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4. — Federal Almanya Cumhuriyeti 
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olan Kanun -tasarısının yedi maddesi kabul olun
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Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanun tasarısının 24 ncü 
maddesine kadar kabul olunduktan sonra 

6 . 1 1 . 1950 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanyekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. F. Düşünsel H. öztarhan 
Kâtip 

(Jrfa Milletvekili 
Dr. A. ilras 

bebine dair olan sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/449); 

Van Milletvekili İbrahim Arvas 'in, devam eden 
şiddetli soğuklar dolayısiyle bu yıl kısılmış olan 
kömürler hakkında ne düşünüldüğüne dair olan 
sözlü soru önergesi, işletmeler Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/450); 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Seyhan İlçesi su işinin ne durumda olduğuna 
dair olan sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/451) 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 
(1/695) (Tarım ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. •— Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
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hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
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Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 , 1950 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2696 sayılı kararın Kamu-

1. — Gündemin dolu olmasından dolayı Mec
lis toplantılarının her gün ve sabahları da ya
pılmasının uygulanması 

BAŞKAN — 1950 Akçalı yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı tabı ve bugün tevzi edilmiştir. Pazartesi 
gününden itibaren Bütçenin müzakeresine baş
lamayı düşünüyoruz. Vakit az kalmıştır. Bu
günkü gündemimizde müzakere ve intaç edile* 
cek bir çok tasarılar vardır. Tensip buyurursa
nız yarın sabahtan itibaren her gün sabah ve 
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tayda görüşülmesine dair Önergesi (4/188) (Di
lekçe Komisyonuna); 

Raparlar 
7. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Komisyonu raporu (1/618) (Gündeme); 
8. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancı-

oğlu ve üç arkadaşının, Yusufeli İlçesi merkezi* 
nin öğdem'den Ahlat'a kaldırılması ve bu mer
keze Yusufeli adı verilmesi hakkında Kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/221) (Gün
deme) : 

9. — İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/627) (Gündeme); 

10. — Karaisalı İlçesi eski Kaymakamı Sü
leyman oğlu İbrahim Argım'un hükümlü olduğu 
cezasını» affı hakkında Adalet Komisyonu ra
poru (5/114) (Gündeme); 

11. — Milletlerarası Denizde Can Emniyeti 
Konferansı Nihai Anlaşmasının (B) işaretli ekini 
teşkil eden «Denizde Çatışmayı önleme Tüzü
ğü» nün onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu mütalâasi^e Ulaştırma Ko
misyonu raporu (1/613) (Gündeme). 

akşam oturumlariyle Kamutayın muntazaman 
görüşmelere devam etmesini teklif ediyorum. 

İHSAN HÂMİD TİGEEL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; hakikaten bütün mem
leketin ehemmiyetle üzerinde durduğu Seçim 
Kanununu biran evvel çıkarmak için mütekâ-
sif bir çalışmaya olan ihtiyaç derkârdır. Yal
nız bir noktayı arzetmek isterim ki, komisyon
larda mevcut birçok kanunlar arasında Toprak 
ve Orman Kanunları gibi bâzı kanunlar var
dır ki, gerek Seçim ve gerek Bütçe Kanunu 

» f * « 

B Î B Î N C Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KATİPLER: Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz Uraz (Mardin 

* < m ^ 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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müzakereleri yapılırken komisyonların toplan- I 
masına imkân ve ihtimal yoktur. Binaenaleyh 
müsaade ederseniz ve Divanı Eiyaset mahzur 
görmezse haftada hiç olmazsa bir gün komis
yonların mesaisine hasredelim. Onun haricinde 
her gün toplanalım. Encümenlerin çalışması için 
bir gün ayrılmadığı takdirde bu kanunların 
çıkması ihtimali yoktur. Takdir sizindir. Ben 
vaziyeti arzetmekle iktifa ediyorum. (Riyaset 
halletsin sesleri). 

EKREM ORAN (İzmir) — Efendim; arka
daşım işlerin müstaceliyeti hususunla tamamiy-
le tebliğ buyurulan Riyaset karariyle beraber
dir. Ancak, mevcut bâzı kanunların ihzarını 
temin için, komisyonların sabahları toplanma
sını arz ve teklif etmektedir. 

İHSAN HAMİ!) T Î G R E L (Diyarbakır) — 
Bir gün dedim. 

EKREM ORAN (izmir) — Bir gün dahi ol
sa vakit çok darlaşmıştır. Bendenizce, Bütçe 
müzakeresinde her arkadaş, her vekâlet işiyle 
uğraşacak vaziyette değildir. Onun için Umu
mi Heyette müzakere devam ederken komis
yonların toplanmasına bendenizce mahzur yok
tur. Komisyonların, Heyeti Umumiye toplan
dığı bir sırada, toplanmalarına Tüzükte bir 
mâni yoktur. Binaenaleyh Kamutayın teklif 
dairesinde her sabah 10 da vo her öğleden son
ra 15 de olmak üzere toplanması doğru olduğu 
kanaatindeyim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - Ar
kadaşlar; Riyaset Divanı 1950 Bütçe tasarısının 
bugün dağıtıldığını ve önümüzdeki Pazartesi 
gününden itibaren de müzakeresine başlanaca
ğını söyliyerek, ruznamede mevcut kanunların o 
güne kadar çıkarılmasını temin için sabahleyin 
ve öğleden sonra müzakere yapılmasını teklif etti. 

Ben, tamamen bu teklifin aleyhindeyim. Ni
çin? 

İçtüzük; diğer tasarılardan farklı olarak, büt
çe tasarısının, dağıtıldıktan bir hafta sonra müza
keresine imkân vermektedir ki, bununla muhterem | 
üyelerin, bütçe üzerinde tetkikat yapmalarına 
fırsat vermek gibi bir maksadı istihdaf etmiştir. 
Halbuki ruznamenin diğer maddeleri bir yana. 
Seçim Kanunu gibi, 4 yıldır üzerinde memleke
tin hassasiyetle durduğu ve hakikaten bundan 
sonra da memleketin siyasi kaderini tanzim ve 
her türlü işlerin emniyetle, selâmetle yürümesini 
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temin için çok ehemmiyetli bir mevzu teşkil 
eden bu kanunun böyle acele müzakere sistemi
ne tâbi tutulması, yani bütçe tetkiki için içtü
züğün verdiği bir haftalık müddet içine sıkıştı
rılması katiyen doğru değildir. 

Seçim Kanununun acele olarak gözden geçi
rilmesi için lâzım olan zamanları biz çoktan kay
bettik. Fakat artık iş, bugüne kadar geldikten son
ra, Seçim Kanununun her maddesi üzerinde aza
nın ayrı ayrı durabileceği, sükûnetli ve nizamlı 
bir mesaiye girmezsek, böyle bir hava içinde bu 
kanunu tetkik etmezsek arkadaşlar, tekrar tadil 
edilmek gibi bir imkâna istinat ettirip, 1950 se
çimleri üzerinde türlü münakaşaların cereyanına 
sebebiyet vermek gibi bir hataya da6 düşmüş 
oluruz. Hattâ ben akşam kendi kendime, ha
yali olarak, içtüzüğe rağmen, bir mülâhazada 
bulundum, bütün âzanm mevcudu ile Seçim Ka
nunu görüşülsün... Gerçi böyle bir şeye imkân 
yoktur, böyle bir şeye imkân olmadığına göre, 
Seçim Kanununu, şimdiye kadar yapıldığı gibi. 
ana kanunları seri, usulde müzakereye tâbi tu
tarak, bu kanunu çabucak Meclisten geçirmek, 
hatanın en büyüğü olur. Onun için müsaade 
ederseniz, bütçe müzakeresi arasına Seçim Ka
nununu sıkıştırmıyalım, bu kanunu kâmil ola
rak, çıkarmak, herbirimiz için millî bir vazife
dir. Her kelimesi, her müessesesi üzerinde dik
katle durarak çıkarılması herbirimiz için millî 
bir borçtur, Meclisi, şimdiye kadar olduğu gibi, 
böyle bir seri usulü müzakereye sürüklersek 
hata etmiş oluruz ki, bundan da dönmemize as
la imkân yoktur. 

BAŞKAN — Mevzuun uzun münakaşaya 
tahammülü yoktur. Usul meselesidir. Başkan
lık; bugünkü işlerin fazlalığını nazarı dikkate 
alarak böyle bir teklif yapmayı uygun bulmuş
tur. Bunu reylerinizle halledeceksiniz. 

Ben Seçim Kanunundan bahsetmedim. Sade
ce, mevcut gündemin çokluğundan bahsettim. 
Esasen gündemimizde Seçim Kanunu da vardır. 
Bunlar normal seyrini takip edecektir. 

Pazartesi gününden itibaren Bütçe Kanununu 
görüşmeye başlıyacağız. Bunu sene başında ye
tiştirmeye mecburuz. Arada, ihsan Hâmid Tig-
rel arkadaşımızın arzuları vardır. Icabederse Ko
misyon toplantıları için mütaakıp celselerde 

'bir karar vermek mümkündür. Müsaade buyu-
rursanız işlerin bu kesafeti karşısında yarın sa-

92 — 
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bahtan itibaren öğleden evvel ve sonra olmak I 
üzere toplanabil diyoruz. Bunu uygun görenler 
lütfen işaret bu^jrsunlar.. Uygun görmiyenler.. 
Uygun görülmüştür. (Saat kaçta, toplanacağız? j 
Sesleri) I 

AHMET TAHTAK1LIÇ (Kütahya) — Ta
rihî mesuliyet size yeter. 

BAŞKAN — Bir mevzu üzerinde heyeti umu
miye karar verdikten sonra oturduğu yerden j 

1. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 
1949 yılı pamuk mahsulü durumu ve Devlet do
kuma fabrikalarınca sattnalınan pamuk miktarı 
ile iç ve dış pamuk satışlarındaki politikanın ne 
olduğu hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü cevabı (6/435) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın "Ticaret ve İşletmeler 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerini saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Kasım Ener 

1. İstihsal bölgelerine göre miktarları ve 
ortalama fiyatları ayrı ayrı gösterilmek üzere 
1949 yılı pamuk mahsulünden şimdiye kadar 
kaç ton satılmıştır. Ve henüz satılmamış olan
ların tutarı ne tahmin edilmektedir. Bunların 
ihraç suretiyle olsun kısa bir zamanda satılma 
imkânları var mıdır? Yoksa; niçin? 

2. Yıllık ihtiyaçlara göre Devlet dokuma 
fabrikaları için 1949 pamuk mahsulünden alın
ması gereken miktar nedir? Ve bugüne kadar 
ortalama fiyatla kaç ton mubayaa edilmiştir? 

3. Her iki Bakanlığın dış ve iç satışlarda 
göz önünde tuttukları esaslar ve dolayısiyle pa
mukçuluğumuz bakımından takip eyledikleri 
politika nedir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın arkada
şım sözlü sorusunda üç meseleye temas etmek
tedir. 

Birincisi, istihsal bölgelerine göre miktar
ları ve ortalama fiyatları ayrı ayrı gösterilmek 
üzere 1949 yılı pamuk • mahsulünden şimdiye 
kadar kaç ton satılmış ve henüz satılamamış 
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bir kimse itiraz edemez, uygun değildir. 

Yarın sabah saat 10 da toplanarak 13 e ka» 
dar çalışacağız.. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bu karar yalnız 
yarın için mi? 

BAŞKAN — Hayır mütaakip günlerde de 
devam edecektir. Tabiî resmî tatil günleri ha^ 
riçtir, resmî mesai saatlerinde ve günlerinde 
toplanacağız. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

I olanların tutarı ne tahmin edilmiştir?. Bunla* 
rın ihraç suretiyle olsun kısa bir zamanda sa^ 
tılma imkânları var mıdır . Ytksa niçin?. 

Cevap : Mahallî tetkik ve müşahedelerine 
göre eksperler şimdiye kadar Çukurova 'da ve 
güney illerinde 31 400 ton, 

Ege bölgesinde 21 6Q0 ton, 
J Diğer bölgelerde 400 ton, 
I Olmak üzere ceman 53 400 ton pamuk satıl

mış olduğunu tahmin etmektedirler. 
Ortalama satış fiyatları hakkında bir fikir 

edinmek için, soru sahibi arzu ederlerse ken
dilerine Adana ve İzmir borsalarının aylık or
talama fiyatlarını takdim ederim. 

41 600 ton olduğu tahmin edilen bakiye pa
muktan bir kısmının ihraç yolu ile satılması 
imkânlarına gelince, dış piyasa şartlarına ve 

I fiyaltarma uymak kaydiyle pamuklarımızın ih-
I raeı mümkündür. 

Çukurova bölgesinde mevcut olduğu ilgili
lerce ifade edilen yağmur yemiş pamukların ih
raç edilebilmesi için, fiyat bakımından hususi 
bir gayret sarfı lüzumunu kabul etmek yerinde 
olur. 

İkinci soru: Yıllık ihtiyaçlara göre Devlet 
dokuma fabrikaları için 1949 pamuk mahsulün
den alınması gereken miktar nedir ve bugüne 
kadar ortalama fiyatla kaç ton mubayaa edil
miştir?. 

Cevabım : Sümerbankm bize verdiği malû
mata göre : 

Devlet iplik ve dokuma fabrikalarının bu yıl-
ki paniuk ihtiyacı 17 bin tondur. Bundan on bin 
600 ton şimdiye kadar mubayaa edilmiş olup da
ha 6 400 ton satın alınacaktır. Mubayaa «dilen 

I bu pamukların ortalama fiyatları hakkmda İş
letmeler Bakanı arkadaşım tafsilât verebilecek 

I durumdadır. 

— 93 — 
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üçüncü soru : Her iki bakanlığın dış ve i ç 

satışlarda göz önünde tuttukları esaslar ve dola-
yısiyle pamukçuluğumuz bakımından takip ey
ledikleri politika nedir?. 

Cevabim : îç satışlar tam serbestlik şartları 
içinde cereyan etmektedir. 

Dış satışlarda, lisans mekanizması, hem Millî 
endüstrilerinin iptidai madde bulmasını ve hem 
de fazlanın ihracını mümkün kılacak surette iş
letilmektedir. 

Daha geniş ifadesiyle, pamuk hakkındaki po
litikamız, ihraç yolu ile de istihsalin artmasını 
tahrik eylemektedir. Bu maksatladır ki, geçen 
yıl pamuk ihracı - gene lisans kaydiyle - serbest 
bırakılmıştır. Bu yıl da ayni yolda devam ediyo
ruz. 

Pamuklarımızın dış pazarlardaki sürüm yeri
ni genişletmek için Ticaret ve ödeme anlaşmala
rına hususi hükümler koydurmaktayız. 

Ayrıca kredi ile pamuk verilmesi imkânları
nı da bâzı memleketlere telkin etmiş bulunuyoruz. 

Pamuklarımıza olan rağbetin daha da artma
sını sağlıyacak olan standardizasyon tüzüğü de 
Danıştaydan çıkmıştır, yakında tatbik edilecek
tir. 

Pamuk istihsalini teşvik için, pamuk müstah-
sıllarına geniş ölçüde çevirme kredisi dağıtmak
tayız. 

1949 yılında Ziraat Bankası tarafından ya
pılan ikrazat 29 000 000 lirayı bulmaktadır. Bu 
yıl da ayni ölçüde pamuk müstahsıllarma kre
di vermek suretiyle pamuk istihsalini teşvike de
vam edeceğiz. 

1949 mahsulü pamukların değerlendirilmesi 
için müstahsilin kendi teşekkülü olan, Tarım Sa
tış kooperatiflerine ayrıca, 31 000 000 liralık 
kredi açılmıştır. 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı. 
KASIM ENER (Seyhan) -*- Lüzumu yok 

efendim. 
KASIM ENER (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanının 
verdiği izahata teşekkür ederim. Ancak, önce
den şurasını arzedeyim ki, maalesef vermiş ol
dukları cevaptan tatmin edilmiş vaziyette deği
lim. Çünkü biraz evvel rakamlara dayanarak 
verdikleri izahattan anladığıma göre daha tak
riben 41 600 ton pamuk satılmamıştır. Bu 41'bin 
ton pamuğun yalnız 30 bin tonu Çukurova bölge-
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sindedir. Henüz satılmamış ve dolayısiyle müs
tahsilin elinde bulunan bu 30 000 ton, umumi 
Türkiye rekoltesinin % 65 ni teşkil eden Çu
kurova bölgesinde olduğuna göre, müstahsilin 
elinde mahsulün yarısı bulunmakta, demektir. 

30 000 ton pamuğun takriben tutarı, bugün
kü piyasaya göre 55 - 60 milyon lira arasında
dır. Sayın Bakan biraz evvel Ziraat Bankamızın 
29 milyon kooperatiflerinde 31 milyon olmak 
üzere çiftçiye 60 milyon liralık yardım yapılmak 
suretiyle bir kredi açıldığını ifade buyurdular. 

Ziraat Bankamızın yapmış olduğu yardım
lara hakikaten müteşekkir olarak diyebilirim ki 
geri kalan pamuklar için de yalnız Ziraat Ban
kasınca değil kooperatiflere yapılan yardımın 
miktarmca para gerekir. Esas ihraç kapımız 
olan Almanya işittiğime nazaran 40 milyon do
larlık bir pamuk için Amerika'ya bağlanmıştır. 
Bugün piyasa durumu göz önüne alınırsa elde
ki pamuklara, sayın Ticaret ve Ekonomi Baka
nının buyurdukları gibi müstahsili koruyucu 
tedbirler almamamı^ olduğunda harici kapılar 
la kapanmıştır. Bu pamuklar normal şekillerde, 
yani normal kanallardan yakın bir zamanda sa-
tılmıyacak olursa pamuk istihsalinin yarısını 
elinde tutan Çukurova'nın büyük müstahsılları 
hakikaten müşkül bir duruma düşeceklerdir. 
Nihayet önümüzdeki 45 günlük bir müddet son
ra yeni ekim başlıyacak ve müstahsil, tarlaları
nı imar edebilmek için ,masrafı tabiatiyle daha 
çok artacaktır. Elindeki pamuğu bu ana kadar 
satamıyacağma göre ortada yapılacak iki iş ka
lıyor demektir: Müstahsil, ya elindeki mahsu
lünü yok pahasına satmak zorunda kalacaktır 
veyahut da ağır faizlerle sermaye bulmak mec
buriyetini duyacaktır. Her iki şıkda da maale
sef âkibet malûmdur. Kaldı ki bu vaziyet kar
şısında topraklarının imar edilememesinden mü
tevellit randıman düşüklüğü de mukadderdir. 
Bundan yalnız müstahsil değil, ekonomi bünye
miz de müteessir olacaktır. Şurası da muhak
kaktır, ki müstahsil, geçen sene bankaya olan 
borçlarının bir kısmı tecil edildikten sonra, 
ikinci büyük vbir borç yükü altına girmiştir. Şu 
halde çiftçinin elindeki pamukları ekim mevsi
mi olan Mart ayının ortasından evvel normal 
bir fiyat ve şekilde satmaya başlaması zaru
ridir. Bunun için de meselâ tütün ve üzümde 
olduğu gibi pamukların da % 50 sinin serbest 
satış listesine ithali, 
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Fazla yağmur yemiş olanlarının fena* kalite

li tütünlerle fındıklarda tatbik edildiği şekilde 
takasa tâbi tutulması, 

Sümer Bank fabrikalarının ihtiyaç bakiye
lerinin süratle satmalması (ki, daha üçte bir 
ihtiyacını sağlıyamamıştır.) Muayyen bir fiyat 
üzerinden' pamukların Ticaret Ofisince avans 
sürmanşandiz yapılması ve en nihayet banka
ların mal karşılığı müstahsıla para vermesini 
sağlamak için Merkez Bankasının bu kredi mü
esseselerine senedata mukaJbil reeskont şeklinde 
yardım yapması düşünülebilirdi ve düşünülme
li idi. . 

Sümerbankm alım işlerine geçerken Sayın 
Bakana zahmet ettirmediğimden dolayı zanne
derim kendileri de benim gibi memnundurlar. 
Çünkü Sümerbankm fabrikaları hakikaten el
lerinden geldiği kadar çiftçiye yardımdan geri 
durmuyorlar. Yaptığım 'tetkikin neticesi budur. 

Ancak burada Sayın Bakanın müsaadesiyle 
bir iki noktaya temas edeceğim : Ve bu husus
ların düzenlenmesini kendilerinden rica edece
ğim : 

Sümerbankm bugünkü mulbayaa şekillerini 
çiftçi lehine ayarlaması, yani mal mubayaasına 
zamanında başlaması ve 'borsadan uzun müd
det tegayyüp eylememesi ve keza yardım mik
tarını da bir miktar fazlalaştırması.. Zannedi
yorum ki, Devlet müesseselerinin kapasitesi bü
tün Türkiye pamuk rekoltesinin yuvarlak he
sapla dörtte biri nispetindedir. Verdiği avans 
ise maalesef azdır. Ama maddi imkânlar yok 
denebilirse de Sayın Bakandan 'buna çare bu
labileceğini umdum. 

Bir de Sümerbankm vermiş olduğu avansla
ra % 7,5 gibi ağır bir faiz ödenmesi ve az mik
tarda da olsa bazan mutavassıttan mal muba
yaası yapmasını doğru bulmuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin üzerinde 
durduğu ve ittifak ettiği nokta fou memleketin 
kalkınma davasıdır. Bu da köylünün refahiyle 
halledilebilecektir. Pamuk işi de bu dâvanın en 
kolay halledilebilecek bir konusudur. Mesele ba
sit olduğu halde dahi ibu mevzu üzerinde gere
ği kadar durulmamış ve hattâ satışlarda lisans 
ve saire gîbi "bâzı kayıtlarla mahzurlu bir durum 
meydana getirilmiştir. 

Bize daima dünya piyasalarına uyunuz, ucu
za malediniz diyorlar. Evet, yapılacak esas iş 
şüphesiz ki, foudur. Şunu iftiharla söyliyebilirim 
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ki, zekâ ve (kabiliyet itibariyle di^-âr ımeslekdaş-
larından üstün olan Türk ç i f t l i n e "de bunu ya
pabilmesi için hiejbir sebep yoktur. Fakat hiç 
değilse ama muayyen nispette teknik ve 'bil
hassa malî imkânlar vermek lâzımdır. Bunlar 
elde edilmedikçe elbette dünya piyasalarına 
uyabilmek için fiyat farkı gözetmek zaruridir. 

Nitekim soruma konu teşkil eden pamukçu
luğumuz, teknik alanda Amerika derecesine 
ulaşmak üzere olduğu halde, pamuk müstahsi
linin da : (Sigorta ve içtimai yardım mevzula
rı fair tarafa) bu fiyat farkına ihtiyacı katidir. 
Bütün fbunları arzetmekten maksadım, dünya 
piyasasına uymak kayıt ve şartiyle Bakanın pamuk
ların satılabileceğinden bahsetmiş olmasıdır. Dünya 
piyasasındaki imkânları da Sayın Bakanın bize 
bahşetmesi lâzımgelir. Bunun için 'bizde biraz 
fark gözetmek lâzımdır, yani prim vermek 
icabediyor. Bu farkı sağlamak üzere, meselâ 
pamuklarımızın dış piyasalarda rağbet gören 
kısımlarının ihracı ve geriye kalanlarının da 
memleket dâhilinde sarfının tanzimi gibi im
kânlar vardır. Bu imkânların temini şöyle dur
sun foıı sene pamuk küspesinin, memleket ihti
yacı için çok da zaruri olımıyan bu metam, ha
rice şevki menedilmek suretiyle, geçen seneye 
nazaran 'beher kiloda çiftçi aleyhine pamuklar
da 17. kuruşluk bir fark meydana getirilmiştir. 
Bu fark olmasaydı Çukurova çiftçisi dünya pi
yasasına uya/bilmek şartiyle mahsulünden bu
gün 210 kuruş temin edecek durumda idi. kal
dı ki, bugün müstahsil- (Sayın Bakanın dünya 
piyasasına uyun demesine güzel bir cevap teş
kil eder,) Nevyork borsasında 193 kuruştan 

r, vadeli satış olduğu halde, Adana Ma 173 kuruşa 
alıcı bulamamaktadır. Ve hakikaten vaziyeti de 
müşkül hir durumdadır. 

Bu vakıalar karşısında ve yukardan beri ar
zına çalıştığım se'bepler dolayısiyle her iki Ba
kanlığın, süratle tedbirler «almasını bekliyorum. 
Ve çiftçi lehine müstakar bir fiyat politikası ta
kip edilmesini de Sayın Ekonomi ve Ticaret Ba
kanından önemle rica ediyorum. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Sayın arkadaşımız 
bugüne kadar satılan pamuklardan bahseder
ken, mühim bir istihsal bölgemiz olan Çukur
ova'dan bahsetmediler, Çukurova'nın eldeki 
stokunun mühim olduğunu söylediler. Yalnız 
eldeki malı değil, bunun hesabını yaparken bu-
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güne kadar satılan elden çıkarılan malı da he
saba katmak lâzımdır. Eldeki stoktan bahseder
ken memleiketin lehinde olan istihsal seyrine 
inkişafına da temas etselerdi, stokun izahını 
yapmış olurlar ve Türkiyenin bu yıl istihsal re
korunu kırmış olduğunu görürler idi. Gerçek
ten 1936 dan bugüne kadar 14 sene içinde pa
muk istihsali bu yıl en yüksek seviyesine var
mıştır. Memlekette 1936 da 40 bin küsur ton 
civarında olan pamuk istihsali, mutaakıp yıl
larda hiçbir suretle 50 bin tonu geçmemiş iken 
geçen sene 57 bin tona varmış, bu sene 95 bin 
tonu bulmuştur. Buna mukabil bütün ihracat 
mevsiminin henüz dört ayı geçmiş bulunmakta
dır. Türkiye, bugüne kadar istihsal «ettiği pamu
ğun iki mislini elde etmiştir. Elde stok bulun
ması gayet tabiidir. Yalnız Çukurova'da bu yıl 
64 bin ton pamuk istihsal edilmiştir ki, geçen 
sene istihsal edilen pamuk 37,500 ton idi. Bu 
geniş istihsal karşısında memleketin iç ihtiyacı 
ise 37 bin tondan ibarettir. Bu sene Türkiye'
de 95 bin ton pamuk elde edilmiştir. Memle
kette mevcut resmî ve hususi fabrikaların, el 
tezgâhlarının, hattâ yorganlık ihtiyaçların ye
kûnu 37 000 tonu aşmamıştır. Bu böyle oldu
ğuna, yani rekoltenin 95 000 ton olması ve iç 
ihtiyaçların ise 37 bin tonu aşmaması realitesi 
karşısında, ne miktar sarfedilıniştir, ne miktar 
kalmıştır ne miktar ihraç edilmiş olmalıdır hu
zurunuzda daha sarih ve mukayeseli bir fikir 
edinmek mümkündür. 

Geçen sene Ağustos başından Ocak sonuna 
kadar bütün ihracat 17 bin ton olmasına muka
bil; bu sene Ağustosun 16 smdan 25 Ocağa ka
dar ihracat 27 568 bin tonu bulmuştur. Görü
lüyor ki, geçen seneden daha dar bir müddet 
içinde 10 bin küsur ton fazla ihracat yapılmış
tır. 

Geçen sene yalnız 37 milyon liralık pamuk 
satışına mukabil bu sene 25 Ocağa kadar 
96 998 000 liralık pamuk ihraç edilmiştir. 
Bu rakamları arzetmekten maksadım ihracatm 
azalmasında ve zorluğnnda değil bu seneki re
koltenin hepimizi sevindiren hacmindedir. Ge
çen seneye nazaran iki misline yaklaşan bir 
rekolteye sahibiz. Fakat rekoltenin aynen ve 
derhal ihraç edilmesi beklenemez. Şurası mu
hakkaktır ki, geçen senelere nazaran daha ge
niş ölçüde ihracat yapılmaktadır. i 

1941 yılından geçen seneye kadar en yük- j 

— 96 

1950 O : 1 
sek ihracatımız 7 - 8 bin tonu geçmemiştir. îlk 
defa olarak geçen sene ihracat 15 000 ton olarak 
kaydedilmiştir, llarbden evvelki normal yıllar
da ise 193G da 22 000 ton, 1937, de 11 000 ton, 
1938 de 26 000 ton, 1939 da 9 000 ton, 1940 da 
11 000 tondur. Ve bunlar 12 aylık ihracata te
kabül etmektedir. Biraz evvel arzettiğim gibi 
27 000 tonluk ihracat ise beş aylık ihracattan 
ibarettir. 

İhracattan bahsederken Sayın Kasım Ener 
arkadaşını, Almanya'nın başka memleketlerle 
bağlantı yaptığını ve bizden mal almasına im
kân kalmamış olduğunu ifade buyurdular. Yal
nız bu müddet zarfında Almanya bizden 13 979 
ton pamuk almış ve 37 942 000 lira ödemiştir. 

Çukurova pamuklarına gelince; burada bizi 
düşündüren miktardan ziyade kalitedir. Bu se
ne Çukurova'nın bereketli pamuk istihsali ya
nında, maalesef bâzı kısımlar da yağmur yemiş 
ve evsafını kaybetmiştir. Bu itibarla onları da
ha düşük bir fiyatla satmak zarureti ve reali
tesini kabul etmekten başka bir çare yoktur. 
İhracatçıların yapmış oldukları alım müracaat
ları karşısında yağmur yemiş pamukların iyi 
evsafta pamuk fiyatına satılmak istenmesi İs
rarında bulunulması da belki sürümü zorlaş
tırmaktır. 

Pamuklarımızı iddia edildiği gibi yok baha
sına değil, hepsini evsafına göre satmağı arzu 
ediyoruz. Çukurova'nın bir kısım mahsulü yük
sek, ve eyice fiyatla satılmıştır. Ege mahsulü 
de çok iyidir ve hemen hemen hepsi satılmış
tır. 60 000 tonluk Çukurova mahsulünün mü
himce bir kısmı ise yağmur yemek suretiyle 
kıymetinden biraz kaybettiğinden bunun bir 
kaç kuruş aşağıya satılmasının ve müstahsili
nin yüksek vasıflı pamuk satışlarından elde 
elilen meblâğı temin edememesinin tabiî bulun
duğunu ve elindeki pamuğun evsafına göre 
satması icap ettiği realitesini bu kürsüden müs-
tahsıla hatırlatmak için bana fırsat vermiş 
olan arkadaşıma teşeşkkür ederim. 

Aldığımız tedbirlere gelince: Bakanlığa gel
diğim günden beri anormal bir tedbir telâkki 
ettiğim ve ancak zamanında büyük bâzı zaru
retler karşısında tatbiki lâzım gelen ve tatbik 
edilen takas sisteminden adım adım uzaklaş
maktayım. Takası her sıkışık zamanda bir ma
lımızın bir kısmının âkibetini kurtarmak için 
memleketin dış ticaret vaziyetini sorsan ve ge-
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niş müstehlik kitlesinin durumunu endişeye 
düşünen ve ithal malları fiyatlarını yükselten 
suni bir tedbir olarak telâkki etmekteyim. Hü
kümet de, gerek beynelmilel münasebetlerimiz 
ve gerek dünyanın bugünkü durumu bakı
mından ve gerekse normal ticaretten başka çare 
ve yol düşünmemesi bakımından bu yoldan adım 
adım uzaklaşmaktadır; ve öyle görüyorum ki, 
gelecek yılki ihracat mevsiminde tamamiyle nor
mal bir ihracatla maddelerimiz dışarıya çıkarı
lacak ve takas gibi mukabilinde müstehlik sır
tına bir yük tahmil eden ve memleket hesabına 
zararlar kaydedecek bir yola gidilmiyecek ve 
günün şartlarına uygun normal bir ihracata ka
vuşmuş olacağız. 

