şu üç bölümden teşekkül edecektir :
a) Proje ve araştırma dairesi;
'
b) Yapım ve bakım dairesi;
e) Malî ve idari işler dairesi.
3. Genel Müdürlüğün taşra teşkilâtı şimdilik 10 bölge müdürlüğüne ayrılmalıdır.
II - Finensman :
1. Maliye Bakanlığında, Yollar Genel Müdürlüğünün istifadesine tahsis edilmiş bilcümle gelir
leri kabul edecek bir yollar fonu tesis edilmelidir.
2. Yol Vergisinin Hazineye kalacak hissesi Devlet yollarına sarf edilmelidir.
3. Umumi Bütçeden her yıl Devlet yolları yapım ve bakımı için muayyen bir ödenek ayrılma
lıdır.
4. Motorlu taşıtlar ve teferruatı, yedek parçaları, akaryakıtları, yağları ve saire Gümrük Resim
leri yollar fonuna yatırılmalıdır.
5. Ticari nakliyat işlerinde kullanılan vasıtalardan ton kilometre vergisi alınmalı ve bunlar da
fona ilâve edilmelidir.
I I I - Yol ihtiyacı :
1. Türkiye'nin Devlet yolları bütün kesif nüfuslu merkezleri birbirlerine bağlıyacak ve memle
ketin can damarlarını teşkil edecek şimdilik 23 bin kilometrelik bir yol şebekesinden ibaret olmalıdır.
2. Merhaleli inşa sistemin tatbik etmek suretiyle her mevsimde geçit sağlıyan, her iki istika
mette gidiş ve gelişe elverişli ve lüzumlu köprüleri ihtiva eden, kabil olduğu kadar fazla uzunlukta
yolların inşası prensip olarak kabul edilmelidir.
IV - Plânlaştırma ve programlaştırma :
1. Demiryolu, su, yol ve hava nakliyatı ekonomisi, bu dört mühim nakil imkânlarının makul
bir şekilde birbirleriyle koordine edilmesi ilk fırsatta tetkik edilmelidir.
2. Devlet yolları üzerinde işliyen bilcümle nakil vasıtalarının hacim, sınıf, ağırlık, mevcut obat
lan, orijin ve istikametleri hakkında derhal bir seyrüsefer etüdü yapılmalıdır.
3. Bilcümle yol gelir kaynakları hakkında malî etüdler genişletilmeli ve yollardaki geliş ve gi
dişin bütün Türk ekonomisi üzerindeki tesiri tesbit edilmelidir.
4. — Devletyolları programı; Yollar Genel Müdürlüğü teşkilâtı tarafından günlük bakıma, mev
cut yolların ıslahına ve iki istikamette ve her mevsimde kullanılabilen yolların genişletilmesine
vo lüzumlu köprülerin inşasına en büyük ehemmiyet verilmesi suretiyle ve yapıldıkça üzerinde
işliyen nakil vasıtalarından ve bunların sarf ettiği akar yakıt ve malzemeden alınan vergilerle
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- â amorti edilmek esasına istinat edilmelidir. Bakım ve ıslah programı mali imkânlar nispetinde ge*
nişletilmelidir.
V - Etüd ve plânlar:
Bilcümle yol inkişaf ve etüdleri ile plânlar yollar Genel Müdürlüğünün kendi teşkilâtı tara
fından yapılmalıdır.
VI - Murakabe ve Malzeme:
Yollar Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bilcümle yol malzemesi laboratuvarlarda tek
nik tecrübe ve etüde tâbi tutulmalıdır.
VII - Mühendislik standartları:
. Yol plân ve projeleri hazırlanması ve bakım ve inşaatın tekmil safhalarını alâkadar eden
bilcümle mühendislik standartlarının tetkiki devamlı olarak yapılmalıdır.
2. Standart şartnameler ve mukavele projeleri hazırlanmalıdır.
3. Bütün inşaat teknik bir şekilde kontrole tâbi tutulmalıdır.
4. Yol inşaat ihalesine iştirak etmek istiyen müteahhitler ihaleye iştirakten evvel, verecekle
ri mütaahhit ehliyet beyannamelerinde evvelki tecrübelerini, mevcut teknik elamanlarını, makine
ve teçhizatlarını, ve malî kudretlerini bildirirler. Her mütaahhidin iş yapma kabiliyeti, bir mev
simde yapabileceği işe göre tahdit edilmelidir.
VIII - Muhasebe:
1. Devletyolları sistemi, muhasebe ve idari murakabe bakımından yüzer kilometrelik kon
trol kesimlerine ayrılmalıdır.
2. Gelecek bütçe ve programların hazırlanmasında esas olacak ve ayni zamanda kontrol ke
simleri tarafından masrafların maksada uygun bir şekilde dağıtılmasını sağlıyacak maliyet ve
dayanma hesaplarının
tutulmasına imkân verecek bir muhasebe sistemi kurulmalıdır.
Esas itibariyle bu tavsiyeler göz önünde tutularak hazırlanan Kanun tasarısında, yalnız umu
mi bütçenin vahdetine halel getirmemek maksadiyle tavsiye edilen yollar fonunun tesisine gidil
memiş, buna mukabil yol inşa, ıslah ve bakım masraflariyle sıkı sıkıya ilgili bulunan yol nak
liyatı kaynaklarına ait muayyen gelirlerin yol işlerine tahsisi esas kabul edilmiştir. Bu suretle
umumi nakliyat hacmınm artmasına muvazi olarak çoğalacak olan yol ıslah ve bakım masrafları
nın da karşılanması mümkün olacak ve bilhassa ehemmiyetli bir nokta olan her yıl birkaç senelik
işin evvelden pılânlaşması da sağlanmış bulunacaktır.
Yedi bölümden ibaret olan Kanun tasarısı birinci ve ikinci bölümleri Yollar Genel Müdürlüğü
kuruluş ve görevlerine ait maddeleri ihtiva etmektedir.
Burada kabul edilen esas, teşkilâtın rasyonel çalışmasını ve her kademenin sorumluluğu nis
petinde yetkilerle teçhiz kılınmasını hedef tutmaktadır.
Üçüncü bölüm, Yollar Genel Müdürlüğü teşkilâtını ihtiva etmektedir. Teşkilât, Amerikalı uz
manın tavsiye ettiği esasları yerine getirecek şekilde tertiplenmiştir.
Dördüncü bölüm; yol sistemlerine ait hükümleri içine almaktadır.
Bütün yollar, idare, maliye ve işletme bakımlarından Devlet yolları, il yolları ve köy yolları
sistemlerine ayrılmıştır. (14 - 18) nci maddelerinde bu yolların nasıl seçileceği1 ve uygulanacağı,
tashih, tadil ve ilâvelerin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir.
Beşinci holüm; Yollar Genel Müdürlüğünün gelirlerini tesbit etmektedir.
Bu kanun tasarısının tanzimine âmil olan sehepler az çok diğer devletlerin bu sahada vü
cuda getirdikleri mevzuata müessir olan âmillerin yani umumi yollar şebekemizin modern nakil va
sıtalarına intibak ettirilmesi arzusunun aynıdır. Modern yollar günden güne daha ziyade ehem
miyet kesbeden Milletlerarası bir müessir halini almaktadır. Umumi ekonomi politikası bakımın
dan Hükümetimiz de bu âmili ihmal edemez. İkinci bir sebep de yol şebekemizin büyük bir kıs
mının ekseri hallerde, zamanın modern ulaştırma ihtiyaçlarını karşılaması şöyle dursun, inşa tarz-
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larmdaki kifayetsizlik yüzünden modern tipte olmamaları sebebiyle devamlı şikâyetleri mucip ol
ması ve en basit ihtiyaçları bile tatmin edemeyişleri keyfiyetinde mündemiçtir.
Diğer Avrupa ve Amerika mmeleketlerinde deyol dâvasının ilk. ortaya atılışında, bu meselenin
hallinde yalnız teknik değil aynı zamanda malî cihetlerin de göz önünde bulundurulması ve malî
şartların hazırlanması lâzımgeldiği üzerinde durulmuştur. Gerek Amerika ve gerek Avrupa devlet
lerinde, yolların modern bir tarzda vücuda getirilmeleri meselesinin malî cihetini sistemli bir
tarzda tanzim eden kanuni mevzuat vaz'edilmiştir.
Bu malî hükümler her tarafta yolların inşaatına 'bu yollardan en çok istifade ede
cek olanların en büyük nispette iştirak etmeleri esası dairesinde vücuda getirilmektedir.
Bunun diğer mühim bir sebebi de yollarda münakalâtın çoğalması ile artacak olan yol ıslah
ve 'bakım masraflarının doğrudan doğruya yol münakalâtiyle ilişikli olan gelirler ile karşılana
bilmesi keyfiyetidir. Bu tasarı ile özel kişiliği haiz olmak üzere müstakil bir hüviyet alacağı der
piş edilen Yollar Genel Müdürlüğünün gelirleri yukarda arzedilen hususlar göz önünde bulundu
rulmak suretiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Altıncı 'bölüm; çalışma esaslarını testoit etmektedir. Bu bölümün 23, 24 ve 25 nci maddeleri
Devlet ve il yollarının çalışma programlarının ne suretle tanzim edileceğini göstermektedir.
26, 27, 28, 29 neu maddelerle, idareye, vaktinde tedbir almak maksadiyle bâzı hak ve yetkiler
tanınmaktadır. 26 ncı maddede; mevcut yolların bakım ve ıslahı ile husule gelen arızaların gide
rilmesi 2490 sayılı Atrırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 50 nci maddesinde yazılı kayıt ve
şartlara tâbi olmaksızın emaneten yapılacağı yazılıdır.
Filhakika mevcut yollar üzerinde zuhur eden arızaların derhal bertaraf edilmesi yıkılan köp
rülerin veya heyelan eden bir yol parçasının geciktirilmeden onarılması, nakliyat hacmini karşılıyacak şekilde yollarda gerekli ıslahların yapılması ve yolların daimî bir surette iyi bir halde
bulundurulması zarureti vardır.
Halen uygulanmakta olan 2490 sayılı Artırma. Eksiltme ve İhale Kanunu bu gibi hallerde der
hal işe müdahale etmek imkânım vermemekle ve hizmet müteessir olmaktadır. Diğer taraftan işin
ucuz ve çabuk ve teknik olarak yapılması bakımından ,vol işlerinde makineleşmeye doğru gidilmesin
de zaruret vardır, tdare kendi vasıtaları ve elâmanlariyle bu işleri ancak emanet yolu ile yapabile
cektir. Bu itibarla idarenin işlere derhal müdahale imkânı verecek bu yetki ile teçhizi zaruri görül
müştür.
27 nci madde ile yabancı menşeli makine, malzeme ve yedek parçalarının âmili fabrikalarından
2490 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın pazarlıkla satın alma yetkisi istenmektedir. Filhakika bugünkd
dünya şartları karşısında, bu gibi makine ve malzemenin 2490 sayılı 'Kamın hükümleri dairesinde
tedariki mümkün görülmemektedir.
28 nci madde; Amerikalı yol uzmanının tavsiyeleri nıeyamnda zikredilen, yol işleri taahhütle
rine gireceklerden aranacak malî ve teknik yeterli': ve sair şart ve vasıflar hakkındadır.
29 neu madde; Genel Müdürlüğün lüzumlu g'irdüğü merkezlerde tamir atelyeleri açabileceğine
ve bunların döner sermaye ile işletileceğine aır hükmü ihtiva etmektedir.
Gerek yapım ve gerek bakımda geniş ölçüde makineleşmeye doğru gitmek zarureti, karşısında,
makinelerin tamirlerini zamanında yapmak ve her- vakit işler ve iyi bir halde bulundurmak için ta
mir atelyeleri açmaya kati lüzum ve zaruret vardır. Bu a telvelerin randımanlı bir şekilde işlemeleri
ancak döner sermaye ile mümkündür.
30 neu madde; üzerinde sabit tesis bulunmıyan belediye hudutları dışındaki millî emlâkt,
ait arazinin parasız olarak Genel Müdürlüğe tahsis edileceğini, 31 nci madde; Genel Müdürlüğün
yol boylarında servis istasyonları, akaryakıt satış yerleri ve garajları kurabileceğini göstermek
te ve 32 nci madde, katma bütçeli idare halini alacak olan Yollar Genel Müdürlüğü ile Devlet dai
releri, müessesese ve teşekkülleri veya gerçek veya özel kişiler arasında çıkan ihtilâfların halli
yolunda 4353 sayılı Kanunun 31 nci maddesine mütenazır bir hüküm tesis etmektedir.
Yedinci bölüm: Çeşitli hükümleri ihtiva etmektedir. 35 nci madde; Yollar Genel Müdürlüğü
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teşkilâtında çalışanlardan lüzumlu görüleceklere, büroda veya arazide çalıştıklarına yaptıkları
işlerin ehemmiyet ve nev'ine ve ehliyet esasına göre, bütün katma bütçeli idarelerde kabul edilen
prensip göz Önünde bulundurularak ikramiye verilebileceğini göstermektedir.
Yeni kurulmakta olan bu idareye iyi eleman bulmak ve mevcutlarını teşvik etmek bakımın
dan bu hükmün tesisi zaruri görülmüştür.
Verilecek ikramiye Bayındırlık Bakanının tasvibinden geçirilecek ve frl; kadro mevcudunum
yarısını geçmiyecektir.

Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyonu
Esas No. 1/565
Karar No. 5

7 . XII . 1949

Yüksek Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca konuşularak 23 . V . 1949 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılıp
27.V.1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulan ve
Komisyonumuza 28.V.1949 tarihinde havale buyrulan (Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve gö
revleri) hakkındaki Kanun tasarısı, Bayındırlık Ba
kanı, Bakanlık müsteşarı ve Maliye Bakanlığı
mümessili huzurlariyle inceden inceye tetkik
edildi.
Yurdumuzun en başta gelen önemli ihtiyacı,
şehirlerimizi, kasabalarımızı ve köylerimizi, bir
birine ve liman ve iskelelere, istasyonlara bağlıyan geniş bir yol ağı olduğunda herkes mütte
fiktir.
Bu geniş yol ağma kavuştuğumuz gün, hem
ekonomik kalkınmamızı hem de yurdumuzun em
niyetini esaslı şekilde sağlamış, kültür birliğini
de kolaylaştırmış olacağımıza hiç kimse şüphe
etmez.
* ötedenberi üzerinde önemle durulan ve 1949
yılı başından beri fiilen tahakkuk ettirilmeye
başlanan yol seferberliği, yurdumuzu bu amaca
kavuşturmak için atılmış büyük bir adımdır. Yol
seferberliği, Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köp
rüler Reisliği teşkilâtının genişlemesini zaruri
kılmıştır. Hem bu geniş teşkilâtın kolaylıkla ida
resi ve hem de yollara tahsis edilmiş bulunan
ödeneğin gerek senesi ve gerek mütaakıp yıllarda
tamamiyle sarfedilebilmesi bu idarenin hükmi
şahsiyeti haiz müstakil bir idare haline sokulma
sını lüzumlu ve zaruri kılmıştr.