% 50 serbest ticaret teklifi karşısında, Tür
kiye de bunu mümkün görmüş ve Paris'teki 
teşkilâta müspet cevap vermiştir. Bugünkü te
şebbüsler ne nispettedir, bunu bilmiyoruz. Yal
nız bize ticaretimizin % 50 sini serbest bıraka
bilir misiniz, diye sormuşlardı. Biz de, müm
kün görüyoruz, dedik ve bâzı kayıt ve şartlar 
ileriye sürdük. Bunlardan bir tanesi de; mem
leketimizin bâzı sürümü güç ve dış pazarlarda 
mübrem bir madde olarak aranmıyan ve anlaş- ] 
malarda pek hevesle istenmiyen malların sürü- I 
münü hazırlamak, yani mütekabiliyet esasını ha
zırlamak gayesini isteihdaf etmektedir. I 

Arkadaşım zannediyorum ki, bu listede pa
muğun da yer almasını arzu buyuruyorlar. Biz 

" pamuğu teşvik etmeye, istihsali artırmaya, nor
mal şekilde satmaya gayret ederken, her tarafta 
aranan bir mal olduğunu görmemiz bakımından, 
sürümü zor maddeler şeklinde telâkki etmiyoruz. 
Nitekim, bugüne kadar ihracatımızda ve akdetti
ğimiz anlaşmalarla pamuğumuzu ancak müşkü
lâtla satılabilen bir meta" olarak değil Avrupa'
nın en mühim bir iptidai maddesi olması haysi
yetiyle, kolayca satılabilir bir mal olduğunu gös
termiş ve bu yolda müspet neticelere varmış bu
lunuyoruz. 

NAZIM POROY (Tokad) — Pamuğu daha I 
ziyade hangi memleketler alıyor? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Arzedeyim 
efendim: Bu,seneki 27 bin tonluk, dört aylık ih
racatımızın, memleketlere sureti tevezzüü şöy-
ledir: 

Almanya 13 973 ton, Çekoslovakya 3 880 ton, | 
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I Finlandiya 507 ton, Fransa 5 977 ton, Lübnan 

100 ton, İngiltere 1 801 ton, İspanya 630 ton, 
Malta 100 ton, Suriye 200 ton ki ceman 27 568 
ton ihraç edilmiştir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Teşekkür Me
rim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Devamla) — Pamuklarımızın 
sürümünü normal şekilde çoğaltmak için bütün 
ticaret ve tediye anlaşmaları müzakerelerinde 
bunu münakaşa ediyor ve ağır basacak bir mevzu 
olarak ele alıyoruz. Her defasında karşı Devle
tin buna olan ihtiyacını göz önünde tutarak 
mergup bir madde olarak sürümünü temine mu
vaffak oluyoruz. Nitekim İspanya ile yapmayı 
düşündüğümüz ve ilk temaslarını yapmış bulun
duğumuz anlaşma zeminine göre İspanya'ya 
bizden 4 bin ton pamuk almasını teklif ettik. 
Yugoslavya ile bu aym başında varılan anlaş
maya göre 3 420 000 dolarlık pamuğu listeye 

! ithal ettik. Yunanistan için 1 240 000 dolarlık 
kontenjan temin ettik ve bunların hepsi kulla
nılarak satılmıştır. Almanya ile, biraz evvel bah
settiğim gibi, 8 835 000 dolarlık pamuk kon
tenjanı temin edildi ve mühim bir kısmı da ve
rilmiştir. İsveç ve Norveç'te de ayni şekilde ça
lışıyoruz. Macaristan ve Çekoslovakya'ya pamuk 
satışımız inkişaf etmektedir. Kendilerinin dis-
ponibiliteleri olmamasına rağmen bizim kendi
lerine pamuk satabileceğimizi ve bedelini bek-
liyeceğimizi ve bunun için de münhasıran Çu
kurova pamuğu almalarını şart koştuk. Bu da 
müspet netice verecek tedbirler meyamndadır. 
Sayın arkadaşım Ticaret Ofisinin emtia üzerine 
avans yapması suretiyle acaba müstahsala yar
dım yapmamızı mı buyurdular! Bendeniz Tica
ret Ofisini tamamen devrini yaşamış bir mües
sese saymaktayım. Esasen bizden evvelki Hü
kümetlerde bunun tasfiyesini düşünmüşler ve 
ilk adımı da atmışlardır. Umuyorum ki Ticaret 
Ofisinin Hazirandan evvel tasfiyesi tamamlan
mış olacaktır. Ticaret Ofisini tasfiye ederek ti
careti her mevzuda tüccarlara bırakmak istiyo
ruz. Bunu tüccarın başında bir tehdit vasıtası 
olarak tutmak bugün lüzumsuz ve manasızdır. 
Elinde bir iki madde kalmıştır. Bunları tasfiye 
edince Ticaret Ofisini beklenilen hizmeti yap--
mış olduğu kanaatiyle tasfiyeye tâbi tutacağız. 

Küspe ihracının menedilmesi de tenkid edil
di. Bir münasebetle arzetmiştim, Ekonomi ve 
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Ticaret Bakanlığının mesuliyet ve vazifeleri 
bir cepheli değil mütaaddit cephelidir. Bir ta
raftan pamuğun değerlenmesi için küspesinin 
ihracı arzu edilirken, diğer taraftan, bu senenin 
yem darlığı karşısında, küspelerin ihraç edil
memesi için hayvan yetiştiricileri ricada bulun
muşlardır. Bu iki zıt talebin karşısında kalan 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı memleketin ih
tiyacım tatmin eder şekilde mutavassıt bir ne
ticeye varmıştır ve ihracatı kontenjana bağla
mıştır. Muayyen kontenjan devam etmektedir 
ve bilhassa Danimarka'ya geniş mikyasta küs-
pe satılmaktadır. 

Fiyat meselesi ise, hakikaten pamukçuları 
düşündüren bir meseledir. Sayın arkadaşım 
Nevyork borsasından bahsederlerken orada fi
yatların 193 kuruş ve bizim fiyatlarımızın ise 
bundan daha aşağı olduğundan bahsettiler. Yal
nız bendeniz şunu ilâve etmek mecburiyetinde
yim ki, Nevyork borsasında muamele gören 
pamuklar yüksek kaliteli pamuklardır, Çukur
ova'da mevcut pamukların mühim bir kısmı ise 
yağmur yemiş ve bu sebeple vasfını kaybetmiş 
ve satılması zorlaşmış pamuklardır. Bu itibar
la iki borsa arasında mukayese yaparken vasıf
l an arasında da mukayese yapmak ve ona göre 
bir hükme varmak iktiza eder. 

KASIM ENER (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Bakanın son verdiği izahattan 
daha ziyade üzüldüm, Maalesef, Bakan, işin içi
ne tamamen girmiş durumda değildir. 

Şimdi, biraz önce temas buyurdukları; Nev-
yok'taki fiyat, ki, aramızda bir santim, 
fark vardır, midling pamukları içindir ve bi
zim müşteri bulamadı dedikleri akala birinci 
tip pamuktur midlingdir vasıfça geri değildir 
ve maalesef bugün dünya piyasasından 20 ku
ruş aşağı satılmaktadır. Kendilerinin yağmur ye
miş diye ifade ettikleri pamuk ise 140 - 135 ku
ruştan satılmaktadır. Bunları da nazarı dikkate 
almalarını rica edeceğim. Kaldı ki, bütün dâva 
500,000 balyaya çıkarma parolası idi. Bütün 
bunları arzederken maksadım, çiftçilere karşı 
takip edilen politikanın mahiyetini anlamaktır. 
Pamuk en kolay bir metadır, diye bunu ele 
aldığımı söylemiştim, istihsalimiz, parola mucibi 
500 000 balyaya yaklaştı. Fakat buna mukabil 
Ticaret kanallarımız tıkanmış vaziyettedir. Se
nelerdir bu şekilde propaganda edildiği halde 
Hükümet, maalesef, rekolte 470 000 balyaya 
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yükselince şaşırmıştır, ve bu istihsalin % 33 
nünden fazlası elde kalma vaziyette bulunmuş
tur. Onun için sayın arkadaşlarım müsaade bu-

' vursunlar, bu, yalnız pamuk meselesi de değil
dir. Ekonomimizin temel, bünyesini teşkil eden 

1 ziraat davamızdır. Mademki, rekoltenin bu ka
dar fazla olduğunu ta 1949 yılının Temmuz ayın
da tahmin <etmiş bir vaziyette idik, Ağustos 
ayında da katî raporlar geldi, Ticaret Bakanlığı 
niçin o zaman gereken tedbirleri almadı ? Buyu
ruyorlar ki, elde 41 000 küsur ton pamuk kal
mıştır. Ama arkadaşlar, bunun 11 000 tonu ya
yılmış olarak mmtakalarda bulunmaktadır, 
30 000 tonu da, yani rekoltenin % 30 u Çukur
ova çiftçisinin elindedir, ve buranın umumi 
mahsulünün yarısıdır. 

Şimdi çiftçi mahsulünü satamamış bir vazi
yette olursa, Ziraat Bankası çiftçiye para ver
memek durumunda olursa, kendisine maddi im
kân verilemezse ne yapacak bu vatandaşlar? 

' Yapacakları şey, pamukları yakmak mı olacak? 
Teşvikten maksat bu mudur? Gaye bu mu idi? 
Bunun için ben rica ediyorum, Sayın Bakan 
Vedat Dicleli arkadaşımıza tekrar arzediyorum. 

Ortadaki vaziyet •şudur: 
Bugün Çukurova'da pamuğun yarıdan ziya

desi müstahsilin elindedir, ekim mevsimi de yak
laşmıştır, Martta ekime başlanacaktır, masraf 
artacaktır, malını satannyan bu çiftçiye banka 
da avans verememekte, ve tüccar da bunları ala
mayacak vaziyettedir, vaziyet ne olacaktır? 

Bu teşviki sağlıyaeak mı? Bugün Çukuro
va'nın pamuk müstahsılma karşı olan bu vazi
yet yarın buğday müstahsili için de varittir, 
onun için bunları da göz önüne alarak gelecek 
mahsulü fazla ekmesinler mi? Demek mahsul 
az olsun ki, geçen seneki gibi para etsin. Bun
dan dolayıdir ki, Bakanlık bu mesele üzerinde 
önemle durmalıdır. Esaslı bir fiyat politikasının 
takip edilmesi lâzımdır. Bu hususu, esasen C. II. 
Partisi kendi tüzüğüne koymuştur. Şu halde Hü
kümetin Ticaret Bakanı parti programında yer 
alan müstekar fiyat politikasını takip etmemek
tedir. Dâva büyüktür; ehemmiyetle nazarı dik
katlerinize arzederim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, ben 
yine rakamlara istinat ederek konuşacağım. Yük
sek Heyetiniz huzurunda parti programından 
bahsedecek değilim. Ben, huzurunuzda, geçen 
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senek! ve bu seneki istihsal edilen pamuklarla, fi
yatları arzettim. Bu hususta dünya ^yatlarını da 
göz önünde tutmak iktiza eder. Geçen sene Çu
kurova piyasasının pamuk fiyatı ile bu senenin 
aynı olması iktiza etmez. Nitekim Amerika'da 
geçen sene iki yüz kurusa kadar olan fiyatlar 
bu sene 193 kuruşa bile varamamıştır. Bu iti
barla bu sene daha fazla istihsal yapılmıştır, is
tihsal az olduğu zamanki fiyat seviyesini istihsa
lin çokluğu karşısında da muhafaza edeceğiz yo
lunda bir görüşümüz yoktur. İstihsalimizi ar
tırmakla beraber normal bir fiyat da bulmaya 
ve onun üzerinden satmaya çalışacağız, Geçen yıl 
iki kiloda kazandığımızı, bu yıl çok istihsalle üç 
kiloda kazanmış olacağız. Bütün istihsal politi
kamız, her kiloyu eski fiyata satmak değil, çok 
istihsal yaparak fazla satmak ve birkaç kuruş kı
rarak yekûnda kazanmaktır. 

Amerika'daki fiyatlar dahi düşmüşken, bu 
sene Çukurova'da yine geçen seneki fiyatı ara
mak tabiî doğru olmaz. Geçen seneki fiyatlarda; 
memleket realiteleriyle mukayese edilirse dünya 
borsalarındaki piyasalar nazarı dikkate alınırsa 
ve bizim istihsalimiz de göz önünde tutulursa 
inmeler vardır. Bu, yalnız bizde değil, Çukur
ova'da değil, Newyork piyasasında dahi 10 - 15 
kuruş inme kaydedilmiştir. İstihsal arttıkça 
memleket zarar etmiyeöek, fakat kilo başına za
hiri ve eski kazançları unutarak, satış hacmimiz
de kazanma yollarına gidilecektir. 

Çukurova'daki istihsale gelince; 120 - 140 
kuruşa harice sattıkları yağmur yemiş pamuklar
dır. Yüksek evsafta Çukurova pamuklarının ih
raç fiyatları Fob Mersin 190 - 200 hattâ 220 yi 
bulmaktadır. 

KASIM ENER (Seyhan) — Efendim, Sayın 
Bakan esasa, öğrenmek istediğim noktaya temas
ta bulunmaktan içtinap ediyor. Müstahsilin 
elinde 30 000 ton pamuk vardır. Bu pamuğa 
satamamaktadır. Bankaya vererek avans yap
tırmak istiyor para yoktur, tüccara vermek isti
yor, para yoktur. Harice satılmıyor, dünya pi
yasasından çok aşağıya düştüğü halde satılma
maktadır. Buna ne çare bulacaklardır, lütuf 
buyursunlar, söylesinler. 

BAŞKAN — Geçiyoruz efendim. 

2. — Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in, 
çiftçinin kalkınması, Uzunyayla'nın sulunması, 
Zamantı Çayı, Kayseri Merkez tlcesi arazisinin 
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sulama işi ile kayseri Şehrinin Batı ve Batı -
Güney'indeki bataklıkların kurutulması hakbın-
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Şevket Adalan ve Tarım Bakanı Cavid 
Oral'ın sözlü cevapları (6/436) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Bayındırlık 

Bakanlıklarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

1. — Hükümet; çiftçinin kalkınması için 
çift vasıtalarının kuvvetli atlarla teçhiz ve tak
viye edilmesi lüzumuna kani midir? 

Kani ise kullanılacak en uygun at cinsi hangi
sidir? 

Bu cins at yetiştirmek için hangi mmtakalar-
da etüd yapılmış ve ne neticelere varılmıştır? 

2. — Uzunyayla'nın sulanması için hangi 
senelerde bu mahalde etüd yapılmış ve ne gibi 
neticelere varılarak ne miktar para sarf edilmiş
tir ve natamam kanalların bugünkü vaziyeti ne 
haldedir? 

5259 sayılı Kanunla bu mmtaka için bir mil
yonluk tahsisat alınmış olmasına rağmen "faali
yete geçilmemesi sebebi nedir? 

3. — Pınarbaşı ve Bünyan kazaları hudutları 
içinden nebaan ederek Bünyan'ın libası namı 
diğerle Zamantı Nahiyesinde birleştikten sonra 
Zamantı suyu veya çayı adını alan su, Çukur
ova istikametine doğru akarken Kayseri'nin üç 
kazasına ait yüz binlerce hektar araziyi katet-
mekte bulunmuş olmasına rağmen sulama işinde 
bu ırmaktan istifade edilmemektedir. Bu sudan 
gerekli istifadenin temini için Hükümetçe şimdi
ye kadar bir etüd yaptırılmış mıdır? 

4. — Kayseri Merkez İlçesi arazisinin sulan
ması için Hükümet bugüne kadar bu havalide bir 
etüd yaptırmış mıdır? Yapılmış veya yapılmakta 
olan bir etüd varsa izahını? 

5. — Kayseri Şehrinin Batı ve Batı Güney'in
deki bataklıkları kurutmak için 5259 sayılı Ka
nunla bir milyon liralık tahsisat alınmıştı. Hükü
met kurutma işine ne zaman başlıyacaktır? 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
LAN (İzmir) — önergenin Bakanlığımı ilgilen
diren sorularını cevaplandırıyorum. 

Sual : 2. — Uzunyayla'nın sulanması için 
hangi senelerde bu mahalde etüd yapılmış ve ne 
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gibi neticelere varılarak ne miktar para sarfedil-
miştir ve natamam kanalların bugünkü vaziyeti 
ne haldedir? 

5j259 sayılı Kantonla bu mmtaka için bir mil
yonluk tahsisat alınmış olmasına rağmen faali
yete geçilmemesi sebebi nedir. 

Cevap : 2. — Uzunyayla'nm sulanması için 
1935 yılından itibaren mevzii bâzı etüdler yapıl
mıştır. Bu etüdlere istinaden Viranşehir - Ka
zandık, Kaynar - Tahtaköprü, Karaköz - Kılıç 
Mehmet, Kaynar - Altıkesek sulama kanalları ile 
Zamantı'nm Karaboğaz kısmında yatak ıslahı 
yapılmıştır. Bu işlere takriben 70 bin lira kadar 
para sarfedilmiş ve bu kanalların bakım ve iş
letilmesi ilgili köylere bırakılmıştır. 

Bu kanallardan 9 km. uzunlukta bulunan 
Karagöz - Kılıçmehmet kanalından faydalanıl
maktadır. 

Diğer kanallar kısmen dolmuştur. Dolmuş 
olan kanallar bu yıl temizlenecek ve noksan ola», 
sınai imalâtı 1951 yılında ele alınacaktır. 

5259 sayılı Kanun, bilindiği gibi, yapı pro
gramı * Bakanlar Kurulunca onanacak su işleri 
için 165 milyon liraya kadar geçici taahhütlere 
girişilmek yetkisini veren bir kanundur. 

Her sene ele alınacak işler, bütçeye konan 
ödeneklere bağlı bulunmaktadır. 

Sual : 3. — Pınarbaşı ve Bünyan kazaları 
hudutları içinden nebean ederek Bünyan'ın li
bası namı diğerle Zamantı Nahiyesinde birleştik
ten sonra Zamantı su veya çayı adını alan su, 
Çukurova istikametine doğru akarken Kayseri'-
nin üç kazasına ait yüz binlerce hektar araziyi 
katetmekte bulunmuş olmasına rağmen sulama 
işinde bu ırmaktan istifade edilmemektedir. 
Bu sudan gerekli istifadenin temini için Hükü
metçe şimdiye kadar bir etüd yaptırılmamış mı
dır? 

Cevap : 3. — Zamanti suyunun, Pınarbaşın-
dan manjsaba doğru olan parçası üzerinde sulama 
maksadı ile bir etüd Saptırılmamıştır. 

Sual : 4. — Kayseri Merkez İlçesi arazîsinin 
sulanması için Hükümet bugüne kadar bu hava
lide bir etüd yaptırmış mıdır? 

Cevap : 4. — Kayseri Merkez İlçesi arazisi
nin sulanması için bu havalide henüz bir eütd 
yaptırılmamıştır. 

Sual : 5. — Kayseri Şehrinin Batı ve Batı -
Güney'indeki bataklıkları kurutmak için 5259 
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sayılı Kanunla bir milyon liralık tahsisat alın
mıştır. Hükümet kurutma işine ne zaman bağlı
yacaktır? 

Cevap : 5. — Bir buçuk ay evvel Kayseri 
Milletvekilleri arkadaşlarıma, aynı konu hak
kındaki sorularına yazılı olarak verdiğim cevabı 
tekrar arzediyorum. 

Kayseri Şehrinin Batı ve Batı - Güney'indeki 
bataklıklar Develi, Sultansazlığı ve Boğazköprü 
bataklıklarıdır. Boğazköprü geçidinin tabanı de-
rinleştirilmedikçe yapılacak işlerden iyi bir neti
ce alınamıyacağı anlaşılmıştır. Bunun için ev
velâ Boğazköprü bataklığının kurutulması işi 
ele alınacak ve bu yıl eksiltmeye çıkarılacaktır. 
Boğazköprü bataklığının kurutulmasından sonra 
sırası ile Sultansazlığı ve Develi bataklıkları ku-
rutulacaktır. 

TARIM BAKANİ CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in uzun 
yaylanın sulama işleriyle memleket atçılığına 
dair sözlü sorularının cevabı aşağıdadır: 

1. Uzunyayla atçılığının istikrarlı bir şe
kilde kalkınması için buradaki çayırlıkların 
tanzimi ve geniş yoncalıklar yapılması ve bu
nun için de Uzunyayla bölgesinin ortasından 
geçen Zamantı suyunun tanzimi ve burada su
lama tesisatı yapılması, bundan takriben 14 se
ne evvel başlanmış olan sulama işlerinin ikmali 
icap etmektedir. Bahusus Türkiye'nin top ko
şumuna elverişli atlarının bulunduğu bu mınta-
kada bu yetiştirmenin muvaffakiyetle ilerliye-
bilmesi için behemehal geniş ölçüde çayır istih
sali ve bunun için de sulamanın bir an evvel 
ikmali zaruri bulunmaktadır. 

Tarım Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ile 
sıkı temas halinde olup buradaki sulama işinin 
bir an evvel ele alınmasını mütaaddit defalar 
Bayındırlık Bakanlığından rica etmiştir. 

2. Yurdumuzda zirai kalkınmanın birinci 
safhasını at ile ziraat yapılması konusu teşkil 
ettiğinden 1923 yılından beri memleketimiz için 
münasip koşum ve çift atı tipleri üzerinde esas
lı surette durulmuş ve derin tetkikler yapılmış
tır. Bu ilmî tetkikler neticesinde memleketimiz
de çift işlerine elverişli iki at tipinin muvafık 
olduğu neticesine varılmıştır. Bunların da : 

A) Memleketin her tarafında yetişmesi ka
bil olan ve arap atı kanını ihtiva etmesi netice
si evsaf teşkilât ve Biyolojik bünyesi itibariyle; 
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memleket atlarına yakın bir karakter arzedeı 
Karacabey yarım kanları; 

B) İcabında top koşumu ve ağır cer işlerin
de de istifade imkânı bulunan Nonius atlarıdır. 

Karacabey yarım kanları 1,52 - 1,58 irtifam-
da numuneler olup kolaylıkla talim ve terbiye 
edilmekte ve çift koşumuna elverişli olduğu gi
bi icabında yurdumuz için en mükemmel bir SÜT 
vari bineği vazifesini de görmektedir. Üniversal 
bir at numunesi olan Karacabey yarım kanları 
çifte elverişli at yetiştirilirken birinci kademe 
olarak at mecmuası olan yerlerde gayet güzel 
ve münasip evsafta çift koşumu tiplerini temin 
etmiş ve yetiştirici tarafından rağbetle aran
makta bulunduğu görülmüştür. 

Bu at numunesinin Türkiye haracılığında ve 
memleket atçılığında yüksek bir muvaffakiyet 
olduğu dünyaca tanınmış zootekini âlim ve pro
fesörleri tarafından tasdik edilmiştir. 

At mecmuası cüsse ve cesamet bakımından 
ileri kademede bulunan bölgelerde at seviyesi 
yarım kanların müdahalesiyle yükseltilmiş ve 
hayvan yemi ziraati inkişaf etmiş mmtakalarda 
ise daha ileri bir adım olmak üzere nonius atla
rının yetiştirilmesi yapılmaktadır. 

Bu bölgeler: 
1. Uzunyayla bölgesi 
2. Eskişehir İlinin Çifteler bölgesi 
3. Konya'nın Başhüyük ve civarı bölgesi 
4. İstanbul'un Çatalca ve civarı bölgesi 
5. Trakya'nın Ergene vadisi bölgesi 
6. Çukurova bölgesi 
7. Doğu illerimizden Kars İli bölgesi 
8. Bursa, Karaeabey, M. Kemalpaşa; Man

yas ovaları Gediz ve Menderes vadileri ile An
kara'nın Haymana ve Polatlı civarıdır. 

Ancak bu bölgelerden Uzunyayla bölge at
larının cüsse ve cesamet itibariyle Türkiye'miz
de en yüksek seviyede olduğundan Nonius ye
tiştirmesine ^esif olarak ilk defa 1924 senesin
de burada başlanılmış ve iyi neticeler almm\ş 
bulunmaktadır. 

Bu bölgelerin damızlık ihtiyacını karşılamak 
üzere: 

1. Karacabey ve Çukurova haralarından 
Nonius aygırları; 

2. Karacabey, Çifteler, Çukurova ve yeni 
kurulan Karaköy haralarında ise Karacabey 
jrarım kan tipi muslih aygırlar yetiştirilmekte 
ye Uzunyayla, Batı Anadolu, Çifteler, Konya, 
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Mercimek, İnanlı merkez, Ilıca aygır depoların
dan damızlık aygır halk hizmetine tahsis edil
mektedir. Halen haralarımızda 490 baş damızlık 
nonius ve Karacabey yarım kan tipi kısrak ve 
aygır mevcuttur. 

Bu maksat için depolarımızda mevcut 602 
baş nonius ve Karacabey yarım kan aygırı tah
sis edilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederim. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın ar

kadaşlarım, Türk Devletinin bekası ve milleti
mizin refah ve saadeti , hepimizin bildiği gibi, 
Türk çiftçisinin kalkınmasına bağlıdır. Türk 
çiftçisi, nüfusumuzun % 81,6 sini teşkil eder. 
Ve bunun da yüzde ona yakın kısmı şehir ve 
kasabalarda, diğerleri köylerde otururlar. Nü
fusumuzun % 81,6 sim teşkil eden kitlenin kal
kındırılması için bunları fennî ziraat âlet ve 
vasıtalariyle teçhiz etmek lâzımdır. İkincisi, 
bol kredi sağlamak ve üçüncüsü de, şahsî kana
atime göre, bu çiftçiyi ve bu kitlenin % 90 mı 
teşkil ed«n köylüyü pek ağır bir hale sokan 
imece usulünü haddi asgariye indirmek lâzım
dır. İşte bu baknnlardan, bu Türk çiftçisinin 
kalkınması bakımından bunları Marshall yar
dımına istinaden makineleştiriyoruz. Bu, çok 
yerinde ve isabetli bir harekettir. Sayın Ba
kan da Çiftçinin aıtla teçhizinin lüzumuna ka
ni olduklarını ve 26 senedenberi de bu işin üze
rinde durulduğunu ifade ettiler ki. tamamen 
şahsi kanaatime uymaktadır, ben de çiftçinin 
atla teçhizini büyük bir hamle telâkki etmekte
yim. 

Bizim çiftçinin % 90 nı küçük arazi sahibi
dir, 30 - 40 dönüm arasında bir araziye sahip
tirler. Gönül ister ki, hepsini traktör ve jip 
arabasiyle teçhiz edelim. Ama buna imkânla
rımız ve malî takatimiz müsaade etmez, esasen 
arazimizin de dağılışı buna müsait değildir, 30 -

. 40 dönüm arasında oluşunun yegâne sebebi de 
Türk Milletinin mülkiyet esaslaına çok bağlı 
bulunuşudur. 

İkinci mühim sebep de veraset intikalleri se
bebiyle arazide kabul ettiğimiz esaslı prensip
lerdir. Yani veraset intikalinin ana prensipi 
yüzünden büyük çiftliklerin senelerce sonra ufak 
ufak parçalara bölünmüş olduğunu görüyoruz. 
Bu bölünme sırasında kuvvei inbatiye nazara 
alındığı için bir hissedara üç dönüm şurada, beş 
dönüm buradan veriliyor. 
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Sayın arkadaşlarım, madem ki, Hükümet de 

bizim gibi çiftçinin kalkınmasında atın büyük 
rol oynıyacağma kanidir, o halde 26 seneden-
beri yapılagelen tetkikattan bahsetmek kâfi de
ğildir. Bugün at mevcudumuz, rakam itibariy
le 864 bin küsurdur. Bunun, sayın Bakanın da 
ifade ettiği gibi, çiftte kullanılacak damızlık 
cinsi mahduttur. Eğer Türk çiftçisini atla teç
hiz etmek icabederse 6 - 7 milyon çiftte kullanı
lacak atı yetiştirmemiz lâzımdır. Bunun için 
10 - 15 bölgede etüdler yapılmıştır. Binaena
leyh etüdten başka Hükümet olarak bâzı vazi
felerimiz vardır. 

Harbi Umumiden evvelki ve Harbi Umumiyi 
mütaakıp senelerde at adedi daha fazla idi. Fa
kat artık at yetiştirilmemekte ve ziraatta at kul
lananlar da bundan sarfınazar etmektedirler. 
Bunun sebebi de mevcut kanunlarımızda bun
ları himaye etmediğimizden ileri geliyor. Eğer 
biz Köylüyü kalkındırmak istiyorsak ve atın da 
bu gibi işlerde çok faydalı olduğunu kabul edi
yorsak at için vergi muafiyeti kabul edebilece
ğimiz gibi damızlık olarak hariçten ithal edece
ğimiz damızlık kısraktan Gümrük Vergisi almı-
yabiliriz. 

Saniyen köylü damızlık hayvan yetiştirirken 
bir taya 4 - 5 sene bakamaz, onu satışa çıkara
caktır. Bu tay satışa çıkarıldığı zaman bunun 
alıcısı lâzımdır. Bunu Hükümet olarak biz kar
şılamazsak, veya köylüye ucuza damızlık at ol
masını temin etmezsek bu hayvanlar at canbaz-
larının elinde kalacak ve netice itibariyle gerekli 
değerini bulmayacağından köylü de, çiftçi de 
bu tayların yetiştirilmesinden sarfı nazar ede
cektir. Binaenaleyh yalnız tetkikat yapmak, 
etüd yapmak kâfi değildir. 26 seneden beri 
yaptığımız bu etüdlerin içinde bu gibi tedbir
leri de almış olsaydık belki hayvan mevcudumu
zun bugünkünün bir misli arttığını ve birçok 
yerlerimizde atlı ziraatin ilerlediğini müşahede 
etmiş bulunacaktık. Fakat bugün Türk çiftçi
sinin c/o 90 nı yine kağnı ve merkeple irtibat 
temin etmektedir ve karasabanını da çeken öküz 
ve mandadır. Şu vaziyet karşısında Türk köy
lüsünü kalkmdırıyoruz dersek tam yerinde bir 
kelime sarf etmemiş oluruz. Bunun için Hükü
metten bilhassa ricam teşvik edici tedbirleri, hi
maye edici tedbirler de alması lâzımdır. 

Arkadaşlar, sualimin ikincisi ve sonrakileri 
daha çok mahallidir. Sizlerin beş on dakikanızı 
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I alacağımdan dolayı özür dilerim. At yetiştir

mekle Uzun yaylanın çok yakın alâkası dolayı-
siyle ve Kayseri'yi ilgilendiren sual üzerinde 
duracağım. Hükümet mademki Uzunyayla'da at 
yetiştirilmesi hususunda hem fikirdir. Binaen
aleyh, lâzımgeleıı tedbirlerin bir an evvel alın
ması icabeder. 1936 - 1938 seneleri arası da 
o- günün parası ile 70 000 lira para harcanmıştı, 
bu yok olmuştur. Çünkü Uzunyayla 50 kilo
metre uzunluğunda bir yayladır. îki bin hektarı 
mütecaviz çayırı olan bu yayla bugün susuzdur, 
Viranşehir'den çıkıp Uzunyayla içinden geçen 
su bugün etrafına fayda sağlamıyor, bataklık 
yapıyor, vatandaşı ölümle tehdit ediyor. 