Komisyonumuz bu lüzumu kabul ve takdir
ederek tasarının tümü üzerinde görüşmeyi kâfi
görmüş ve maddelerin incelenmesine geçmiştir.
Birinci maddede bâzı kelime değişik ve ilâ
velerinden sonra (Bu idareyi genel müdür temsil
eder.) cümlesinin ilâvesi faydalı görülmüştür.
İkinci maddenin (a) fıkrasında bâzı kelime
değişiklikleri ile beraber yalnız «Seçmek1» yerine
«Seçip teklif etmek» kelimelerinin konma
sını daha uygun bulmuş ve bu fıkranın so
nuna da il yolları ağlarının yapım ve bakımında
genel teknik usulleri tatbik etmek için;
«Ve illerde yaptırılacak yol ve köprü proje ve
keşiflerini incelemek, tasdik etmek ve kabul
muamelelerinde üye bulundurmak.» cümlesinin
ilâvesini çok yerinde ve uygun bulmuştur.
Bu maddenin (e) ve (f) fıkralramda dahi
mâna ve ifade tamamlanmak üzere değişiklikler
yapmıştır.
Üçüncü madde, pek az bir değişiklikle aynen
kabul edilmiştir.
Dördüncü madde; Genel Müdürlük teşkilâtı,
bir genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve
merkezde üç daire başkanlığı, bir hukuk müşaviri
ve muhasebe müdürlüğü ve bölge müdürlükleri
şekline sokulmuştur,
Genel müdür yardımcılığının ihdası genel
müdür yetkileriyle daire başkanları yetkisinin
birbirinden ayrılması zaruretinden ve genel mü
dürün muhtelif sebelerle gaybubeti halinde yet
kilerinin yardımcısında toplanması imkânlarını
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- 6 sağlamak bakımından ve şimdiye kadar câri usul
lere uymak noktasından zaruri görülmüştür.
Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, ve doku
zuncu maddeler Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edildi. Genel Müdürlük kadrolarına
ait olan onuncu, on birinci maddeler illerde na
fıa müdürlük teşkilâtının bırakılması zarureti
göz önüne alınarak tadil edilmiş (1) numaralı
cetvelin taşra teşkilâtı biraz daraltılmış, kaldı
rılmış olan Şose ve Köprüler Reisliği merkez ve taş
ra teşkilâtının mmta'ka ve nafıa müdürlükleri
(karşılığı olmak üzere, Bayındırlık Bakanlığı il
ler, nafıa müdürlükleri için (3) numaralı cet
vel eklenmiştir.
Bu değişiklik Bayındırlık Bakanının muva
fakatiyle yapılmıştır. Kadro ana teşkilâtı kad
rosu olduğu ve icabına göre fiilî kadroların her
sene Bütçe Komisyonunca da incelenmesi tabiî
olduğu dikkate alınarak tetkik edilmiş ve ye
kûnu 'kabartmıyan ve mümkün olan bâzı tasar
ruflar yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. Bu
meyanda zaruri bâzı ihtisas mevkileri de tesbi't
edilmiştir.
On ikinci maddede kelime değişiklikleriyle
aynen kabul edilmiştir.
Ön üçüncü madde Hükümetin teklifi veçhi
le olduğu gibi bırakılmıştır.
On dördüncü maddede «Sistemleri» kelime
leri fazla görülerek kaldırılmış ve on beşinci
maddede (önemli bölge) kelimesinden sonra
(ve il) kelimesi ilâve edilmiştir.
On altıncı maddede ilce merkezlerinin il mer
kezine ve komşu ildeki yakın ilce merkezleri
ne bağlanmasını da sağlanmasını derpiş eden
hükümler konmuştur.
On yedinci maddede il yolları ağları dışın
da kalan köy yollarının Köy Kanunu hüküm
lerine uyularak yapılacağı tasrih edilmekle be
raber bu yollara il özel idareleri ve yollar ge
nel müdürlüğü tarafından teknik ve malî yar
dımlar yapılabileceği de ilâve edilmiştir.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ncı madde
ler ufak tefek tadillerle Hükümetin teklifi ay
nen kabul edilmiştir.
27 nci maddede bâzı alât, edevat ve maki
nelerin yabancı memleketlerden pazarlıkla alın
masına zaruret görüldüğü takdirde «önceden
Bayındırlık Bakanının muvafakati alınması ve
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre teşkil edi

lecek komisyonlar tarafından satınalınma'sı»
cümlesi ilâve edilmiştir.
28 nci maddede eksiltmeye girecek istekli
lerden aranacak malî ve teknik yeterlik ve sair
şartlar ve vasıflar için Bayındırlık Bakanlığın
ca bir yönetmelik yapılması lüzumu ilâve edil
miştir.
29 ncu madde Hükümetin teklifi veçhile
aynen kabul edilmiştir.
30 ncu maddede millî emlâke ait araziden,
Yollar Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için Hazi
nece parasız verilecek olan yerlerde «Belediye
hudutları dışındaki» cümlesi kaldırılmıştır.
Bu suretle tesis edilecek atelyelerin şehir ve
kasabalardan çok uzak olmaması sağlanması is
tenmiştir.
30 ncu madde Hükümetin teklifi veçhile
aynen kabul edilmiştir.
3i nci madde Hükümetin teklifi veçhile
aynen kabul edilmiştir.
Tasarıdaki 34 ncü maddede sözü geçen iç
istikraz akdi salâhiyeti, Hazinenin kefaleti ol
madığı cihetle işlemiyeceği ve Genel Müdürlü
ğün bu suretle borç alması zararlar doğurabile
ceği mülâhazasiyle kabul edilmemiştir.
Genel Müdürlük memurlarından başarı gös
terenlere ikramiye verilmesine ait 35 nci mad
de, bir aylık maaş ve ücret tutarının iki misline
kadar ve fiilî kadro sayısının yarısını geçme
mek üzere ikramiye verilebileceği kabul edil
miştir.
32 nci madde katma bütçeli mütenazır Ge
nel Müdürlük]erdeki hükümlere uymak üzere
düzeltilmiştir.
Geçici maddeler Genel Müdürlüğün tesisi
münasebetiyle yapılacak devir muamelelerinin
tesbit ve ifade zaruretiyle yeniden Bayındırlık
Bakanının muvafakatiyle teklif edilmiştir.
Yürürlük maddesi bu kanunun 950 malî yılı
başında yürürlüğe gireceği esasına göre tertip
edilmiş ve ancak teşkilât kadrolarının derhal fa
aliyete geçebilmesi maksadiyle tâyin hususunun
diğer teşkilât kanunlarında olduğu gibi 28 . II .
1950 de tâyin İmkânları derpiş edilerek madde
ona göre yazılmıştır.
Bütçe Komisyonuna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Bayındırlık Ko. Baş.
Sözcü
Kâtip
Trabzon
İsparta
Konya
zSfım Bay
K. Aydar
R- Erel

( S. Sayısı : 148 )

—7—
Ankara
R. Börekçi

Aydın
M. Aydın
imzada bulunamadı
Elâzığ .
M. Arpacı

Burdur
A. Ali Çınar
İmzada bulunamad 1
Eskişehir
K. Zeytinoğlu
imzada bulunamadı

izmir
B. Nevzat Anman

Kara
M. Bahadır
Niğde
H. Mengi
L.

Sinob
Aksoy

Kocaeli
A. Faik Abasıyanık
imzada bulunamadı
Samsun
Y. Kalgay
Tunceli
M. Tan
imzada bulunamadı

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/565
Karar No. 47

24 . I . 1950

Yüksek Başkanlığa
Yollar Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 27 . V . 1949 tarihli ve
71/1361 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise
sunulan Kanun tasarısı Bayındırlık Komisyonu
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle
Bayındırlık Bakanı Şevket Ada1.an Maliye Ba
kanı ismail Rüştü Aksal ve diğer temsilcileri
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
Memleket iktisadi kalkınmasının hemen esa
sını teşkil etmekte olduğuna şüphe bulunmıyan
ulaştırma işlerinin kara yollarına ait olan en
mühim kısmının bir an evvel hallini temin et
mek gerek vatandaşın ve gerekse ticaret mad
delerinin ucuz, emniyetli ve süratli bir şekilde
gidiş, gelişlerini ve yer değiştirmelerini sağla
mak, bilhassa vatan müdafaasında ön plânda
yer alan bu işe bir hız vermek ve bu maksatlar
la yapılacak çalışmaları malî imkân ve takatle
rimiz içinde en kısa bir zamana sığdırmak gibi
çok dinamik ve hayatî bir mevzuu bünyesine
toplıyan bu kanun tasarısı tümü ve esası bakı
mından komisyonumuzca da yerinde görülmüş
tük.
Tasarının amacı şöylece hulâsa edilebilir:
a) Yollar idaresine katma bütçeli ve tüzel
kişiliği haiz bir hüviyet vermek suretiyle müs
takil bir idare vücude getirmek,
b) Bu idareye muayyen bir gelir temin ve
tahsis etmek,

c)
Etüd ve proje işleriyle birlikte bütün
yol, inşa tamir ve bakım hizmetlerini yapmaya
kâfi gelecek şekilde idareyi gerekli teşkilât ve
yetkilerle cihazlandırmak ve kuvvetlendirmek.
Yol işleri, bilindiği gibi, şimdiye kadar Ba
yındırlık Bakan-iği kuruluşu içinde Bakanlığın
nezaret ve murakabesi altında bulunan Yollar
Dairesi Reisinin emrindeki teşkilâtla idare edil
mekte ve Bakanlığın her yıl temin edebildiği
malî imkânlar nispetinde yürütülmekte idi.
Halbuki yurdun iktisadi kalkınmasını ve em
niyetini sağlıyabilmek için yol dâvasının pro
gramlı, metotlu bir çalışma- ile gerçekleşme ala
nına götürülmesi ve etüd, araştırma ve proje
yapmadan baslıyarak yapım. ıslah, onarmı ve
devamlı bakım işlerini bünyesinde toplıyan ve
muayyen bir gelirle de bu işleri plânlaştırma ve
programlaştırma imkânlarına sahip olan bir
idarenin kurulmasına ihtiyaç ve zaruret bulun
makta idi. Gerek bu ihtiyaç ve zaruret ve ge
rekse şimdiye kadar devam edegelen ve daha zi
yade insan güç ve kuvvetine dayanan yapım
sistemi yerine makinalı çalışma usullerini ikame
ederek âzami randıman temin edecek hüviyet ve
karakterde bir teşkilâta sahip olmak mecburiyeti
dolayısiyle bu tasarı ile kurulmak istenilen tüzel
kişiliği haiz, katma bütçeli ve muayyen gelirli
Yollar Genel Müdürlüğüne vücut verilmek iste
nilmiştir. Amerikan yardımı ile başlıyan son
yol çalışma hareketleri de bu zaruretin icapla-
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rina intibak etmemizi gerektirmekte bulunmuş
tur.
Şimdiden, 23 bin kilometrelik bir yol pro
gramını hedef tutan ve dokuz yılhk bir program
la ilk görevini almış bulunan yeni çalışmaların
muayyen gelirli ve malî kolaylıklara sahip bir
idareye bağlanması halinde, memleket yol ağ
larının iktisadi kalkınma hareketlerine 'ayak uy
duracağı ve bu hareketlerin yollara tahmil et
tiği külfete göre yapılmakta olanlarla yapıla
cakların yolların genişliği ve mukavemet had
leri bakımından daimî bir etüde tâbi tutulabile
ceği ve trafiklerin devamlı bir şekilde takibiyle
yapılacak takviyelerin buna göre hesaplanma
sı gibi müspet neticelerin sağlanacağı, gerek
dünya memleketlerinde bu yolda yapılmakta
olan mümasil teşkilâtın tetkiklerinden ve ge
rekse iki yıldır memleketimizde bu vadide ça
lışmakta olan yetkili uzmanların tavsiyelerin
den anlaşılmıştır.
Bu idarenin muayyen bir gelire sahip olması
keyfiyetine gelince :
Gerçi Devletin gelirleri içinde yer alan bir
kısım kaynakların bu idareye tahsisi bütçenin
umumiyet kaidesine aykırı gibi görünebilirse de
tahsis edilen gelirler incelenince, bunların; 1525
sayılı Şose ve Köprüler Kanununa göre esasen
her yıl yol işlerine harcanmak üzere Yol Vergi
sinden Bayındırbk hissesi olarak nvrılan kısım ;
— Akar yakıtlardan alınan İstihlâk Vergisi,
—• Benzinden alman. Yol Vergisi,
— Akar yakıtların Gümrük resimleri
Gibi doğrudan doğruya yol işlerini hedef tu
tarak tesis edilmiş bulunan vergiler ve en çok
yollarda sarf edilen akar yakıttan alınan îstahlâk ve Gümrük Vergi ve resimleri olup bunlar
dan birincisi esasen tahsis suretiyle şimdiye
kadar Bayındırlık Bakanlığına verilmekte, di
ğerlerinin hasılatı tutarı kadar bir para da son
iki yıldır, umumiyet kaidesi içinde bütçelerle
yine bu işlere tahsis edilmekte idi. Bu bakım
dan bütçenin umumi prensipinden ayrılış bir
şekil meselesinden ibaret kalmaktadır. Kaldı
ki, Hazinece tahsis olunacak bu idareye ait ge
lirlerin önce Gelir Bütçesine irat kaydolunarak
karşılığında Yollar Genel Müdürlüğüne veril
mek üzere her sene gelir tahminleri tutarında
Maliye Bütçesine ödenek konacağı hükmü tesis
edilmek suretiyle bu şekil meselesi de halledil
miş buunuyor.