Bundan evvel burası için 70 bin lira bir pa
ra sarfedilmişti, fakat sınai tesisi ikinci bir 
tahsisatla ikmal etmediğimizden sarf edilen bu 
paralar heba olmuştur ve bugün Uzunyaylanm 
sulama işi 1951 senesine kalmış ve yeni birta
kım tahsisat, para sarfetmek mecburiyetinde bu
lunuyoruz. Bu başarısızlığa yegâne sebep ted
birini evvelinden almayışımızdır. 

Sonra, hayvan yemi, Türkiye'nin en mühim 
hayvan yemi olan yonca tohumu buradan, Kay
seri mmtakasınclan çıkar ve sonra burada bü
yük ziraat yapılır. 

Arkadaşlar; bu yayladan çok güzel bir su 
akıyor. Bu su etrafını da sulayabilir. Bu sene-
ki kuraklık yüzünden yayla halkı hayvanatını, 
atını Çukurova'ya hattâ Hatay'ın Amik ovası
na göndermiştir. Bizim çok işimize yarıyan da
mızlık atların heba olduğunu işitiyoruz ve gö
rüyoruz. Bunun için bu yaylanın sulama işine 
başlamak ve ikmal etmek lâzımdır. Yalnız işe 
başlamak kâfi değildir. Bunu bitirmek de lâ
zımdır. Bir kere işe başlıyoruz, sonra yarım 
bırakıyoruz. Bir dahaki seferde aynı işe baş
lamak için çok paralar sarfetmek icabediyor. 

Arkadaşlar; yine aynı su Pınarbaşı Pazar 
\ viran mmtakasmda Samanti namını alır. Çu

kurova hududuna kadar 150 kilometrelik bir 
mesafede akar, bu mesafede, yalnız bu ırmağa 
muvazi olarak on binlerce hektar arazi vardır, 
hemen hemen diyebilirim ki istifade edilmiyor. 
Burada istifade edilmiyor bu nehirden, bu ne
hir biraz ötede Çukurova'da binlerce, on bin
lerce araziye felâket getirebiliyor, vatandaşı 
ölümle tehdit ediyor. 

Bugün 1950 senesine gelmiş bulunduğumuz 
I halde biz bu suyun daha etüdünü bile yaptıra-
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mamışızdır. öyle birşey ki on binlerce dönüm 
arazi üzerinden bu su geçiyor fakat etrafında 
kuraklık tehlikesi var. Diğer tarafta o su di
ğer bir vilâyet arazisinde ölüm tehlikesi doğu
ruyor ve biz hâlâ bunu tetkik edip etüdünü 
yapmadık diye mesul adam olarak cevap veri
yoruz. ' 

Ben Hükümetten bilhassa rica ediyorum, 
bu hayalide üç tane kaza vardır; Pınarbaşı'nm 
iki mühim nahiyesi, Pazarviran, Doklar, Bün
yan ilçesinin Elbası namı diğer Zamantı, De
veli ilçesini Tamakza, Bakırdağ, merkez nahi
ye toprakları vardır. Bugün bu topraklar su
suzdur, kuraktır. On binlerce vatandaş 49 se
nesi kuraklığından buralardan meçhul yerlere 
hicret etmişlerdir. Bunların bir çoklarının ha
yat ve mematmdan haberdar değiliz. Halbuki 
istatistikler tetkik edilirse buraları Kayseri'nin 
zahire ambarıdır. Son istatistikler tetkik edi
lirse, Kayseri hububat bakımından ümit veri
ci değildir. Rakamları size arzederken üzece
ğim, ef edersiniz. 1943 senesinde en civcivli za
manlarda 119 bin ton buğday istihsal eden Kay
seri 1944 de 56 bin ton, 1945 te 52 bin ton, 
1946, 1947 de daha düşük hele şu son senelerde 
rakamlar hiç denecek bir durumdadır. 

Arpa vaziyeti, 1943 te 92 bin ton, 1944 te 
44 bin ton, 1945 te 20 bin ton, 1945 ten sonrası 
istatistiklere geçmemiştir. Fakat bu rakamlar
dan çok dûnundadır. 

Patates de ayni vaziyettedir. 1943 te 13 bin 
v ton, 1944 te 12 bin ton, 1945 te 11 bin tondur. 

Fasulye ise sıra ile 3 bin, 2 bin, bin tondur. 
Arkadaşlarım demek ki, Kayseri'nin-mahsul 

vaziyeti beher sene gittikçe düşmektedir, Kay
seri'nin her tarafında su vardır. Fakat Kay
seri topraklarını sulamıyoruz. Sebebi? Gücü
müz yetmiyor, Kayseri'li olarak, köylü olarak, 
çiftçi olarak gücümüz yetmiyor. Görgümüz de 
kâfi gelmiyor. Bunun için Hükümetten buralar
da etüd yaptırmasını rica ediyoruz. Bilhassa 
Zamantı bölgesinde etüd yapılmasını rica ediyo
rum. Bu yapılırsa kendi gücümüzle bu toprakla
rı sulayabileceğiz. 

En mühim sualim Kayseri Merkez ilçesinin 
sulama işidir. Hepinizin malûmu olduğu üzere 
bugünkü haliyle Kayseri 60 - 65 bin nüfuslu 
bir şehirdir. Dört tarafı dağlarla çevrilmiş bü
yük bir ovanın içindedir. Her tarafında sular 
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vardır. Fakat Kayseri şehri ve ovası susuzdur. 
Sayfiyeleri de Erciyas'm eteklerinde yerleşmiş
tir. Bu sayfiyelerde sulama suyu surda dursun 
içecek suyu Yazın bu yerlerde dolma kar ku
yularından temin ederiz. 1950 yılındayız. 60 -
65 bin nüfuslu bu büyük şehrin sulama etüdü 
hâlâ yapılmamıştır. Elli sene evvel Kayseri'liler 
etüdünü yaptırmışlardır. Yaptırdıkları etüdün 
bir suretini o zamanki nezarete sunulmuştu. 
Hattâ, etüdü yapan zatla, yapılan devri ifade 
edeyim: Etüd Serasker Ali Saip Bey zamanında 
bir Kayseri'li erkânı harb albay tarafından ha
ritası yapılmış, kazıkları çakılmış ve o zamanki 
para ile 100 bin altın liraya Kayseri bağlarının 
hemen hepsi ve 10 binlerce hektar arazinin su
lanması daha o zaman düşünülmüştü. Bugün 
1950 senesinde bulunuyoruz, hâlâ etüdün yapıl
madığından bahsediyoruz, bu biraz acıdır arka
daşlar. . 

1946 senesinde o zamanın Bayındırlık Baka
nı olan Cevdet Kerim încedayı Kayseri'ye gel
miş, bir barajdan bahis açmış ve Kayseri'lilere 
vaitte bulunmuştu. Bu vait üzerine her halde 
bir tetkik heyeti gidip etüd yaptığını ümit edi
yorduk. Bugün etüdün yapılmadığını duyunca 
sukutu hayale uğradı, biz Kayserililer katî vait 
yapan ismi geçen Bakanın sözlerine inanmıştık 
fakat bugün katî bir cevapla karşılaşınca Kay
seri'li olarak cidden üzüldüm. Bütün Kayseri'li 
vatandaşlar; gerek muvafık olsun, gerek muha
lif olsun, gerek bağımsız olsun Hükümetten ri
camız sulama işlerimizin halli. Eğer Kayseri'nin 
sulanması bilhassa ovasının sulanmasında bu
gün için bütçe zarureti varsa, hiç olmazsa etü
dü yaptırılsın, biz Kayseri'liler ceketimizi 
gömleğimizi satacağız, ve Hükümete elimizden 
geldiği kadar yardım edeceğiz. Yeter ki bu ova 
sulansın, çok perişan durumumuz vardır Ben po
litika yapmıyorum, inanınız bana, Kayseri şeh
rinin bu su mevzuu şehirli vatandaşı rüyasında 
bile meşgul ediyor. Kim gelirse bu su derdini 
mutlaka döküyor. Onun için Hükümetten bil
hassa rica ediyorum bu Zamanti suyunun Kay
seri'ye indirilmesi meselesinin etüdünün bir an 
evvel yapılmasını rica ediyorum. 

Diğer son sualim bataklıklar meselesidir; ba
taklıklar meselesine Jlükümet başlatacakmış, 
onun için teşekkür' ederim. Ricamız su işlerimi
zin etüdlerini evvelâ yaptırmasıdır, başka di
yeceğim yoktur. 

— 103 — 



B : 39 6 .2 
BAŞKAN — Tarım Bakanı 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

— Memleket ziraatinin kalkınması için bir ta
raftan Marşal Plânından istifade ederek ziraat! 
makineleştirmeye çalışırken, diğer taraftan da 
hayvan ıslahı üzerinde ehemmiyetle durmakta
yız. îlk izahatımda arzettiğim hayvancılık po
litikası işinde ıslah işleri yıllardan beri icabe-
deu ehemmiyeti almıştır. Fakat muhterem arka
daşım da takdir buyurur ki, ıslah işi zamana 
ihtiyaç gösteren bir iştir. Uzun vadeli bir iştir. 
Yalnız şurasını şükranla arz edeyim ki bugün 
Karacabey Yanmkanları ve Monyüs gibi, Türk 
hayvancılığı için muvaffakiyetli sayılabilecek 
birer eserdir. Ancak bunun hızla inkişafı müm
kün olamamıştır. Sebebi de: Bugün memleketin 
yalnız aygır ihtiyacı 14 bin adettir. Damızlık 
ihtiyacı da birinci sınıf 50 bin, ikinci sınıf 54 
bindir. Bu kadar geniş mikyasta aygır ve da
mızlık temin etmek kolay bir şey değildir. Bi
liyorsunuz ki elde beş hara vardır, bu sene iki 
yeni hara daha açtık ve beş sene içinde bu, 
dokuzu bulacaktır. Bu suretle memleketin muh
telif mıntakalarmda ele alınmış olunanların 
üzerinde ehemmiyet ve ciddiyetle çalışılacaktır. 
Takat şunu da sayın arkadaşıma bilhassa bil
dirmek isterim k i ; bu millet ziraatinin kısa za
manda ata kavuşması, bugün için maddeten 
muhal bir şeydir. Biz, bâzı mmtakalarımızda zi-
raatte hayvancılığı teşvik ederken, bâzı mmta
kalarımızda da ziraatte öküz cinsleri üzerinde 
durarak, öküzün ıslahına, iyi cins gürbüz, çekim 
kabiliyeti kuvvet1], öküzler de yetiştirerek zi-
raatimizi o suretle inkişaf ettirmeye çalışıyoruz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — xVrkadaşımız Kayseri su. işleri 
üzerinde ısrarla durdular. Ve etüdlerinin bir 
an evvel yapılmasını istediler. Eğer Türkiye 
Pınarbaşı ilçesiyle Kayseri İlinden ibaret ol
saydı bu dediklerini yerine getirmek kolayca 
mümkün olurdu. Ele alınacak su işleri yalnız 
Kayseri için mevzuubahis değildir, Konya'nm-
da, Malatya'nın da Elâzığ'ın da bir su dâvası 
vardır, bütün memleketin büyük bir su dâvası 
vardır. Bunların malî portesi bir milyardan faz
ladır: Bu itibarla, geçenlerde arzettiğim gibi 
su işlerimizi bir sıraya koymak mecburiyetinde
yiz. Bu işler için bu yıl bütçesine koyabildiği
miz para 16 milyon liradır. Bu para ile yapabil
diğimiz kadar iş yapmaktayız. Arkadaşım ken-
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• di zaviyesinden haklıdır, yalnız Kayseri'yi gör

mektedir ve bir an evvel Kayseri'nin ele alın
masını istemektedir. Ama biz bütçeye koydu
ğumuz ödenek nispetinde iş yapmak mecburi
yetinde olduğumuz için bütün su işlerini bir 
sıraya koymak zorundayız. 

Sonra, sarfedilen 70 milyon lira heba olmuş
tur dediler. Yaptığımız kanalların bakımını ve 
işletilmesini ilgililerin talebiyle kendilerine bı
raktık. Fakat zamanla bakılmadığı için bu ka
nalların çoğu dolmuştur. Önceki cevabımda ar
zettiğim gibi bu kanalları temizleterek tekrar 
tekrar istifadesine arzedeeeğiz. Verilen para 
heder olmuş değildir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim; Sa
yın Bayındırlık Bakanı, bilmiyorum nedense 
yüz milyonlardan bahis (buyurdular. Evet, su 
işlerinin halli belki de onun da üstünde bir pa
raya ihtiyaç gösterir. Fakat ben yalnız Kayse
ri 'nin sulama işlerinin Hükümetten etüdünün 
yapılmasını istedim. Eğer Kayseri su işlerinin 
etüdleri yapılmış olsaydı gücümüz yettiği kadar 
biz bunları Hükümete yük olmadan belki ya
pardık. Etüdleri dahi yapılmadan burada su iş
leri için yüz milyonlardan bahsetmek yalnız 
Kayseri'yi düşünüyormuşum gibi beni inhisar
cı bir vaziyete düşürmek de, zannederim ki, 
doğru bir şey değildir. Ben isterdim ki, Hükü
met hiç olmazsa etüdlerini yaptıracağım diye 
bize söz versin. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — Ele alınacak işlerin etüdü ya
pılır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Şu halde 
biz Kayserililer bu su işini Hükümetin Ihenüz 
ele almıyacağma kanaat imi getirelim1? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Memleket ölçüsünde. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, zaten Hükümetten başka bir şey bekle
miyorduk. 

3. — Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'vn, 
Karadeniz bölgesinde açlık başladığı ve bu yüz
den bâzı köylerin boşaldığına dair olan neşriyat 
hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Baka
nı Vedat Dicleli'nin sözlü cevabı (6/443) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Ticaret Bakanı ta-
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rafından cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

1. Karadeniz bölgesinde açlık başladığı 
hakkındaki neşriyat doğru mudur? 

2. Ordu İlinin Gölköy, Fatsa, Ünye kazala
rında açlık yüzünden bâzı köylerin 'boşaldığı 
doğru mudur? 

3. Doğru ise buna karşı ne tedbir alınmış
tır? 

Ordu Milletvekili 
Yusuf Ziya Ortaç 

EKONOMİ VE TİCARET ©AKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın Yuiuf Ziya 
arkadaşımız sorsunda ilk ön<ee şu suali soruyor; 
Karadeniz'de açlık başladığı (hakkındaki neşri
yat' doğru mudur? 

Kendileri hangi gazeteleri takip ediyorlar, 
bilmiyorum. Fakat biz vazife kalbi bütün neş
riyatı takip etmekteyiz. Yalnız Ankara'da çı
kan Zafer Gazetesinde böyle bir habere mutta
li olduk, büyük manşet halinde, ihtimal ki, ar
kadaşım *da bu gazeteyi okumuş olacaklardır. 
Zira hiçbir gazetede, ne bundan evvel ve ne de 
'bundan sonra Karadeniz'de açlık olduğu hak
kında sansasyonel bir manşet değil, en ufak bir 
haber dahi görmüş değiliz. 

NAZIM POROY (Tokad) — Hangi gazete? 
VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Zafer Ga

zetesi. (Ne yazıyor sesleri) Efendim, «Başmu
harririmiz Ordu'dan bildiriyor. Karadeniz'de aç
lık..» 

Fakat bu manşete, iddialı manşete rağmen 
yazıda böyle bir iddia yoktur. Yazı diyebilirim 
ki, manşetle âdeta tezat halindedir. Yazının 
metni şöyle devam ediyor : «(Buradan hemen 
şunu (bildireyim, Karadeniz bölgesi halkı geçim 
darmdadır.» 

Manşette açlık dediği halde metinde darlık
tan bahsediyor. Açlık ile darlık kelimeleri mâ
na ve endişe bakımından büyük farklar arz-
eder. Durumu ayrıca şarta hağlıyor, büyük man
şet yapıldığı halde, Karadeniz'deki açlık, şarta 
muallâktır, «Şayet Şubat ayı içinde âcil yardım 
yapılmazsa» diyor. 

Biz Şubat ayından çok daha evvel tedbirle
rimizi almış bulunuyoruz. Fakat her gazete ha
beri gibi, biz 'bunu da ciddiyetle mütalâa ettik 
ve hassasiyetle ilgilendik, o gece telefon muha
beresi temin edilemediği için Ordu'ya sarih su-
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alleri ihtiva eden mufassal Ibir telgraf çektik, 
aldığımız cevapta uzaktan ve yakından gaze
tedeki iddiayı ispat eden bir endişe olmadığını, 
çok şükür gördüm. Gerek bu darlık hakkında 
sual soran arkadaşım, gerek gazeteye bu yazıyı 
yazan yazar müsterih olsunlar; bir darlık yok
tur. 

Ordu Valisinin bize verdiği izahata göre ki, 
valilerimiz vilâyetlerde bizim gözümüz, kulağı-
mızdır, onlara inanmaktayız, kendisinden sordu
ğumuz sualin bir tanesi, piyasada mısır darlığı 
var mıdır, şeklinde idi; aldığımız cevapta; piya
sada mısır darlığı olmadığı ve tüccarın elinde 
büyük stok bulunduğu, hattâ piyasanın durgun 
olduğu bildiriliyordu. Bizim tanzim satışlarımız 
26 kuruştur. Piyasada da 26 kuruştan mısır sa
tılmaktadır. Ayrıca Ofisin mısır satışında da bu
lunduğu da teyit ediliyor. Bu havadisi gazete
de okumasaydık, bunu validen sormaya lüzum 
görmiyeoektik. Zira Biz, ne yaptığımızı bilenler
deniz ve bütün tedbirlerimizi mevsimin başın
da almış bulunuyoruz. Şöyleki: Karadeniz'in, 
buğdayı mesabesinde olan, mısır ihtiyacını mu
ayyen tertiplere bağlamış bulunuyoruz. Daha 
ekim ayında Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürünü Karadeniz bölgesine göndermiş, Ocak 
ayının başından itibaren istihsal mevsiminin 
başına kadar her yerin ihtiyacını teker, teker 
tesbit ettirmiş bulunmaktayız. 

Geçen senenin (11 500) tonuna mukabil, bu 
senenin vaziyeti göz önünde tutularak, ve daha 
geniş tedbirler alarak, bu miktarı 26 bin tona 
çıkarmış bulunuyoruz. Yani geçen senenin 2,3 
misli daha fazla mısır sevketmekteyiz. 

O civar milletvekili arkadaşlarım, 26 bin 
tonluk tanzim satışlarının mahallinde ne demek 
olduğunu elbet takdir ederler. 

Orduya gelince : Yaptığımız tahsis listetesiıı-
de ihtiyacı 5 000 ton olarak tesbit etmiş bulu
nuyoruz. Gerek resmî makamlar gerek müşahe
delerimiz, Ordu Vilâyetine, muhtelif istihsal böl
gelerinden, 5 000 ton mal gönderilirse piyasaya 
tesir yapacağı ve fiyatların normal seviyeyi mu
hafaza edebileceği merkezindedir. Şubatı bekle
meden Ocak ayı içinde sevkiyata başladık. Halen 
sevkiyatımızın yekûnu birkaç gün içinde 3531 
tonu bulmuştur. Halen orduya 700 ton mısrr 
sevkedilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Samsun'da 
büyük ölçüde stok tesis ediyoruz. Hava muha
lefeti veya fırtına dolayısiyle gününde vapur 

— 105 — 



B : 39 6.2 
yetişemezse Samsun'daki stoktan her yere gön
dermeyi düşünmüş bulunuyoruz. Bu cümleden 
olarak halen Samsun'da 1 000 tona yakın mı
sır stokumuz vardır. Bu suretle Samsun'dan 
icabında her tarafa mısır göndermek imkânla
rını sağlamış bulunuyoruz. Bu stok kullanıl
mamaktadır, civara hemen yardım yapabilmek için 
bulundurulmaktadır. Bugüne kadar Ordu 'ya 700, 
Trabzon'a 600, Giresun'a 350, Hopa'ya 250- ki. 
Hopa bize fazla gönderilmemesi ricasında da bu
lundu, ihtiyaç nispetinde peyderpey istemekte
dir. - Rizeye 350, Sinoba ve Ayancığa 400, ki, 
ceman 3531 ton tutarında kısa bir zamanda tan
zim satışları yapmak üzere mısır sevketmiş bu
lunuyoruz. 

Sayın arkadaşımın ikinci ve üçüncü sorusu: 
Ordu İlinin Gökköy, Fatsa, Ünye kasabaları
nın açlık yüzünden bâzı köylerinin boşaldığı 
doğru mudur?. Doğru ise bunun karşısında ne 
tedbir alınmıştır şeklindedir?. 

Bu senenin bir hususiyeti, bir İstırabı olarak, 
gazetede intişar ettiği şekilde, bir hicret mesele
si mevzuubahs değildir. Karadenizin meseleleri, 
sıkıntıları ve dağlık mıntakanm özellikleri he
pinizin malûmudur. Bugüne kadar olagelmek
te olan hâdise, geçen seneler gibi, bâzı dağ köy
lerinden bir kısım köylünün yazın yaylalarda 
çalışmakta olan kimselerin yanına gitmesi şek
linde tekararlanmaktadır. Mesudiye İlçesinden 
de civar kazalara muvakkat olarak dağ köyle
rinden gidenler vardır. Yoksa daha mümbit 
yerler aramak maksadiyle 'bir hicret yoktur. 
Zira Kışın en çorak yerde en mümbit yerde hiç
bir mahsûl vermemektedir. Göç muvakkattir. 
Oraya gidiş daha verimli toprak aramak için 
değil, kışı daha müsait şekilde geçirmek ve bi
raz da çalışarak geçim imkânlarını sağlamak
tan ibarettir. 

Zannediyorum ki, Sayın Yusuf Ziya Ortaç 
arkadaşım benim bu verdiğim izahatımla gaze
tede okunmuş olduğu havadis arasında, sözlerimin 
realiteye daha uygun olacağı intibaını edinmiş
lerdir. 

YUSUF ZİYA ONTAÇ (Ordu) —Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Ticaret Bakanı hepimize fe
rahlık veren bir vuzuhla meseleyi aydınlattı. 
Teşekkür ederim. Kendisi ile tanı bir mutaba-
kat halindeyiz, Ancak, konunun ehemmiyeti var
dır. Meseleye biraz daha ışık vermek için birkaç 
söz söyliyeceğim. 

.1900 O : 1 
Bir memlekette açlık, kaba bir tasnif ile üç 

türlü olabilir: 
1. Kuraklık yağmur, sel, çekirge hücumu, 

mahsulü yakar, çürütür, biçer, Devlet vatandaş 
imdadına koşamaz, kıtlık olur. 

2. Kıtlık yoktur, Pazarda her çeşit gıda 
maddesini bulursunuz. Ancak, bir kısım vatan
daşta satmalına kudreti olmaz. Mevzii bir ya
şama sıkıntısı başlar, insanların iş ve ekmek 
derdine düştükleri görülür. 

3. Vatandaşlar açız demez. Karınlarının 
doyduğunu sanırlar. Fakat hakikatta insan vü
cudunun muhtaç olduğu gıdayı almamakta, gizli 
ve ağır bir sağlık çöküntüsü içindedirler. 

Ana çizgilerle üç vasfa ayırdığım açlık nevi
lerinden Ordu 'da hepsi var mıdır? Yahut hiç* biri 
yok mudur? 

Sevinçle arzedeyim ki, büyük bir âfet olan 
birinci nevi açlık, yani kıtlık, Ordu'da yoktur 
ve olamaz da: 

Çünkü : 
1. Kara, yangına uğrayıp tanelenmeyen 

mısır mahsulü, ancak Şubat sonlarına kadar Or
du'yu besliyecek miktarda idi. Şubattan sonra 
Devlet yardımı isteniyordu. Bu yardım yapıldı. 
yapılıyor ve yapılacak. Tedbirlerini vaktinde 
alan hükümetimizin uymak ve tam zamanında 
himmetine teşekkür borcumdur. Ordu'da Devlet 
satışı mısır, artik vatandaş isteğine arzedilmiş 
bulunuyor. Bunun dışında tüccarın sevkettiği 
mısır da, peşin para Devlet fiyatından asla 
büyük bir fark göstermeksizin satılmaktadır. 
Binaenaleyh Ordu İl 'inde kıtlık denecek korkunç 
açlık şekli mevzuubahis olamaz. 

2. Ordu İlinde bu yıl yirmi milyon kiloya 
yakın patetes yetişmiştir. Patetesin kilosu, is
tihsal bölgelerinde beş kuruştur. Binaenaleyh ki
losu beş kuruştan yirmi milyon kilo patates sa
tılan bir vilâyette de kıtlık manzarası gösteren 
bir açlık olamaz. 

Burada kesin ve ferah bir nefes aldıktan 
sonra, hayâtın hakiki rengini değiştiren pembe 
bir gözlük takmaktan şiddetle kaçınarak ilâve 
edeyim ki, Ordu'da üç nev'e ayırdığım açlıktan 
en korkuncu olan kıtlık katiyen yoktur. Fakat 
ikinci ve üçüncü nevi sıkıntılar büsbütün yok
tur denemez. 

Mahsulünü borcuna yatırmış, kredisini dol
durmuş, küçük ve dar toprak sahipltriyle he-
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nüz toprağa kavuşturamadığımız bir kısım va
tandaş az çok satmalma kuvvetlerini kaybet
miş, darlığa düşmüşlerdir. Yalnız, ben ve di
ğer Ordu Milletvekili arkadaşlarım, Ordu'nun 
kaderiyle sımsıkı alâkamız dolayısiyle yakînen 
biliyoruz, emniyetle biliyoruz ki, bunlar, bir 
memleketin umumi hayat manzarasını bozacak 
kadar tehlikeli bir yekûn tutmaz. Böyle sıkın
tıya düşmüş insanlar, yalnız Ordu'da değil, 
memleketin her köşesinde, hattâ dünyanın her 
köşesinde bulunur. 

Ancak muhterem arkadaşlar, aciyle söyli-
yeyim ki işe politika karışınca, açla toku ayırt 
etmek de imkansızlaşıyor. Bunun tecrübesini 
geçen yıl yine kendi bölgemde bizzat yaptım 
ve açım diyen nice kışkırtılmış toklarla da 
karşılaştım. 

Üçüncüsüne gelince: Fakir Ordu köylüsü
nün iki ana gıdası vardır. Mısır ekmeği ile turşu. 
Bir vicdan utanciyle arzedeyim ki; Ordu köy
lüsünün yoksul tabakası bizim yedikltrimizin 
tadını değil, admı bile bilmez. 

însaf ile düşünelim; beşikten mezara kadar 
yalnız mısır ekmeğiyle turşu yiyen insanlara, 
tıbbi mânasiyle, sıhhi mânasiyle gıdalarını al
mış, tok insanlar denebilir mi? 

Bu teşhise göre bir kısım vatandaşların 
(Açız...) demedikleri zaman bile tokluklarından 
şüphe etmeliyiz. 

Ordu'da açlık meselesi, bence bir kıtlık me
selesi değil, bir sağlık meselesidir. Ve bu sağ
lık meselesi de, bilhassa bir zirai plân, bir zirai 
kalkınma meselesidir. 

Acı bir esefle söyliyeyim ki, meyva bölgesi 
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Ordu'da, fındık bölgesi Ordu'da, mısır bölgesi 
Ordu'da, soya, patetes, fasulya bölgesi Ordu'da 
ve tavukçuluk, arıcılık, balıkçılık bölgesi Or
du'da Tarım Bakanlığı henüz; (îşte!... istikba
le bu yoldan gidiyorum!) diyecek tek, ama 
tek adım atmamıştır! 

Marshall puanından aldığı zirai yardımları ken
di çizdiği verimli sahalara ayıran bu bakanlık Ka
radeniz bölgesindeki vatandaşların da kendi-

• sinden kendi ihtiyacına göre yardımlar bekle
diğini artık hatırlasın! Bu yardım kuraklık 
âfetine karşı gönderilen tohumlukla ödenmiş 
olmaz. Biz meyva cinsini ıslah eden, hastalıkla
rı tedavi eden, fındık tarlaları araşma mısır 
işlemenin lüzum ve faydasını izah eden pılânlı, 
programlı bir yardım istiyoruz. 

Ordu Vilâyeti, çeşitli toprak üstü servetle-
riyle çeşitli toprak altı madenleriyle, çeşitli ba
lık cinsleriyle, zengin fakat el değmemiş bir 
hazinedir. Şikâyetler işte bu hazinenin üstünde 
oturanlardan geliyor. 

Hükümet, mısır var, herkes istediği kadar 
alabilir demekle vazifelerinden birini yapmış 
olur ve orduda kıtlık olmadığını ispat eder. 
Fakat (Kıtlık yok) demek (Sıkıntı yok) demek 
değildir. 

Ne çare?.. Memleketin kaderini elinizde tu
tuyorsunuz. Hayatı, dört budundan göreoek ve 
her cepheden tedbirlerinizi alacaksınız. Galiba 
Sivas Nutkunda, îsmet înönü: İktidar mevkii, 
her gün yeni bir muvaffakiyetle beslenmek is
ter demişti. 

Sayın Günaltay Hükümetinden bu muvaffa
kiyetleri haklı bir emniyetle bekliyoruz. 

5. — aöRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1.— Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, 
Diekçe Komisyonunun 6 . XII. 1948 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 1405 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi Dilekçe ve 
Adalet Komisyonları raporları (4/131) [1] 

BAŞKAN — Adekt Komisyonu raporunu 
okuyoruz. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Muhalefet şerhi okunsun mu? 

Yoksa arkadaşımız söz aldığına göre, izah mı 

[1] 158 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

etsin? (tzah etsin sesleri) Söz Karakaya'nmdır. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlar, 1944 yılında bir yarbay, alay ko
mutan vazifesini iyi bir şekilde kudretle yapar
ken üst âmirlerinden iyi sicil alıyor ve kendisine 
31 Ağustosta tebligat yapılıyor, Millî Savunma
dan, Albaylığa terfi ettin deniyor. Bu adam al
baylık rütbesinin işaretlerini takıyor ve aradan 
bir müddet geçiyor, sonra senin terfiin yanlış 
diyorlar, rütbesini alıp kendisini emekliye sev-
kediyorlar. Bu vatandaş Askerî Yargıtaya mü
racaat ediyor, 3410 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyetlere göre, esasa girişmeden evvel Yar-
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gıtaym bu dâvalara bakan dairesi, bir usulsüz
lük yoktur diyor ve müracaatını, reddediyor. 
Sonra tashihi karar yoluna gidiyor, ozaman 
Yargıtay diyor ki, 3410 sayılı Kanunu değişti
ren ' başka bir kanunun ikinci maddesindeki 
hükme göre bu gibi dâvaların idarî dâvalar ola-
mıyacağı mülâhazasına dayanarak vazifesizlik, 
salâhiyetsizlik kararı veriyor, ben bu muamele
ye bakamam diyor. 

Sonra bu zat, Anayasanın bütün vatandaşlara 
verdiği haktan istifade ederek, gadre uğradığı 
iddiasiyle Büyük Millet Meclisine baş vuruyor. 
müracaatı Dilekçe Komisyonuna geliyor. Dilek
çe Komisyonu siciller üzerinde ariz ve amik tetki-
kat yapıyor. Netice itibariyle bu vatandaşın 
gadre ve haksızlığa uğradığı kanaatine varıyor 
ve bu yapılan emeklilik muamelesinin iptaline 
karar veriyor. 

Sayın Hüsnü Çakır arkadaşımız bir Milletve
kili sıfatı ile, aynı zamanda bir Bakanlık 
mevkiini işgal eden bir kimse olması dolayısiyle 
bu kararın Yüksek Kamutayda görüşülmesini 
istiyor. 

Biliyorsunuz, bunun hakkında bir zaman 
gizli konuşmalar da yapıldı, Yargıtay kararı
nın kaziyei muhkeme teşkil ettiğine ve Anaya
sanın 54 ncü maddesine göre kaziyei mahkeme 
halini almış kararlar aloyhine karar almak 
Yüksek Kamutayca imkân dâhilinde olmadığına 
dair müzakereler cereyan etti ve Dilekçe Ko
misyonunun raporu ekseriyetle reddedildi. Ben 
bir arkadaşla muhalif kaldım. 

Sonra, biliyorsunuz, müzakere neticesinde, 
mesele ihtisas komisyonu olan Adalet Komisyo
nuna gitti, orada da Askerî Yargıtay kararının, 
kanunu mahsusuna göre, kazai mahiyette oldu
ğunu kabul ettiler arkadaşlar. Yine biz birkaç 
arkadaşla muhalif kaldık. 

Arkadaşlar; ben size kısaca arzedeyim; tü
men komutanı, kor komutanı kendisiyle yakî-
nen temastadır, hergün bütün ahvalini takip 
etmektedir. Üst iki âmiri kendisine gayet iyi 
sicil veriyorlar. Bu siciller üzerine Millî Savun
ma Bakanlığının bildirişine göre kendisi terfi 
listesine ithal ediliyor. Fakat o sırada daha 
üst bir âmir, bunjun terfie lâyık olduğunu, fa
kat kendisinin az ehil bulunduğum: bildiriyor, 
bunun üzerine Genel Kurmay da o âmirin mü
talâasını kabul ediyor, bu şekilde bu zatın ter
fii geri almıyor. Millî Savunma Bakanlığı bize 
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bu suretle cevap veriyor. Millî Savunma Bakan
lığının ait olduğu dairesi, bu yarbay yanlışlıkla 
terfi ettirilmiştir, bu, bir hakkı müktesep ol
maz diyor. Bendeniz bu işte bir haksızlık var 
mıdır, yok mudur, bunun üzerinde durma
dan şurasını arzetmek istiyorum. 

Millî Savunma Bakanı ve bu işin aleyhinde 
bulunan arkadaşların fikir ve mütalâaları şudur 
ki, bu gibi dâvalara bir zamanlar Danıştayda 
bakılırmış, bir zamanlar Yüksek Mecliste ba-
kılırmış. Fakat bu gibi binlerce subayın terfi 
ve saire hususunda yaptıkları müracaatlar pek-
çok olduğundan ve bu iş Yüksek Meclisi çok 
meşgul ettiğinden 3410 sayılı Kanım çıkarılmış 
ve bu gibi işler Askerî Yargıtay a bırakılmış. 
Çünkü şöyle bir fikir hâkim olmuştur, biz ko
misyon olarak; Meclis olarak bu gibi işlere ba
kacak olursak Meclisin işleri çoğalır filân gibi 
bir vehim hâsıl oluyor, bakanlık da bunu ileri 
sürüyor. 

Şimdi bir taraftan deniliyorki kanunla bu 
gibi sicil işlerinden dolayı idari dâva açılamaz, 
Zaten ordunun disiplini bakımından doğru da de
ğildir. Sicil verenlerden de ayrıca dâva açıla
maz. Ordunun disiplinini en başta tutuyoruz, 
bunu kabul ediyorum. Bir taraftan da bu ka
nunlar muvacehesinde Askerî Yargıtay dâvaya 
bakıyor. Fakat Askerî Yargıtay dâvaya baka
mam dedimi, bu karar kaziyei muhkeme şek
lini alıyor. Şimdi vicdanlarınıza hitap ediyo
rum; hukuk Devletiyiz diyoruz, her hangi bir 
suretle, hata ile olsun, kasten olsun memleke
tin kiymetli bir evlâdı üst derecedeki âmirleri 
tarafından gadre uğrarsa, gadre uğradığını ne
reye anlatacak, hakkını nereden arayacak? 
Biliyorsunuz ki, Anayasanın açık sarahati kar
şısında bütün vatandaşların, kanunsuzluğa uğ
radığını iddia eden vatandaşların kanuni mercii 
burasıdır; bu yolu da kaparsak, Türkiye'de, 
Cumhuriyet ve demokrasi devrinde, haksızlığa 
uğrıyan vatandaşların baş vuracakları bir yer 
kalmıyacak, haksızlık yapılırsa yapılsın mı di
yeceğiz? Eğer bu yola gidersek hakikaten 
acıdır. 

Yüksek huzurunuzda fazla açıklamayı mah
zurlu görüyorum, ben gerek Dilekçe Komisyo
nunda, gerekse Adalet Komisyonunda iken yap
tığımız tahkikattan bu işte büyük haksızlık 
olduğuna kanaat getirdim. Bu itibarla Yüksek 

I Meclise bir önerge veriyorum. Bu iki Komisyo-
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nun kararlarının reddi hakkında karar rica 
ediyorum. Bu işte sizi vicdanlarınızla başbaşa 
bırakıyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR-
RAHMAN KONUK (Bursa) — Emekli Yarbay 
Avni Kurtkaya'nın emekliye sevkedilmesi mu
amelesi aleyhinde Askerî Yargıtayda açtığı dâ
va 3410 sayılı Kanunu değiştiren 4295 sayılı 
Kanun gereğince reddedilmiş; B. M. Meclisine 
müracaatı üzerine Dilekçe Komisyonunun ver
diği lehte karara yapılan itiraz üzerine Dilekçe 
Komisyonu kaziyyei muhkeme karşısında B. M. 
M. nin yeniden karar almasını Anayasa hüküm
lerine aykırı gördüğü için kararı değiştirmek 
suretiyle yeniden bir karar vermiştir. 

Geçen yıl yüksek huzurunuzda kapalı celse
lerde yapılan müzakereler kaziyyei muhkeme var 
mıdır?. Yok mudur?, meselesinin bir kere de 
Adalet Komisyonunda incelenmesi karargir ol
duğundan Adalet Komisyonunda bu mevzu tet
kik edildi. Biz Avni Kurtkaya'nın aldığı sicili a 
haklı, yerinde olup olmadığı meselesine girme
dik Biz usul bakımından bir kaziyyei muhkeme 
karşısında mıyız?. Bu meselenin zatına, nıahU 
yetine girmek hakkına malik miyiz?. Anayasa 
hükümleri karşısında. İşte meselenin esası bu 
usul meselesinin hallinden sonra tetkik edile
cektir. 

Arkadaşlar; bir hukuk devletinde, her hangi 
bir icrai muamele, bir yürütüm muamelesi mu
hakkak surette, ya idari kazanın kontrolü altın
dadır, yahut adlî kazanın kontrolü altındadır, 
yahut da doğrudan doğruya Anayasanın hü
kümlerine göre B. M. Meclisinin kontrolü al 
tındadır. Türkiye'de yapılan hiç bir iş, icra or
ganı tarafından yapılan hiç bir iş, kontrolsuz, 
tetkiksiz, mercisiz kalmaz. Eğer bu zatın Askeri 
Yargıtaya yaptığı müracaat üzerine Yargıtay m 
verdiği karar bir tetkik, neticeye bağlama ve bu 
müracaatı esasından hal ise bir tetkikten geç
miştir. Ayrıca B. M. Meclisinin bunu tetkik et
mesine lüzum da yoktur. Anayasaya bu aykırı
dır der. 

Şimdi, aradığımız nokta Yargıtay kararı 
bir kaziyyei muhkeme midir . Bu mevzuu esa
sından halleden ve B. M. M. nin yeniden tetki
kini menettiği bir kaziyyei muhkeme midir?. 
Bu, ince bir noktadır arkadaşlar. 

3410 sayılı Kanunu değiştiren kanun, iki 
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hükmü ihtiva ediyor; diyorki : 

1. Bir sicilin, subaylar ve askerler hakkın
da verilen bir sicilin yetkili, vazifeli âmirler ta
rafından verilip verilmiyeceği hususunu Yargı
tay tetkik edebilir. Âmir hakkında sicili kanu
nen sicil vermeye salahiyetli bir âmir tarafın
dan mı verildiği, yoksa başka bir taraftan mı 
verildiği noktasını Yargıtay tetkik ile bir ka
rara bağlar. 

2. Yargıtaya verilen sicillerde beliren ka
naatlerin gerçeğe uygun olup olmadığını tetkik 
etmekten menetmiştir. Kanunun hükmü budur. 
îki vasıf vardır; Yargıtay ne yapmış deniyor? 
Yargıtay Emekli Avni Kurtkaya'nın dosyasını 
aldım, tetkik ettim, yapılan muamelenin ve si
cillerin yetkili âmirler tarafından verildiğini 
gördüm. Ancak bu sicillerde beliren menfi ka
naatin tetkikmdan. Kanun bizi menetmiş olduğu 
için bu mevzu idari bir dâva mevzuu olamıya-
cağı, Kanun hükmüne göre bu noktayı da tet
kik etmeden reddettim. Hüküm bu, Yargıtay'ın 
verdiği karar, bu. Bu arzettiğim noktayı, Yar
gıtay kararının bu kısmını burada okumakla 
göstereyim: 

«Davacının yeniden mahkemeye getirilip in
celenen dosyalarında en yüksek sicil üstlerin
den ikisinin 20 Ağustos 1944 tarihini taşıyan 
sicil notlarının, üst rütbeye yükselmesine ye
terli olmadığı ve sicil yönetmeliğinin 30 ncu 
maddesine uygun bulunduğu görülmüş olup al
baylığa yükseltildiği yolunda yapılmış olan teb
liğ, ilgili memurların hatasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır.» 

Buraya kadar bir şey yok. 
«Bu husus, davacı için müktesep bir hak teş

kil edemiyeceğinden ve 3410 sayılı Kanunun 
değişik maddesi yetkili üstler tarafından mev
zuata uygun olarak düzenlenen sicillerin idari 
dâva konusu olamıyacağını âmir koymuş oldu
ğundan.. » 

Şimdi tesbit ettiği şu; yetkili âmirleri tara
fından verilen sicili tetkik ediyor, diyorki, ve
rilen sicil yetkili âmirler tarafından verilmiştir. 
Ancak bu sicil, mevzuata uygun olarak düzen
lenen siciller idari dâvalara mâni olmadığından 
reddettim, diyor. Demek ki iş karara bağlanmış
tır, kaziyei muhkeme teşkil eder. Bu zatın, av-
ninin sicilini kanunun tarif ettiği idare âmirle
ri mi vermiştir? Yargıtay kânunun tarif ettiği 
idare âmirleri tarafından verilmiştir, diye bir 

m-
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kaziyei muhkemeye işi bağlamış bulunmaktadır. 
Evet diyor bu sicil, sicil vermeye yetkili âmir
ler tarafından verilmiştir. Ancak verilen sicil 
içinde yazılı olan kanaatler 3410 sayılı Kanunu 
değiştiren kanunun 2 nci maddesine göre tas
hihini idari kaza mevzuu olmadığı için bu nok
tayı tetkik etmiyorum. 

Fakat sicillerin hakikate uygun olup olma
dığı, kasten veya her hangi bir maksatla verilip 
verilmediği mevzuu idari dâva organı olan Da
nıştay tarafından karara bağlanmış değildir. 

Arkadaşlar ancak takdir hakkı çerçevesine 
giren hususlar dâva mevzuu olamaz. Ama bir 
adamı sicil vermek suretiyle emekliye sevket-
mek, terfiine mâni olmak gibi idari tasarruflar 
ve şahsi aharın hukukunda değişiklik yapan hu
suslar ve haller muhakkak ki dâva mevzuu ol
malıdır. Ancak 3410 sayılı Kanun bunu m enet
miş. 3410 sayılı Kanun idari dâva mevzuu ol
maz diye sarahaten, açıkça göstermiş. Demek 
ki kazai organın bu hususu tetkik etmesi de ka
nunen memnudur. Ve Yargıtaym kararı yerin
de ama ben şahsan; bu adamm, haksızlığına ka
ni olduğu ve bu kanaatle tatmin edilmemiş, 
mevzu tetkik edilmemiş ve karara bağlanma
mış durumda kalmasını reva görmem ve bu va
ziyette bir insanın müspet bir insan olacağı ka
naatinde değilim. Müspet bir adam olamaz, 
menfî bir adam olur. Kendisine tatbik edilen 
bir muamele var. Bunun doğruluğuna kani de
ğildir. Hiçbir yerde tetkik ettiremiyor, bunu. 
Böyle bir insanın bu memleket için müspet, 
faydalı insan olacağına kani değilim. Ve böyle 
bir hukuk sistemini de ben Türkiye'de düşün
müyorum. 

Bize karşı söylenen sözler şunlardır: B. M. 
Meclisi bu gibi işlerin dâva yeri yapılmasın. 
Evet; tatbikat bakımından bunun birçok mah
zurları olabilir. Yoktur, demiyorum. Ama, her 
halde bizim burada bu gibi işlerle meşgul olma
mız yorulmamız kendisine merci bulamadığı için 
başını duvardan duvara vuran vatandaşın ıstırabı 
kadar acı değildir. Ordunun nizamımı, disiplinini, 
inzibatını sıkı tutmak lâzımgeleceğine göre, tam 
aksi tezi müdafaa için söylüyorum, ordu içinde 
disiplini muhafaza etmek istiyorsak uğradığı 
muamelenin haksızlığına kani olan adama git 
falan yere derdini anlat demelidir. 

Şimdi bütün bunlar Komisyonda ehveni şer 
diyerek reddedildi. Yani Büyük Millet Mecli-
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sinde tetkik etmemek ehveni serdir. Bu itibarla 
bendeniz diyorum ki, idari kaza yolu kapalı, 
teşriî organının tetkik yolu kapalı, şikâyet yo
lu kapalı, nereye gitsin bu adam arkadaşlar 

Allah hiç birimizi onun yerine koymasın. 
EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) —• Muh

terem arkadaşlarını, komisyonun kararma ben
deniz de muhalif kaldığım için noktai nazarımı 
bir iki cümle ile arzetmek isterim. Benden ev
vel konuşan Konuk arkadaşım işin hukuki cep
hesini gayet güzel, ve esaslı bir şekilde izah et
ti. Sözlerine ilâve edecek bir şeyim yok. 

Yalnız şu kadar arzedeyim ki, ortada kazi
yei muhkeme mahiyetinde bu mevzuda bir mah
keme ilâmı mevcut değildir. Mevcut olan; mah
keme kararı, demin arkadaşmıızm da söyledik
leri gibi işin yani sicilin salahiyetli üstler ta
rafından verildiği ve kanunun bundan başka 
hususlarda kendi tetkiklerine imkân vermediği, 
ve bu kanuni hükümler muvacehesinde esası 
tetkik edemediklerine mütedairdir, ve zaten 
müracaatçı Büyük Meclise, benim sicilimi salâ-
hiyetsiz üstler verdi şeklinde müracaat etmemiş
t i r ; öyle bir müracaatı mevcut olsa idi bunun 
hakkında kaziyei muhkeme vardır derdik. Mah
keme, bu işin esasını, yani sicilin doğru olup 
olmadığı hususunu kanunen tetkik imkânına 
sahip olsa da, müracaatı seçilime yazılanlar 
doğru değildir dese idi yine kaziyei muhkeme 
vardır derdik. Mahkemelerin ilâmlarını B. M. 
Meclisi, Bakanlar Kurulu tetkik edemez, değiş
tiremez; Anayasa bunun hakkında hüküm vaz 
etmiştir. Fakat Askerî Yargıtay kararından an
laşıldığına göre mahkeme bu işin esasını tetkik 
edemem deyince ortada esasen bir kaziyei muh
keme mevcut olmadığı da kendiliğinden mey
dana çıkar. Kaziyei muhkeme mevcut olmayın
ca B. M. Meclisinin kapısı açıktır Anayasa o 
kapıyı açmıştır. Yalnız kaziyei muhkeme olan 
hallerde kapalıdır, diğer hususlarda açıktır. 

Demin, arkadaşım gayet güzel izah etti. Ve 
bu işin esası ve teferruatı kapalı oturumlarda 
konuşuldu. Yalnız şu noktaya işaret etmek is
tiyorum. Bu subaya, sen albaylığa lâyıksın den
miş ve albaylığa terfii kendisine tebliğ edilmiş, 
üniformasını takmış. Ondan bir müddet sonra 
bu subaya, bu terfi işinin yanlış olduğu bildirili
yor daha sonra yarbaylıkta da vazifesine deva
mı caiz görülemediği için seni tekaüt ediyoruz 
denmiştir. 

- 1 1 9 
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Muhterem arkadaşlar; askerlikte terfi gibi 

mühim olan bir hususta bir yanlışlık" olur ve 
bunda hakkı müktesep bulunmadığı söylenirse 
acaba emeklilik muamelesinde de bw yanlışlık 
var mı diye aklımıza bir şüphe gelmesi tabiîdir. 

Bence terfi muamelesi de en ince noktasına 
kadar incelenmeye değer. Esasen terfi işleri de 
muhtelif derecelerden geçer. Hepimiz az çok 
askerlik yaptık, alt derecedeki memurlar bir • 
subayı yarbaylığa, albaylığa terfi ettiremezler. 
îşin hukuki cephesi budur. 

İşin diğer bir cephesi daha var. Ben bu 
yarbayı tanırım, ben İzmir'in Menemen kaza
sında, o zamanki tâbiri ile, Cumhuriyet Müddei
umumisi iken bu yarbay da oradaki alayda yüz
başı idi, ben oradan ayrıldıktan sonra malûm 
olan Menemen hâdisesi oldu. Bu Menemen hâ
disesinde sonradan haber aldığıma göre çarşı
daki âsileri, bir binanın çatısına makinalı tü
fek koyarak tenkil eden o zamanki yüzbaşı bu
dur. Ve bu subayın Harekâtı Milliyede, Şark 
Harekâtında bütün Türk çocukları gibi mühim 
hizmet ve fedâkârlıkları olmuştur. Bugün or
duda (Kahraman Avni) diye tanınmaktadır. 
Bu subaya terfi için yazılan sicilin yakın üst
leri Tugay ve Tümen ve Kor komutanları müs-
bet olarak vermişlerdir. Yalnız çok uzakta olan 
Ordu Komutanı menfi sicil vermiştir. Eminim 
ki kendisini yakından tanımamaktadır. Burada 
kaziyei muhkeme vardır, diye bir karar ver
meye şahsan vicdanım razı olmamaktadır. Bu 
subayı bu Meclisin içinde yakından tanıyanlar 
vardır. Maiyetinde çalıştığı komutanları var
dır. Kendilerini hakikat namına bildiklerini 
söylemeleri için kürsüye davet ediyorum. Bu 
işte bir adaletsizliğe doğru gitmiyelim. Arkadaş
lar, istirhamım budur. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS
F İ GEBKER (Urfa) — Muhterem arkadaş
lar, Avni Kurtkaya ismindeki albay vatandaşı
mızın durumu dolay isiyle Yüksek Meclise inti
kal eden bu dâvanın safahatını kapalı oturum
da uzun uzadıya görüşmüştük. Bu arkadaş 
hakkında tatbik olunan muamelenin his veya 
garaza veyahut görgüsüzlüğe müstenit olarak 
gıyabında verilen bir menfi sicille emekliye ay
rılıp ayrılmaması meselesini bertaraf ederek; 
bendeniz bilhassa Konuk arkadaşımın hukuki 
mütalâatma karşı noktai nazarımı arzedeceğim. 
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Netice itibariyle Kurtkaya hakkındaki düşünce
lerimi ayrıca bildireceğim. 

Konuk arkadaşımız meseleyi 3410 numaralı 
Kanunun yalnız ikinci maddesine hasrederek 
mütalâalarını ileri sürdüler. Bir mesele tetkik 
edilirken kanunu muhtevası itibariyle tetkik 
edip, kanunun diğer maddeleri ile olan münase-
batrnı da nazara almak zarureti vardır; hâdise 
şudur: 

3410 sayılı Kanunun 1 nci. faslı merci ve va
zifeyi tâyin eden üç madde halinde hüküm ted
vin etmiştir. Birinci maddesi diyor ki, askerî 
şahısların zat işlerine taallûk eden (bütün iddi
aları Askerî Yargıtayda görülür. İkinci madde
sinde de diyor ki, mevzuat hükümlerine uygun 
olarak salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, teh-
dil, nakil hakkındaki muamele ve kararlarla 
talim ve terfbiye, sevk ve idare, emir ve komu
ta ve disiplin işlerine taallûk eden kararlar ve 
muameleler idari dâva mevzuu olamaz. Yani bir 
üst kendi maiyetinde olan 'bir subaya sicil ve
rirken ilmî kabiliyeti yoktur, taburu sevk ve 
idare edemez derse işte !bu fikir ve mütalâadan 
mağdur Olan yurttaş, yüzbaşı, ne ise hayır üs
tümün verdiği ilmî yetersizlik kararı yanlıştır, 
benim il/mî kifayetim vardır diyemez derse ka
nun bunu tanımıyor, bu iddia Ibir idari dâva 
mevzuu olamaz. İşte idari dâva konusu olmı-
yan kısım 'budur, arkadaşlar. 

Fakat yetersizlik sicili veren üst salâhiyet 
sahibi değildir. Bu bir. 

Yahut, (bir sene zarfında kıta sicili alması 
lâzımgelen bu (bir seneyi beklemeden üç ay zar
fında vermiş. Hayır (bu olmaz. Dâva konusudur. 
Üçüncü maddenin A, B, C fıkraları diyor ki ; 
«İktidarsızlık askerî şeref ve meslekî ahlâka 
uymıyan fiillerden dolayı te'kaHide sevk hakkın
da salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâha
za ve kanaatleri üzerine ittihaz olunan kararla
rın tatfbik olunan muamelelerin ancak, şekil, salâhi
yet esas cihetlerinden biri ile mevzuat hüküm
lerine uygun olmasından dolayı menfaatleri ha
leldar olanlar tarafından açılacak iptal dâvası 
açılır.» 

Binaenaleyh bir vatandaş müstakillen; efen
dim âmirim toenim için yazdığı sicil yanlıştır, 
garaza müstenittir, faunu tetkik edin. Derse, 
bunu Askerî Yargıtay tetkik edemez, idari dâ
va konusu olamaz. Fakat, benim için yazılan si
cil mesnetsizdir, derse Yargıtay <bunu pekâlâ, 
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tetkik edelbilir ve karara bağlar. Nitekim, Av-
ni Kurtkaya arkadaşımız hakkındaki okudukla
rı karar, tashihi karar talefbme aittir. Bu karar 
şudur ve tarihi de 3 Mayıs 1945 tir. Diyor ki : 
1944 senesinde sicili terfiini karşılryacak mahi
yette olmadığından Millî Savunma Bakanlığın
ca hakkında ittihaz edilen işlemde mevzuata 
aykırılık görülmemiştir, 'bu itibarla isteğinin 
reddiyle 300 kuruş harcın alınmasına karar ve
rilmiştir. 

Bunun üzerine 'bu arkadaş 3410 sayılı Ka
nunun verdiği salâhiyete dayanarak tashihi ka
rar ve iadei muhakeme talebinde (bulunuyor. 
Benim yeterliğim tasdik edilmiştir ve bana tel
grafla terfiim hakkında tebligat yapılmıştır, ye
niden dâvaya bakınız, diye tashihi karar isti
yor. 

işte Abdürrahıman Konuk arkadaşımızın 
'okuduğu karar 'budur. İkincisinde Yargıtay da
iresince verilen yanlış malûmattır, 'binaenaleyh 
yanlış olarak yapılan muamele de kendisi için 
bir hakkı müktesep teşkil etmez. İlmî kifayeti 
hakkında ki, iddia ise, esasen ikinci madde ida
ri dâva konusu olmadığından tashihi karar için 
bir sebep değildir. Askerî Yargıtay işin 'esasına 
birinci dâvada girmiş ve yapılan işlerde aykırı
lık yoktur demiş. Şu halde kaziyei muhkeme ha
linde olan bu kararın ikinci maddedeki mutlak 
hükmü dâhilinde merci yoktur, demek 3410 nu
maralı Kanunun diğer aşağıdaki maddeleriyle 
telifi kabil olamaz. Millî Savunma Bakanlığı bir 
memurunu Brzirum'a tâyin ediyor. O arkadaş 
benim vaziyetim müsait değildir, yok böyle bir 
şey, bu hakkı vermemiş. Tebdil, nakli memuriyet 
tâyin şekillerini idari dâva konusu yapmamış. 
Ama esasta, maksatta şekilde bir noksanlık 
olursa 3410 sayılı Kanuna göre mutlak surette 
dâva açılabilir. Hukuki vaziyet böyledir. Ka
ziyei muhkeme olduğunda şüphe yoktur ve Yar
gıtay kararları da kaziyei muhkeme kararların
dan maduttur. 

Avni Kurtkaya 'nın şahsi durumuna gelince; 
arkadaşlar, bir mesele tetkik edilirken evvelâ 
o meselenin kanuna mutabakat ve ademimuta : 

bakatı düşünülür. Biz, Dilekçe Komisyonu bu 
arkadaşın ilk müracaatında, mümessilin huzu
runda sicillerini de getirtmek suretiyle tetkik 
ettik. Bunun bütün askerliği esas itibariyle çok 
iyi geçmiş, bunda Emin Halim arkadaşıma iş
tirak ederim. Ve ilk kararda bu arkadaş hak-
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kında verilen emeklilik kararının kaldırılmasına 
da karar verdik. Fakat şunu da arzedeyim ki, 
komisyon böyle bir karar verirken daha evvel 
Askerî Yargıtaydan bu hususta bir karar çık
tığını komisyonunuz bilmiyordu. Bu karardan 
sonra Sayın. Çakır'in itirazı üzerine işi yeniden 
ele aldık. Kaziyei muhkeme olan kararlar muva
cehesinde bu karar üzerinde ısrar edemedik 
bu kabîl kararları Meclise getirmek bizi Mecli
se Yargıtay vazifesini gördürmek, gibi 
bir duruma getirir diye düşündük. Bu hususta 
artık Yargıtaya gidil miyecektir, bir yüzbaşı 
hakkında üst makamı binbaşı olamaz, veya bir 
alay komutanı hakkında tümen komutanı ola
maz, bir fırkayı idare edemez, kabiliyeti yok
tur. Yahut bir alay komutanına alayını, bir tü
men komutanına fırkasını idare edemez desek 
dahi bunun tesbitini nasıl yapacağız. Ona tat
bikat mı yaptıracağız"? İlmî bir heyet huzurun
da imtihana mı tâbi kılacağız? Avni Kurtkaya 
arkadaşın mağduriyetine Millî Savunma Bakan
lığı yeniden dosyasında yaptıracağı bir tetkikle 
kani olur ve işi düzeltme yoluna giderse ona 
bir diyeceğim yoktur. Buna canügönülden il
tihak ederim. Fakat bu hususta tetkik mercii 
olarak Dilekçe Komisyonunu gösterirsek bu 
doğru değildir. Nihayet Yargıtay kararı işin 
esasına girmiş okluğuna göre de yapılacak bir 
şey yoktur. Binaenaleyh Adalet Komisyonu ka
rarının kabul edilmesini rica ediyorum. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Sayın arka
daşlar; tamamen Vasfi Gerger'in söylemiş ol
duğu kanaatleri arzedeceğim. Bu komisyonda 
biraz mesaim olduğu için oradan edindiğim 
kanaatleri bendeniz de arzedeceğim. 

Şimdi, Vasfi Gerger'den dinlemiş olduk. 
Hukukçu arkadaşlar bir hak telâkkisi bakımın
dan bu görüşlere yer vermek istemiyorlar. Yal
nız bu Dilekçe Komisyonunun mesaisi o kadar 
kritik bir konudur, o kadar hassas bir terazi
dir ki Vasfi Gerger biraz ihsas etti. İşte kazi
yei muhkeme vardır, iş dâva mevzuu ise zaten 
Büyük Millet Meclisi tetkik etmiyeeektir. 

Gizli oturumda bulunmadım. Orada kaziyei 
muhkemeden bahsedilmiş. Kaziyei muhkeme ol
sa bile bir dâva mevzuudur zaten mahkemeye 
gidectktir. O mahkeme de Askerî Yargıtaydır. 
Fakat asıl nıevzuumuz şudur: Bu subayın ter
fihle mütedair tanzim edilecek sicilin dâva 
mevzuu ohıp olamıyacağı. mevzuudur. 3410 sa-
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yılı Kanunun ikinci maddesi subayların terfi-
lerine, emir ve kumanda ve sairelerine mütaal-
lik işlemlerin asla dâva konusu olamıyacağmı 
açıkça belirtmiştir. îllet mi, sebep mi ararsınız. 
îşte ta içinde. Vasfi Gerger arkadaşımızın te
barüz ettirmek istediği de bu idi. Bu sicilleri 
ben arasıra görürdüm. Her subayın bir sicili 
vardır, oraya üst dereceye terfi edebilir, ede
mez, şöyle böyle diye tamamen şahsi, indî ve 
esbabı mucibesiz birer kanaatten ibaret olan 
kayıtlar konur. Biz o ifadelerin hâsıl edeceği 
kanaatler üzerinde dahi askerler gibi düşüne
miyoruz. Bir komutan yetişmek üzeredir den
diği zaman, askerler bunun mânasını başka 
türlü anlıyorlar, biz ise başka türlü anlıyoruz. 
Bu bir meslek, bir sınıf ve bir emir ve kumanda 
işidir. 

Şimdi bunu Dilekçe Komisyoonunda tetkik 
edince, sicile göre aksi iddia edildiği için, bu 
subayı terfi ettirebilir miyiz, ettirmez miyiz? 
Şaşalayıp kalıyoruz. 

Binaenaleyh, biz bunun aksini, yani ikinci 
maddenin sarih hükmüne muhalif bu gibi ter
fileri tetkik etmek salâhiyetini aldığımıza göre, 
ister mahkemeye ait olsun, ister Büyük Millet 
Meclisine ait olsun, mesele ne olacak arkadaş
lar? Terfi edemiyen her subay ya mahkemeye 
gidecek, yahut da Büyük Millet Meclisine ge
lecek. 

Terfi edemiyen subayın mahkemeye veya 
Büyük Millet Meclisine gelmesini ben fecaatle 
ifade ederim. En nihayet bir askerî otoritenin, 
disiplinin emir ve kumandanın icabıdır bu. Ama 
hak zayi olur, iki sene, üç sene daha bekliye-
cek, ibrazı liyakat edecek. Yoksa, bir ordu ku
mandanın (terfi edemez) dediği bir şahsa, bu
rada 8 - 10 kimyacı, eczacı, hukukçu arkadaş
tan teşekkül eden bir komisyonda «bu subay 
terfi edebilir» diye nasıl söyleriz? Böyle birşeyi 
nasıl yaparız, böyle birşey olur mu? Ordunun 
kurumuna, ordunun zapturaptına, terfideki 
mâna ve maksada muhalif mütalâalar serdetmek 
nesil olur? Devletin, Ordunun tuttuğu prensi-
pi muhafaza etmek bakımından tezat bir kana
ati izhar etmek nasıl olur? Bendeniz bu hâdise 
ile hiç alâkadar olmadım, yalnız, sadece şahsi 
kanaatlerle, oradan aldığım tecrübelerle şunu 
arzedeyim ki, siciller üzerinde, salahiyetli ma
kamların vtrdiği kararlar üzerine B. M. Mecli
sinde bir karar verdiğimiz zaman işler laçka 
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olur; doğru olmaz. Ben bu vaziyetten tehaşi 

: ederim. Huzurunuza bu kanaatleri izhar için 
çıktım. 

GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA-
I NI RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — Muhterem ar-
j kadaşlar; mazbatada bendenizin imzam vardr. 