Esasen; mülhak bütçeli bir idarenin kendine
mahsus gelirlere sahip bulunması tabiî olduğu
gibi tamamiyle akar yakıta matuf olan yeni
tahsislerin yolların inkişafına muvazi olarak
artabilecek seyyaliyeti haiz bulunması yol dâva
mızın süratle gelişmesine yardım edeceğinden
idarenin ayrı gelir kaynaklarına malik bulunma
sı bu bakımdan da uygun gürülmüştür.
Gerek katma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz
bir idare olması ve gerek yol işlerinin âmme
hizmeti kadar işletmecilik karakter ve hüvi
yetini. de taşıması bakımından Yollar idaresinin
birtakım malî formalitelerin dışında bırakılma
sına ve diğer bâzı malî kolaylıklara mazhar
olmasını sağlıyacak hükümler tesis edildiği gibi
bu arada ertesi yıla ödenek devredebilmesi yet
kisi. de tanınmış bulunmaktadır.
Yeni kurulacak idarenin teşkilât bakımından
ihtiyaçları da karşılanmış bulunmaktadır. Bu
teşkilâtın esası kanunun üçüncü
kısmında
gösterilmiş olduğu gibi aylıklı memurların kad
roları da tasarıya eklenmiş bulunmaktadır. Ay
lıklı. memurlar dışındaki hizmetlilerin kadro
cetveli Bütçe Kanununa bağlanacaktır.
Komisyonumuz, büyük bir memleket dâvası
nın halli yolunda atılmış iyi bir adım olarak tü
mü ve esası bakımından kabule değer gördüğü
Kanun tasarısı üzerinde Bayındırlık Komisyo
nunun metnini, esas tatmak suretiyle aşağıda
arzedilen değişiklikleri yapmış bulunmaktadır.
Tasarının 1 - 8 ncü maddeleri yazılışa ait bâ
zı değişikliklerle kabul edilmiştir.
Üçüncü kısmın adı kuruluş olarak ve 4 ncü
maddede malî ve idari işler dairesi adının, idari
işlerde malî hususların da mündemiç olması ve
ayrı bir muhasebe müdürlüğünün mevcut bulun
ması bakımından «İdari işler dairesi» ve
«Proje ve Araştırma İşleri dairesi» adının da yu
karda açıklanan esaslara uygun olarak «Teknik
ve Ekonomik Etüd İşleri dairesi» şeklinde değiş
tirilmedi uygun görülmüştür.
Beşinci ve altıncı maddelerde 4 ncü maddeye
muvazi bir değişiklik yapılmış 7 nei madde ay
niyle kabul edilmiştir.
Sekizinci madde diğer katma bütçeli idareler
Hukuk Müşavirliği görevlerini tesbit eden hü
kümlere uygun olarak yeniden yazılmıştır. Do
kuzuncu madde bir kelime değişikliği ile 10 ve
11 ne i. maddeler 1 ve 3 sayılı cetvellerde değişik
lik yapılmak suretiyle aynen 12, 13 ve 14 ncü
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maddeler bazı ibare değişikliği ile 15 nei madde
ayniyle 16 ncı madde yine ibare değişikliği ile
kabı 1 edilmiştir.
On yedinci maddeye Bayındırlık Komisyona
tarafından ilâve edilmiş bulunan köy yolları için
özel idarelerin yardımda bulunacağı hakkındaki
kaydın yeri bu kanun olmadığından maddeden
çıkarılmış ve bunun yerine bu idarenin il yollariyle köy yollarına gerek teknik bakımından ve
gerek malzeme vermek suretiyle mümkün olan
yardımları yapmaya yetkili olduğuna dair bir
hüküm eklenmiştir. Yollar dairesinin özel idare
lere yapacağı malî yardım şimdiye kadar olduğu
gibi Şose ve Köprüler Kanununun yürülükte kal
makta bulunan hükümlerine göre devam edece
ğinden malî yardım hakkında kayıt eklenmesine
de lüzum görülmemiştir.
On sekizinci madde ayniyle, 19 ve 20 nei mad
deler ibare değişikliği ile 21, 22 ve 23 neü mad
deler Hükümetin teklifi veçhile ayniyle kabul
edilmişlerdir.
Yirmi dördüncü madde, il yollarının yapım
ve onarımı hakkında yapılacak programların ne
suretle tasdik ve tatbik edileceğine dair hükümle
ri kapsamaktadır. Bu programların Yollar Genel
Müdürlüğünce incelenmesi sırasında bölge mü
dürlüğünden mütalâa alınmasına ihtiyaç hâsıl ol
duğu takdirde bunun istenmesi tabiî olduğundan
maddeden buna ait kayıt çıkarılmış ve Bayındır^
lık Bakanlığının onama müddetinin iki aydan üç.
aya çıkarılması işin hacmi bakımından zaruri
görülmüştür. Tasdikli programlar dışında tat
bikatta bulunanlar hakkında umumi hüküm
lere göre takibat yapılması mümkün bulundu
ğundan ve netekim yine bu sebeple bu prog
ramların zamanında tasdik ed'lmemesi takdirin
de ihmali görülenler hakkında bu kanunda ay
rıca hüküm tesisine lüzum görülmemiş oldu
ğundan maddenin son fıkrası çıkarılmıştır.
Yirmi beşinci madde yol programlarının
tasdikinde tesbit edilecek esasların da tanzim
ve tatbikte olduğu g'bi önceden tesbiti maksadiyle «tasdik» kelimesinin eklenmesi ve 26 nei
madde ihtiyaçlara daha geniş cevap verecek
surette ve bâzı kayıtlarla avans miktarının 10
bin liraya çıkarılması suretiyle kabul edilmiştir.
Yirmi yedinci madde ayniyle kabul edilmiş
28 ve 29 ncu maddeler yönetmelik kayıtları kal
dır larak ibare değişikHği yapılmak suretiyle, 30
ncu madde ayniyle, 31 ve 32 nei maddeler ibare

değişikliği ile ve 33 ncü madde de Hükümetin
teklifi gibi a y n i y i ve 34 ncü madde ibare deği
şikliği ile kabul edilmiştir.
Genel Müdürlük memurlarının disipline ait
işlerinin hangi kurullarda görüleceği ve idare
ma larmm Devlet mal' olduğu ve bunların aley
hine iş'enecek suçların bu nevi mallar aleyhine
işlenmiş suçlardan sayılacağı hakknda tasarıda
bir hüküm bulunmadığından bu esaslarn benzeri
idareler teşkilât kanunlarındaki hükümlere göre
tasar ya eklenmesi zaruri görülmüş ve bunlar 35
ve 36 ncı maddeler olarak tasarıya yeniden kon
muştu?.
Tasarının 35 nei maddesi idare memurları
nın ve hizmetlilerinin ehliyet ve gayret esasına
ve çalıştıkları işin yer, ehemmiyet ve nev'ine
göre yılda bir defaya münhasır olmak ve al
dıkları aylık ve maa? ve ücret tutarının iki
mislini geçmemek üzere ikramiye almalarını he
def tutmaktadır. Komisyonumuzda yapılan gö
rüşmede bunlardan hazırlanan programın uy
gulanmasında rasyonel ve iktisadi çalışmalariyle işin keyfiyet "ni muhafaza ederek tasarruf
sağlıyanlara elde edilen neticelerle mütenasip
olmak ve aylık tutarlarının % 2H ini geçmemek
üzere Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esas
lar, dairesinde ayrıca bir prim verilmesi
de bahis konusu olmuş ise de görüşme sonun
da prim esasının mülhak bütçeli idarelerden
işletme vasfı daha galip olanlarda
bile
halen kabul edilmemiş bulunması dolayısiyle
bu esasa gidilmesi ekseriyetle muvafık görülmiyerek ikramiye miktarları aylık maaş tuta
rının iki misline kadar çıkarılmış ve tasarıya
iki madde eklenmiş bulunduğundan dolayı
maddenin sıra numarası 37 olarak düzeltilmek
5-uretiyle madde kabul olunmuştur.
Otuz altıncı madde ayniyle ve 37 nei madde
Hükümetin teklifi gibi 38 ve 39 ncu maddeler
olarak kabul edilmişlerdir.
Ge^in birinci madde ayniyle kabul edilmiş
tir.
Geçici ikinci madde Bayındırlık Bakanlığın
dan bu idareye devrolunaeak gayrimenkullerin
ne suretle devrolunacağı ve nasıl bir işlem yapı
lacağı hakkındaki hükümler kapsamakta olup
Genel Muhasebe Kanununa göre bu mallar esa
sen Bayındırlık Bakanlığına tahsis edilmiş bu
lunduğundan bunların idareye parasız olarak
devredilmesi ve bu sebeple kıymet takdirine ma-
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hal olmadığı hakkında Maliye temsilcisi tara
fından yapılan açıklama Komisyonumuzca da ye
rinde görülmüş olduğundan madde, kıymet tesbitine ait kayıt kaldırılmak ve temlikin bedel
siz yapılacağı gösterilmek suretiyle kabul olun
muştur.
Geçici 3 ncü madde ayniyle ve 38 39 nen
maddeler 40 ve 41 nci maddeler olarak yine ay
niyle kabul edilmişlerdir.
Komisyonumuzda bu görüşmeler sonunda bir
taraftan âmme hizmeti gören ve diğer taraftan
da işletme karakterini taşıyan kısmı katma bütçe
li idarelerin malî, idari ve teknik murakabeleri
nin halen ihtiyaca tevafuk edecek şekilde yapıl
madığı noktası üzerinde de durulmuş ve yeni
kurulmakta olan yollar idaresinin tâbi oiaeağı
murakabe sistemi de münakaşa konusu olmuş
tur. Bütçenin umumi görüşülmesi sırasında bu
gibi idarelerin İktisadi Devlet Teşekkülü hali
ne getirilmesi konusu üzerinde incelemeler ya
pılmakta olduğu Hükümetçe açıklanmış ve an
cak bu işin murakabe organlarının murakabeye
mevzu dairelerin hizmetleriyle muvazi şekilde
gelişmesiyle ilgisi tabiî olduğundan murakabe
teşkilâtının takviye imkânları hâsıl
oldukça
(bunların iktisadi Devlet Teşekkülü haline kon-

BAYINDIİLIK

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
hakkında Kanun tasarısı

rm larmm sağlanabileceği ifade edilmiş idi. Ko
misyonumuz verimli bir murakabe sisteminin
bir an ewel kurulması yolundaki çalışmalara
İm: verilmesi lüzumunu bu vesile ile bir kere
daha belirtmeyi uygun görmektedir.
Yukarda arzedilen değişikliklere göre Ko
misyonumuzca yeniden hazırlanan kanun tasa
rısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Mardin
Ankara
Kastamonu
R. Erten
F. öymen
M. Akalın
Amasya
Ankara
Ankara
A. K. Yiğit oğlu
M. Eriş
C. Gölet
Aydın
Diyarbakır
Diyarbakır
C. Ekin
Gl. R. Alpman
Ş. Uluğ
İstanbul
Erzincan
İsparta
Dr. A. Adıvar
N. Pekcan
K. Turan
Kırklareli
izmir
Kastamonu
Korgl. K. Doğan
»Sf. Dikmen
T. Coşkan
Kırşehir
Malatya
Konya
Ş. Torgut
Dr. M. F. Dündar
M. S. Eti
Niğde
Ordu
II. Gürsoy
II, Yalman
Seyhan
Urfa
A. Akan
A. R. Yüregir

Görevleri

KOMİSYONUNUN
TİRİŞİ

DEĞİŞ

Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri
hakkında Kanun tasarısı

l - Genel Hükümler

I - Genel

hükümler

MADDE 1. —<• Bayındırlık Bakanlığına bağ
lı tüzel kişiliğe sahip ve katma bütçe ile :dare
olunur.. Yollar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanlığına bağlı
o-c-rdşüiği haiz olmak ve katma bütçe ile idare
olunmak üzere Yollar Genel Müdürlüğü kurul
muştur, Bu idareyi genel müdür temsil eder.

II - Görevler

/7 - Görevler

MADDE 2. — Yollar Genel Müdürüğünün gö
revleri şunlardır :
a) Devlet yolları sistemine dâhil yol ve köp
rüleri seçmek, güzergâhları tâyin ve tesbit etmek
veya değiştirmek plânlarını hazırlamak, ima ve
ıslah etmek, onarmak, bakım altında bulundur-

MADDE 2. - Yollar Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
M) Devlet yolları ağma giren yol ve köprü
lün seçip teklif etmek, yol güzergâhlarını tâyin
ve lesbit etmek veya değiştirmek, yolların plân
la.'] -u hazırlamak, inşa ve ıslah etmek, onarmak,
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/ - Genel hükümler

\

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanlığına bağ- |
lı,tüzel kişiliği haiz olmak ve katma bütçe :ie
idare edilmek üzere Yollar Genel Müdür., ü^ü ı
kurulmuştur. Bu idareyi Genel Müdür temsil
eder.
ı
/ / - Görevler

ı

MADDE 2. — Yollar Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Bu kanunun tarifine göre Devlet yolları
ağına giren yol ve köprüleri seçip, teklif etmek
yol güzergâhlarını tâyin ve tesbit eylemek veya

I
j
I
j
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mak ve emniyetle işlemesini sağlamak,
b) İl yolları sistemlerinin ıslah, yapım ve
bakım programlarını incelemek, tasdik etmek ve
denetlemek,
e) Bütün yol sistemlerinin seçilmesi, tâyin
ve tesbiti, inşası, onarımı, bakımı ve diğer husus
ları hakkında teknik esaslar ve standartlar tesbit
etmek,
d) Yol inşa ve bakım, malzeme, makine ve
teçhizatı ile nakil vasıtalarını seçmek, temin et
mek depo etmek, onarmak, kullanılır durumda
bulundurmak ve gerekli tamir atelyeleri ve te
sisleri kurmak,
o) Yolların ana güzergahlarına tesadüf eden
arazi ile güzergâh tebdilinden ötürü, lüzumlu ara
ziyi, veya mevcut yolların ıslah ve genişletil
mesi, atelyeleri, makine ambarlarını, idare bi
nalarını, bakım evlerini, kar setlerini, taş ve
;;vikıl taşı ile yol yapımına gerekli ve elverişli
bilcümle ocakları, sahaları, depo yerlerini, mal
zeme yığılan yerleri tartı ve benzin ve yol ba
kını ve emniyetini sağlamak maksadiyle rad
yo verici istasyonlarının inşası ve tesisi veya
yol üzerinde seyahat edenlere faydası dokuna
bilecek servis ve akaryakıt tesislerinin vücuda
getirilmesi, hizmet yallarının yapılması ve yolun
görüş mesafesinin tahdit edilmiyecek şekilde
temini maksadı ile yerine göre geçici olarak
işgal etmek, satın almak veya kamulaştırmak,
f) Yukarda (e) fıkrasında yazılı bilcümle
tesisler ile Genel Müdürlük görevlerinin verimli
yönetimi için gerekli gördüğü d'ğer her hangi
bir tesis yapmak, kiralamak, teçhiz etmek ve
bakımı sağlamak,
g) Yolların kullanılışı, teknik emniyet ve
korunmasına ait esas kaide ve yönetmelikleri
tesbit etmek ve yürütmek ve münasip göreceği
yol işaretlerini tesis etmek,

bakım altında bulundurmak ve ve emniyetle iş
lemesini sağlamak.
b) ti yolları ağlarının ıslah, yapım ve ba
kım programlarını incelemek, tasdikini teklif et
mek ve denetlemek ve illerde yaptırılacak yol ve
köprü proje ve keşiflerini incelemek tasdik et
mek ve kabul muamelelerinde üye bulundurmak.
c) Bütün yol ağlarının inşası, onarımı, ba
kını ve diğer hususları hakkında teknik esaslarını
ve vasıf ve şartlarını tesbit etmek.
d) Yol inşa ve bakımına lüzumlu malzeme,
makine ve teçhizatiyle taşıtlarını seçmek, sağla
mak, depo etmek, onarmak, kullanılır durumda
bulundurmak ve gerekli tamir atelyeleri ve tesis
leri kurmak.
e) Yollar İdaresinin görevi içinde bulunan
işlerin yapılmasına lüzumlu arazi ve gayrimenkulleri kanunlarına göre geçici olarak işgal et
mek veya kamulaştırmak ve satmalmak.
f) Yolların yapımı, onarım, bakım ve emni
yetiyle işlemesine muktazi garaj ve atelyelerini,
makine ve malzeme ambar ve depolarını, idare
binalarını ve servis ve akaryakıt tesislerini ve
bakım emniyetini sağlıyacak radyo verici istas
yonlarını, Yollar Genel Müdürlüğü görevlerinin
''erimii yönetimine yarıyacak diğer her hangi
tesisleri yapmak, teçhiz etmek, kiralamak, ba
kımlarını sağlamak.
g) Yolların kullanılışı teknik emniyet ve
korunmasına ait esas kaide ve yönetmelikleri tes
bit etmek ve yürütmek ve münasip göreceği yol
işaretlerini tesis etmek.
lı) Yollar Genel Müdürlüğünün açılmasına
'nt bütün malûmatı toplamak ve yayınlamak.
i)
Yol ağlariyle ilgili görülen diğer bütün
işleri yapmak.

h) Yollar Genel Müdürlüğünün çalışmasına
ait bütün malûmatı toplamak ve yayınlamak,
i) Yol sistemleriyle ilgili lüzumlu görülen
diğer bütün işleri yapmak,
MADDE 3. — ikinci maddede yazılı işler
Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Mü
dür, bu işleri yetki ve sorumlulukları ile bir
likte Genel Müdür yardımcılarına, veya Bölge
Müdürk; tine d e v r edebil i r.