Halbuki, sehven imza ettiğimi sonradan anla
dım. Bu kararın, ne Adalet Komisyonunda, ne 
de Dilekçe Komisyonunda müzakeresinde bu
lunmadım. Bunu evvel emirde nazarı dikkati
nize arzederim. Ben, kararın aleyhinde konuş
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Şimdi; benden evvel konuşan kıymetli ar
kadaşlarım meselenin hukuki mahiyetini izah 
ettiler. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulun
madınız mı . 

RİFAT GÜLLÜ »(İsparta) — Bulunmadım. 
BAŞKAN — Ama imzanız var. 
RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — İmzamı diğer 

kararlar arasında sehven atmışım. 
BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulu

nup bulunmadığınızı raportör arkadaşımız izah 
etsin. 

j RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — Şimdi bende-
niz baktım efendim; cetvelde imzam yoktur. 

BAŞKAN — Bu imza sizin değil mi?. 
I RİFAT GÜLLÜ (Devamla) — O günkü, iç-
j timaa ait ruznamede, imza cetvelinde imzam 
I yoktur, bulunmamıştım, bulunmadım. 
i BAŞKAN — Yani bu rapordaki imza sizirı-
I • dir, fakat sehven imza etmişsiniz, öyle mi?. 
| RİFAT GÜLLÜ (Devamla) — Evet umum 
! mey anında imza etmişim. 
I ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKİ 
j KARAGÜLLE (Konya) — Bulunmamışlardır, 

şüphesiz ki, ne söylerlerse doğrudur. 
RİFAT GÜLLÜ (Devamla) — Dilekçe Ko

misyonunda meşgul olduğum için o içtimada 
bulunamadım. 

j Arkadaşlar meselenin hukiki vaziyetini izah 
| ettiler, ben de bunun üzerinde uzun uzadıya 
! durarak başınızı ağrıtacak değilim. 
• Bendeniz, bu mevzu esas Dilekçe Kbmisyo-
: nunda üve değilim. Orada meselenin esası tec-
! v 

! kik edilirken bulunmadım. 
; Şimdi Askerî Yargıtaydan verilen ilk karar 
j Avni Kurtkâya 'ılın, Yüksek Sicil âmirleri ta.ra-
: l'ından verilen siciller terfiini karşılıyacak ma* 
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hiyette olmadığı yolundadır. Tashihi karar tale
bi üzerine Yargıtaydan ikinci defa verilen ka
rar şudur : 

Yetkili kimseler tarafından mevzuata uygun 
olarak düzenlenen siciller 3410 sayılı Kanuna i 
göre idari dâva konusu olamıyacağmdan tas-
hihan dâvanın reddine mütedairdir. 

Şimdi Vasfi Gerger arkadaşını meselenin 
mahiyetini, Askerî Yargıtaym tetkik ettiğini 
"re işin esasına girdiğini söylediler. Ve kararın 
^Azılış 'şekline nazaran böyle olduğu anlaşılı
yor. Fakat dilekçe sahibinin, Yargıtaydan tas
hihi karar talebine karşı (Yargıtay üstler ta
rafından tanzim edilen sicillerin idari dâva ko
nusu olamıyaeağı hakkındadır). Bu karar tas-
hihan verilmiştir. Son karar budur. Binaenaleyh 
Askerî Yargıtay ikinci kararında demiştir k i ; 
(Ben her hangi bir bakımdan şöyle bir-»müta
lâada bulundum ama bu işte, tetkik için, bir 
salâhiyet görmüyorum, bu idari dâva konusu 
olamaz demiş, vazifesi haricinde görerek dâ- ! 
vayı reddetmiştir. 

Şimdi meselenin mahiyeti böyle olunca, or
tada, kıymetli arkadaşlarımın izah ettikleri gi
bi ancak bir vazifesizlik kararı vardır, kaziyei 
muhkeme halini almış bir karar yoktur. Bu iti
barla bu kararın Meclisi Âlide tetkik edilemiye-
ceğine dair hiçbir kanuni sarahat ve hiçbir mâ
ni de yoktur. 

Şimdi bu yolda Askerî Yargıtay tarafından 
ret kararı verilince, artık vatandaşa bir itiraz 
mercii tanımak lâzımdır. Bu, olsa olsa teşrii 
yoldur. Yüksek Meclistir. Binaenaleyh Yüksek 
Meclisin bunu tetkik edemiyeceğine dair İçtü
zükte hiçbir kayıt bulunmadığından Anayasa
ya da aykırı bir vaziyet yoktur. 

Bendenizin mütalâam budur. 
Bundan başka bu hâdiseye tamamen müşa

bih olarak, bendenizin de dâhil bulunduğum 
Geçici Dilekçe Komisyonunda geçen sene bir 
karar verilmiştir. Komisyonda bulunan arkadaş
larım bunu hatırlarlar. Jandarma binbaşısı Şem
settin beye aittir. Biz bu işi enine boyuna en
cümende tetkik ettik. Sicilini getirttik. Tetkik 
ettik.'Sicilde birçok noksanlar gördük. Binaen
aleyh Askerî Yargı tayda ayni mahiyette yani 
idari dâva konusu olamıyacağına dair verilen 
bir kararla komisyona geldiği, esasa girişilmedi-
ği için yapılan muamelenin iptaline karar ver-, 
dik. Cetveller Kamutay üyelerine dağıtıldı i 
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I Yüksek heyetten geçerek katileşti. Ve kainin 

hükmünü aldı. Binaenaleyh o karara aykırı bir 
i muamele olmaması için Yüksek Kamutayın na

zarı dikkatini celbediyorum. O karar dolayı-
siyle yaptığımız tetkikatta sonradan sicillerin 
nasıl tebdil vo ikmal edildiğini gördük. 

Mağdur olan bir vatandaş en son merci ola
rak Yüksek Meclise müracaat etmiştir. Askerî 
Yargıtay verdiği kararında esasa girmemiştir', 
kaziyei muhkeme halini almamıştır. Bu vatan
daşın hakkının verilmesini ve Dilekçe Komis
yonunun ilk kararının tasdikini yüksek tasvi
binize arzediyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Artunkal. 
Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — ya

yın arkadaşlar, ben Yüksek Meclisi askerî ter
liler hususunda tenvir etmek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Tabiî karar yine yüksek 
heyetinizindir. 

Malûmu âliniz orduda muhtelif rütbelerde 
siciller alınırken her rütbede kaç âmirden sicil 
alınacağına dair kanuna müstenit nizamname 
hazırlanmış ve Âli Şûradan da ve Bakanlar Ku
rulundan geçmiştir. Binaenaleyh bu nizamna
me kanun mahiyetindedir. 

Şimdi bu arkadaş mevzuubahis sicili aldığı 
zaman ordu müfettişinin menfî mütalâaları Ge
nelkurmay Başkanlığından geçirilmiş oda ordu 
müfettişine iltihakla tasdik etmiştir. Bu sebep
ten bu sicil, muteberdir ve bu, kanun icabıdır. 
İler arkadaşın teğmen olduğundan itibaren gö
zü mareşalliktedir. Fakat bu herkese nasip ol
maz. Herkes kudretine göre kimi binbaşılıkta, 
kimi yarbaylıkta, kimi albaylıkta, kimi de tüm
generallikte tekaüde sevk edilir. Bir binbaşı 
yarbay olurken taburu başında nispeten daha, 
küçük ve tatbikatlardan geçerek yarbay olur. 
Fakat, yarbay olduktan sonra asgari 2, 2,5 ve 
hazan 4 - 5 sene yahut alay başında bilfiil bulu
nur, ondan sonra aldığı sicille terfi eder ve ya 
edemez. 

Kıtada az kalmış da mütebaki fiilî hizmetini 
de geri hizmette yapar. Binaenaleyh 
albay olmak için kıtadan son aldığı sicil mute
ber olur. 

Halen mevcut kanun ordu komutanına ve 
Genelkurmay Başkanına bu gibi ihtilaflı sicil
lerin tasdikini emretmektedir. Ve hattâ mecbur 
tutmaktadır. Binaenaleyh buna göre aldığı men-
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fî sicil albay olmazdan evvel yarbaylıkta tekaüt 
olmasını icap ettirir. Bunun gibi muhtelif rüt
belerde tekaüt edilmiş yüzlerce misal vardır. Bu 
esasa göre bu arkadaşın da muamelesi yapılmış 
oluyor. Onun için gerek Yargıtay ve gerekse-
Yüksek Meclis bu rütbeye liyakat kespedebil-
mesi için kıtada bilfiil hizmet görmesini ve on
dan sonra da bu hizmetleri ile beraber tatbikat 
ve manevralarda da bu hizmetleri tesbit edil
diğini görmedikçe terfi cihetini iltizam edemez. 
Onun içindir ki mahkeme bu işe bakma kararı
nı vermemiştir. Binaenaleyh her iki komisyon 
kararını tetkik buyurur ve bir neticeye varır
ken bu noktalar göz önünde tutularak ona göre 
oylarınızı kullanma için sizi tenviri kendime va
zife bildim. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Meclisinizden 3410 sayılı 
bir Kanım çıkmıştır. Bu kanunda askerî sicille
rin idari kaza mevzuu olamıyacağı zikredilme-
miştir. Yüksek Meclisiniz bu kanunu müzakere 
ederken iki unsuru göz önünde tutmuştur. Bun
lardan birincisi; Ordunun zabıt ve-raptmı, orada 
cereyan etmesi lâzımgelen sicil hâdiselerinin 
gayrikanuni itiraz olması, 

İkincisi; bir de bunlardan doğacak riskler 
kati prensipler konulurken tek taraflı olamaz. 
Bunun birtakım riskleri vardır. Şimdi bizim bu
rada münakaşa ettiğimiz hâdise bu risklerin 
icabıdır. Şimdi Yüksek Meclis bir esas karşısm-
dadır: Bir taraftan ordunun zabıt ve raptı, ordu
nun selâmeti için koyduğumuz esaslı bir pren
sip, diğer taraftan da bunun riski olan bir hâ
diseden doğan hissi bir hâdise. Bunun hangisini 
tercih edersiniz? Bu, şüphesiz takdirinize ait bir 
meseledir. Fakat çok tehlikeli bir nokta var 
her hangi bir subayın almış olduğu sicilin Mec
lis, mahkeme, hangi yolla olursa olsun, nakzedi-
lebileceği zehabı ordu içinde yayılırsa ordunun 
zabıt ve raptmda ne neticeler doğar? Bunun 
takdirini t-ize terkediyorum. 

HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; görüşülmekte olan hâdise 
zımmmda ittihaz buyuracağınız karar, komis
yonlarda bekliyen birçok müracaatlar için emsal 
teşkil edeceğinden bu mesele üzerinde ne kadar 
konuşsak, aydınlanmamız bakımından o mer
tebe fayda temin edecektir. Bu itibarla izin ve-

Î.19Ö0 O : 1 
rirseniz bu noktadaki görüşlerimi ben de kısaca 
arzedeyim. 

Kanaatimce herşeyden evvel halli lâzımgelen 
cihet; ortaya konan hâdise hakkında bir kazi-
yei muhkeme mevcut olup olmadığı keyfiyeti
dir. Bunu çözmek için de işe şöylece bir göz 
atmak icabeder. 

Bir vatandaş kendisinin haksız yere tekaüt 
edildiği iddiasındadır. Askerlerin zatişleriııe 
taallûk *eden muamelelerinin tetkik mercii 3410 
sayılı Kanunla Askerî Temyiz Mahkemesine ve
rilmiş bulunduğundan vatandaş önce bu mah
kemeye baş vurmuştur. Mahkeme muktezasmı 
düşünmüş, dosyasını celbetmiş, tetkik etmiş 
ve şöyle de bir* karar ittihaz eylemiştir Müste-
dinin sicilleri salahiyetli âmirler tarafından ve
rilmiştir. mevzuata uygun olarak düzenlenmiş
tir. Buna müteferri hususlar 3410 sayılı Kanun 
gereğince de idari dâvaya konu olamaz. Bu iti
barla bence yapılacak başka birşey yoktur de
miştir. 

Halbuki Kurtkaya açtığı dâvada, benim si
cilim yanlış verilmiştir hakkımda izhar olunan 
kanaat ve mülâhazalar yanlıştır. Hakikatta ter-
fie müstahakkım fakat âmirlerim yanlış sicil 
vermişlerdir. Bunun tetkikini istiyorum de
miştir. Askerî Yargıtay ise arzettiğim gibi 3410 
sayılı Kanunun ikinci maddesi bu gibi halleri 
dâva konusu mahiyetinde saymadığı mucip se
bebiyle işe el koymamıştır. Görülüyor ki ; böy
lece bu vatandaşın haksız olarak tekaüde sevke-
dildiğine mütedair olan talebi tetkik ve karara 
raptedilmemiştir. Layikiyle tetkik olunduğu su
rette görülecektir ki, Askerî Temyiz Mahkeme
sinden çıkmış olan karar vazifesizlik kararı ma
hiyetindedir. Şu hale göre de ortada bir kaziyei 
muhkeme yoktur. 

Ortada böyle bir kaziyei muhkeme olma
yınca da bu iş, kanunu mahsusunca idari dâva 
mevzuu sayılmıyan bu hâdise başka mercilerde 
tetkik edilemez demek değildir. Bir hukuk Dev
leti olan memleketimizde bu hâdise Büyük Mil
let Meclisinde pekâlâ tetkik edilebilir. Ben 
şimdilik bu arkadaşa müstahak olduğu rütbe ve
rilsin mi, verilmesin mi noktasında duraeak de
ğilim. Orasını ait olduğu Komisyon tetkik edip 
bize raporunu getirsin. Bir arkadaşımız bu şah
sın terfie lâyık olduğunu nereden anlasın ada
mı imtihan mı etsin, plân tatbikatı mı yaptırsın 
diye birşey konuştu. Kanaatimce o burada g8-
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rüşülecek bir iş değildir. Şayet Meclisi Âliniz i 
buna lüzum görüyorsa pekâlâ yapabilir. İcabe-
derse salahiyetli bir makama yaptırabilir. Hülâ
sa; ben, Avni Kurtkaya hakkında verilmiş olan 
kararın kaziyei muhkeme teşkil etmediği kanaa
tindeyim. Bu itibarla bu arkadaşın vukubulan 
şikâyetini Büyük Millet Meclisince tetkik ve 
muktezasma göre bir karara bağlanması reyin-
deyim. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — 
Efendim; Adalet 'Komisyonu raporu lehinde 
konuşan arkadaşlarla aramızda hukuki bakım
dan ihicjbir fark kalmamıştır. Onlar da diyorlar 
<ki, Yargıtay, kanaate müstenit verilen sicilin 
tetkikmdan, kanun maddeleriyle menedilmiş-
tir. Binaenaleyh Yargıtay 'bunu tetkikten 
kanunen menedildiğine göre böyle bir ka
rarı da veremez ve kanaatlere müstenit 
Ihu'susları tetkik edip 'bir kanaate bağlıyamaz 
ve 'bu itibarla kaziyei muhkeme bulunmadığı 
neticesine varıyoruz. 

Şimdi, Ibir nokta kalıyor. Bu gibi sicile mü-' 
taallik hususlar mahkeme tarafından da tetkik edi-

lemiyeceğine göre, bu adamı dertleriyle, ıstıraplariy-
•le 'başlbaşa mı bırakalım, yoksa Ibunu alıp bura
da tetkik edelim mi? Mesele 'binne'tice buraya 
geliyor. Ben sicillerin tamamen indî ve keyfî ve
rileceği kanaatinde değilim, ve mevzuat da böy
le değildir. Siciller tamamen hâdiselerin işlen
miş olduğu vakıa defterlerinin •bir neticesidir, 
Terfi edemez, üst vazife yapamaz, emekliye 
sevkedilir gibi 'hükümler indî ve keyfî olamaz. 
Bu, terfi 'müddeti içinde başından ıgeçen hâdi
seler, kendisine verilen emirleri ne dereceye 
kadar yaptığı hususlarında hadisler ve vakıa
lar !bir deftere yazmakla mükelleftirler. Sicil 
neticesi, kanaati bu hâdise ve vakıaları tesbit 
etmeli, işte tetkiki yapılacak olan husus sicilin 
!bu kanaatin bu vakıalara uygun olup olmadı
ğı noktasıdır. Dilekçe Komisyonunun ilk kara
rı, emeklilik muamelesinin iptaline karar ver
miş ve kanaatini izhar etmiştir. Sonradan değiş
tirdiği karar, kaziyei muhkeme 'bulunduğundan 
dolayıdır. Şimdi ise kaziyei mu'hkeme bulun
madığı anlaşıldığına göre evvelki karar kendi
liğinden mevkii muameleye konulmaması ve bu 
'karara 'bağlanması lâzımdır. 

Bu itibarla 'bir kaziyei muhkeme 'bulunmadı
ğına ve Dilekçe Komisyonunun evvelce verdiği 
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1 kararın yani iptaline dair olan kararın reye 

konulmasın] teklif ediyorum. 
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS-

Uİ GERGER (Urfa) — Bendeniz Rifat Güllü 
arkadaşımızın işaret ettikleri 'bir mesele üzerin
de mâruzâtta 'bulunmak mecburiyetini hisset
tim . 

Arkadaşımız buyurdular ki; reislik yaptığını 
Muvakkat Dilekçe Komisyonunda Askerî Yar-
gıtaym tetkikmdan geçmiş, kesinleşmiş bir ka
rar olduğu halde, bizim komisyon, Jandarma 
Bin'başısı Şemsi Bey hakkında iptal kararı Ver
di ve bunu cetvele dâhil ettik ve azayı kirama 
tevzi ettik, ıttıla vukubuldu, itiraz olmadı, ka't'-
îleşmiş karar mahiyetini aldı. 

Şimdi arkadaşlar; hâtıralarınızı tazelemek 
isterim, kapalı «turumda 'bendeniz mâruzâtta 
'bulunurken, Sedad (Jumralı arkadaşımız bir su
al sordular, Güllü arkadaşımızın işaret ettiği 
bir mewele hakkında ''böyle Ibir şey oldu, bende
niz dedim ki; işte bütün 'bunları önlemek için 
ımahkeme kararında kaziyei muhkeme olup 
olmadığını tesbit edecek vaziyeti görüştük, Di
lekçe komisyon hırı politik birer komisyondur. 
Rey ve mütalâalarından kimseye karşı mesul 
değildir. Ancak Tüzük mucibince, ittihaz ey
lediği kararlar azaya dağıtılır, azadan birisi, 
bir ay zarfında itirazda bulunursa B. M. Mec-
isiııde müzakere mevzuu olur. İtiraz vâki ol
mazsa, karar kesiııleşir. Meclis kararı halini 
alır. Binaenaleyh, arkadaşlar tarafından İtira
za uğramamış bir .kararı burada misal diye gös
termek, Yargılayın ve Daıııştaym kararlarına 
karşı misal gibi göstermek, bendenizce yanlıştır. 
Bu şekil, Meclis Tüzüğüne uymaz. 

Arkadaşımız; kaziyei muhkeme yoktur diye 
ısrar ediyor. Birinci kararı, müsaade ederse
niz tekrar okuyayım: 

« Davacının 1944 sicili terfiini karşılıyacak 
mahiyette olmadığından Millî Savunma Bakan
lığınca hakkında ittihaz olunan işlemde mevz-
auta aykırılık görülmemiştir. Bu bakımdan di
leğinin reddine ... ». 

Arkadaşlar, bu bir karar ve hükümdür. Yal
nız'kendisi sonra bu hüküm üzerine tashihi ka
rar istiyor, diyor ki, benini hakkımda verilen 
yetersizlik sicili yanlıs-lır. Niçin! Çünkü bana 
Albaylığım telle tebliğ edildi, bunun üzerinde 
Yargıtayda tashihi karar talebi hakkında mü
nakaşa devam ediyordu, bu dosyanın tetkikin-
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dan da anlaşılmıştır. Yanlışlıkla yapılan tebli
gat müktesep bir hak teşkil etmez. 

îlmî yeterliği hakkındaki iddiaya gelince : 
İkinci maddeye göre bu, tashihi karar için bir 
sebep telâkki edilemez. 

Binaenaleyh, o ikinci maddeye nıuzaf olarak 
buradaki zikrü beyan tashihi karar için sebep 
olmadığı nazarı itibara alınarak kaziyei muh
keme halini almış, mevzuata, uygun olarak ve
rilen kararın tasdikmdan ibarettir, bu ciheti 
açıklamak isterim. 

SAKİR İBRAHÎMHAKKIOĞLU (Erzu
rum) — Bugün ittihaz olunacak karar, bundan 
sonrakiler için esas ittihaz olunacaktır. Kürsüden 
konuşan arkadaşlarım iki cihetten mütalâaları
nı beyan ettiler. Birisi kanuni, hukuki cephe
den diğeri de hissi cepheden. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki; 3410 sayılı Ka
nunun vaz'etmiş olduğu siciller hakkındaki mü
talâalar ve mülâhazalar idari dâva konusu hük
mü doğru veya yanlış mı konmuştur? Bunun 
aleyhine bir kanun yoluna gidilmeli şekline gi
dildi. Kanun un bu maddesi bir hikmete müs
tenittir. Şunu nazarı dikkatinize arzedeyim ki; 
askerî sicil âmirlerinin en asgari rütbesi albay
dır. Albay, bu memleketin ordusunda 20 - 25 
sene hizmet etmiş ve kendisi de o makama muh
telif zamanlarda sicil alarak gelmiş bir zattır. 
Binaenaleyh 3410 numaralı Kanunun, siciller 
hakkında mütalâa ve mülâhaza idari dâva ko
nusu olamaz diye, bir hüküm vaz'etmesinin se
bebi hikmeti, bu en küçüğü albay rütbesinde olan 
askerî âmirlerin vicdan muhakemesinde hem ilk 
mahkemeyi, hem istinaf, hem de Temyiz mah
kemelerini kurmuş olmasıdır. Bu itibarla ancak 
bu Meclise bu kanun hakkında bir tadil teklifi 
gelirse, o zaman böyle bir hükmün doğruluğu 
hakkında münakaşa edilebilir; fakat bugün bu 
Meclisin yaptığı bir kanunun tatbiki meselesi 
vardır; bu bakımdan tereddüt edilmemelidir. 

Kaziyei muhkeme meselesine gelince; Vasfi 
Gerger arkadaşımız ikinci defadır okudular, 
İkinci karar, tashihi kararın reddi kararıdır. 
Birinci kararda Askerî Temyiz Mahkemesi sa
rahaten yapılmış olan tekaütlük işleminde bir 
yolsuzluk olmadığını kaydederek bir karar ver
miştir. Ve bunun tashihi kararını da reddetmek 
suretiyle ortada bal gibi bir kaziyei muhkeme 
vardır. Binaenaleyh biz Teşkilâtı Esasiye Kanu-
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nunun 54 ncü maddesine göre bunu tetkik et*. 
memek vaziyetindeyiz, kanaatindeyim. 

Üzülürüm ki, bu memlekete uzun yıllar hiz
met etmiş bir askerin tekaütlük muamelesinden 
kurtulmak için kendisi lehinde yapılmış olan 
bir cehdin aleyhinde söz sölemek zaruretinde 
kalıyorum. Her asker gibi ona da hürmet besle
rim. Ancak biz bu memleketin hazarda ordusu
nun eğitimini ve çalışmasını yetişmiş muktedir 
«İlere bırakmak mecburiyetindeyiz. Bu mukte-

' dir ellerin takdirinde o camia içinde yıllarca 
ömVünü çürütmüş, emek vermiş insanlara bağ
lamak mecburiyetindeyiz. Şimdi hissî cephe
ye geliyorum. Avni Kurtkaya hakikaten değer
li bir asker olabilir, arkadaşlarımın mütalâala
rına tamamen iştirak ederim. Yalnız arkadaşlar; 
bir takım kumandanlığını yapabilir, bir bölü
ğün eğitimini yapabilir, bir taburun eğitimini 
yapabilir, fakat bir alayın eğitimini yapamaz 
diye icâbında memleketin bütün mukadderatını 
eline verdiğimiz bir kumandanın vermiş olduğu 
sicil mülâhazasına da biraz hürmet etmemiz lâ
zımdır. Çünkü bunun garaz ve ivaza müstenit 
bir sicil olduğunu kabul etsek dahi nihayet mağ
dur olacak bir Avni Kurtkaya 'dır. Fakat üst 
âmiri bir alayın sevk ve idaresini yapamaz, buna 
muktedir değildir, dediği halde bu sicili alana 
yarın memleketin muhataralı bir zamanında 
kendisine bir birlik teslim edersek ve kendisi de 
buna ehil değilse, o zaman memleket tehlikeye 
düşer. Bu itibarla Adalet Komisyonunun rapo
runda tesbit edildiği gibi bunda kaziyei muhke
me vardır. Ve başkaca yapılacak bir işlem yok
tur. Adalet Komisyonu raporunun kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Bu 
önergeyi oyunuza arzetmeden evvel komisyon 
sözcüsünü de dinlemek lâzımdır. Çünkü dinlen
memiştir. Ondan sonra önergeyi oyunuza arze-
deceğim. 

RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — Bir nokta yan
lış anlaşılmıştır, müsaade buyurun birkaç keli* 
me ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun sonra 
söz veririm. 

ADALET KOMİSYONU ADINA EKREM 
ORAN (İzmir) — Aziz arkadaşlar; işin bütün 
cepheleri, benden evvel söz almış o'an arkadaş
larımız tarafından sarahatle tesbit edilmiştir. 
Yalnız bendeniz, vereceğiniz kararda isabetli 
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neticeye varmayı teshil için, bu Zatişleri hak
kındaki, şimdiye kadar Yüksek Meclisten çık
mış olan mevzuatı hülâsa edeceğim. Mevzuuba-
his olan 3410 numaralı Kanunun ve bu kanunu 
tadil eden kanunun çıkmasından evvel bu gibi 
zatişleri 2515 numaralı Kanun mucibince görül
mekte idi. Bu kanun zâbitanla askerî memurla
rın; terfi, tebdil, nakil ve tekaütlük hakkında
ki şikâyetlerini tetkik etmek ve mukarrerat it
tihaz eylemek üzere Büyük Erkânı Harbiye 
Reisinin veya onun tarafından seçilecek bir za
tın reisliğinde bulunmak ve asili vazifelerini de 
{'.örmek üzere. Büyük Erkânı Harbiye Dairesi 
reislerinden diğer ikisi de Millî Savumna Ba
kanlığı daire reislerinden olmak üzere dört âza-
lı (zatişlerinin son tetkik mercii) namiyle bir 
encümen vardı. Bu encümen tarafından verilmiş 
olan karar idari bir makamdan verilmiş karar
lar olması dolayısiyle daima Yüksek Meclisin 
huzuruna vaz'edilir ve itiraz edilirdi. Bir ara 
bu itirazlar o kadar çoğaldı ve Meclis koridor
ları bu itirazları yapan zâbitanla o kadar dolu-
ki Meclis, bunu idari makamlardan kazai ma
kamlara tevdiini münasip görerek 3410 sayılı 
Kanunu tebvin buyurdu. Şimdi bu 3410 numara
lı Kanun, (mevzuat hükümlerine uygun olarak: 
Salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, tebdil ve na
kil hakkındaki muamele ve kararlarla talim ve 
terbiye ve sevk ve idare ve emrikumanda ve di
siplin işlerine taallûk eden karar ve muamele
ler idari dâva mevzuu olamaz. 

Evvelâ, bu terfi1 ere ait olan işleri, birinci 
maddesiyle Askerî Yargıtaya tevdi ettikten son
ra ikinci maddesinde şimdi okuduğum bâzı hu
susların idari dâva mevzun, olamıyacağmı tes-
bit buyurmuşlardır. Şimdi bunu da kâfi görmiyen 
vâzıı kanun 4259 sayılı Kanunla bu ikinci mad
desini de tadil buyurarak bunların arasına şun
ları da sokmuştur. «Mevzuat ve hükümlere uy
gun olarak yapılan tâyin, tebdil, ve nakil hak
kındaki muamele ve kararlar... Salahiyetli üst
lerin sicillerde yazılı, mülâhaza ve kanaatleri 
ve talim ve terbiye ve sevk ve idare ve komuta 
ve disiplin işlerine taallûk eden muameleler 
idari dâva mevzuu olamaz.» Şimdi sayın arka
daşlar, bâzı arkadaşlarımız buyurdular ki ve
rilen sicil hakkında kaziyei muhkeme yoktur. 
Esasen malûmuâlinizdir arkadaşlar, bu iş bun
dan evvel huzuruâlinizde günlerce müzakere 
mevzuu olmuştur. Hattâ kapalı oturumlarda do 
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J münakaşa edilmiş ve sonra bir arkadaş salahi

yetli ve ihtisas Komisyonu olan Adalet Komis
yonunda bu işi tetkik ettirerek, bir kaziyei 
muhkeme var mı, yok mu, bir haksızlık yapıl
mış mı, yapılmamış mı, bunun tetkikim Meclis
te yapmak doğru mu değil mi?.. Bütün bu işle
ri etraflıca görüşmek ve bir karara bağlamak 
üzere meseleyi komisyonumuza tevdi buyurmuş
tu!. 

Şimdi bu işlerin hakikaten mütehassısı oldu
ğunu kabul ettiğimiz Adalet Komisyonu diyor-
ki, nıevzuubahis olan yarbayın terfii hakkında 
yapılan haksızlıktan, dolayı temyiz mahkemesi 
son merci olarak sözünü söylemiş ve verilen si
ciller bu zatın terfiine yeterli olmadığından do
layı ıhaksızlık yapıldığı yolundaki dâvasını red
detmiş ve kaziyei muhkeme hâsıl olmuştur. Ar
tık filân şeyde kaziyei muhkeme olmuş, filân 
şeyde olmamış, binaenaleyh bunu tetkik edelim 
demek, temyizin vermekle mükellef olduğu ka
rarı, Yüksek Meclisinize nakletmek demekten 
başka bir mâna ihtiva etmez. 

Arkadaşlar; hakikaten memleketin her tür
lü vakalarına karşı göğsünü germesi lâzımge-
len orduya taallûk eden bir işi Yüksek Mecli
sinizin terfi işlerinden dolayı işlerin Askerî 
Yargıtaya gitmesi kabul edilmiş iken, bu işte 
mahzur tasavvur buyurularak iş Askerî 
Temyize verildikten sonra Askerî Temyizin 
işlerini bir kere daha kendi üzerimize al
mayı kabul etmek, zannederim ki, evvelce mah
zur tasavvur edildiğinden dolayı Askerî Yargı
taya verilmiş olan ıbir işi .yeniden kabul etmek, 
Meclisçe tasavvur edilen o mahzuru tekrar ka
bul etmek mânasından başka bir şey anlaşıla
maz. 

Bendeniz artık 'bu işin daha fazla görüşül
meye yeri olmadığına kaniim. Adalet Komisyo-

i nunuz işi her cephesinden tetkik ettikten son-
j ra arada 'bir haksızlık olmadığına ve Dilekçe 
; Komisyonunca, başkaca yapılacak bir muamele 

yoktur, yolundaki kararının da hukuki olduğu
na ekseriyetle karar vermiştir. lUı karar tasdik 
'buyuru! m ak suretiyle neticelendirilmesini ko
misyon namına arz ve istirham eylerim. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KİR (Samsun) Arkadaşlar, meseleyi ve sis
temi, 'bugün mevrut olan mevzuata göre huzıı-

' runuzda bir nebze teşrih etmek isterim. 
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Leh ve aleyhte konuşan arkadaşların, kazi-

yei muhkeme teşkil etmiş olan bir karaTin, bir 
hükmün tekrar tetkik edilemiyeceği noktasında 
ittifak ettiklerini görüyorum. Bunda hiçbir ih
tilâf olmadığı anlaşılıyor. Sadece bâzı arkadaş
lar mahkemenin tetkik mevzuuna dâJhil olmı-
yan bir nokta açıkta kaldığını zikrederek, ka-
ziyei muhkeme teşkil eden kısmın dışında ka
lan ve sicil âmirlerinin zati kanaat ve mülâha
zalarına taallûk eden icra bir tetkik merciine 
tâbi olması lâzımgeleceğini, çünkü onun o hu
susta vâki olacak itirazları tetkik edecek bir 
merci mevcut olmadığı noktasına ilişmişlerdir. 