MADDE 3. — ikinci maddede yazılı işler
ienel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür
İm işleri yetki ve sorumlulukları ile birlikte Ge
nel Müdür yardımcısına daire başkanlarına veya
bölge müdürlerine yaptırabilir. Ancak bu hu-
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değiştirmek, hazırlıyacağı plânlara göre yolları
ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve
emniyetle kullanılmasını sağlıyacak şekilde sü
rekli bakım altında bulundurmak.
b) îl yolları ağlarının yapımını ıslah ve
bakım programlarını inceliyerek tasdikini teklif
etmek ve denetlemek, illerce yaptırılacak yol ve
köprü, proje ve keşiflerini incelemek, tasdik et
mek ve kabul muamelelerinde üye bulundurmak,
c) Bütün yol ağlarının inşası, onarımı, ba
kımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla
vasıf ve şartları tesbit etmek,
d) Yol inşa ve bakımına lüzumlu malzeme,
makine ve teçhizat ile taşıtlarını seçmek, sağlamak, depo etmek, onarmak, kullanılır durumda
bulundurmak ve gerekli tamir atelyeleri ve tesis
leri kurmak,
e) Yollar İdaresinin görevi içinde bulunan
işlerin yapılmasına lüzumlu arazi ve gayrimenkulleri kanunlarına göre geçici olarak iijgal etmek veya kamulaştırmak ve satmalmak,
f) Yolların yapım, onarım ve bakımına ve
emniyetle işlemesine muktazi garaj ve atelyeleri,
makine ve malzeme ambar ve depolarını, idare
binalarını ve servis ve akar yakıt tesislerini ve
bakım emniyetini sağlıyacak radyo verici istas
yonlarını, Yollar Genel Müdürlüğü görevlerinin
verimli yönetimine yarıyacak diğer her hangi,
tesisleri yapmak, teçhiz etmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,
g) Yolların kullanılışına teknik emniyet
ve korunmasına ait esas ve kaidelci tesbit etmek vo yürütmek ve münasip göreceği yol işarotlerini tesis etmek,
h) Yollar Genel MüdüYüğünün çalışmasına ait bütün malûmatı toplamak ve yayınlamak,
i) Yol ağlariyle ilgili ve diğer bütün isleri
yapmak.

i
|
j
j
i
j
j
i

MADDE 3. —• İkinci maddede yazılı iş'er,
Genel Müdür tarafından yürütülür. Genci Mildür bu işleri yetki ve sorumlulûklariyle birlikte kısmen veya tamamen Genel Müdür yardımCisma, daire başkanlarına veya bölge müdürieri-
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Ancak bu devir Genel M'üdürün sorumlulu
ğunu da ortadan kaldırmaz.

fus, Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kal

OT. Teşkilât

/ / / - Teşkilât

MADDE 4. — Yollar Genel Müdürlüğü Yük
sek Mühendis bir Genel Müdürün idaresi altın
da olmak üzere aşağıda yazılı üç daire reisliği
ilo bir Hukuk Müşavirliğinden ve Muhasebe
Müdürlüğünden terekküp eder. Reislik vazife
leri Genel Müdür yardımcıları tarafından görülüi".
a) Malî ve îdari îşleri Dairesi Reisliği,
d) Proje ve Araştırma Dairesi Reisliği
c) Yapım ve Bakım Dairesi Reisliği,

MADDE 4. — Yollar Genel Müdürlüğü yük
sek mühendis bir genel müdürün idaresi altında ol
inak üzere merkezde bir genel müdür yardımcısı
ve aşağıda yazılı üç daire başkanlığı ile bir hu
kuk müşavirliği ve muhasebe müdürlüğü ile taş
rada bölge müdürlüklerinden teşekkül eder.
a) Malî ve îdari İşler Dairesi Başkanlığı,
b) Proje ve Araştırma işleri dairesi Baş
kanlığı,
e) Yapım ve bakım işleri dairesi Başkan

MADDE 5. — Malî ve îdari İşler Dairesi Re
isliği; Teknik Hesaplar, Personel, Malzeme ve
idari îşler Şubelerinden terekküp eder.

ıraıaz.

MADDE 5. — Malî ve idari işler dairesi baş
kanlığı; Teknik hesaplar, personel, Malzeme ve
idari iş',er şubelerinden teşekkül eder.
Kamulaştırma işleri de idari şube tarafın
dan yürütülür

MADDE 6. — Proje ve Araştırma Dairesi
Reisliği; Plânlanma ve Programlaştırma.; Yol
etüd \ e proje, Köprü proje ve araştrrnn, Fm
Heyetlerinden terekküp eder.

MADDE 6. — Proje ve araştırma îşleri daiesi başkanlığı; Plânlaşma ve programlaştırma
'ol etüd, Köprü proje ve araştırma fen heyet
lerinden teşekkül eder.

MADDE 7. - Yapım ve Bakım Dairem Re
isliği; Yol yapımı Köprü yapımı, Bakım ve Ma
kine Fen Heyetlerinden terekküp eder.

MADDE 7. — Yapım ve bakım dairesi baş
kanlığı; Yol yapımı, Köprü yapımı, Bakını ve
makine fen heyetlerinden teşekkül eder.

MADDE 8. — Ilukuk Müşavirliği, aşağıda
ki işleri görür:
Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve no
ter tarafından Genel Müdürlüğe yapılacak teb
ligatı kabul ve icabeden cevaplarını ihzar et
mek, genel müdürlüğe ait her türlü dâva ve
icra işlerini her safhasında takip ve intaç et
mek genel müdürlük dairelerinden gönleri] ecek sözleşme, şartlaşma, kanun, tüzük ve yö
netmelik projeleriyle sair evrak üzerinde mü
talâa beyan etmek. Bu işlerin görülmesi için

MADD-'j 8. - Hukuk Müşavirliği aşağıda
yazılı işleri görür.
Genel Müdürlüğe işlerin hev safhası hakkın
dn muntazaman malûmat vermek üzere; her
nevi mahkemeler, icra daireleri ve noterler ta
rafından genel müdürlüğe yapılacak tebligatı
kabul vo 'cap eduı cevaplan izhar etmek, Genel
Müdüîlüğo ait her türlü dâva ve icra işlerini
.her safhasında tdkip ve intaç etmek, Genel Mü
dür ük dairelerinden gönderilecek sözleşme,
şırt'aşma, kanun, tüzük, yönetmelik projeleriy-
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no yaptırabilir. Ancak bu husus, Genel Müdürü'i i
sorumluluğunu ortadan kaldırma;;;.
î
I
i
/ / / - Kuruluş
i
MADDE 4. — Yollar Genel Müdürlüğü bi * i
genel müdürün idaresi altında o^mak ü::er ? '
merkezde,
;
Bir Genel Müdür Yardımcısı ile,
\
idari İşler Dairesi,
I
Teknik ve İktisadi Etüd İşleri Dairesi,
i
Yapım vo Bakım İşleri Dairesi,
'
Başkanlıklarından ve Hukuk Müşavirliği ı k [
Muhasebe Müdürlüğünden ve illerde Bölge Mü- :
düdüklerinden,
teşekkül eder.
MADDE 5. — İdari İşler Dairesi Başkanlığı;
Teknik hesaplar,
i
Personel,
,
Malzeme,
j
İdari işler,
şubelerinden teşekkül eder.
,
MADDE 6. — Teknik ve İktisadî Etüd İşlen |
Dairesi Başkanlığı;
P anlaşma vo programlaşma,
Yol Etüd ve Proje,
Araştırma,
Fen heyetlerinden teşekkül eder.
MADDE 7. — Yapım ve Bakım Dairesi Baş- '•
kanlığı,
Yol yapımı,
j
Köprü yapımı,
I
Bakım,
j
Makine,
j
Fen heyetlerinden teşeşkkül eder.
j
MADDE 8. — Hukuk müşavirliği aşağıda ya- j
zıh işleri görür.
i
a) Genel Müdürlüğe ait dâvaları her safhasmda takip etmek,
b) Memurların vazifelerinden doğan kanu
ni takiplere mütaallik muameleleri yapmak,
c) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili ol
mak üzere ait olduğu teşkilât tarafından hazır
lanan kanun, tüzük ve talimatname projelerini,
d) Genel Müdürlük teşkilâtının tertip ^e
tanzim edeceği her türlü bağıtları ve şartname
( S

|
j

j
;
j
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icabında mukaveleli avukat istihdam edilebilir.

İd sair evrak üzerinde mütalâa beyan etmek.
| Bu işlerin görül nesi için icabında mukaveleli
İ avukat kullanılabilir.

MADDE 9. — Genel Müdürlüğün taşra teş
kilâtı, yollar bölge müdürlükleri
tarafından
idare edilir. Bu bölgelerin sayısı 12 yi geçe
mez. Bölge çevre ve merkezlerini Yollar Ge
nel Müdürü teklif ve Bayındırlık Bakanı tâ
yin eder.

MADDE 9. - • Hükümetin 9 nen maddesi ay
nen kaim' edilmiştir.

MADDE 10. — Yollar Genel Müdürlüğü
merkez ve iller teşkilâtına ait maaşlı memurla
rın derece, âded ve maaşları bu kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 10. — Yollar Genel Müdürlüğü teşIr'lâtın.1, ait maaşlı memurların kadrosu bu kami
lin ba£lı.'(l) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetvelde yazılı kadrolar, Bayındırlık Bakanlığı
teşkilât kadrolarından çıkarılmıştır.

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı
eetvcldj yazıı kadrolar Bayındırlık Bakanlığı
teşkilât kadrolarından çıkarılmış ve bunun ye
rine (3) sayılı cetveldeki kadrolar konmuştur.

MADDE 12. — Genel Müdür Bayındırlık
Bakanının inhası üzerine müşterek karar ile
Genel Müdür yardımcıları, Hukuk Müşaviri,
merkez teşkilâtı şube müdürleri ve bö^e mü
dürleri genel müdürün teklifi ve Baymlırlık
Bakanının tasdikiyle tâyin, nakil, terfi ve be
cayiş edilirler. Bunların dışında kalan maaşlı
memurlarla bilûmum hizmetlilerin tâyin, terfi,
naki ve becayişleri Genel Müdür tarafından
yapılır.
Muhasebe müdürü ile maiyeti Maliye Ba
kanlığınca tâyin edilir.

MADDDE 12. — Genel Müdür, Bayındırlık
Bakanının inhası üzerine müşterek karar ile
(îenel Müdür yardımcısı, Daire Başkanları,
Hukuk mücaviri ve bölge müdürleri Genel Mü
dürün teklifi ve Bayındırlık B-akanmm onayı
ile tâyin, nakil, terfi edilir. Bunların dışında
kalan maaşlı memurlarla bütün hizmet tilerin tâ
yin, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafından
yapılır. Muhasebe Müdürü ile maiyeti Maliye
Bakanlığınca tâyin olunur.

MADDE 13. — Yollar Genel Müdürü, mer
kez ve taşra teşkilâtında maaş veya ücretle is
tihdam etmekte olduğu her hangi bir memur
veya hizmetliyi, ifası genel müdürlüğe ait bir
iş için orada Genel Müdürlük teşkilâtı ve mün
hal bulunup bulunmadığı ile mukayyet olmak
sızın kadroda gösterilen tahsisatı ile merkez
veya taşrada dilediği yerde kullanabilir.