Bendeniz bu nokta üzerinde mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

Kanun sarahaten şöyle demektedir: 
Mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan 

terfi, teptil, nakil, hakkındaki muamele ve ka
rarlarla, salahiyetli üstlerin sicillere yazılmış 
mülâhaza ve kanaatleri; idari dâva konusu ola
maz. 

Şimdi bu kanun bu şekilde tedvin edilince
ye kadar geçirdiği safhalara bir göz atacak 
olursak bu ibare ve hükmün esbabı mucibesine 
nüfuz etmiş oluruz, bâzı arkadaşların temas et
miş oldukları gibi.subayların zat işlerine taal
lûk eden 3410 numaralı Kanun çıkıncaya kadar 
muhtelif mercilerde tetkik edilmekte ve nihai 
olarak Dilekçe Komisyonuna geliyor idi. 

3410 sayılı Kanun çıkmadan evvel son tetldk 
mercii diye vücuda getirilmiş olan bir idari tet
kik merciinde görülüyor. Bir müddet Danışta-
ym bir şubesinde görülüyordu. Nihayet bura
lardan çıkan kararların Dilekçe Komisyonuna 
gelmesi üzerine Meclisin zat işlerine, subayla
rın siciline, vasfına ait işlerle meşgul olması, 
mahzurlu görülüyor ve 3410 sayılı Kanunla bu 
işler doğrudan doğruya vüöuda getirilen bir 
mahkemenin tetkikma arz ediliyor ve merci 
olarak burasını tesbit etmiş oluyor. Bunu tesbit 
ederken sicil yolu ile üst âmirlerin verdiği, mü
lâhaza ve kanaatleri mevzuunun haricinde tutu
yor. Niçin tutuyor? Bunu sarih olarak anlamak 
için evvelâ sicil müessesesinin neden ibaret 
olduğunu ve bütün dünya ordularında cari olan 
bu usulün hangi esaslara müstenit bulunduğunu 
müsaadenizle gözden geçirelim. 

Sicil müessesesi nedir? 
Bir ordunun disiplinini, nizamı, kıvamı sicil 

usulüne dayanır Bir subay orduya intisap ettiği 
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I tarihten itibaren terfii, hizmeti tâyini, Orduda 

bekası, hulâsa bir kelime ile Ordudaki mukad
deratı, sicil sistemine tâbidir. 

Sicil sistemi nedir? Sicil sistemi o subayın 
üstündeki sicil âmirlerinin subay hakkında, su
bayın terfie lâyik olup olmadığı, üst dereceye 
yükselmek kabiliyet ve istidadında bulunup 
bulunmadığını gösteren bir karar ve hükümdür. 
Vâzıı Kanun sicil müessesesini vücuda getirir
ken şu yolu tutmuş bulunuyor. Subaya sicil ver
mek salâhiyetini, orduda lâakal albay rütbesi
ne kadar çıkmış olan bir üst subaya veriyor. 
Onun dununda olan subaylar sicil vermek salâ
hiyetine malik değildir. Albay rütbesi demek 
Orduda en az 20 - 25 sene kadar hizmet görmüş, 
kendi mesaisini kendisinin üstündeki sicil âmir
lerine takdir ettirmiş sicil almaya muvaffak ol
muş, bütün bu tecrübelerden geçmiş, meslekî 
vicdanı teşekkül etmiş bir âmir demektir. îşte 
ilk sicil, bu.yetişmiş âmirin muhakemei vicda
nından çıkan kanat şeklinde tecelli eder. Fakat 
bu kanat bir günlük, bir haftalık, bir aylık inti
baın mahsulü değildir, tesbit edilen muayyen 
bir müddetin nihayetinde tahassül etmiş olmak 
şarttır. Bu müddet zarfındaki sicil âmiri bir 
subayı tetkik ve inceleme altında bulundurmak 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh sicil âmirinin 
verdiği sicil, o subayın işe yarar veya yaramaz 
veya terf ia müstahak olup olmadığı hakkında bir 
sicil alabilmek için bu âmirin bir kere kendisinin 
üst âmiri olması, ikincisi lâakal bir sene müd
detle kendisini yanında çalıştırmış olması, üçün-
cü olarak da o subay tam bir vicdan selâmeti ile 
meziyetleri veya noksanları bakımından kanaati 
vicdaniye peydah etmesi lâzımdır. Bununla sicil 
muamelesi bitmiş değildir. Ondan sonra onun 
üstündeki sicil âmiri de subay hakkında tecrü
be ve müşahedeleri ile onun mukadderatı hakkın
da karar vermektedir; bu siciller bir araya gel
dikten sonra üçüncü bir sicil daha alıyor. 

Bütün bu sicil ve kanaatler üst subayların 
muhakemei vicdanlarından çıkmış birer karar 
halinde tecelli ediyor. Muhakemei vicdanlarından 
çıkmış birer karar halinde tecelli ediyor. Bu ka
rar ve kanaat arzettiğim gibi bir günlük deneme 
ve müşahededen tahassül etmiş değildir. Bunun 
için tam bir senei kâmile lâzımdır ve bu bir senei 
kâmile zarfında hâsıl olmuş olan bu kanaat 
bir sual ve cevap mevzuu olamaz. Bu da gayet. 

i tabiîdir. Bir üst âmirin, bir alay kumandanının, 
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bir tümen kumandannım verdiği sicil hakkında 
sen buna niçin bu suretle sicil verdin diye muha-
komei vicdanını tesir altında bırakmaktan bu sis
tem sureti katiyede içtinap etmiştir. Bu gayet 
tabiî ve lüzumsuzdur ve Millî Savunma Bakanı, 
ne Genelkurmay Başkanı sen bu subaya niçin 
bu sicilli verdin demekten memnudur. Aksi tak
dirde vâzıı kanunun pek haklı olarak vücuda ge
tirdiği o vicdan mahkemesi tesir altında bırakıl
mış olur. 

Demek ki, bu bir sistem manzumesidir. 
Bunlar hep birbirine bağlıdır. Bir noktasında 
aksaklık olduğu zaman bütün bir sistemin yı
kılması bir ordu mabehülkıvamı ile nizamın 
bozulmasını icabeder. Nasıl ki, onun kanaati 
vicdaııiyesine müdahale etmek istemiyor. Ka
nun vazn onu bir mahkemenin kararma tâbi 
tutmaktan da bihakkın içtinap etmiştir. Aski 
halde bir senelik tcrübeden sonra üst âmirin, 
bölük kumandanı tabur kumandanının, alay 
kumandanının, tümen kumandanının ve niha
yet ordu kumandanının böyle bir sene tecrübe 
ile edindiği kanaati hangi mahkeme ne suretle 
istihsal edebilir? Nihayet bir milletin ordusu 
demek, seneler ve seneler sonra bir gün mem
leketin mukadderatını kurtarmak için ateşe gi
recek orduyu vücuda getiren birliklerin ku
mandanları. O milletin mukadderatını kurtara
cak insanlar demektir. Harbi idare edecek 
kumandanlardır ki o birliği idare ve kifayetini 
haiz olanların kimler olabileceğini bu dediğim 
sicil sistem ve usulü çizgisi içinde tâyin et
mek salâhiyetini haiz olmalarından daha tabiî 
ne olabilir? (Kâfi sesleri) yoksa netice olarak 
bu sistemin bir noktasının bozulması, biraz ev
vel arzettiğim gibi bütün bir manzumenin yı
kılması demek olur ki evvelce tecrübe edilmiş 
mahzurlara tekrar vücut vermek olur. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, onu 
okutacağım. 

ZIYA AĞCA (Erzincan) —- Yeterlik aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN - - Önergeyi okutmadan evvel İli-
fat Güllü arkadaşımıza söz veriyorum. Buyu
run. 

RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — Vasfi Gerger 
arkadaşımız benim misal olarak verdiğim bir 
hâdiseyi Askerî Yargıtay'ın, katî mahiyette 
olduğunu, söylediğimi izah buyurdular. Bende
niz öyle söylemedim. Askerî Yargıtay o hâdi-
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! sede aynı mahiyette karar vermiş, üst sicil 
i âmirlerinin mevzuata uygun olarak verdikleri 

siciller idari dâva konusu olamaz. Bu karar 
encümene geldi, müzakere edildi. Bu hususta 
kesin olarak verilmiş bir karar yoktur. 

BAŞKAN — Zabta geçmiştir; mesele kal
mamıştır. 

Ziya Ağca arkadaşımız yeterlik aleyhinde 
konuşacaktır, ona söz veriyorum. Yani müza
kere kâfi değildir, yalnız bu hususta konuşacak
sınız. Buyurun Ziya Ağca. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
i — Ben de yeterlik aleyhinde söz istemiştim. 
i BAŞKAN — Arkadaşımız daha evvel söz 
I istedikleri için sözü ona verdim. İçtüzük ge-
j reğince yeterlik aleyhinde yalnız bir arkadaşa 
| söz verilir. Eğer yeterlik kabul edilmezse size 
i de söz vereceğim. 
I Gl. SADİK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
i — O halde ben de lehinde konuşacağım. 
| ZİYA AĞCA (Erzincan) — Muhterem ar-
| kadaşlar, Emin Halim arkadaşımız, ve Avni a.r-
! kadaşımm kumandanı gelsin, kürsüye çıksın, 
'\ vaziyeti izah etsin, dediler. Ben de bu arkadaşı 
' Erzurum'da topçu taburu kumandanı iken t am

fi m, hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. 
I BAŞKAN — Yalnız yeterlik hakkında konuşa-
i raksınız. Buyurduğunuz esas madde hakkında mü-
ı ralâadır. İçtüzüğün bu maddesini okuyorum. 
;, «G ör üşmenin yeterliğine karşı söz istiyenler bu

lunursa içlerinden birine izin verilir... Ondan 
i ::onra gösterme oyuna baş vurulur.» «Binaen-
! aleyh size görüşmenin yeterliği aleyhinde söz 
i verdim. Bu konuda konuşunuz. Sonra önergeyi 
! oya koyacağım kabul edilmezse müzakereye de

vam. ederiz o zaman konuşursunuz. 
j ZİYA AĞCA (Erzincan) — Efendim bura^ 
' ya geleli daha ilk defa kürsüye geliyorum. Müsaa-
! de buyurun da birkaç kelime söyliyeyim. (Söy-
| leşin sesleri) Efendim bu arkadaş bir defa ka-
! yakçıdır. Daha memlekette kimse kayak bil-
; raezken bu arkadaş bununla meşgul olmuş, bu-
| jiun talim ve terbiyesiyle meşgul olarak kıtası 
j Brzurum'a gelirken o da kayakla palandöken-
i den Erzurum'a kayakla inmiştir. Kendisi ça

lışkan, temiz ve gayretli bir subaydır. Kendi-
; sini kıtalarına ve arkadaşlarına sevdirmiş bir 

zattır. Oradan yarbaylıkla İzmir'e gitmiş (Ki
fayet aleyhinde* konuşun sesleri) Müsaade bu-
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yurun, orada alay komutanlığı vekilliğine ta
yin edilmiş. Alay komutanlığı vekilliği demek, 
komutanla birlikte sicil vermek salâhiyetini 
haizdir demektir. 

Kendisinin en yakmi bulunan tugay ko
mutanı, mevkii müstahkem komutanı ve kolor
du komutanı buna müsbet olarak sicil vermiş
tir. Esasen sicil talimatnamesine göre üç ma
fevkten müspet sicil alırsa terfi edeceğini gös
termektedir. Ancak ordu komutanı mutlak 
âmirdir, o isterse muvafakatini verir, iste- i 
mezse vermez. Ben de kolordu muamelâtı za- | 
tiye müdürlüğünde bulunmuşumdur, sicillerin 
ne suretle verildiğini birilim. Bu arkadaşa teb
ligat yapılmış ve kendisi miralay olmuştur. 
bir şikâyet üzerine ordu komutanı bunun ter-
fiinin durdurulmasını emretmiş, o suretle sicil
ler celbedilmiş, bakmışlar ki, ekseriyet müspet 
rey vermiş, tek menfi rey var. Ne yapsınlar, 
demişler ki, bunu Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisine götürelim, ne derse onu yapalım ... Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi de ordu komu
tanının tarafını tutmuş, üçe kargı iki menfi oy 
olduğu için terfiini geri almışlar ve tekaüde 
sevketmişlerdir. Mesele bundan ibarettir. 

Kendisine bir haksızlık vukubulmuştur. 
Ama, kanuni yolsuzluk varmış, yokmuş, onu 
anlamam. Benim maksadım; bu arkadaşa ya
kınlığım dolayısiyle hakkında birkaç söz söy
lemektir. 

BAŞKAN — Şimdi yeterlik önergesini oku
tacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Oya sunulmasını teklif 

ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

îsmail Ergener 

BAŞKAN — Bu mevzu hakkında, Sedat 
Çumralı, Rifat Güllü ve Sadık Aldoğan söz is
temişlerdir. Şimdi önergeyi oyunuza sunaca
ğım. Yeterlik kabul edilmezse bu arkadaşlara 
söz vereceğim. Yeterlik Önergesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Yeterlik kabul edilmiştir. ı 

Diğer önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Dilek

çe Komisyonunun 10 . III . 1949 ve Adalet Ko
misyonunun 1 . II , 1950 tarihli kararlarının j 
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kabul olunmasını teklif ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya 

Yüksek Başkanlığa 
1. Emekli Albay Avni Kurtkaya hakkında 

kaziyei muhkeme teşkil eden bir mahkeme ka
rarı bulunmadığı; 

2. Dilekçe Komisyonunun ilk kararı veç
hile emeklilik muamelesinin kaldırılmasına (ip
taline) karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Abdürrahman Konuk 

BAŞKAN — Efendim, birinci önerge ka
bul olunduğu takdirde Adalet Komisyonunun 
kararını kabul etmiyin diyen ikinci önergeyi 
oya koymaya hacet kalmıyacaktır. 

Şimdi Fahri Karakaya (Elâzığ) in önerge
si tekrar okundu). 

Bu önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Bu önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi Adalet Komisyonunun mazbatasını 
oyunuza sunuyorum. Mazbatayı kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemde Avukatlık Kanununun 
tadiline dair bir Kanun teklifi var. fakat Ada
let ve Maliye Bakanları hazır olmadıkları için 
onu geçiyoruz. 

2. — Türkiye ile İtalya arasında Havayolu 
ile Yapılacak Muntazam Ulaştırmanın Tesis ve 
İşletilmesine dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu 
raporu (1/664) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyoruz. 

Türkiye ile İtalya arasında Havayolu ile Yapı
lacak Muntazam Ulaştırmanın Tesis ve İşletil
mesine dair Anlaşmanın onanması hakkında 

Kanun 

MADDE l . ' _ Türkiye Cumhuriyeti ile İtal
ya Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 25 Kasım 
1949 tarihinde Ankara'da akit ve imza edilmiş 
plan (Türkiye ile italya arasında Havayolu ile 

[1] Birinci görüşülmesi 36 ncı Birleşim tu-
tanağındadiTf 
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Yapılacak Muntazam Ulaştırmanın Tesis ve î§- , 
letilmesiııe dair Anlaşma) ile eki onanmıştır. I 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — 1949 - 1950 devresinde Türkiye lehine 
tanınan 55 milyon 300 hin dolarlık keşide hak- ı 
ki mukabilinde bu miktar dolar karşılığı Türk 
liralarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde açılacak % 5 ve %95 tesmiye oluna-
cak iki özel hesaba yatırılması hakkında mektup 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanmasına, ı 
dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/667) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi okuyorum. 

1949 - 1950 devresinde Türkiye lehine tanınan 
55 milyon 300 bin dolarlık keşide hakkı muka
bilinde bu miktar dolar karşılığı Türk liralarının 
Türkiye Cıamhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
açılacak % 5 ve % 95 tesmiye olunacak iki özel 
hesaba yatırılması hakkında mektup teatisi su
retiyle varılan Anlaşmanın onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Ekonomik İş Birliği 
Sözleşmesine katılan Avrupa memleketlerinin 
1949 - 1950 devresinde, Türkiye lehine tanıdık
ları ceman 55 milyon 300 hin dolarlık keşide hak- I 
kının Türkiye tarafından kullanılacak kısımları-

"na tekabül eden Türk liralarının Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak iki ayrı 
hesaba yatırılması" ve bunlardan % 5 tesmiye 
olunacak hesabın ECA İdaresince Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin Türkiye'de yapaca
ğı masrafları için kullanılabileceği, % 95 nini ta-

[l^Birinci görüşülmesi 36 ncı Birleşim, tuta-
nağmdadır. 
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şıyacak ikinci hesabın ise Cumhuriyet Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında mutabık kalınacak belli gayelere tahsis edi
lebileceği hususunda ve 5436 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde Dışişleri Bakanı ile Ameri
ka Birleşik Devletlerinin Ankara Büyük Elçisi 
arasında mektup teatisi suretiyle varılan Anlaş.-
ma kabul edilmiş ve onanmıştır. 
bul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Birinci mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. —Federal Almanya Cumhuriyeti Bandı
ralı gemilerin Türk limanlarında ve Türkiye 
Cumhuriyeti Bandıralı gemilerin Federal Alman
ya Cumhuriyeti limanlarında «En ziyade müsaa
deye mazhar millet-» muamelesi görecekleri husu
sunda teati olunan mektupların onanması hakkın
da Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/658) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

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

MAÜUK 1. — Federal Almanya Cumhuriyeti 
Bandıralı gemilerin Türk limanlarında ve Tür
kiye Cumhuriyeti Bandıralı gemilerin Federal 
Almanya Cumhuriyeti limanlarında «En ziyade 
müsaadeye mazhar millet muamelesi» görecekleri 
hususunda Frankfurt Başkonsolosu Orhan Tahsin 
(İlinden ile Almanya 'daki Müttefikler Yüksek 

11 | Birinci görüşülmesi 37 nci Birleşim iu-
lanuğmdadır. .'..'.< 
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Komisyonu temsilcisi arasında 14 Kasım 1949 
tarihinde Frankfurt ' ta teati olunan mektuplar 
kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN -+- Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmî-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir, 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun tasarısı ve Bayındır
lık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/565) 

BAŞKAN — Tasarının 25 nci maddesinde 
kalmıştık. 

MADDE 25. — İl yolları ağlarının iş ve ça
lışma programlarının tanzim onama ve uygulama 
şekilleri Karayolları Genel Müdürlüğünce tesbit 
ve Bayındırlık Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından onanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Mevcut yolların bakımı, ıslahı 
ve plâtformunun genişletilmesi ve hususle gelen 
arızaların giderilmesi 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununun 50 nci maddesinde 
yazılı kayıt ve şartlara bağlı olmaksızın emaneten 
yaptırılabilir. Bü işler için gerekli malzeme 
ilân edilmeksizin, idarece pazarlıkla satınalına-
bilir. 

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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Karayolları Genel Müdürİü* 
günce eksiltmeye konulan işlere girecek istekliler
den, bu işlere girmek için aranacak malî ve teknik 
yeterlik ve sair şart ve niteliklerin esasları Ba
yındırlık Bakanlığınca belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Genel Müdürlük, lüzumlu 
gördüğü merkezlerde tamir atelyeleri açabilir. 
Bu atelyeler dışardan da iş alabilir. Genel Mü
dür bu atelyelerin her birine yılları bütçelerin
den en çok elli bin liraya kadar 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 bu hasılatı 
kendilerine tahsis olunan döner sermayelerinin 
üç misline baliğ oluncaya kadar sermayelerine 
eklenir ve fazlası Genel Müdürlük bütçesine 
irat kaydolunur. 

Döner sermaye işlemlerinden atelye müdü-a 
rü ve sorumlu sayman birlikte sorumludurlar. 

Döner sermayeden yapılan sarfiyat, Umumi 
Muhasebe 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 30. — Kara Yolları Genel Müdür

lüğünün ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesisi 
bulunmıyan Millî emlâke ait arazi isteği üzeri
ne Hazinece parasız olarak Genel Müdürlüğe 
tahsis olunur, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Kara Yolları Genel Müdür
lüğü ikinci maddenin (f) fıkrasında yazılı te
sislerden ; servis istasyonları, akaryakıt satış 
yerleri ye garajlar 29 ncu maddedeki esaslara 
yöre döner sermaye ile işletilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. • Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 32. — Kara Yolları Genel Müdür
lüğü aşağıdaki fıkra h r d a yazılı hak ve yetkile
re 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 uyuş
mazlıkların sulh yoliyle hallinde; 

b) Anlaşma veya sözleşmelerin değiştiril
mesinde veya bozulmasında; 

e) Maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturul -
masında veya yüksek dereceli merci ve mahke
melerce incelenmesini istemekte fayda umulmı-
yan dâva ve icra kovuşturulmasmdan vazgeçil
mesinde veya bunların sulh yoliyle 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 Danıştaym muvafık mütalâası 
üzerine alınacak müşterek karar ile, 

Muteber olur. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 33. — Kara Yolları Genel Müdür
lüğü, Bayındırlık Bakanının onanması ile Dev
let yolları yapımı ve gerekli makine ve malze
mesi için her yıl ödenecek miktarı o yıl gelir tu-

.1950 0 : 1 
tarının yüzde 50 sini geçmemek şartiyle 5 yıla 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 34. — Kara Yolları Genel Müdür
lüğü, Bakanlar Kurulu karariyle iç istikrazlar 
aktine yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

VII - Müşterek hükümler 

MADDE 35. — Genel Müdürlük Disiplin 
Kurulu Genel JVEüdür 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. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 36. —- Kara Yolları Genel Müdürlü
ğünün bütün malları ve döner sermayeye ait 
bütün kıymetler Devlet malı hükmündedir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyen-
ler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi 
ceza görürler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

VIIT - Çeşitli hükümler 

MADDE 37. — Kara Yolları Genel Müdür
lüğü kuruluşunda çalışan aylıklı ve aylık ücretli 
memur ve hizmetlilere, ehliyet ve gayret «sası
na ve çalıştıkları işin, yer, ehemmiyet ve nevi
ne göre Genel Müdürlüğün teklifi ve Bayındır
lık Bakanının tasvibi ile yılda bir defaya mah
sus 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. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 38. — 1525 sayılı Şose re Köprüler 

Kanunu ile ek ve değişikliklerinin ve 3611 sayılı 
Nafıa Vekâleti Teşkilât Kanununun Şose ve 
Köprüler Reisliğine ait bu kanuna aykırı hü
kümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Bu kanunun gerekli görülen 
hükümlerinin uygulanma şekilleri bir tüzükle 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ 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 Kara Yolları Genel Müdürlüğüne devre
dilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Umumi Muhasebe 
Kanunu gereğince Hazinece Bayındırlık Ba
kanlığına tahsis edilmiş olup bu kanunla kuru
lan Genel Müdürlüğün işleriyle ilgili bulunan 
gayrimenkuller parasız olarak Hazinece bu Ge
nel Müdürlüğe temlik olunur. 

Bu gayrimenkullerin devir ve ferağ işlemleri 
her türlü harç ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1525 sayılı Şose ve 
Köprüler Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 
alınmakta olan yol parasının Bayındırlık Ba
kanlığı hisselerinden 1949 Malî yılı sonunda il
lerde veya bankalarda veya Bayındırlık Bakan
lığında kalan paralar Karayolları Genel Mü
dürlüğüne devredilir. 

Şu kadar ki, bu hisselerden 1948 Malî yılı 
sonuna kadar tahsil edilip illerin zimmetinde 
kalan paralar illerden istenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 40. — Bu kanunun 12 nef madde
sinde yazılı tâyin işleri 28 . I I . 1950 tarihinden, 
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I diğer maddeleri 1 . III . 1950 tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında • söz istiyen 

I yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 41. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 
Açık oylarını vermiyen arkadaş varsa lütfen 

versinler. Oy toplama muamelesi .bitmiştir. 

6. — İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve 'Görev
leri hakkında kanun tasarısı ve Ekonomi ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/640) [1] 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı. 
İŞLETMELER BAKANI MÜNÎR BİRSEL 

(İzmir) —Arkadaşlar, gündemin birinci görüşü
lecek işlerin üçüncü numarasında İşletmeler Ba
kanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nun tasarısı vardır. Bu kanun tasarısının birinci 
görüşülmesini bugün yapabilirsek beş gün sonra 
ikinci görüşülmesi ancak Cumartesi günü müm
kün olacaktır. Bütçeden evvel bunun çıkmasını 
uygun görürseniz tercihan görüşülmesini rica 
ediyorum. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının yeğlikle 
görüşülmesini Hükümet istemektedir, ve bu hu
susta bir de önerge verilmiştir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen günde

min birinci defa görüşülecek işlerin üç numa
rasında bulunan İşletmeler Bakanlığı Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki tasarının yeğlikle gö
rüşülmesini dilerim. 

İzmir Milletvekili 
Münir Birsel 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. önerge kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Saym arka
daşlarım, bugün müzakere konusu olan Işletme-

[1] 154 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ler Bakanlığı Teşkilât Kanunu, muhtevası ve 
ifade ettiği mâna itibariyle tipik, üzerinde du
rulmaya değer ve hattâ bu memleketin idare
sinde şikâyet mevzuu olan illetlerin hepsini ca
mi olması bakımından da bilhassa tetkik mev
zuu olmaya değer bir kanun tasarısıdır. 

Asıl mevzua girmeden evvel şunu kısaca ar-
zetmek isterim ki Hükümetin Haziran 1949 ta
rihinde kurduğu bu Bakanlığın kanunu ancak 
6 ay sonra Meclise tevdi edilmekte ve bugün 
de konuşulmaktadır. Eğer bütçe zarureti olma
saydı, Sayın Bakanın biraz evvel de temas etti
ği gibi, Hükümet bu Bakanlığın Teşkilât Kanu
nunu getirmek "zahmetine kendini sokmıyacaktı, 
böyle anlaşılıyor. Bu her halde Hükümet, meka
nizmasının sistemli ve tertipli çalışmalarının 
hiç de iyi bir misali olarak gösterilmiye'cek ha
reket tarzı olsa gerektir. 

Arkadaşlar işletmeler Bakanlığının tesisinde 
ileri sürülen mucip sebep1 erden birincisi adı ge
çen teşekküllerin daha verimli, daha rasyonel 
çalışmalarım sağlamak, ikinci mucip sebep de 
bunların birbirleriyle olan ahenk ve irtibatla
rını daha iyi bir şekilde tanzim etmektir. Hü
kümet Devletin bütün iktisadi teşekküllerini. 
değil de, ancak Etibank, Sümerbank, »Şeker 
Şirketi ve M. T. A. yi şümulüne alacak şekilde 
bu Bakanlığa bağlamaktadır. 

Bakanlığın vazifeleri ne olacaktır! Bu teşekkül
lerin iş programlarını, kadrolarını tasdik edecek, 
fabrikalar üzerinde kurulan müesseselerin çalış
maları esasen teşekküller tarafından tetkik ve 
murakabe edildiğine göre bu kâfi görülmiyeretc 
bunların üzerinde, iki üç idare meclisinin üze
rinde *aynı fonksiyonu yapacak bir işletmeler 
Bakanlığı kurulacak demektir. Mucip sebeple
riyle kurulan Bakanlığın sebebi vücudu arasın
da bendeniz en ufak bir münasebet göreme
mekteyim. Eğer Devletin iktisadi teşekkül ma
hiyetindeki işletmeleri bir elden idare etmekte, 
bunların arasındaki münasebetleri sağlamakta 
görüyor idiyse bu muazzam teşkilâtın içinden 
yalnız üç tanesini alıp bir araya koymaz bilhas
sa sınai ve ticari hayattaki irtibatları bakımın
dan Devlet Denizyolları, Demiryolları ve Hava
yolları ve buna mümasil işletmeciliğinin bulun
duğu her teşekkülü bu Bakanlığın çerçevesi içi
ne almaşjrlazımgeUrdi, Ancak, ,bu suçetl&lir ki, 
mucjıp sebeplerde^ ileri, sürülen, koordine çalış
ma sağlanabilirdi. 
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Bugün Sümerbank ve Etibank teşekkülleri

ni elinde tutan Bakanlık acaba, münakalât 
işleriyle Sümerbank işleri arasında ki, koordi
ne edilmesi lâzımgelen, işlerden daha çok. mü
him işlerle mi meşgul olacaktır?. 

Yılda bir milyon ton kömür «arfeden Dev
let Demir ve Denizyollariyle, Etibankm koor
dine çalışmasını sağlamak için belki böyle bir 
Bakanlığın kurulması bahis mevzuu olabilirdi. 
Yani şunu arzetmek istiyorum ki, işletmeler 
Bakanlığı denince, en küçük mânada Devlet ik
tisadi Teşekküllü vasfını taşıyan işletmelerin 
bir elden ve bir arada idaresi mevzuubahis ola
bilirdi. Bu, bugünkü kanunla yapılmamıştır. 

İkinci nokta : Devlet iktisadi Teşekkülleri 
bahsinde Hükümet demek ki, müesseseleri idare 
^den teşekkülleri ve onların üzerine koydukla
rı idare meclislerinin bu işletmelerin bugünkü 
yürütülmesinde tam ve kâmil bir fonksiyona 
sahip olmadıklarına inanmıştır ki, onlara mev
du işlerin yürütülmesinde kapasitelerinin dar
lığına inanmıştır ki, işletmeler Bakanlığı adı 
altında 3 teşekkülü elinde tutan nevanma bir 
yeni umum müdürlük kurmayı düşünmüştür. 

Hükümet olarak kendi işletmelerini bir ara* 
da mütalâa etmeyi düşünmekte ve yalnız iki, 
üç teşekkülü elinde tutmak suretiyle yürütmek 
istediği iktisadi politikanın bir mânası da ben
ce yoktur. Tasavvur ediniz ki, Dtvlet yalnız 
kendi teşekküllerinin, iktisadi teşekküllerinin 
bir cüzünü bir bakanlığa bağlamak suretiyle 
onun işlerini tedvir etmektedir. Hükümet şunu 
da hatırdan çıkarmamalıdır ki, bu memlekete 
işletmeler mevzuubahis olunca, kendi teşekkül
lerinin yalnız bir kısmını değil, daha birçok
larının mevcudu yanında hususi sermayeye ta
allûk eden işletme mevzuları da vardır. Bu 
memleketin ekonomik idaresinde işletmecilik 
zihniyeti taşıyan onu sevk ve idare etmek is-
tiyen Hükümetin işi böyle parça parça alması, 
bu mevzuda sarih bir kanaate ve görüşe sahip 
olmamasından ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar işletmeler Bakanlığının iştigal 
sahasında, müessesesi yanında Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığı diye bir teşekkül vardır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı memleketin 
iktisadi,ye ticari sevk ve idiaresini tüm olarak 
memlekf^in ana politikası olarak sevk ve idarg 
edeceğine göre işletmeler Bakanlığının Ekono-
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nomi ve Ticaret Bakanlığına tâbi âdeta bir 
umum müdürlük vaziyetinde kalmaktadır. 