!
1

:

i
j
I
I

MADDE 13. — Yollar Genel Müdürü, merkez ve taşra teşkilâtında maaş veya ücretle is
tihdam etmekte olduğu herhangi bir memur vey\ hi; metliyi, ifası genel müdürlüğe ait bir iş
hin orada genci müdürlük teşkilâtı ve münhal
bulunup bulunmadığı ile mukayyet olmaksızın
kadroda gösterilen tahsisatı ile ve tâyindeki usu
lüne uyularak merkez veya taşrada dilediği yerde kullanabilir.

i

IV - Yol sistemleri

!
i

MADDE 14. — Türkiye Cumhuriyeti dâhi- i

IV - Yol ayları
MADDİ] 14. — Türkiye Cumhuriyeti sımr-
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projelerini.
e) Genel Müdürlük teşkilâtiyle başkaları
arasında her türlü ihtilâfları,
f) Genel Müdürlükçe sorulacak işleri,
inceleyip hukuki mütalâasını bildirmek.
Bu işlerin görülebilmesi için icabında bağıt
lı avukat da kullanılabilir.
MADDE 9. — Genel Müdürlüğün illerdeki
teşkilâtı, Yollar Bölge Müdürlükleri tarafın
dan idare edilir.
Bölere çevre ve merkezlerini Yollar Genel
Müdürlüğü teklif ve Bayındırlık Bakanı tâyin
eder.
MADDE 10. — Bayındırlık Komisyonunun
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Bayındırlık Komisyonunun
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Genel Müdür, Bayındırlık
Bakanının inhası üzerine müşterek karar ile
ve Genel Müdür yardımcısı, Daire Başkanları,
Hukuk Müşaviri ve Bölge Müdürleri Genel Mü
dürün teklifi ve Bayındırlık Bakanının onayı
ile tâyin, nakil, terfi edilir. Burların dışında
kalan maaşlı memurlarla bütün hizmetlilerin
tâyin, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafın
dan yapılır. Muhasebe Müdürü ve Muhasebe
Müdürlüğü memurları Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunur.
MADDE 13. — Yollar Genel Müdürü, mer
kez ve taşra teşkilâtında maaş veya ücretle çalış
makta bulunan her hangi bir memur veya hiz
metliyi, ifası Genel Müdürlüğe ait bir iş için
orada Genel Müdürlük Teşkilâtı ve münhal bulu
nup bulunmadığı ile mukayyet olmaksızın kadro
da gösterilen tahsisat ile ve tâyindeki usulüne
uyularak merkez veya taşrada dilediği yerde kul
lanabilir.
IV - Yol ağları
MADDE 14. — Yollar üç sınıfa ayrılmıştır :
( S. Sayısı: 148 )
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lindeki yol sistemleri idare, Maliye ve işletme
bakımlarından üç sınıfa ayrılmıştır.
a) Devlet yolları sistemi,
b) il yolları sistemi,
c) Köy yolları sistemi,

l a n içindeki yollar idare, maliye ve işletme bakımmdan üç sınıfa ayrılmıştır.
a) Devlet yolları;
b) îl yolları;
c) Köy yolları;

MADDE 15. — Devlet yolları: önemli böl
ge merkezlerini, şehirleri, demir, deniz ve hava
istasyon, iskele, liman ve alanlarını birbirleri
ne bağlıyan birinci derecede ana yollardır.
Bu yol ağı, Yollar Genel Müdürlüğü tara
fından tesbit ve Bayındırlık Bakanının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca tasdik edildikten
sonra uygulanır.
Tashihler, tadiller ve ilâveler aynı usule
tâbidir.

MADDE 15. — Devlet yolları, önemli bölge
ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyon,
iskele, liman ve alanlarını bir birine bağlıyan bi
rinci derecede ana yollardır.
Bu yol ağı, Yollar Genel Müdürlüğü tara
fından tesbit Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen
Heyetince incelenip Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tasdik edildikten sonra, uy
gulanır. Tashihler, değiştirmeler ve ilâveler ay
nı usule tâbidir.

MADDE 16. — İl yolları sistemi, bir il sı
nırı dahilindeki ikinci derecedeki önemi haiz
yolları ihtiva eder. il yolları sistemlerine ithal
edilen yollar, şehir, kasaba ve köyleri birbir
lerine; Devlet yolları sistemine yakın demiryo
lu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve
âmme ihtiyacının duyulduğu diğer yerlere bağ
layan yollardır. Her hangi bir il yolları siste
mine ithal edilecek yollar, âmme menfaati, millî
savunma ve bu sistemin gelişmesine tesir eden
ekonomik âmiller göz önünde tutulmak sure
tiyle, il genel meclislerince kabul ve Yollar Ge
nel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bayındırlık
Bakanı tarafından tasdik edildikten sonra il
özel idarelerince yapılır.
il yolları sistemlerinde yapılacak tashih, ta
dil ve ilâveler aynı usule tâbidir.

MADDE 19. — il yolları ağları, bir il sını
rı içindeki ikinci derece önemi haiz yolları ihti
va eder. İl yolları ağlarına giren yollar; şehir,
kasaba, ilce merkezlerini birbirine ve il mekezine, ve komşu ildeki yakın ilce merkezlerine,
Devlet yolları ağlarına, yakın demiryolu istas
yonlarına, limanlara, hava alanlarına ve âmme
ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlıyan
yollardır
Her' hangi bir il yolları ağlarına girecek yol
lar, âmme menfaati, Millî Savunma ve bu ağla
rın gelişmesine tesir eden ekonomik âmiller göz
önünde tutulmak suretiyle il genel meclislerin
ce kabul ve yollar genel müdürlüğünün teklifi
üzerine Bayındırlık Bakanı tarafından tasdik
edildikten sonra il özel idarelerince yapılır.
îl yolları ağlarında yapılacak tashih, değiştir
me ve ilâve aynı usule tâbidir, (il yolları için
de bulunan bir yolun Devlet yolları ağları ara
sına alınması gerekirse il genel meclisinin veya
daimî encümeninin de mütalâası alınır.)

MADDE 17. — Devlet yolları sistemine, il
yolları sistemlerine dâhil edilmiyen bütün yol
lar köy yolları sistemlerine ithal edilir. Bu sis
teme dâhil olan yolların yapım ve bakım işleri
Yollar Genel Müdürlüğünü ilgilendirmeyip Köy
Kanununun hükümlerine tâbidir.

MADDE 17. — Devlet ve il yolları ağlarına
girnıiyen diğer bütün yollar, köy yolları sayı
lır. Lu yolların yapım ve bakım işleri. Köy Ka
nunu hükümlerine uyularak yaptırılır. Şu ka
dar ki, bu yollara, il özel idareleri ve Yollar Ge
nel Müdürlüğü tarafından gerek teknik ve ge
rek malzeme ve malî yardım yapılabilir.

MADDE 18. — Bu yol sistemlerinin ıslahı,
onarımı, bakım ve işletimi bu kanuna ve bu ka-

MADDE 18. — Bütün yol ağlarının ıslahı,
onarırın, bakını ve işletimi bu kanuna ve bu ka-
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Devlet yolları,
İl yolları,
Köy yollan,

'MADDE 15. — Bayındırlık'Komisyonunun
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. — î l yolları ağları, bir il sınırı
içindeki ikinci derece önemi haiz yolları ihtiva
eder. î l yolları ağlarına giren yollar; şehir, ka
saba, ilce merkezlerini bir birine ve il merkezine
ve komşu ildeki yakın
ilce merkezlerine.
Devlet yolları .ağlarına, yakın demiryolu istas
yonlarına, limanlara, hava .alanlarına ve âmme
ilıtiyacınm gerektirdiği diğer yerlere bağlıyau
yollardır.
Her hangi bir il yolları ağlarına girecek yol
lar, âmme menfaati, Millî Savunma ve bu ağların
..gelişmesine tesir eden ekonomik âmiller göz önün
de tutulmak suretiyle il genel meclislerince ka
bul ve Yollar Genel Müdürlüğünün teklifi üze
rine Bayındırlık Bakanı tarafından tasdik edil
dikten sonra il özel idarelerince yapılır, il yolları
ağlarında yapılacak tashih, değiştirme ve ilâve
aynı usule tâbidir.

MADDE 17. — Devlet ve il yolları ağlavHı.ı
girmiyen diğer bütün yollar, köy yolları sayılır.
Bu yolların yapım ve bakım işleri Köy Kam?MU
hükümlerine uyularak yapılır.
Yollar Genel Müdürlüğü il yollariyle köy yol
larma gerek teknik bakımdan, gerek malzeme
vermek suretiyle mümkün olan yardımları yap
maya yetkilidir.
MADDE 18. — Bayındırlık Komisyonunun 18
nci maddesi aaynen kabul edilmiştir.
( S. Sayısı : 148)
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nunda sarahat olmıyan yerlerde kendi özel ka
nunlarında yazılı hükümlere göre yapılır.

nunda sarahat olmıyan yerlerde kendi özel ka
nunlarında yazılı hükümlere gör eyapılır.

V.

Gelirler

V - Gelirler

MADDE 19. — Yollar Genel Müdürlüğünün
gelirleri şunlardır:
1. 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile
ek ve tadillerine göre Hazineye ayrılan hisse;
2. Dahilî İstihlâk Vergisi hakkındaki V18
sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve 3828 sayılı
Kanun gereğince benzin ve benzerlerinden alı
nan İstihlâk Vergisi,
3. 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerle
rinden alman Yol Vergisi,
4. Benzin ve benzerlerinin gümrük resimleri,
5. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
6. Teberrular,
7. Faizler,
8. Lüzumu kalmıyan veya hurdalaşan yol
makine ve atelyeleriyle eşyasının satışından elde
edilecek gelirler,
9. Yol 'işleri mütaahhitlerine sözleşmeleri ge
reğince verilecek malzeme, alât, edevat, eşya be
delleriyle kiralanacak makine, alât, edevat, depo*
arazi ve sairenin kira bedelleri,
10. Taahhütlerini kısmen veya tamamen ye
rine getirmiyen yol işleri mütaahhitlerinden alı
nacak gecikme cezai ariyle diğer para cezaları
ve bu gibi mütaahhitlerin irat kaydolunan temi
nat akçeleri,

MADDE 19. — Yollar Genel Müdürlüğünün
gelirleri şunlardır :
1. 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ve
ek ve tadillerine göre Hazineye ayrılan hisse;
2. Dahilî İstihlâk Vergisi hakkındaki 718
sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve 3828 sayılı
Kanun gereğince akar yakıtlardan alınan İstih
lâk Vergisi;
3. 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerle
rinden alınan Yol Vergisi;
4. Akar yakıtların Gümrük resimleri;
5. Devlet Bütçesinden yapılacak yardım
lar;
6. Teberrular ve öteberi gelirler;
7. Faizler;
8. Lüzumu kalmıyan veya hurdalaşan yol
makine ve atelyeleriyle eşyasının ve gayrimenkullerinin satışlarından elde edilen gelirler;
9. Yol işleri mütaahhitlerine sözleşmeleri
gereğince verilecek malzeme, alât, edevat, depo,
arazi ve sairenin kira bedelleri;
10. Taahhütlerini kısmen veya tamamen
yerine getirmiyen yol işleri mütaahhitlerinden
alınacak gecikme ve saire tazminatı ve müta
ahhitlerin irat kaydolunan teminat akçaları.

MADDE 20. — 19 ncu maddenin 2, 3, 4 nu
maralı bentlerinde yazılı vergi ve resimler Ha
zinece cibayet olunarak gelir bütçe^ne irat olu
nur. Karşılığında yollar Genel Müdürlüğüne
verilmek üzere her sene gelir tahminleri tutarınca Maliye bütçesine ödenek konur.
Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan
ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu
miktarlar ertesi sene ödeneğinin hesabında naza
ra alınır.

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — 19 ncu maddenin (1) nci fık
rasında yazılı yol parası hissesi, tahsil edildikçe,
Yollar Genel Müdürlüğü adına açılacak bir he
saba kaydedilmek üzere Ziraat Bankalarına ya
tırılır. Ziraat Bankası Merkez idaresi her ay so
nunda yatırılan para tutarını Yollar Genel Mü-

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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V - Gelirler
MADDE 19. — Yollar Genel Müdürlüğünün
gelirleri şunlardır :
1. 1525 sayılı Söşe ve Köprüler Kanununa
ve ek ve tadillerine göre Bayındırlık Bakanlığına
ayrılan hisse,
2. Dahilî İstihlâk Vergisi hakkındaki 71S
sayılı Kanun ile ek ve tâdilleri ve 3828 sayılı Ka
nun gereğince akar yakıtlardan alınan İstihlâk
Vergisi,
3. 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerle
rinden alman Yol vergisi,
4. Akar yakıtların Gümrük Resimleri,
5. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
6. Teberrular ve diğer çeşitli gelirler,
7. Faizler,
8. Lüzumu kalmıyan veya hur dalaşan yol
makine ve atelyeleriyle eşyasının ve gayrimenkullerinin satışlarından elde edilen gelirler,
9. Yol işleri mütaahhitlerine sözleşmeleri ge
reğince verilecek malzeme, alât, edevat, depo,
arazi ve sairenin kira bedelleri,
10. Taahhütlerini kısmen veya tamamen ye
rine getirmiyen yol işleri mütaahhitlerinden aalınacak gecikme ve saire tazminatı ve mütaahhitlerin irat kaydolunan teminat akçeleri.
MADDE 20. — 19 neu maddesinin 2, 3, 4,
numaralı bentlerinde yazılı vergi ve resimler Ha
zinece cibayet olunarak gelir bütçesine irat kay
dolunur. Karşılığında Yollar Genel Müdürlüğü
ne verilmek üzere her sene gelir tahminleri tu
tarında Maliye Bütçesine ödenek konur.
Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan
ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu
miktarlar ertesi sene ödeneğinin hesabmda naza
ra alınır.
MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

(S. Sayısı
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dürlüğüne bildirir. Yollar Genel Müdürlüğünce
bu miktarlar bir yandan gelir bütçesinde açıla
cak özel bölüme gelir, öte yandan ödenek kayde
dilir.
MADDE 22. ~~ Genel Müdürlüğün gol iri en
hor türlü resim ve vergiden muaf:ir.

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

VI - Çalışma esasları

VI - Çahşma esasları

MADDE 23. — Yollar Genel Müdürlüğü 14
ncü maddeye giren yollara ait olmak üzere her
yıl sonunda üç yıllık Devlet yolları yapım ve
bakım programını hazırlarlar ve Bayındırlık
Bakanının tasdiki ile bu programı uygular.

MADDE 23. -— Yollar Genel Müdürlüğü lö
nci maddeye giren yollara ait olmak üzere; her
yıl sonunda üç yıllık Devlet yolları yapım ve
bakım programını hazırlar ve Bayındırlık Ba
kanının tasdikiyle bu programı uygular.

MADDE 24. — il genel meclisleri Devlet
yolları sistemine muvazi olarak her yıl sonunda
üç yıllık il yolları yapım ve bakım programla
rını hazırlarlar. Bu programlar bölge müdür
lüklerince incelendikten sonra Yollar Genel Mü
dürlüğünün teklifi üzerine Bayındırlık Bakan
lığınca aynen veya tadilen, Genel Müdürlüğe
geldiği tarihten itibaren en çok iki ay zarımda
tasdik olunarak illerce uygulanır. Bu süre için
de tasdik edilmiyen programlar aynen kabul
edilmiş sayılır.
Tasdikli program dışında tatbikatta bulu
nanlar ile emredenler hakkında Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesi gereğince kovuştur
ma yapılır.

MADDE 24. — il genel meclisleri Devlet yol
ları ağlariyle ahenkli olarak her yıl sonunda üç
yıllık il yolları yapım ve bakım programlarını
hazırlarlar. Bu programlar bölge müdürlüklerin
ce incelendikten sonra Yollar Genel Müdürlüğü
nün teklifi üzerine Bayındırlık Bakanlığınca ay
nen veya tadilen genel müdürlüğe geldiği tarih
ten itibaren en çok iki ay zarfında tasdik ve uy
gulanmak üzere illere gönderilir. Bu süre içinde
tasdik edilmiyen programlar aynen kabul edii
miş sayılır. Tasdikli program dışında tatbikatta
bulunanlar ile emredenler hakkında Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesi gereğince kovuş
turma yapılır.

MADDE 25. — il yolları sistemlerinin iş ve
çalışma programlarının tanzim ve uygulama şe
killeri Yollar Genel Müdürlüğünce tesbit ve Ba
kanlar Kurulu tarafından tasdik olunur.

MADDE 25. •— il yolları ağlarının iş ve çalış
ma programlarının tanzim ve uygulama şekilleri
Yollar Genel Müdürlüğünce tesbit ve Bayındırlık
Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tara
fından tasdik olunur.

MADDE 26. — Mevcut yolların bakım, ıslah
ve plâtformunun genişletilmesi ve husule gelen
arızaların giderilmesi 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununun 50 nci maddesinde
yazılı kayıt ve şartlara tâbi olmaksızın emane
ten yaptırılabilir. Bu işler için gerekli malzeme
ilân edilmeksizin idarece pazarlıkla satınalınafbilir.

MADDE 26. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

(S.
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MADDE 22. — Hükümetin 22 nei maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.
VI - Çalvşma saatleri
MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü
ayniyle kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 24. — il genel meclisleri, Devlet
yolları ağı ile ahenkli olarak her yıl onunda
üç yıllık il yolları yapım ve -bakım programla
rını hazırlarlar. Bu programlar Yollar Genel
Müdürlüğünün teklifi üzerine Bayındırlık Ba
kanlığınca aynen veya tadilen Genel Müdürlüğe
geldiği tarihten itibaren en çok üç ay zarfında
tasdik edilir, ve uygulanmak üzere illere gön
derilir.

MADDE 25. — îl yolları ağlarının iş ve ça
lışma programlarının tanzim, taslik ve uygula
ma şekilleri Yollar Genel Müdürlüğünce tesbit
ve Bayındırlık Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından tasdik olunur.
MADDE 26. — Mevcut yolların bakımı, ıslahı
ve plâtformunun genişletilmesi ve husule gelen
arızaların giderilmesi 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununun 50 nci maddesinde
yazılı kayıt ve şartlara tâbi olmaksızın emane
ten yaptırılabilir. Bu işler için gerekli malzeme
ilân edilmeksizin idarece pazarlıkla satmalmabilir.
Emanet suretiyle yapılan yapım, bakım ve
onarma işleri için mutemetlere (10 000) liraya
kadar avans verilebilir. Ancak (1 000)' liradan
fazla avanslar emanet işleri keşif bedelinin % 5

.

ini -geçemez;;
(S. Sayıaı
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MADDE 27. — Yolların înşa ve onarımı iş
leri için yabancı memleketlerden tedarikine za
ruret görülen her türlü makine, gereç, avadan
lık ve yedek parçalar âmili fabrikalarından pa
zarlıkla satınalınabilir. Bu alımlarda 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hüküm
leri uygulanmaz.

MADDE 27. — Yolların inşa ve onarımı için
yabancı memleketlerden tedarikine zaruret gö
rülen her türlü makine, gereç, avadanlık ve yedeek parçalar yapan fabrikalardan, önceden Ba
yındırlık Bakanının muvafakati alınarak, 2490
sayılı Kanun hükümlerine göre teşkil edilecek
komisyonlar tarafından satın alınabilir. Bu alım
larda 2490 sayıh Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun diğer hükümleri uygulanmaz.

MADDE 28. — Yollar Genel Müdürlüğünce
eksiltmeye konulan işlere girecek isteklilerden
fbu işlere girmek için aranacak malî ve teknik
yeterlik ve sair şart ve vasıflar Bayındırlık Ba
kanlığınca belirtilir.

MADDE 28. — Yollar Genel Müdürlüğünce
eksiltmeye konulan işlere girecek isteklilerden,
bu işi ire girmek için aranacak malî ve teknik
yeterlik ve sair şartlar ve vasıflar Baymlırlık
Bakanlığınca bir yönetmelikle belirtilir.

MADDE 29. — Genel Müdürlük, lüzumlu
gördüğü merkezlerde tamir atelyeleri açabilir.
Bu atelyeler hariçten de iş alabilir. Genel Mü
dür bu atelyelerin her birine seneleri bütçele
rinden en çok elli bin liraya kadar döner ser
maye vermeye mezundur. Bu atelyelere verile
cek sermayenin toplamı bir milyon lirayı geç
mez. Atelyelere verilecek döner sermayeden an
cak umumi işletme masrafları ödenir. Bunların
memur ve daimî hizmetlilerinin kadroları Genel
Müdürlüğün memur ve daimî hizmetli kadrola
rı arasında gösterilir. Her türlü aylık, ücret, öz
lük hakları ile başka masrafları bütçenin ilgili
tertiplerinden ödenir.
Safi hasılat veren atelyelerin bu hasılatı ken
dilerine tahsis olunan döner sermayelerinin üç
misline baliğ oluncaya kadar sermayelerine ilâ
ve olunur ve fazlası Genel Müdürlük bütçesine
irat kaydolunur.
Döner sermaye muamelelerinden ateîye mü
dürü ve sorumlu sayman birlikte sorumludurlar.
Döner sermayeden yapılan sarfiyat, Muhasebei
Umumiye Kanunu ve Artırma, Eksiltme ve iha
le Kanunu hükümleriyle Sayıştay vizesinden
müstesnadır.

MADDE 29. — Hükümetin 29 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Nakit ve ayniyat hesap işleri: Döner serma
yeli idarelere mahsus hesap yönetmeliği ile ay
niyat yönetmeliği hükümleri dairesinde görülür.
MADDE 30. — Yollar Genel Müdürlüğünün
ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesis bulunmıyan
Belediye hudutları dışındaki millî emlâke ait

MADDE 30. — Yollar Genel Müdürlüğünün
ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesisi bulunmı
yan Millî emlâke ait arazi isteği üzerine Hazine-

( S. Sayısı: 143 )
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MADDE 27. — Bayındırlık Komisyonunun
27 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Yollar Genel Müdürlüğünce
eksiltmeye konulan işlere girecek isteklilerden,
bu işlere girmek için aranacak malî ve teknik
yeterlik ve sair şart ve vasıfların esasları Ba
yındırlık Bakanlığınca belirtilir.
MADDE 29. — Genel Müdürlük, lüzumlu
gördüğü merkezlerde tamir atelyeleri açabilir.
Bu atelyeler hariçten de iş alabilir. Genel Mü
dür bu atelyelerin her birine seneleri bütçelerin
den en çok elli bin liraya ki-dar döner sermaye
vermeye mezundur. Bu atelyelere verilecek ser
mayenin toplamı bir milyon lirayı geçmez. Atel
yelere verilecek döner sermayeden ancak umu
mi işletme masrafları ödenir. Bunların memur
ve daimî hizmetlilerinin kadroları Genel Müdür
lüğün memur ve daimî hizmetli kadroları ara
sında gösterilir. Her türlü aylık, ücret, özlük
hakları ile başka masrafları bütçenin ilgili ter
tiplerinden ödenir..
Safi hasılat veren atelyelerin Tbu hasılatı
kendilerine tahsis olunan döner sermayelerinin
üç misline ibaliğ oluncaya kadar sermayelerine
ilâve olunur ve fazlası genel müdürlük bütçe
sine irat kaydolunur.
Döner sermaye muamelelerinden atelye mü
dürü ve sorumlu sayman birlikte sorumludur
lar.
Döner sermayeden yapılan sarfiyat, Muhasebei Umumiye Kanunu ve Artırma, Eksiltme ve
îhale Kanunu hükümleriyle Sayıştay vizesinden
müstesnadır.
Nakit ve ayniyat hesap işleri döner serma
yeli idareler için mevcut olan hesap ve ayniyat
usullerine göre yürütülür.
MADDE 30. — Bayındırlık Komisyonunun
30 ncu maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
( S . Sayısı: 148)
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arazi isteği üzerine Hazinece parasız olarak Ge
nel Müdürlüğe tahsis olunur.

ce parasız olarak Genel Müdürlüğe tahsis olu
nur.

MADDE 31. — Yollar Genel Müdürlüğü 8
nci maddenin (f) fıkrasında yazılı tesislerden
servis istasyonları, akaryakıt satış yerleri ve
garajları 30 ncu maddedeki esaslara göre döner
sermaye ile işletilebilir.

MADDE 31. — Yollar Genel Müdürlüğü
ikinci maddenin (f) fıkrasında yazılı tesisler
den, servis istasyonları, akar yakıt satış yerleri,
ve garajları 29 ncu maddedeki esaslara göre dö
ner sermaye ile işletilebilir.

MADDE 32. — Yollar Genel Müdürlüğü aşa
ğıdaki fıkralarda yazılı hak ve yetkilere de sa
hiptir.
a) Bir sözleşme mevcut olsun veya olmasın
Yollar Genel Müdürlüğü ile Devlet daireleri,
müessese ve teşekkülleri veya gerçek veya tüzel
şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza merciine,
hakem ve icraya intikal etmemiş olan ihtilâfla
rın sulh yolu ile halli,
b) Anlaşma veya sözleşmelerin tadili veya
feshi,
c) Maddî ve hukuki sebeplerle takip edilme
sinden, veya yüksek derece merci ve mahkeme
lerde tetkik olunmasını istemekte f?yda bulunmıyan dâva ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde
veya bunların sulh yoliyle halline ait tanınacak
veya terkin edilecek hak veya işin tazammun et
tiği menfaatlerin bin liraya kadar olanlarında
Genel Müdürün, bin liradan on bin liraya kadar
olanların da Bayındırlık Bakanının karariyle,
on bin liradan daha fazla olanların Danıştay'ın
muvafık mütalâası üzerine müşterek karar ile
muteber olur.

MADDE E 32. — Yollar Genel Müdürlüğü
aşağıdaki fıkralarda yazılı hak ve yetkilere de
sahiptir.
a) Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Ge
nel Müdürlük ile Devlet daireleri ve müessese
ve teşekküller veya gerçek veya tüzel kişiler
arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, ha
keme veya icraya intikal etmemiş olan ihtilâf
ların sulh yolu ile hallinde;
b) Anlaşma ve sözleşmelerin değiştirilme
sinde veya bozulmasında;
c) Maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahke
melerce incelenmesini istmkte fayda umulmıyan dâva ve icra kovuşturulmasmda vazgeçil
mesinde veya bunların sulh volu ile hallinde;
Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin
tazammun ettiği menfaatlerin;
1 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün
kararı;
1 001 liradan 10 000 liraya kalar olanları
Bayındırlık Bakanının kararı;
10 001 liradan fazla olanları Danıştaym muvafıkı mütalâası üzerine aknacak müşterek ka
rar ile;
Muteber olur.

MADDE 33. — Yollar Genel Müdürlüğü, Ba
yındırlık Bakanının tasdiki ile Devlet Yolları
yapımı ve gerekli makine ve malzemesi için her
yıl ödenecek miktarı o yıl gelir tutarının yüzde
50 sini geçmemek şartiyle 5 yıla kadar, gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilebilir.

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 34. — Yollar Genel Müdürlüğü, Ba
yındırlık Bakanının tasvibi ve Bakanlar Kurulu
kararı ile iç istikrazlar akdine mezundur.
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MADDE 31. — Yollar Genel Müdürlüğü
ikinci maddenin (f) fıkrasında yazılı tesisler
den, servis istasyonları, akaryakıt satış yerleri
ve garajlar 2ü ncu maddedeki esaslara göre
döner sermaye ile işletilebilir.
MADDE 32. — Yollar Genel Müdürlüğü
aşağıdaki fıkralarda yazılı hak ve yetkilere de
sanıp tir :
a) Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, ge
nel müdürlük ile Devlet daireleri ve müessese
ve teşekküller veya gerçek veya tüzel kişiler
arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, ha
keme veya icraya intikal etmemiş olan ihtilâf
ların sulh yoiiyle hallinde;
\b) Anlaşma veya sözleşmelerin değiştiril
mesinde veya bozulmasında;
c) Maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturulmasmdan veya yüksek dereceli merci ve
mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda
unıuinııyan dâva ve icra kovuşturulmasından
vazgeçilmesinde veya bunların sulh yoiiyle
hallinde;
Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin
tazammun ettiği menfaatlerin,
1 000 liraya kadar olanları genel müdürün
kararı,
1 001 liradan 10 000 liraya kadar olanları
Bayındırlık Bakanının kararı, 10 001 liradan
fazla olanları Danıştayın muvafık mütalâası
üzerine alınacak müşterek karar ile,
Muteber olur.
MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 34. — Yollar Genel Müdürlüğü,
Bakanlar Kurulu karariyle iç istikrazlar aktine
yetkilidir.
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y / 7 . Çeşitli

VII - Çeşitli

Hükümler

hükümler

MADDE 35. — Yollar Genel Müdürlüğü teş
kilâtında çalışanlardan lüzumlu görüleceklere
ehliyet esasına ve çalıştıkları işin yer, ehemmi
yet, ve nevine göre Genel Müdürün teklifi ve Ba
yındırlık Bakanının tasvibi ile yılda bir defaya
mahsus olmak ve fiilî kadro mevcudunun yarısını
geçmemek üzere almakta oldukları aylık tutar
larmın iki misline kadar ikramiye verilebilir.

MADDE 34. — Yollar Genel Müdürlüğü teş
kilâtında çalışan maaşlı ve aylık ücretli memur
ve hizmetlilerden lüzumlu görüleceklere; ehliyet
ve gayret esasına ve çalıştıkları işin, yer, ehem
miyet ve nev'ine göre Genel Müdürlüğün teklifi
ve Bayındırlık Bakanının tasvibi ile yılda bir
defaya mahsus olmak ve almakta oldukları bir
aylık maaş ve ücretleri tutarının iki mislini, geç
memek üzere ikramiye verilebilir. Bir yıl içinde
bu ikramiyeleri alacakların sayısı o yılın fiilî
kadrolar sayısının yarısını geçemez.

MADDE 36. — 1525 sayılı Şose ve Köprüler
Kanunu ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı
olan hükümleriyle Nafıa Vekâleti Teşkilât Kanu
nunun 3611 ve 3656, 3711 ve 4644 sayılı Kanun
ların Şose ve Köprüler Reisliğine ait hükümleri
kaldırılmıştır.

MADDE 35. — (1525 sayılı Şose ve Köprüler
Kanunu ile ek ve tadillerinin ve 3611 sayılı Na
fıa Vekâleti Teşkilât Kanununun Şose ve Köp
rüler Reisliğine ait bu kanuna aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır.

MADDE 37. — Bu kanunun gerekli görülen
hükümlerinin tatbik şekilleri bir tüzükle tesbit
olunur.