İşletmeler Bakanlığı textil sanayii ile meş
gul olmaktadır,'İşletmeler Bakanlığı deri sa
nayii ile meşguldür, fakat bir de memleketin 
hususi sermayesi tarafından idare edilegelen 
ana sanayii mevcuttur. Bütün bunların Hükü
met yönünden sevk ve idartsinde Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 

Şu hâlde Günaltay Hükümeti kendi bünyesin
de olan iki Bakanlık yaratmaktadır ki, biri di
ğerinin tabiî, bilhassa koordina çalışma zorun
da olan bu işletmeleri sevk ve idare etmekle 
mükellef olan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
onun yanında, İşletmeler Bakanlığını bir 
umum müdürlük şeklinde telâkki etmektedir. 
Hükümet namına, memleketin iktisadi, ticari 
güdümünü bu istikamete tevcih etmek istiyen 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı; 

1. Memleketin hususi sermaye ile işletilen 
sanayiini, 

2. İşletmeler Bakanlığının iştigal sahasına 
giren bir parça sanayii, ve nihayet bunun ha
ricinde kalan diğer Devlet sanayii de ayrı, 
ayrı bakanlıklardan derleyip sentez etmek ve 
bir istikamet vermek zorundadır. 

Şimdi arkadaşlar bu da gösteriyor ki mem
leketin iktisadi ve ticari mevzularının şu veya 
bu istikamette yürütebilmesi için Hükümette 
henüz tebellür etmiş sarih bir kanaat yoktur, 
âdeta fikirlerde bir teşevvüş vardır. Hususi 
fabrikaların hepsi ayrı ayrı bir yere bağlanır, 
Devlet sanayiinin bir kısmı başka bakanlığa 
bağlıdır, iş hayatının kan damarı mesabesinde 
olan münakalât işleri başka bir bakanlığa bağ
lıdır. Bütün bunlar memleketin iktisadi ve ti
cari sevk ve idaresini tanzim etmek için ku
rulmuş müesseselerdir. 

Fikir sahibi olan, gideceği yeri, yapacağı işi 
bilen1 bir hükümet olarak işin manzarası karşısın
da bütün bunları bir kenara atıp memleketin ik
tisadi gelişmesini sağlıyacak, daha ana birtakım 
Millî Ekonomi Bakanlığı gibi veyahut buna ben
zer bir merkezden bir istikamete sevkedilecek şe
kilde ayarlanması lâzımgelen teşkilât kurulması 
icabetlerken, hiç de bununla alâkası olmıyan; 
bilâkis, mevcut İşleri bir kat J daha tezebzübe 
ptüren bu İşletmeler Bakanlığını kurmaktır.'* 

. 1950 0 : 1 , 
Hulâsa şunu arzetmek istiyorum ki, İşletme

ler Bakanlığının kuruluş mucip sebepleriyle ken
disine tevdi edilen şeyler arasında hiçbir müna

sebet yoktur. Hükümet, Yüksek Meclis bütün 
bu işlerin bugünkü dağınıklığını bertaraf edecek, 
memleketin iktisadi görüşlerini ve istikametlerini 
tesbit edecek daha başka türlü bir bakanlık veya 
teşekkül getirmek zorundaydık. 

Arkadaşlar, biz, yıllardan beri, Devlet Bütçe
sinin büyük bir kısmının memur, özlük haklar 
ve saireye ödendiğini belirtiriz ve harbin icabı 
olarak da kabarmış kadroların yekûnunun bütçe
de büyük bir nispet teşkil ettiğini söyleriz. 1950 
yılında memurlara verilen ücretlerin bütçenin 
% 48,5 unu teşkil ettiğini şimdiden arzedebilirim. 
Bütün bu israflar karşısında Devletin norm kad
rolara gideceğini, rasyonel kadro esasları için 
çalıştığını söylemelerine rağmen maalesel bu
günkü huzurunuza getirilen İşletmeler Bakanlığı 
Bütçesi bunun tamamen bir zıddını ifade edecek 
mahiyettedir. İşletmeler Bakanlığı başka şehir
lerde şubesi olan, teşkilâtı olan bir bakanlık 
değildir. Kendine «bağlı olan müesseselerin 
bütün teşkilâtı tam olduğuna göre onlardan da 
âzami derecede istifade eder. Bakıyoruz, 93 ki
şilik kadro içinde 16 kişi mütebaki 77 kişinin 
özlük işleri için evrak ve le¥azım işlerini yap
mak için konulmuştur. Hayret etmemek elden 
gelmiyor. Rasyonel kadrolar yapacağız, bütçede 
miktarlarını tahfif edeceğiz, kalifiye memur 
yetiştireceğiz, az memurla çok iş yapacağız id
diasında bulunan Hükümetlerin getirdiği şu 
kadro karşısında söylenenlerin birer lâf olarak 
ortaya atılmış sözlerden ibaret olduğuna kanaat 
getiriyoruz. Bir Bakanlıktaki 77 kişinin işini 16 
kişi özlük haklariyle levazım ve kırtasiye işlerini 
devrederse, bilmiyorum, o Hükümet, bu bütçe
nin % 48,5 unu teşkil eden muazzam yükün tas
fiyesini ne zaman ve ne şekillerde yapar. Bunu 
kavramaktan âcizim. 

Hulâsa arkadaşlar, Hükümet iktisadi görüş 
ve anlayışı bakımından, bu memleketi idare et
mek için muayyen bir fikre sahip değildir. Te
şevvüşü efkâr içinde çırpınmaktadır. Memleke
tin ekonomik, ticari ve şevki idaresinde en ufak 
bir fikre-sahip olan bir Hükümetin, bugünkü. 
zaten ş̂îfcâyetr mevzuu Man idaröö dağınık vb ko-
ortoe*¥dtagraiş/ My-te^Mlâtıfl-^ridö Mç <& is-
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miyle, varlığı ile mütenasip olmıyan şu üç mü-
esseseyi şümulüne alan bir İşletme Bakanlığı 
ile huzurunuza çıkmazdı. Memleketin iktisadi 
güdümünü esas almak zorunda bulunan hükümet 
bu sahada henüz ya çalışmaya zaman bulamadı
ğını veyahut da bu anlayış ve kavrayış zihniye
tini kendinde henüz görememekteyim. 

BAŞKAN — Tahtakıhç (Yok) sesleri). 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar, 
îşletme Bakanlığı namı altında 4951 sayılı Ka
nunun birinci maddesine göre Bakanlar Kuru
lu karariyle teşekkül etmiş ve 1949 yılının Ha
ziranında da işe başlamış olduğu anlaşılan bu 
Bakanlığın Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanun tasarısı 'bugünkü şartlar altında böyle 
'bir Bakanlık kurutmasına mâkul bir ihtiyaç ve 
imkân bulunmadığı esasına dayanılarak ten'kid 
edeceğim. Binaenaleyh maruzatım, beş madde 
içinde teksif ve kısaca ifade edilmiş olacaktır. 

1. Devlet Bütçesinde her suretle tasarruf 
lüzumu bir emri zaruri halinde iken ve bugü
nün idari ve ekonomik durumu da müsait de
ğilken İşletmeler Bakanlığı namiyle yeni bir 
Bakanlık kurmak, kanaatimce, tamamen mes
netsiz, lüzumsuz ve manasızdır. Çünkü, geçen 
sene nişan yüzükleri takılarak birleştirildikleri 
ilân olunan ve fakat henüz nikâh akdinin bir
leşme şartlarının ve faaliyetlerinin Büyük Mil
let Meclisince tescili yapılmamış bulunan Tica
ret ve Ekonomi Bakanlıklarının tevhidindeki 
sebep ve maksat, Ekonomi Bakanlığının Devlet 
İşletmeleri Bürosu gibi çalıştığı ve ekonomik 
kalkınmanın diğer mesnetleriyle destekleyici 
uzuvlariyle, unsurlariyle yakından alâkalan
madığı yolunda ileri sürülen ticari ve iktisadi 
uzuvların, meselelerin hiç olmazsa bu iki hakan
lığın görevlerine dâihil olanlarını bir arada ve 
'bir elden idare etmek zarureti etrafında kay
dedilen mütalâa ve tenkidlerin yerinde ve varit 
görülmesinden doğmuştu. Binaenaleylh, hususi 
ve Devlet işletmelerinin, her çeşit faaliyet ve 
teşebbüsleri, millî ekonominin muttarit ve müs
takar kalkınma hamlelerini «bir arada mütalâa 
etmek, düzenlemek gayesine de müteveccih ola
rak yapılan tevhidin, bâzı Devlet işletmelerini 
yepyeni bir 'bakanlık kurarak ona teslim etmek 
suretiyle, zedelenmesi, 'baltalanması ekonomik 
bir görüşün, müşterek, k ü r d i n e 'bir kalkınma 
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anlayışının ieaplariyle telif edilemez. 

2. Koyu devletçilikten mümkün olduğu ka
dar ve bir an evvel sıyrılmak zarureti ve husu
si teşebbüsü, sermayeyi kolkyarak, destekliye-
rek millî kalkınmada bihakkın faydalı kılmak 
lüzumu karşısında anlayış gösterildiği bir ta
raftan beyan ve ilân edilirken diğer taraftan 
münhasıran Devlet işletmeleriyle iştigal etmek 
kastiyle ayrı bir bakanlık vücuda getirmek, 
böylece bir ayrılık mefhumu yaratmak, sözle 
fiil arasında izahı kabil olmıyan açık bir teza
da düşmektir. Bir kül olan millî ekonominin bir 
kısım faktörlerini, unsurlarını Ekonomi Bakan
lığının, diğer bir kısmını ela İşletmeler Bakan
lığının faaliyet sabalarına tahsis, tevzi ve tev
di etmek rasyonel ve rantabl bir çalışma niza
mına, prensipine muhaliftir. 

3. İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görev
lerine ait Kanun tasarısının gerekçesinde; bu 
bakanlığın, hususi teşebbüsler Devlet teşebbüs
leri ve işletmeleri arasında tam bir eşitlik te
min edeceği, hususi teşebbüsler ve işletmelerle 
münasebetler tesis ederek bunlara yardım im
kânları sağlıyacağı ücret politikasını, asgari 
ücret haddini tesbit edeceği yolunda ileri sü
rülen iddia ve mülâhazalar ise tamamen mes
netsiz ve kanuni müeyyidelerden manrumdur. 
Çünkü tasarının birinci maddesi bu bakanlığın, 
(Kurulmuş veya kurulacak Devlet işletme ve 
tesislerinin veyahut İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden kendisine bağlanacaklarının faaliyet
lerini düzenlemek, denetlemek ve takip etmek) 
görevini ifa maksadiyle kurulduğunu ve binne-
tice yetkisini bu çerçeve içinde kulf anmakla mü
kellef bulunduğunu tasrih etmektedir. Binaen 
aleyh bu yetkinin hududu duşma çikılamıyaca-
ğına göre dışta kalan millî ekonomiye ait diğer 
mevzular ve meselelerle iştigal edemiyeceği aşi
kârdır. 

4. Millî ekonomiyi bir kül halinde ele ala
rak yurdun verim kudretine, millî bünyenin is
tidat ve kabiliyetlerine, maddî imkânlarımızın 
vüsa'tına tevafuk eden memleket çapında bir 
kalkınma plânı henüz vücut bulmamış, hazır
lanmamış ve diğer taraftan 'hususi teşebbüsün, 
sermayenin faaliyet sa'halariyle Devletçiliğin 
faaliyet hudutları, çerçeveleri çizilmemiş, isti-

' kametleri, hedefleri tâyin ve tesbit edilmemiş-
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ken sadece Devlet işletmelerinden bir kısmını 
içine alan ayrı bir bakanlık kurmak cidden se
bepsiz, mesnetsiz ve mânâsız olur.. 

5. İşletmeler Bakanlığının kuruimasiyle; 
Devlet murakabe ve teftişinin Devlet müessese
leri üzerinde tesis edileceği, rasyonel bir mesad 
sarfolunacağı, plân ve program işlerinin tan
zim kılınacağı, kömür ve yakıt konularının ve 
petrol işinin tanzimi ile memleket ihtiyaçlarına 
ve iktisadi icaplara göre ayarlanacağı gibi id
diaların gerekçede yer almış olması da bu ba
kanlığın kurulması lüzumunun mucip sebebini 
değil, bu kalbîl zaruretlerin bugüne kadar diğer 
bakanlıklarca ihmal edilmiş, üzerinde durulma
mış, çalışılmamış, başıboş bırakılmış olduğunun 
bir itirafı diye kaydetmek lüzumunu destekle
mektedir. Gerekçede ileri sürülen bu mucip sebep, 
diğer taraftan, İşletmeler Bakanlığına devredil
memiş bulunan diğer Devlet işletmelerinin mü
esseselerinin murakabe ve teftişten, rasyonel 
çalışmadan, plân ve programdan, memleket ih-
tiayçlarma, iktisadi icaplara göre ayarlanmış 
olmaktan maJhrum bir halde faaliyetlerine de
vam edip gideceklerine elîm bir işaret mahiye
tini de taşımaktadır. 

Arkadaşlar; bu itibarla arzettiğim mütalâa
lar ve ileri sürdüğüm mahzurlar varit ve vazi
yete hâkim iken, ne yapalım, bu bir emrivaki
dir. Meclis bu kanun tasarısını kabul etmek ıs-
tırarındadır gilbi asla isabetli ve yerinde olmı-
yan bir cereyana, itiyada kapılmak, hâdiseyi 
salim bir muhakeme ve mantık süzgecinden ge
çirmeyi ihmal etmek büyük bir hatadır. Yük
sek Meclisin böyle bir hataya düşmiyeceği 
ümidine bel bağlıyarak İşletmeler Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun tasarısı
nın kabul olunmamasını rica etmek isterim. Bu 
hususta bir takrir veriyorum. 

YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Manisa) 
— Ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. Bugünden iti
baren öğleden sonraki toplantılarımızın saat 
üçten sekize kadar devam etmesini kaide ola
rak kabul etmiş bulunuyoruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, her zamanki 
gibi ekseriyet vardır. (Gülüşmeler) 
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Arkadaşların bir kısmı burada, bir kısmı da 

koridordadır. Binaenaleh, ekseriyet vardır diye 
telâkki ediyoruz. Şimdi açık oya müracaat edil
di ve ekseriyetin mevcut olduğunu bize göster
di. 

Hulusi Oral. (Yok sesleri) 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK-

ALIN (Kastamonu) — Efendim; evvelâ bir 
noktayı müsaade ederseniz belirteyim. 

İşletmeler Bakanlığı bu kanunla kurulacak 
değildir. İşletmeler Bakanlığı 4951 sayılı Ka
nunun Başbakana verdiği yetki ile kurulmuş ve 
vazife ve hizmetlerine başlamış bulunmaktadır. 
Bu 4951 sayılı Kanun şu hükmü ihtiva etmek
tedir; Devlet daireleri Başbakanın teklifi ve 
Cumhurbaşkanının onamasiyle Bakanlıklara 
ayrılır. 

Şu halde bu kanun huzurunuza getirilmiş 
olan kanun münasebetiyle üzerinde münakaşa 
edilecek şey böyle bir Bakanlığa lüzum olup 
olmadığı, böyle bir Bakanlığın kurulması mü
nasebetiyle kurulup kurulmaması meselesi de
ğil; bu Bakanlığın vazife ve hizmetleri ile alâ
kalı hükümler bakımından takdirinin kullanıl
ması meselesidir. 

Yani Bakanlığın hüviyeti, vazife ve hizmet
leri, kadroları ve Bakanlığa bağlanacak daire
ler üzerinde yetkileri tesbit eden bir kanundur 
ve toplu olarak tesis maksadı şöyle ifade edile
bilir, kurulmuş ve kurulacak Devlet işletme ve 
tesisleriyle, İktisadi Devlet* Teşekküllerinden 
kendisine bağlanacakların, kuruluşlarından baş-
lıyarak çalışmalarında tatbik etmeleri lâzımge-
len sistemlerle, bunların verimli bir tarzda faa
liyette bulunmaları için gerekli tedbir ve ter
tipleri almak ve bu işleri bir elden ahenkli bir 
surette, koordine bir vaziyette yürütmek, - de
netlemek ve düzenlemektir. 

Bu kanun tasarısı münasebetiyle mütalâalar
da bulunan arkadaşlarımızın öne sürdükleri, iti-

1 razda bulundukları hususları cevaplıyayım 
Ahmet Oğuz arkadaşımızın iki nokta etrafında 
topladığım itirazı Şudur; mucib sebepleriyle ku
rulan Bakanlık arasında münasebet yoktur; ya
ni İktisadi Devlet Teşekküllerini bir elden idare 
etmek ve muayyen esas ve ölçülerle bu idareler 
üzerinde bir elden tasarrufta bulunmak îdiasiyle 
bu bakanlık kurulduğu halde İktisadî Devlet 
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karşısında para harcamamak, harcanacak para
dan kısıntı yapmak değil, parayı en münasip şe
kilde memleket ihtiyaçlarına en uygun tarzda 
kullanmak diye anlamaktayız. Halbuki bu ba
kanlığın teşkilinden mütevellit bütçeye tahmil 
edilen külfet, bu bakanlığa bağlanmış olan hiz
metlerin Ekonomi Bakanlığı tarafından yürü
tülmekte bulunduğu sırada bütçeye konulmakta 

| olan giderlerden daha da fazla değildir. 
Yani bütçeye bu münasebetle yeni bir külfet 

i tahmil edilmemiştir. Bu Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlıklarının birleştirilmesinden hâsıl olan tasar-

I rufla sağlanmıştır. 
Sonra koyu Devletçilikten ferdî teşebbüslere 

I kıymet verilmesi yoluna gidilirken böyle bir ba-
| kanlığın ihdasiyle tezada düşülmüş olduğunu 
i ifade ettiler. Halbuki bu bakanlık tamamen bu

nun tersi bir anlayışın mahsulü, bunun aksi bir 
mülâhaza ve prensipin ifadesi olarak teşkil edil
miş bulunuyor. Yani ferdî teşebbüslerle Devlet 
teşebbüslerinin müsavi muamele görmesi esas
larına dayanmaktadır. 

Diğer itirazlarını bu bakanlığın teşkilât, va
zife ve hizmetleriyle alâkalı görmediğim için ce
vaplandırmaya muhtaç bir nokta görmemekte
yim. 

Bu kanunun tasvibinin lâyık olduğunu arze-
diyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 
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Teşekküllerinden yalnız üçünü içine almakta- ] 
dır,diğer işletmeler bu bakanlığın dışında kal
maktadır. | 

Arkadaşlar, filhakika bu bakanlığa bugün 
başlıca maadin ve sanayi işletmelerimiz bağlan
makta, yani 3460 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
olan Etibank ve Sümerbank'a bağlı bulunan İk
tisadî Devlet Teşekküllerimizin ve buna ilâve
ten de Maden Tedkik ve Arama Enstitüsü ile 
sermayesinin % 50 si Devlete ait bulunan Şeker 
Şirketinin idaresi verilmektedir. 

Fakat bu bakanlığın teşkil edilmekte bulun
ması ilerde bütün Devlet işletmelerinin bir el
den idaresine doğru atılmış bir adımdır. Bu adım 
atılırken ve Bakanlık kurulurken bütün bu teş
kilâtın bünyesine alınması isabetli olurdu. Yal
nız bunların daha büyük ölçüde ve mülhak büt
çeli müesseselere de şâmil olmak üzere bu Ba
kanlığın kurulması bâzı hazırlık ve tetkiklere 
ihtiyaç göstereceği tabiîdir. Bu mülhak bütçeli 
işletmeler henüz murakabe 'bakımından iktisadi 
Devlet Teşekkülleri arasına getirilmemiş olduk
ları malûmdur. Bunların işletme Bakanlığına 
bağlanmaları için yapılacak tetkik ve hazırlık
lar tamamlanırken mülhak bütçeli bu idarelerin 
murakabe sistemlerinin yenibaştan gözden ge
çirilmesi icabedecektir. Bu bakımdan Bakanlı
ğın kurulması sırasında evvelâ bugünkü ölçüde 
işletme Bakanlığına bir faaliyet ve hizmet sa
hası ayrılmış bulunmasında Bütçe Komisyonu 
isabet görmüştür. 

Kanunun geç getirilmesine temas ettiler. Bu 
geç getirme de 'bu tetkiklerle alâkalıdır. Nitekim 
bunlar arasındaki Askerî Fabrikaların bu Ba
kanlığa bağlanmasına mütaallik Kanun tasarı
sı da henüz Komisyonlarda olup Kamutaydan 
geçirilmemiş bulunuyor. Takdir buyurursunuz 
ki, böyle geniş bir konuya ait tetkik ve hazır
lıkların bugünden ayarlanmalarına, tamamlan
malarına imkân olmamaktadır. 

Arkadaşımın özlük, evrak ve levazım işlerine 
mütaallik kadrolar münasebetiyle öne sürdükleri 
mülâhaza maddeleri ilgilendirdiği için orada ko
nuşulması daha münasip olur. 

Diğer arkadaşımızın mütalâaları arasında, 
bu bakanlığın teşkili, tasarruf kaidelerine aykırı 
bîr hareket olarak tavsif ve ifade edildi. Biz tau-
sarrufu, Devlet ölçüsünde ve Devlet hizmetleri 

Yüksek Başkanlığa 
işletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki Kanun tasarısının şifahen arzettiğİm 
mucip sebeplere binaen müzakere dışı bırakıl
masını ve maddelere geçilmesini teklif ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Hakkı Gedik 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olunmamıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — işletmeler Bakanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Kurulmuş veya kurulacak Devlet işlet* 
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me ve tesislerinden veyahut İktisadi Devlet Te
şekküllerinden kendisine bağlanacakların faali
yetlerini düzenlemek, denetlemek ve takip et
mek; 

b) Devlet sermayesinin iştirakiyle kurul
muş veya kurulacak ortaklıklardan ilgili ka
nun ve statülerinde yazılı yetki ve görevlerin 
kullanılması ve yapılması ödevi. Bakanlar Ku
rulu karariyle kendisine verilecek olanlar için 
bu yetki ve görevleri kullanmak ve yürütmak; 

c) Devletin tesis ve işletme maksadiyle üze
rine aldığı veya alacağı iktisadi işlerden ken
disine bağlanacakların veya Hükümetçe lüzum 
görülecek bu gibi işlerin plân, program ve etüd-
lerini yapmak. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 2. — Birinci maddenin (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı işletme, tesis, teşekkül ve or
taklıkların idare ve denetleme veya işletmeci
lik faaliyetlerine ait olarak evvelce başka ba
kanlıklara verilmiş bulunan yetki ve görevler 
işletmeler Bakanlığına devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşletmeler Bakanlığı kurulu
şu ; merkezde, bir müsteşar ile : 

1. Danışmanlık; 
2. özel Kalem Müdürlüğü; 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
4. İşletmeler Dairesi Başkanlığı; 
5. Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı; 
6. Hukuk Müşavirliği; 
7. özlük İşleri Müdürlüğü; 
8. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü; 

dairelerini ihtiva eder. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — İşletmeler Bakanlığı Müste
şarı ile kuruluş içindeki dairelerin başlıca gö
revleri şunlardır: 

a) Müsteşar; Bakanın müşavir ve yardım-
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cısı olup Bakan adına ve Bakanın direktiflerine 
göre Bakanlığa ait işlerin mevzuat dâhilinde dü
zenlenip yürütülmesini sağlar ve gereken emir
leri verir. 

b) Danışmanlık; Bakanlıkça lüzum görü
lecek konuları inceliyerek mütalâalarını bildi
rir ve verilen diğer ödevleri yapar. 

c) özel Kalem Müdürlüğü; Bakanlık Ma
kamının resmî ve özel işleriyle şifre ve protokol 
işlerini yürütür. 

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Bakanlık 
dairelerinde ve Bakanlığa bağlı işletme, tesis 
ve teşekküllerde ve Bakanlığın ödevlendirildiği 
ortaklıklarda Bakan adına gerekli teftiş ve in
celeme ve tahkikleri yapar. 

d) İşletmeler Dairesi Başkanlığı : Bakan
lığa bağlı işletme, tesis ve teşekküllerle Bakan^ 
lığın ödevlendirildiği ortaklıkların, muhtelif 
kanunlarla verilmiş bulunan yetki ve görevler 
dâhilinde türlü teknik ve ekonomik faaliyetle
riyle malî ve idari işlerini tetkik, takip ve in
taç eder; bunlar hakkında Umumi Murakabe 
Heyetinden gelecek raporlar üzerine gerekli iş
lemleri yapar ve lüzumlu tedbir ve tertipleri alır. 

e) Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı; Birin
ci maddenin (c) fıkrasında yazılı konular hak
kında incelemelerde bulunarak tesis ve bu ma
hiyetteki tevsilere mütaallik plân ve program
ları hazırlar veya ilgililerce bu yolda hazırla
nan teklif v6 plânları tetkik eyler; işletme faa
liyetinin ekonomik neticelerini tahlil eder; or
ganizasyon ve standardizasyon konularında lü
zumlu etüdleri yapar, dokf mandasyon, konjonk
tür ve yayın işleriyle meşgul olur. 

f) Hukuk Müşavirliği; Bakanlıkla ilgili 
işler hakkında gereken Kanun, tüzük ve yönet
meliklerle Bakanlığa ait sözleşme şartlaşmala
rı hazırlar veya ilgili daire ve teşekküllerce 
hazırlanmış olanları inceler; idari ve adlî ka
za işlerinde Bakanlığa terettüp eden işlemleri 
yapar ve icabında bu merciler nezdinde Bakan
lığı temsil eyler; talep vukuunda Bakanlık 
dairelerine hukuki mütalâa bildirir. 

g) özlük İşleri Müdürlüğü; Bakanlığın 
memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve tah
sis gibi her türlü özlük işlerini yürütür. 

h) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 
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Bakanlığın her türlü levazım ve ayniyat işle
riyle Bakanlığa gelen ve Bakanlıktan çıkan 
evrak ve genel arşiv işlerini yapar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı gö
revlerin yürütülme tarzlarına ve dairelerin ça
lışma ve aralarında iş birliği sağlama usullerine 
ait hususlar bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Memurlar için kurulacak Ba
kanlık Disiplin Komisyonu Müsteşarın Başka n-
lığı altında Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Mü
şaviri ve daire başkanları arasından Bakanlık
ça seçilecek birisiyle özlük İşleri Müdüründen 
terekküp eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — (İşletmeler Bakanlığı) nın 
aylıklı kadroları bağlı (1) sayılı, bunlardan uz
manlık yerleri bağlı (2) sayılı cetvellerde gös
terilmiş ve bunlar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

Bu kadrolardan beşinci ve daha yukarı dere
celerde bulunanlar müşterek karar ile bunların 
dışında kalanlarla hizmetliler Bakanlıkça tâyin 
oulnurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — (işletmeler Bakanlığı) nın 
kurulmasını mütaakıp Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı Ekonomi ve Ticaret kısımları kadrola
rından tefrik edilerek bu Bakanlığa devredilmiş 
bulunan, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sümerbank, Etibank ve Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü işletmeler Ba
kanlığına bağlanmış ve Türkiye Şeker Fabrika- | 
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l an Anonim Ortaklığı işleriyle bu Bakanlık 
ödevlendirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — (işletmeler Bakanlığı) 
nın göreceği işlere ait olarak Ekonomi ve Tica
ret Bakanılğmm merkez ve bölgeler kuruluşun
da bulunan bütün evrak, dosya ve belgeler ve 
lüzumu kadar demirbaş eşya ayrılarak (işletme
ler Bakanlığı) nda kalır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 28 Şubat 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kai ' in hükümlerini Ha
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

Açık oyların sonuçlarını arzediyoruım. 

BAŞKAN — Acık oyların sonucunu arzedi-
yorum; 

Türkiye ile İtalya arasında Hava Yolu ile 
Yapılacak Muntazam Ulaştırmanın Tesis ve iş
letilmesine dair Anlaşmanın onanması hakkın
daki Kanun tasarısına tasarıyı kabul etmek 
suretiyle (242) oy verilmiştir. Muamele tamam
dır. Tasarının kanunluğu (242) oyla kabul edil
miştir. 