MADDE 36. — Hükümetin 37 nci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

GEÇlCÎ MADDE 1. — Yol işleri ile ilgili
olarak Bayındırlık Bakanlığınca girişilmiş ta
ahhütler ve bağıtlanmış sözleşmelerle, yol işle
rinde kullanılmakta olan her türlü menkul mal
lar ve diğer mevcutlar bütün hak ve vecibele
riyle Yollar Genel Müdürlüğüne devredilir.
( S. Sayısı : 148 )
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VII - Müşterek hükümler
MADDE 35. — Genel Müdürlük Disiplin
Kurulu Genel Müdür yardımcısının başkanlığı
altında daire başkanları, hukuk müşaviri ve
personel işleri müdüründen teşekkül eder.
Bu kurul tâyinleri Genel Müdürlüğe ait me
murların disiplin işleri ile meşgul olur. Tâyin
leri Bayındırlık Bakanlığına ait memurların
disiplin işleri Bakanlık Disiplin Komisyonunda
görülür.
MADDE 36. — Yollar Genel Müdürlüğünün
bütün malları ve döner sermayeye ait bütün
kıymetler Devlet malı hükmündedir.
Bu mallar ve kıymetler alyehine suç işliyen
ler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi
ceza görürler.
VIII - Çe§itU hükümler
MADDE 37. — Yollar Genel Müdürlüğü
Teşkilâtında çalışan maaşlı ve aylık ücretli
memur ve hizmetlilere, ehliyet ve gayret esası
na ve çalıştıkları için, yer,, ehemmiyet ve nevi
ne göre Genel Müdürlüğün teklifi ve Bayındır
lık Bakanının tasvibi ile yılda bir defaya mah
susu olmak ve almakta oldukları bir aylık ma
aş ve ücretleri tutarının üç mislini geçmemek
üzere ikramiye verilebilir. Bir yıl içinde bu ik
ramiyeleri alacakların sayısı o yılın fiilî kad
ro sayısının yarısını geçemez.
MADDE 38. — Bayındırlık Komisyonunun
35 nci maddesi 38 nci madde olarak ayniyle ka
bul edilmiştir.

MADDE 39. — Hükümetin 37 nci maddesi
39 ncu madde olarak ayniyle kabul edilmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bayındırlık Komis
yonunun geçici birinci maddesi ayniyle kabul
edilmiştir.
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bayındırlık Bakan
lığına tahsis edilmiş olan yol işleri ile ilgili gayrimerikuller Hazinece Yollar Genel Müdürlüğü
ne temlik olunur.
Bunların hali hazır kıymetleri Maliye ve
Bayındırlık bakanlıklarınca tes'bit edilir. Bu
gayrimenkullerin devir ve ferağ muameleleri
her türlü harç ve resimden muaftır.
GEÇÎCt MADDE 3. — 1525 sayılı Şose ve
Köprüler Kanunu ile ek ve tadillerine göre alın
makta olan yol parasının Bayındırlık Bakanlığı
hisselerinden 1949 Malî yılı sonunda illerde ve
ya bankalarda veya Bayındırlık Bakanlığında
kalan paralar Yollar Genel Müdürlüğüne dev
redilir.
Şu kadar ki; bu hisselerden 1948 Malî yılı
sonuna kadar tahsil edilip illerin zimmetinde
kalan paralar illerden istenmez.

MADDE 38. — Bu kanunun 1 I . 1950 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37. — Bu kanunun 12 nci madde
sinde yazılı tâyin işleri 28 . II . 1950 de; diğer
maddeleri 1 . III . 1950 de yürürlüğe girer.

MADDE 39. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 38.
yürütür.

Başbakan
Ş. Günaltay

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
İV. Erim
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Fuad Sirmen
İV. E. Sümer
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakam
E. Erişirgü
/ / . Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
/. R. Aksal
İV. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
§. Adalan
T. Banguoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Dr. K. Bayizit
C. S. Barlas
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid O rai
Dr. F. §. Bürge
Çalışma
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
B. Ş. Sirer
Dr. K. Satır
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GEÇlCÎ MADDE 2. — Umumi Muhasebe
Kanunu gereğince Hazinece Bayındırlık Ba
kanlığına tahsis edilmiş olup hu kanunla teş
kil edilen Genel Müdürlüğün işleriyle ilgili bu
lunan gayrimenkuller parasız olarak Hazinece
bu Genel Müdürlüğe temlik olunur.
Bu gayrimenkullerin devir ve ferağ mua
meleleri her türlü harç ve resimden muaftır.
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bayındırlık Komis
yonunun geçici 3 ncü maddesi ayniyle kabul
edilmiştir.

MADDE 40. — Bayındırlık Komisyonunun
37 nci maddesi 40 ncı madde olarak ayniyle
kabul edilmiştir.
MADDE 41. — Bayındırlık Komisyonunun
38 nci maddesi 41 nci madde olarak ayniyle
kabul edilmiştir.
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[ 1 ] NUMARALI CETVEL
Yollar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı Maaşlı Memurlar Kadrosu
).

MERKEZ
2
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9

Sayı Aylık

Görevin çeşidi
KISMI

Genel Müdür (Yüksek Mü
hendis)
Genel Müdür Yardımcısı (Yük
sek mühendis)
Genel Müdür Yardımcısı (Yük
sek mühendis)
Hukuk müşaviri (Hukuk mezunu)
Fen heyeti müdürü
Şube müdürü
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek Mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru

1

125

2

100

1
1
11
3

100
90
90
80

12

90

25

80

30

70

30

60

25

50

20

40

D.

Görevin çeşidi

10

Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Mühendis veya fen memuru
Servis ve muamelât şefleri
»
»
»
»
»
•»
Memur
»
>
»
Başressam
»
» veya ressam
»
»
:»
Muhasebe müdürü
»
» yardımcısı
Şef
Birinci mümeyyiz
İkinci
»
Memur
»
Veznedar

11
5
6
9
9
10
11
13
5
6
7
8
3
6
8
10
11
12
13
9
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Sayı Aylık

10
10
12
10
20
15
3
2
2
3
5
4
8
1
1
1
o
2
1
1
1

35
30
60
50
40
35
30
25
20
80
70
60
50
90
70
50
35
30
25
20
40

- 3 â -

TAŞIRA

9
'.d
11
6

9
7
8
8
9
8
9
10
11
12
13
14
9
10
11

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

r>.

Kimi

Bölge müdürü (Yüksek mü
hendis)
Bölge müdürü (Yüksek nıühendis veya mühendis)
Yüksek mühendis, mühendis
Yüksek mühendis, mühendis
»
»
»
»
»
»
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memura
Yüksek mühendis, mühendis ve?&. u*tn memar.i
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Mühendis veya fen memuru
Servis ve muamelât şefi ve kon
trolör
Servis ve muamelât şefi ve kon
trolör
Servis ve muamelât şefi ve kon
trolör
Servis ve muamelât şefi ve kon
trolör
Sorumla sayman
Veznedar
•»
Şef
Memur

Başressam
Ressaan
Merkez muamelât memuru

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

D.

TAŞRA
Mmtaka ve Vilâyetler Nafıa

100
10
24
80
92
114

90
90
60
70
60

129

50

149

40

86
59

35
30

12

70

12

60

4
5

12
6
6
5
6
12
12
14
11
10
10
10
12
1
1

40
60
50
40
35
50
40
35
30
25
20
15
40
35
30

mühendisleri

6. Yüksek mühendis (Mmtaka veya
nafıa müdürü olarak kullanıla
21
bilir)
6 Yüksek mühendis (Nafıa müdü
5
rü olarak kullanılabilirler)
9
7 Yüksek mühendis
11
21
Şose ve Köprüler mühendis ve

6
50

90
80

6
19

Müdür (Başmühendis)
»
(Yüksek mühendis)
Şose ve Köprüler Yüksek

5

12

Müdürlükleri

7
8
9
10
11
12

9
9
13
13

80

70
60
50
40
35
30
25

Müdürlüğü

Müdür (Yüksek mühendis)
Yüksek mühendis (Yol ve yapı)
»
»
(Elektrik)
Başfenmemuru
Kâtip - Mutemet
Ambar memuru
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70
60
50
40

fenmemurlan

Mühendis (Mmtaka veya nafıa
müdürü olarak kullanılabilirler)
5
Mühendis veya başfenmemuru
(Nafıa müdürü olarak kullanıla
bilirler)
10
Mühendis veya başfenmemuru
18
»
»
»
76
»
»
»
73
Mühendis veya
fenmemuru
75
»
»
»
75
»
»
»
76
Tunceli Vilâyeti Nafia

70

1
2
1
8
6
1

70
50
40
40
20
20
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[2] NUMARALI CETVEL
3656 sayılı Kanunla kabul edilen Şose ve Köprüler Beisliğine ait kadrolar
).

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylıi

Şoseler Fen Heyeti
MERKEZ
Şose ve Köprüler

Dairesi

3 Reis (Bşmühendis)
4 Reis Muavini (Başmühendis)

1
1

100
90

1
2
2
1
3
l

DO
70
50
60
50
60

4 Başmühendis (Müdür)
ö Yüksek mühendis
»
*
veya mühendis
8 Mühendis veya başfenmemuru
»
»
»
9
»
»
»
10
10 Desinatör
»
11

1
2
3
1
4
1
1
I

90
70
50
50
40
35
35
30

1
1
2
3
4

70
40
30
25
20

1
2
3

90
60
60

memuru
Şoseler mühendis veya başfen-

2

60

memuru
»Şoseler mühendis veya başfenmemuru

2

50

2

40

1
2
1

20
15
15

Köprüler Fen Heyeti
4
6
8
7
8
7

Başmühendis (Müdür)
Yüksek Mühendis
»
»
Mühendis veya başfenmemuru
»
»
»
Başdesinatör

Tetkik
G
9
11
12
13

Müdülilğü

Müdür
Şef
Memur
»
Kâtip

4644 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolar

3

Şoso ve Köprüler Resliği
MERKEZ
Yüksek mühendis

100

4 Yüksek mühendis
5
»
»
5 • »
»

» 3711 numaralı Hatay Kanunu ile kabul edilen kadrolar
Nafıa Vekâleti Fennî Memurlar
4 Nafıa müdürü (Başmühendis)
1

i
00 j

6
_
7

70 |

Şoseler yüksek mühendisi
~
..,
,.
,
Şoseler mühendis veya başfen

1

8

0

4644 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolar
5
6
7
8

9

Yüksek mühendis veya mühendis
>
»
>
»
»
»
»
»
»
»
"»
»

*

»

»

*

1
7
5
4

80
70
60
50
40

Mmıtaka
13 Muamelât şefi
14
••*
»
i 4 Hesap memuru
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Bayındırhlî

Komisyonunun
evveller

değiştiricine

bağlı

[1] NUMARALI CETVEL
Yollar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı
maaşlı memurlar kadrosu
D.

Görevin çeşidi

2
3
3

Genel müdür (Yük. Müh.)
Genel müdür Yar. (Yük. Müh.;
Daire başkanı (Yük. Müh.) (ih
tisas mevkii)
Daire başkanı (İhtisas mevkii)
Hukuk müşaviri
Fen heyeti müdürü (Yük.
Müh.) (İhtisas mevkii)
Şube müdürü
Yük. Müh., Müh. veya fen Me.
Y. Mühendis, mühendis veya fen
memuru
Yük. Müh., Müh. veya fen me
muru
,
Yük. Müh.., Müh. veya fen me
muru
Yük. Müh., Müh. veya Fen me
muru
Yük. Müh. Müh. veya fen me
muru
Yük. Müh., Müh. veya fen me
muru
Mühendis veya fen memuru
Servis muamelât şefleri
»
»
»
Memur

3
4
4
5
4
5
6
7
8
9
10
11
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
4
6

Memur
Ressam (İhtisas mevkii)
»
»
»

Muhasebe Müdürü
Muhasebe Müdür yardımcısı

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

D.

1
1

125
100

2
1
1

100
100
90

9
o

90
80
90

Bölge Müdürü (Yüksek Mühendis)

80

Yüksek Mühendis veya mühendis

70

Yüksek Mühendis, mühendis
veya Baş fen memuru

o

8
10
11
12
13
9

Sayı Aylık

Şef
Birinci mümeyyiz
İkinci
>
Memur
»
Veznedar

50
35
30
25
20
40

Yollar Genel Müdürlüğü

taşra teşkilâtı

10
25
30
60
30
50
25
40
20
10
10
10
5
20
15
5
5
5
3
5"
5
10
1
1

35
30
60
50
40
35
30
25
20
80
70
60
50
90
70

8
9
10
11
12
6
7
8
9
10
11
12
12
12
7
8
9
10
8
9

* .

»

»

Mühendis veya fen memuru
»
>
»
Servis ve muamelât şefi

Memur

Sorumlu Sayman
Veznedar
Tahakkuk şeşfi
Ressam
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.

2
2
10
20
50

100
90
90
80

60
70
85
90
50
50
35
12
12
12
18
18
12
12
12
6
6
6
6
6
12
12

70
60
50
40
35
30
25
70
60
50
40
35
30
25
20
15
60
50
40
35
50
40
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[2] NUMARALI CETVEL
3656 sayılı Kanunla kabul edilen Şose ve Köp
rüler Reisliğine ait kadrolar
D.

Görevin çeşidi

Merkez
Şose ve Köprüler

Dairesi
1
1

100
90
6

Köprüler Fen Heyeti
Başmühendis (Müdür)
Yüksek mühendis
»
»
Mühendis veya başfen memuru
»
»
»
»
Başmühendis

1
2

2
1
3
1

90
70
50
60
52
60

7
8
9

Şoseler Fen Heyeti
Başmühendis (Müdür)
Yüksek mühendis
»
» veya mühendis
Mühendis veya başfen memuru
>
»
»
».
»
»
Desinatör

1
2
3
1
4
1
1
1

90
70
50
50
40
35
35
30

6 Müdür
9 Şef
»11 Memur
13
»
13 Kâtip

1
1
2
3
4

70
40
30
25
20

Mmtaka ve Vilâyetler Nafıa Mü
dürlükleri
Müdür (Başmühendis)
»
(Yüksek Mühendis)

7
8
9

b

»

»

»

12

»

3>

»

»

37 Jl numaralı Hatay Kanunu
kadrolar

8

e
19

90
80

Mühendis (Mmtaka veya Na
fıa Müdürü olarak kullanıla
bilirler)
Mühendis veya başfen memuru
(Nafia Müdürü olarak kulla
nılabilir)
Mühendis veya Başfen memu
ru
Mühendis veya Başfen memu
ru
Mühendis veya Başfen memu
ru
Mühendis veya fen memuru

11

4
6
7

Taşra

4
5

6

10

Müdürlüğü

Yüksek Mühendis (Mmtaka
veya Nafia Müdürü olarak
ku lanılabilir)
Yüksek Mühendis (Nafia Müdürü olarak kullanılabilir)
Yüksek Mühendis
»
»
»
»

21

70

5
9
11
21

70
60
50
40

Şose ve Köprüler Mühendis ve
Fen memurları
5

Tetkik

Sayı Aylık

Şose ve Köprüler Yüksek Mü
hendisleri

Reis (Başmühendis)
Reis muavini (Başmühendis)

4
6
8
8'
9
10
10
11

Görevin çeşidi

Sayı Aylık I D.

9

10

70

18

60

76

50

73
75 .
75
96

40
35
30
25

ile kabul edilen

Nafıa Müdürü (Başmühendis)
Şoseler yüksek mühendisi
Şoseler mühendis veya başfen
memuru
Şoseler mühendis veya başfen
memuru
Şoseler mühendis veya başfen
memuru
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80

1
1

90
70

2

60

2

50

2

40
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4644 sayılı Kanunla kabul edilecek kadrolar
Nafıa Vekâleti
Şose ve Köprüler
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

9
1
1
2
3
1
1

100
90
80
G0
35
30

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

D.

MERKEZ
3 Yüksek mühendis
4
»
»
5
»
>
»
»
7.
10 Ressam
11 Merkez muamelât memuru

Reisliği

Yüksek mühendis veya fen me
muru
Mıntaka

40

Müdürlüğü

13 Muamelât şefi
14 Muamelât
14 Hesap memuru

1
2
1

20
15
15

TAŞRA
5

Yüksek
muru
6 Yüksek
muru
7 Yüksek
muru
8 Yüksek
muru

Tunceli Vilâyeti Nafıa

mühendis veya fen me
3

80

1

70

7

üü

5

50

6
8

mühendis veya fen me
mühendis veya fen me

9
9
13 •
.13

mühendis veya fen me

Müdürlüğü

Müdür (Yüksek mühendis)
Yüksek mühendis (Yol ve yapı)
Yüksek mühendis (Elektrik)
Başfen memuru
Kâtip - Mutemet
Ambar memuru

1

70

2
1
8
6
1

50
40
40
20
20

[3] SAYILI CETVEL
Merkez teşkilâtı
îtter

5

teşkilâtı

Bayındırlık müdürü (Y»üksek
mühendis)
Bayındırlık müdürü (Yüksek
mühendis veya mühendis)
Bayındırlık müdürü (Yüksek
mühendis, veya fen memuru)
Bayındırlık müdürü (Yüksek
mühendis veya fen memuru)

6
3
14

90
7
8

80

Yüksek mühendis veya mü
hendis
Yüksek mühendis veya fen memuru
ı»
»
»
>
»
»
»
•»

9

16

70 i 10

»

»

y>

»

»

ı»

»

>

i

30

60

j 11 Mühendis veya fen memuru
12
t»
»
»
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80
10
15
30
35
20
20
15

70
60
50
40
35
30
25
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Bütçe Komisyonunun değiıştirişiııe bağlı
cetveller
[1] NUMARALI CETVEL
Yollar Genel Müdürlüğü Merkez kuruluşu
maaşlı memurlar kadrosu ,
D.

Görevin çeşidi

MERKEZ
KISMI
Genel müdür (İhtisas mevkii)
Genel müdür yardımcısı (Yük
sek mühendis) (İhtisas mevkii)
Daire başkanı (Yüksek mühen
dis) (İhtisas mevkii)
Daire başkanı (İhtisas mevkii)
Hukuk müşaviri
Fer» heyeti müdürü (Yüksek
mühendis) (İhtisas mevkii)
Şube müdürü
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru (İhtisas mev
kii)
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru (İhtisas mev
kii)
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
10 Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
11 Yüksek mühendis, mühendis ve
ya fen memuru
7 Servis muamelât şefi
8
9 Memur
10
11
12
13
5 Ressam (İhtisas mevkii)
6
7
8
»

•»

s»

Sayı Aylık

125
100
100
100
90
90
80

10

90

25

80

30

70

30

60

25

50

20

40

10
10
10.
5
20
15
5
5

5
10

30
60
50
40
35
30
25
20
80
70
60
50

4
6
8
10
11
12
13
9

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

D

Muhase'be müdürü
»
»
yardımcısı
Şef
Servis ve muamelât şefi
Memur
Veznedar
Yollar Genel Müdürlüğü

tiler

Bölge müdürü (Y. Müh.) (İh
tisas mevkii)
Bölge müdürü (Y, Müh.) (İh
tisas mevkii)
Yüksek mühendis veya mü
hendis (İhtisas mevkii)
Yüksek mühendis, mühendis
veya fen memuru (İhtisas
mevkii)
Yüksek mühendis, mühendis
veya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis
veya fen memuru
Yüksek mühendis, mühendis
veya fen memuru
Yüksek nruıhendis,
veya fen memuru

90
70
50
35
30
25
20
40

Kuruluşu

2

100

10

90

20

90

50

80

60

70

70

60

85

50

90

40

50
50
35
12
12
12
18
18
12
12

35
30
25
70
60
50
40
35
30
25

mühendis

10 Yüksek mühendis, mühendis
veya fen memuru
11 Mühendis veya fen memuru
12
fi
Servis ve muamelât şefi
7
8
9
Memur
10
11
12
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1
1
1
2
2
1
1
1
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Görevin çeşidi

Sayı Aylık 1 D.
12
6
6
6

>
Sorumlu sayman

Görevin çeşidi

20 i 9 Veznedar
15 | 1060 \ 8 Tahakkuk şefi
50 ! 9 Ressam

[3] NUMARALI CETVEL
Merkez kuru ıışu
D.

Görevin çeşidi
tiler

4
5
6

7

5
G
7
8

9
10
11
12

kuruluşu

Bayındırlık Müdürü (Y. Mü
hendis)
Bayındırlık Müdürü (Y. Mü
hendis veya mühendis)
Bayındırlık Müdürü (Yüksek
Mühendis, mühendis veya Fen
memuru
Bayındırlık Müdürü (Yüksek
Mühendis) mühendis
veya
Fen mcmtım
Yüksek Mühendis, mühendis
veya Fen memuru
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
•»
»
»
Mühendis veya Fan memuru
*
»
»

>n

Sayı Aylık

—il»!
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3

90

14

80

16

70

30

60

5
10
15
30
35
20
20
15

80
70
60
50
40
35
30
25

S. Sayısı: 153
Federal Almanya Cumhuriyeti bandıralı gemilerin Türk limanla
rında ve Türkiye Cumhuriyeti bandıralı gemilerin Federal Alman
ya Cumhuriyeti limanlarında (En ziyade müsaadeye mazhar mil
let) muamelesi görecekleri hususunda teati olunan mektupların
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu
(1/658)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sah : 71-1444,6-4537
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

23 . &II . 1949

Federal Almanya Cumlıuriyeti bandıralı gemilerin Türk limanlarında ve Türk bandıralı gemi
lerin Alman limanlarında en ziyade müsaadeye mazhar millet mamelesi görecekleri huşunda tea
ti olunan mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 5 . X I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Batı Almanya'nın her üç işgal bölgesi ile akdolunar"'ticaret anlaşmalarının, Türkiye için dai
ma en önemli bir ithal ve ihraç pazarını teşkil etmiş olan Almanya ile ticarî mübadelelerimize ye
niden hız ve şümul vermiş bulundukları müşahade edilmektedir. Federal Almanya Cumhuriyeti
nin teessüsünü mütaakip bu mübadelelerin işgal makamlarının doğrudan doğruya yaptıkları sıkı
kontrolün fiilen hafiflemesi sebebi ile biraz daha gelişecekleri ümit olunmaktadır. Hamburg'ta
yeniden bir başkonsolosluğun açılması, Batı - Almanya ile mevcut ticari münasebetlerimizin yeni
den kesbettiği önemden tevellüt etmiştir. Bu arada bu münasebetlerin daha kuvvetlenmesini teminen gemilerimizin Federal Almanya Cumhuriyeti limanlarında, ve Federal Almanya Cumhuriyeti
gemilerinin limanlarımızda «En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi» görmelerinin iki ta
raf temsilcileri arasında teati olunacak mektuplarla kabul edilmesinde fayda görülmüş ve Bakan
lar Kurulunun 13 . X . 1949 tarihli ve 3/9978 sayılı kararının kendisine verdiği yetkiye dayanan
Frankfurt Başkonsolosu Orhan Tahsin Günden, 14 Kasım 1949 tarihinde Frankfurt'taki Müttefik
ler Başkomutanlığı temsilcisi ile metninde mutabık kalman mektupları teati etmiştir.
Menfatlerimize uygun esasları ihtiva eden bu mektupların onanması için ilişik kanun tasarısı
hazırlanmıştır.

- 2 —
Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/658
Karar No. 8

28 .1 . 1950

Yüksek Başkanlığa
Federal Almanya Cumhuriyeti bandıralı ge
milerin Türk limanlarında
ve Türkiye Cum
huriyeti bandıralı gemilerin Federal Almanya
Cumhuriyeti limanlarında « en ziyade müsaade
ye mazhar millet » muamelesi görecekleri hu
susunda Frankfurt Başkonsolosu Orhan Tahsin
Günden ile Alman 'yadaki Müttefikler Yüksek
Komisyonu temsilcisi arasında 14 Kasım 1949
tarihinde Fra-nkfurt 'ta teati olunan mektupla
rın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . X I I . 1949
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan Kanun tasarısı ve gerekçesiyle "ilişikleri
Yüksek Başkanlıktan Dışişleri Komisyonuna ha
vale edilmiş olmakla 23 . I . 1950 tarihinde Ko
misyonumuzda Dışişleri temsilcisi hazır olduğu
halde incelendi.
Her ne kadar Federal Almanya Cumhuriyeti
ile dış münasebetler henüz teessüs etmemiş ise
de Batı Almanya'nın her üç işgal bölgesi ile.
şimdiye kadar Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ak
detmiş bulunuyoruz. Bu Anlaşmaların halen tat
bik edilmekte bulunması ve Batı Almanya ile ti
cari münasebetlerimizin yeniden önem kesbetmesi dolayısiyle bu münasebetlerin kuvvetlenme
sini teminen gemilerimizin Federal Almanya

Cumhuriyeti limanlarında ve Federal Almanya
Cumhuriyeti gemilerinin limanlarımızda « en zi
yade müsaadeye mazhar millet » muamelesi gör
melerinin memleketimiz için faydalı olacağı dü
şüncesiyle Bakanlar Kurulunun 13 . X . 1949
tarih ve 3/9978 sayılı Kararının kendisine verdi
ği yetkiye dayanan Frankfurt Başkonsolosu Or
han Talisin Günden'in 14 Kasım 1949 tarihin
de Franfurt'taki Müttefikler Başkomutanlığı
temsilcisiyle teati etmiş olduğu mektuplar men
faatimize uygun görülmüş ve bunların onanmatsıııa dair olan Kanun tasarısı Komisyonumuzca
aynen kabul olunmuştur.
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Dışişleri Komisyonu
Başkanı Y. Sözcü
Kâtip
Gazianteb
Malatya
Dr. A. Melek
A. Esenbel
Aydın
Çoruh
Bolu
Dr. M. Germen
H. C. Çambel
A. Us
Diyarbakır
F. A. Aykaç
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Kütahya
Orgl. A. Gündüz
Burdur
Orgl. F. Altay

Mardin
Y. Mardin
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
Federal Alman Cumhuriyeti Bandıralı gemilerin
Türk limanlarında ve Türkiye Cumhuriyeti Ban
dıralı gemilerin Federal Alman Cumhuriyeti li
manlarında en ziyade müsaadeye mazhar millet
muamelesi-» görecekleri hususunda teati olunan
ynektupların onanması hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Federal Alman'ya Cumhuriyeti
Bandıralı gemilerin Türk limanlarında ve Tür
kiye Cumhuriyeti Bandırdı gemilerin Federal
Alman'ya Cumhuriyeti limanlarında «En ziyade
müsaadeye mazhar millet muamelesi» görecekleri
hususunda Frankfurt Başkolonsu Orhan Tahsin
Günden ile Almanya'daki Müttefikler Yüksek
Komisyonu temsilcisi arasında 14 Kasım 1949
tarihinde Frankfurt'ta teati olunan mektuplar
kabul edilmiş ve onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.
MADDE 3. yürütür.
Başbakan
Ş. Günaltay

Devlet Bakanı
C. S. Barlas
Millî Savunma Bakanı
H. Çakır
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu
Eko. ve Ticaret Bakanı

yayımı tarihinde

Bu kanunu Bakanlar Kurulu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Nihat Erim

G. ve Tekel Bakanı
Dr. Ş. Bürge
Ulaştırma Bakanı
Dr. Kemal Satır
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Adalet Bakanı
F. Sirmen
içişleri Bakanı
E» Erişirgil
Maliye Bakanı
/. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Ş. Adalan
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
Tarım Bakanı
Cavid Oral

Çalışma Bakanı
Reşat Ş. Sirer
işletmeler Bakanı
M. Birsel
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Bay Orhan Tahsin Günden
Türkiye Başkonsolosu

Frankfurt/Main
14 . XI . 1949

Sayın Bay Günden,
Türk Hükümetinin bir temsilcisi ile Müttefiklerin Alman'y a Yüksek Komiserliğinin bir temsil
cisi arasında teati edilen mektuplar üzerine, Türk gemileri ve tayfalarının Almanya Federal
Cumhuriyeti limanlarında en ziyade mazhan müsaade devlet muamelesi görmeleri ve bilmukabele
Almanya Federal Cumhuriyeti gemilerinin ve tayfalarının Türk limanlarında aynı muameleyi gör
meleri hususunda mutabık kalınmıştır.
Hükümetimin yukarda zikredilen esaslara muvafakat etmiş olduğunu bildirmeğe yetkili bulun
duğumu saygı ile arzederim.
imza : Müttefikler Alman'ya Yüksek
Komiserliği Temsilcisi
WM. John Logan adına
Ethel B. Dietrich

79515
14 Kasım. 1949
Bayan Ethel B. Dietrich
Ticari Müzakerat Şefi
Sayın Bayan Dietrich
Metnini aşağıda tekrar ettiğim mektubunuzu aldım:
Türk Hükümetinin bir temsilcisi ile Müttefiklerin Almanya Yüksek Komiserliğinin bir temsilcisi
arasında teati edilen mektuplar üzerine, Türk gemileri ve tayfalarının Almanya Federal Cumhuri
yeti limanlarında en ziyade mazhan müsaade devlet muamelesi görmeleri ve bilmukabele Almanya
Federal Cumhuriyeti gemilerinin ve tayfalarının Türk limanlarında aynı muameleyi görmeleri husu
sunda mutabık kalınmıştır.
Hükümetinizin yukarda mezkûr Anlaşmaya muvafakatini teyit buyurmanızı rica ederim.
İmza : Orhan Tahsin Günden
Türkiye Başkonsolosu
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