1949-1950 devresinde Türkiye lehine tanı
nan 55 milyon 300 bin dolarlık keşide hakkı 
mukabilinde bu miktar dolar karşılığı Türk li
ralarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
nezdinde açılacak '•% 95 ve %95 tesmiye oluna
cak iki özel hesaba yatırılması hakkında mektup 
teatisi suretiyle varılan Anlaşmanın onanmasına 
dair olan tasarıya, tasarıyı kabul etmek sure
tiyle (247) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. 
Tasarının kanunluğu (247) oyla kabul edilmiş
tir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Bandıralı ge-
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milerin Türk limanlarında ve Türkiye Cumhu
riyeti Bandıralı gemilerin Federal Alman Cum
huriyeti limanlarında «En ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesi» görecekleri hususun
da teati olunan mektupların onanması hakkın
daki tasarıya tasarıyı kabul etmek suretiyle 

.1950 O : 1 
(240) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. Ta
sarının kanunluğu (240) oyla kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemin geri kalan maddelerine 
yarın devam edeceğiz. Yarın saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,50 
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Türkiye ile İtalya arasında hava yolu ile yapılacak muntazam ulaştırmanın tesis ve işletilme

sine dair anlaşmanın onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
( Önerge kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

Ü2 re sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
242 
242 

0 
0 

216 
7 

[Kabul edenler] 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Atıf Tüzün 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicl«li 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Albdüühak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhafckıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demircili 
Osman Nuri Koni 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

IZMtR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yüeel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Zihni Orhon 
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Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın . 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali1 Fuad Oebesoy 
Sedad Çıımrah 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

B : 39 6.2 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

1960 0 : 1 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Riza Isıtan 
Yakup Kalgay 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Teikelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
îsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 

Recai Göreli "' 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Ata-lay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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B : 39 6.2.1950 O : 1 

[Oya katilmtyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dmçer 
Ur. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Btikata 
Raşit Börekçi 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasin Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
öl. Refet Alpman 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen (î.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLEGtK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
(t) 

BURSA 
Zehra Budunç 

Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek (t.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
(t) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak (I.) 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattiu öğütmen 
Mehmet öktem 

ERZİNCAN 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Safari Akgöl 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Ahidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğln 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Caribolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen (I.) 
İsmail Sabuncu 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
d.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Bahan 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Fara!k Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
d.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(I.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay (I.) 
Hüsamettin Tugaç 
(î.) 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioglu 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürküıı 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
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Muhsin Adil Binal 
Patin Gökm«n 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) • 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (I.) 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
do 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil. Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

B : 39 6 .2 
Hilmi öztarhan 
Feysmlîah Uslu 

MARAŞ 
R«a Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
(t) 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğln 

NİĞDE 
Halid Mengi 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç. 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (I.) 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

. 1950 0 : 1 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Füad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karata» (1.) 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SltRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SlNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yusuf K. Tengirşenir 
(î.) 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak (I.) 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyi'boğlu (I.) 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğla 

URFA 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 

7 



B : 30 6.2.1950 0 : 1 
1949 - 1950 devresinde Türkiye lehine tanınan 55 milyon 300 bin dolarlık keşide hakkı muka
bilinde bu miktar dolar karşılığı Türk liralarınin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uhdesinde 
açılacak % 5 ve 95 tesviye olunacak iki özel hesaba yatırılması hakkında mektup teatisi suretiyle 

varılan anlaşmanın onanmasına dair Kanuna verilen oylar 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Na'ki Oevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Binin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
öl . Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
N«fftt Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 

üj re sayısı 465 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler : 2 47 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katümıyanlar : 211 
Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
thsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtak oğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Ren da 
Gl Zeki Soydemir 
Ahmet thsân Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hascne İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T, öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman MOW»K 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Tura» 
Şevki Yalvaç, 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Osman Nuri Köai 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
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İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıvamk 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gri. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 

B : 39 6. 
Dr. Muhsin F. Dûnda 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim ICaraköylli 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşang'û 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut. 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsau 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 

. 1950 O : 1 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Teikelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Tvtıtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
îsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Ce««roğîn 
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Ekrem Peke! 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seveagil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yanmbıyıfc 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sıla* 
Maihmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetki* 

VAN 
ibrahim Arvae 
Muzaffer Koçafc 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erb«fe 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Styü Ora»* 



B : 39 6.2.1950 O : 1 

AFYON KARAHÎSAR 
Ol. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunea 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mehrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Raşit Börekçi 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Ham it Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN 
Dr. Sabrî Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (I.) 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Süreyya örgeevren 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esen^ft] 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altfıy 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
'(t) 

BURSA 
Zehra Budunç 
Ahmed Miinir P>han I 

[Oya hah 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantelün 
(t) 
Münir Çağıl (î.) 
Suheyp Ka raf akı oğlu 
(I.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak (t.) 

thsan Hâmid Tigrel 
EDİRNE 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğhı 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
öl. Vehbi Koeagüney 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

mıyanlar] 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Calip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atnlay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

, İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(î.) 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbeî 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
(I.) 
Esat Çınar 
Atıf înan 
Rahmi Köken (î.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay (t.) 
Hüsamettin Tugaç (t.) 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Âdil Toközîü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğln 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ? 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yifit 
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KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Halil Benli (î.) 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (î.) 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

, MALATYA 
Abdurrahim U. Bey dağı 
(t) 
Atıf Esetıbel 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANÎSA 
Yunus M: Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 

B : 39 6.2 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdu'h N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(t) 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

. 1950 0 : 1 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Hasan Oavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım'Gülek (I.) • 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 
(*•) 

vekillikleri] 
' 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak (1.) 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdareğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan 

7 



B : 39 6.2.1950 O : 1 
Federal Almanya Cumhuriyeti Bandıralı gemilerin Türk Limanlarında ve Türkiye Cumhuriyeti 
Bandralı gemilerin Federal Almanya Cumhuriyeti Limanlarında «en ziyade müsaadeye mazhar mil
let muamelesi» görecekleri hususunda teati olunan mektupların onanması hakkmdaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA . 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
240 
240 

0 
0 

218 
7 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
' Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşüı 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner * 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BlTLtS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Cemil öa 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet ihsan Zeynoloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
îsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENIZLI 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

Nahid Pekccan 
ERZURUM 

Salim Altuğ 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğl u 
Şükrü Koçak 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Dr. Abdurrahman Meles 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Fuad Hulusi Demirelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
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İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Zilini Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacı oğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sadad Çumralı 

B : 39 6 .2 
Dr. Muhsin F. Dündar j 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sıhy 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay | 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh tspartalıgi'l 

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras, 

MUĞLA 
A'bidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

.1950 O : 1 
ORDU 

I Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

I Cemil Uybadın 

I TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoghı 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

I TUNCELİ 
I Necmeddi'n Sahir Sılan 

Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfîı Gerger 
Suut Kemal Yetki» 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl -Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel • 
Naim Kromer 

| Orhan Seyfi Orhoa 
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B : 39 6 .2 .1950 0 : 1 

Imtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR I 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 
Alımed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Falih Rıfkı Atay 
Ra§it Börekçi 
Cevdet Gölet 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN | 
Dr. Satori Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen ( t ) 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Süreyya örgeevren 

BİLECİK* 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Haaan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

d.) I 

[Oya katû 
I BURSA I 
I Zehra Budunç 

Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek (t.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
Suheyvp Karaf akıoğlu 
(t.) *' 

DENİZLİ 
I Reşad Aydınlı 

Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak (t.) 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE I 
Fethi Erimçağ I 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM I 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu (t.) 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney I 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 

| Ahmet Oğuz | 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğla 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan j 
Hasan Mursaloğlu I 
Abdülgani Türkmen 
a.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur j 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 

Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(D 

Hamdullah S. Tanf ıöver 
(î.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktenı 
Dr. Kararan örs 

KARS 
Mehmet Bahadır (t.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay (I.) 
Hüsamettin Tugac. (t.) 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu ' 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sa'hir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
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KONYA 

Miıtat Şakir Altan 
Muhsin Adil Bimal 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Halil Benli (t.) 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (t.) 
thsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydagı 
(t) 

Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Erteni 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

B : 39 6.2 
Dr. Lûtfi Kırda r 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kamil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsn 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

1950 O : 1 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem îzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

Yusuf K. Tengirşenk 
(t) 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak (î.) 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu (t.) 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

URFA 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

\>m<\ 
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S. Sayısı: 154 
İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun tasarı

sı ve Ekonomi ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /640) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . XII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1448, 6 - ±413 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakk'iıda adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 8 . XII . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Devletin, memleketimizin ekonomik hayatında tesirleri ve maddi kıymetleri çok büyük olan 
birçok teşebbüslere giriştiği ve bu maksatla endüstri, maden ve enerji sahalarında kendi serma
yesiyle kurduğu muhtelif teşekkülleri faaliyete sevkettiği malûmdur. 

Bu teşekküllerden her biri, lüzum ve icaba göre, doğrudan doğruya kendilerine bağlı olmak 
üzere muhtelif müessese ve işletmeler tesis eylemek ve bâzı ahvalde ise muayyen ortaklıkların ser
mayesine katılmak suretiyle çalışmaktadırlar. 

Sermayeleri tamamen Devlete ait bulunan bu teşekkül, müessese, işletme ve teşebbüslerin fa
aliyetlerini tanzim, murakabe ve takrp işinin ayrı bir mercide toplanmasının ve bir elden idare 
olunmasının daha faydalı ve isabetli olacağı mülâhaza edilmiş ve nitekim bu hal öteden beri bir 
ihtiyaç halinde kendini hissettiregelmiştir. 

Filvaki bu teşekkül, müessese, işletme ve teşebbüslerin çalışmalarında tatbik eylemeleri gere
ken sistemlerle bunların verimli, plânlı ve rasyonel bir tarzda faaliyette bulunmaları için ittihazı 
lüzumlu görülen tedbirlerin alınması, aralarında zaruri olan iş birliğini ve çalışma ahengini sağ-
lıyacak usul ve tertiplerin tesbiti ve bunların tatbikatının devamlı olarak takibi keyfiyetinin hu
susi bir önem taşıdığı aşikârdır. 

Bu işlerin bir Bakanlıkta toplanması halinde, bu Bakanlığın bütün mesaisini bu müessese, iş
letme ve teşebbüslerin daima artan bir verimle memlekete daha yararlı bir şekilde çalışmalarını 
temine hasreylemesi imkânı sağlanmış bulunacak ve böylece işlerin daha düzenli ve başarılı bir 
istikamette gelişmesi kolaylaşmış olacaktır. 

Bundan ayrı olarak ekonomik sahada Devlet işletmeleriyle hususi teşebbüsleri aynı hak ve 
yetki karşısında bulundurmak gayesinin temini bakımından da Devlet işletmelerinin bir Bakanlık 
bünyesinde toplanmasında fayda mülâhaza edilmektedir. Bu suretle memleketimizin ekonomik po
litikasının umumi bir şekilde sevk ve idaresi sırasında Devlet teşebbüsleriyle hususi teşebbüslerin 
eşit şartlar içinde mütalâa edilebilmesi daha kolayca mümkün olacak ve bu arada çeşitli karar 
ve tedbirleri alıp tatbik etmekle görevli kılınacak her hangi bir Bakanlığın bu konudaki faaliyeti, 
aynı zamanda bâzı devlet, işletmelerinin sevk ve murakabesi mesuliyetini deruhde etmiş bulunma
nın yapabileceği tesirden uzak kalacaktır, 



Bu suretle işletmeler Bakanlığının yukarda kısaca işaret olunan mülâhazalara dayanılarak ku
rulması için 11 madde ile bir geçici maddeden ibaret olan ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. 

Bu tasarının birinci maddesi ile, İşletmeler Bakanlığının vazife sahası çizilmiş bulunmaktadır. 
İkinci maddede, idare, murakabe ve işletmeci'ik faaliyetlerine mütedair olup şimidiye kadar 

başka Bakanlıklara verilmiş bulunn yetki ve görevlerin, İşletmeler Bakanlığına intikal edeceği 
gösterilmiştir. 

Taşarının 3 ncü maddesinde Bakanlık daireleri tadat edilmekte ve mütaakıp 4 ncü maddede 
bu dairelerin görecekleri vazifelerin ana hatları belirtilmektedir. Bu vazifelerin ayrıntılariyle yü
rütülme tarz ve usullerinin bir tüzükle tesbit olunacağına da 5 nci maddede işaret edilmektedir. 

Altıncı madde Bakanlık disiplin komisyonunun teşekkül tarzına ve 7 nci madde ise maaşlı me
murların kadrolariyle tâyin şekillerine ait hükümleri ihtiva eylemektedir. 

Tasarının 8 nci maddesiyle, Bakanlık teşkilâtına dâhil memurların mesaisinden en iyi ve ve
rimli bir tarzda faydalanabilmek için bunların çalıştırılacakları mahallerin Bakanlıkça tâyini imkânı 
sağ] anmaktadır. 

İşletmeler Bakanlığının göreceği işlere ait olarak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının merkez ve 
bölgeler teşkilâtında bulunan bütün evrak, dosya ve belgelerle lüzumu kadar demirbaşın ayrı
larak İşletmeler Bakanlığında kalması işin zaruri bir icabı bulunduğundan, geçici madde ile bu 
husus temin olunmaktadır. 

Tasarının 9, 10 ve 1.1 nci maddeleri yürürlüğe ve g fevo mütaallik mûtat usuli hükümleri ihti
va etmektedir, 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 23 . XII . 1949 

Esas No. 1/640 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

İşletmeler Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında adı geçen Bakanlık tarafından hazırlanıp 
Başbakanlığın 15 . XI I . 1949 tarihli ve 6/4413 
sayılı yazısiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale buyrulmakla, İş
letmeler Bakanının da huzuru ile incelenip gö
rüşüldü. 

Adı geçen Bakanlık 4951 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine tevfikan teşekkül etmiş ve 8 Haziran 
1949 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Tasarının gerekçesinin tetkikmdan ve Bakanın 
verdiği izahattan anlaşıldığına göre, kurulmuş 
veya kurulacak Devlet İşletme ve tesisleriyle İkti
sadi Devlet Teşekkül, müessese ve teşebbüslerin
den kendisine bağlanacakların kuruluşlarından 
başlıyarak çalışmalarında tatbik eylemeleri gere
ken sistemlerle bunların verimli, plânlı ve ras
yonel bir tarzda faaliyette bulunmaları için itti

hazı lüzumlu görülen tedbir ve tertipleri almak 
ve bu işleri bir elden ve ahenkli bir koordinasyon 
içinde yürütmek, denetlemek ve düzenlemek üzere 
İşletmeler Bakanlığı kurulmuştur. 

Bakanlığın kurulmasiyle halen yürürlükte 
bulunan alâkalı mevzuatta ve bu meyanda 3460 
sayılı Kanun esaslarında bir değişiklik yapılma
mış ve bu hükümler tamamen mahfuz tutul
muştur. 

Bakanlığın asıl kuruluş sebebi şâmil mânada 
Devlet işletmeciliğini içine almak ise de bugün 
çeşitli Bakanlıklara bağlı müessese ve işletmelerin 
taşıdıkları ayrı bünye hususiyetleri dolayısiyle 
bunun ancak zamanla tahakkuk ettirileceği dü
şünülerek, şimdiden tadadi ve kati hükümlerden 
çok, bunun gerçekleşmesine müsait hükümlerle 
işe başlamak yoluna gidilmiş ve bu yol bugünün 
realitesine daha uygun mütalâa edilmiştir. 

( S. Sayısı : 154 ) 
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Bakanlığın kurulması, Sümerbank ve Etibank 

gibi teşekküllerle Umumi Murakabe Heyetinin 
durumunu yukardaki ana esasa göre bir Devlet 
İşletmeleri Bakanlığının gerektirdiği inkişafın 
tahakkuku yolunda ve bu yeni zihniyetle yeniden 
derpiş etmek imkânını da vermektedir. 

Bu ana hatlarla hazırlanan Teşkilât Kanu
nu tasarısı esas itibariyle Komisyonumuzca da 
yerinde görülmüştür. 

Bakanlığın kuruluş ve görevlerini gösteren 
1 nci madde 4951 sayılı Kanun esaslarına ve 
komisyonda beliren mütalâalara göre yeniden 
yazılmıştır. 

İkinci madde, halen muhtelif bakanlıkların 
uhdesinde bulunan yetki ve görevlerden İşlet
meler Bakanlığının vazifeleri içine girenlerinin, 
bu Bakanlığa intikal edeceğini tesfbit ettiğine 
göre, bu hükmün 3460 sayılı Kanunla kurulan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Genel Kuruluna 
İşletmeler Bakanının da iştirakini sağlıyacağı 
tabiî görülerek aynen kabul olunmuştur. 

Bakanlık teşkilâtını gösteren 3 ncü madde 
de aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlık teşkilâtına dâhil dairelerin vazife
lerini belirten 4 ncü maddenin a) fıkrasında 
müsteşara verilen yetkilerin, bakanlığa bağla -
nacak müessese ve işletmelerin idari, malî ve 
teknik muhtariyetini haleldar etmiyeceğinde ve 
yürürlükte bulunan kanunların zedelenmiyece-
ğinde bakanla da mutaibık kalınarak, bu fıkra
da bir değişiklik yapılmamıştır. 

İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkında adı geçen Bakanlıkça hazırlanıp Baş
bakanlığın 15 . XII . 1949 tarihli ve 6/4413 sayı
lı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Ekonomi Komisyonu raporiyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel ve Maliye Bakanlığı temsilcisi ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu maddenin ç) fıkrasına «Tetkik» keli
mesinin ilâvesinde fayda görülmüş ve diğer 
fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

5, 6, 7 ve 8 nci maddelerle geçici madde ve 
9 ncu maddede bir değişiklik yapılmasına lü
zum görülmemiştir. 

Geniş bir vazife yüklenmesine rağmen as
gari bir kadro ile kurulduğu görülen bakanlık 
kadrosunda, işinin ve iş sahasının ehemmiyeti 
ve inkişafı da nazara alınarak, her hangi bir 
kısıntı yapılmaması uygun görüldüğünden, ta
sarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde bir deği
şiklik yapılmamıştır. 

Yürürlük maddeleri olan 10 ve 11 nci mad
deler de aynen kabul olunmuştur. 

Bütçe Komisyonuna havale buyrulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ekonomi Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Giresun Ankara 

/ . Sabuncu H. O. Bekata 
Kâtip 

Balıkesir Afyon K. Bursa 
A. Ağ ab ey oğlu Ş. Lâçin A. M. Erhan 

Denizli Elâzığ İçel 
C. Çalgüner. M. Arpacı H. Atalay 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
İstanbul Kayseri Malatya 

A. K. Süivrili ö. Taşçıoğlu A. Taşangü 
Muş Trabzon Zonguldak 

H. Bayı T. Göksel N. Kromer 

İkinci Hasan Saka Kabinesi iş başına geldiği 
z-aman Ekonomi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlı
ğının bir Bakan uhdesine verilmek suretiyle 
idaresi uygun görülmüş ve bu iki bakanlık ka
tı hüviyetlerini henüz almadığı bir sırada Şem
settin Günaltay Kabinesi kurularak Ekonomi 
Bakanlığının görevleri arasında bulunan Dev
let işletmeciliğinin müstakil bir politika olarak 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 30 .1.195Ö 

Esas No. 1/640 
Karar No. 50 

Yüksek Başkanlığa 
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bir eklen ve bir bakanlık şeklinde idaresi tensip 
olunmuş ve 3480 sayılı Kanunun çerçevesi içine 
Siren ve evvelce Ekonomi Bakanlığınca idare 
edilen İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün bu Bakanlığa. 
bağlandığı gibi Devletin % 50 den fazla, hisse
sine iştirak ettiği Şeker Şirketinin murakabesi 
vazifesi de buraya verilmiştir. 

İki suretle ve 4951 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan İşletmeler Bakan
lığının kadro ihtiyacı eski Ekonomi Bakanlığın
dan ayrılan kadrolarla bugüne kadar temin1 

edilmiş ve Bakanlığın kuruluş Kanunu bu müd
det içinde hazırlanmıştır. 

Tasarının görüşülmesi sırasında Bakanlığın 
sorumluluğuna girecek işlerin nelerden ibaret 
olacağı ve Devletin Katına bütçeli teşekküller 
halinde idare ettiği ve işletmecilik karakteri 
galip bâzı âmme hizmetlerini de bu Baknlık 
bünyesinde toplamanın doğru olup olrmyaeağı 
üzerinde durulmuş ve Bakanlığın görevine dâ
hil işler tetkik edilmiştir. 

Bakanlığa. bağlanacak bütün teşekkül ve 
tesislerin işletmelerinde aynı esas ve prensip
lerin tatbiki; 

Bun hır arasında işbirliği ve iş ahenginin 
sağlanması; 

Murakabenin bir eklen idaresi, 
Hususi teşebbüsle Devlet işletmelerine tam bir 

eşitlik temini, 
İşletmelerin organizasyon işlerinin toplu ola

rak ele alınıp halledilmesi, 
Daha rasyonel bir mesai sağlanması, 
Rantabilite konusunda kül halinde bir mesai 

sarf'., 
Eleman kalifiye işçi yetiştirme, 
Sosyal işlerde birlik, 
Ücret politikası, asgari ücretin tesbiti, 
Hususi teşebbüslerle münasebet ve bunlara 

yardım. 
Alım işlerinin koordine edilmesi ve memle

ket içi alımların düzenlenmesi, 
Muhasebede vahdet ve maliyet hesaplarında 

müşterek esaslar vaz'ı, 
Sermaye ve kredi işlerinin düzenlenmesi, 
Plân ve program işlerinin tanzimi, 
Devlet murakabe ve teftişinin bu müessese

ler üzerinde tesisi, 
Kömür ve yakıt konularının ve petrol işinin 

( S. Sayı; 

tanzimi ile memleket ihtiyaçlarına ve iktisadi 
icaplara göre ayarlanması, 

Gibi çok geniş ve ehemmiyetli işlerin bu Ba-
kaıılığuı kuruluşuna âmil olduğu anlaşılmakta
dır. 

işletmeler Bakanlığının bugün için vazife 
mevzuuna giren işletmeler esas itibariyle Dev
let; malı olan sanayi ve maadin işletmeleridir. 
Diğer âmme hizmeti gören ve işletmecilik hüvi
yetini de taşıyan birtakım işletmelerin de iler
de bu Bakanlığa bağlanması ayrı bir tetkik mev
zuu teşkil (itmektedir. Bakanlığa bugünkü çerçe
venin dışında başka işletmelerin bağlanması Ba
kanlığın buna göre teşkilâtlanmasını da gerekti
receği tabiîdir. 

Kanun tasarıs'iıın görüşülmesinde Ekonomi 
Komisyonunun metni esas tutulmuştur. 

Birinci maddenin ba;; la rafında. (4!>51 say M 
Kanunun birinci maddesine göret kurulan) kay
dı lüzumsuz görüldüğünden çıkarılmıştır. 

Aynı maddenin (a) bendi Hükümetin teklifi 
üzerinden müzakere edilmiş ve bu bent de mev
cut «müessesi! ve teşebbüs» tâbirleri; İktisadî 
Devlet Teşekkülleri tâbirinin bunları da içine al
makta bulunması itibariyle ayrıca ifade edilme
lerine lüzum görülmediğinden ve bunların 
bağlı oldukları İktisadi Devlet Teşekkülleri üe 
münasebetlerini zedeleyecek şekilde yanlış anla
şılmalara da sebep olabileceğinden fıkradan çıka
rılmıştır. Bununla beraber bu tâbirlerin fıkra
dan çıkarılması her hangi bir müessese ve teşeb
büsü ayrı bir iktisadi teşekkül olarak Bakanlığa 
bağlamaya da mâni teşkil efmiyeceği tabiidir. 

Aynı maddenin (b) bendi içinde yine Hü
kümet metni esas tuluimuş ve ancak bu bendin 
başındaki (3460 sayılı Kanunun çerçevesine gi
recek nispette) kaydı kaldırılmıştır. 3460 sayılı 
•Kanunun çerçevesine giren müesseseler, İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle birlikte Devletin hissesine 
% 50 den fazla iştirak ettiği müesseselerdir. Hal
buki Devletin % 50 den daha aşağı iştiraki olan 
bir müessesenin rnurakebesini de icabında bu Ba
kanlığa vermesi imkânının muhafaza edilmesini 
sağlamak için Komisyonumuz bu kaydın kaldı
rılmasını uygun görmüştür, 

Aynı maddenin (c) bendi başka Bakanlıkla
rın A-azife ve yetkisi içine giren işletmelere ail 
plân, program ve etüd işlerinin de bu Bakanlık
ça. yapılacağı şeklinde anlaşılması mahzurunu or
tadan kaldıracak ve fakat Devletin tesis ve işlet-
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ine maksadiyle üzerine aldığı veya alacağı ikti
sadi işlerden Hükümetçe lüzum görülecek olanla
rın plân, program ve etüdlerinin de bu Bakan
lıkça yapılmasına imkân verecek ifade değişikli
ği ile kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi, birinci maddenin 
(a) bendinde yapılan değişikliğe mütenazır ola
rak ve ayrıca bir ibarede yapılan değişikliklerle 
kal .tul olunmuştur. 

Taasarının üçüncü maddesi ifade değişikliği 
ile kabul olunmuştur. 

Tasarının dördüncü maddesi her dairenin gö
revi göz önünde bulundurulmak suretiyle ve bâ
zı düzeltmelerle yeniden yazılmıştır. 

Beşinci madde yazılış değişikliği ile, altıncı 
madde ayniyle, yedinci madde ve buna bağlı ceı-
veller keza ayniyle kabul edilmiş ve sekizinci 
madde, Memurin Kanununa ek 4539 sayılı Ka
nunun ikinci maddesiyle temin edildiğinden ta
sarıdan çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısının dokuzuncu maddesi se
kizinci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya Komisyonumuzca yeniden eklenen 
dokuzuncu madde ile Sümerbank, Etibank v-
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün İşletmeler 
Bakanlığın bağlandığı ve Türkiye Şeker Fabrika
ları Anonim Ortaklığı işleriyle bu Bakanlığın 
ödeviendirildiği tasrih edilmiştir. 

Geçici madde ayniyle kabul edilmiş yürürlük 

maddesi yeniden kabul edilen dokuzuncu madde 
ile 4951 sayılı Kanun hükümleri ve tasarının Ka
mutaydan kanunlaşabileceği zaman göz önüne 
alınarak yeniden yazılmıştır. 

Yukarda arzedilen esaslar dâhilinde yeniden 
hazırlanan Kanun tasarısı Kamutayın tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
Ti?. Erten M. Akalm F. Öymen 

Amasya Ankara Ankara 
yi. K. Yiğitoğlu M. Eriş C. Gölet 

Aydın Diyarbakır Edirne 
Gl. R. Alman C. Ekin M. N.Gündüzalp 

Erzincan Eskişehir Eskişehir 
(•. Pek can Muhalifim Muhalifim 

A. Oğuz II. Polatkan 
İsparta İsparta İzmir 

K. Turan E. Amaç 8. Dikmen 
İzmir Kastamonu Kırklareli 

A. İnan T. Goşkan Korgl. K. Doğan 
Kırşehir Konya Malatya 
8. Torfjut Dr. M. F. Dündar M. S. Eti 

Manisa Niğde Ordu 
F. Kurdoğlu R. Gürsoy II. Yalman 

Samsun Seyhan 
M. A. Yörük er A. 8. Yüregir 

Tokad Trabzon Urfa 
R. A. 8cvengil A. R. Işıl E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

işletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — a) Kurulmuş veya kurulacak 
Devlet İşletme ve tesislerinden yahut iktisadî 
Devlet Teşekkül, müessese ve teşebbüslerinden 
kendisine bağlanacakların faaliytlerini düzenle
mek, denetlemek ve takip etmek; 

b) 3460 sayılı Kanun çerçevesine girecek 
nispette Devlet sermayesinin iştirakiyle kurul
muş veya kurulacak ortaklıklardan ilgili kanun 
ve statülerinde yazılı yetki ve görevlerin kulla
nılmasa ve yapılması ödevi Bakanlar Kurulu 
karariyle kendisine verilecek olanlar için bu 
yetki ve görevleri kullanmak ve yürütmek; 

c) Devletin tesis ve işletme için üzerine al
ması düşünülen iktisadi işlerin plân. program 
ve etüdlerini yapmak; 
üzere (İşletmeler Bakanlığa) kurulmuştur. 

MADDE 2. — Birinci maddenin a) ve b) fık
ralarında yazılı işletme, tesis, teşekkül, müesse
se, teşebbüs ve ortaklıkların idare ve denetle
me veya işletmecilik faaliyetlerine mütedair ola
rak evvelce muhtelif Bakanlıklara verilmiş bu
lunan yetki ve görevler (İşletmeler Bakanlığı) 
tarafından kullanılır ve yapılır. 

MADDE 3. —• (İşletmeler Bakanlığı kurulu
şu merkezde, bir müsteşar ile, 

1. Danışmanlık, 
2. özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 
5. Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı, 
6. Hukuk Müşavirliği, 
7. özlük İşleri Müdürlüğü, 
8. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü, 

Dairelerinden ibarettir. 

MADDE 4. — (İşletmeler Bakanlığı) Müs
teşarı ile kuruluş içindeki dairelerin böylece 
görevlerin ana hatları şunlardır: 

a) Müsteşar: Bakanın yardımcısı ve Ba
kan adına ve Bakanın direktiflerine göre Ba
kanlık dairelerinin âmir ve murakibi sıfatiy-
le, Bakanlığa ait her türlü işlerin mevzuat dâ
hilinde düzenlenip yürütülmesini sağlar; gerek 

EKONOMİ KOMİSYONUNUN DE&İŞTÎRİŞİ 

İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4951 sayılı Kanunun 1 nc'< 
maddesine göre kurulan (İşletmeler Bakanlığı) 
nın görevleri şunlardır : 

a) Kurulmuş veya kurulacak Devlet işletme 
ve tesislerinden yahut iktisadi Devlet Teşekkül, 
müessese ve teşebbüslerinden 4951 sayılı Kanuna 
göre kendisine bağlanacakların faaliyetlerini dü
zenlemek, denetlemek ve takip etmek; 

b) 3460 sayılı Kanun çerçevesine girecek 
nispette Devlet sermayesinin iştirakiyle kurul
muş veya kurulacak ortaklıklardan ilgili kanun 
ve statülerinde yazılı yetki ve görevlerin kulla
nılması ve yapılması ödevi Bakanlar Kurulu ka
rariyle kendisine verilecek olanlar için bu yetki 
ve görevleri kullanmak ve yürütmek; 

c) Devletin tesis ve işletme maksadiyle üze
rine aldığı veya alacağı iktisadi işlerin plân, 
program ve etüdlerini yapmak. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 4. — a - b - c) Hükümetin teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı : Bakanlık da
irelerinde ve Bakanlığa bağlı daire, teşekkül, mü
essese ve işletmelerde, Bakanlık makamından ve
rilecek direktifler dâhilinde ve Bakan adına ge
rekli teftiş, tetkik ve tahkikleri yapar. 
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İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İşletmeler Bakanlığının gö
revleri şunlardır : j 

a) Kurulmuş veya kurulacak Devlet işlet
me ve tesislerinin veyahut İktisadi Devlet Te
şekküllerinden kendisine bağlanacakların faa
liyetlerini düzenlemek, denetlemek ve takip et
mek, 

b) Devlet sermayesinin iştirakiyle kurul
muş veya kurulacak ortaklıklardan ilgili ka
nun ve statülerinde yazılı yetki ve görevlerin 
kullanılması ve yapılması ödevi Bakanlar Ku
rulu karariyle kendisine verilecek olanlar için 
bu yetki ve görevleri kullanmak ve yürütmek, 

c) Devletin tesis ve işletme maksadiyle 
üzerine aldığı veya alacağı iktisadi işlerden 
kendisine bağlanacakların veya Hükümetçe lü- I 
zum görülecek bu gibi işlerin plân, program ve 
etüdlerini yapmak. 

MADDE 2. — Birinci maddenin (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı işletme, tesis, teşekkül ve or
taklıkların idare ve denetleme veya işletmeci
lik faaliyetlerine ait olarak evvelce başka ba
kanlıklara verilmiş bulunan yetki ve görevler 
İşletmeler Bakanlığına devrolunmuştur. 

MADDE 3. — İşletmeler Bakanlığı kurulu
şu; merkezde, bir müsteşar ile, 

1. Danışmanlık, 
2. özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 
5. Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı, 
6. Hukuk Müşavirliği, 
7. özlük İşleri MüdürPüğü, 
8. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü, 

dairelerini fhtiva eder. 

MADDE 4. — İşletmeler Bakanlığı Müste
şarı ile kuruluş içindeki dairelerin başlıca gö
revleri şunlardır : 

a) Müsteşar : Bakanm müşavir ve yar
dımcısı olup Bakan adına ve Bakanm direktifle
rine göre Bakanlığa ait işlerin mevzuat dâhilin
de düzenlenip yürütülmesini sağlar ve gereken 
emirleri verir. j 
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Bakanlık dairelerine gerekse bakanlığa bağlı da
ire, teşekkül, müessese, işletme ve teşebbüsle re 
icap den emir ve direktifleri verir. 

b) Danışman]ık : Bakanlık makamından 
verilecek direktiflere göre, lüzum görülecek 
mevzuları inceler; Bakanlık ile Bakanlığa bağlı 
daire, teşekkül, müessese, işletme ve teşebbüsler 
arasındaki münasebetlerin tanzimine ve Bakan
lık daireleri arasındaki iş birliğinin sağlan m .ısı
na mütaallik hususi arı takip eyler. 

c) Özel Kalem Müdürlüğü : Bakanlık maka
mının resmî ve özel işleriyle şifre ve protokol 
işlerini yürütür. 

e) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Bakanlık da
irelerinde ve Bakanlığa bağlı daire, teşekkül, 
müessese ve işletmelerde, Bakanlık makamından 
verilecek direktifler dâhilinde ve bakan adına 
gerekli teftiş ve tahkikleri yapar. 

d) İşletmeler Dairesi Başkanlığı: Bakanlı
ğa bağlı daire, teşekkül, müessese ve işletmele
rin türlü teknik ve ekonomik faaliyetleriyle 
malî ve idari işlerini, muhtelif kanunlarla veril
miş bulunan yetki ve görevler dâhilinde tetkik, 
tanzim, takip ve intaç v<~\ev; bunlar hakkında 
Umumi Murakabe Heyetinden gelecek raporlar 
üzerine gerekli işlemleri yanar ve lüzumlu ted
bir ve tertipleri alır. 

e) Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı: Ba
kanlığa bağlı daire, teşekkül, müessese ve işlet
melerin iştigal sahasına giren veya. Devletin 
üzerine alıp kurması, işletmesi veva yürütmesi 
gereken mevzular hakkında incelenmelerde bu
lunarak bu hususlarda 1esis ve tevsilere mütaal
lik plân ve programları hazırlar veya ilgililerce 
bu yolda hazırlanan teklif ve plânları tetkik ey
ler; isletme faaliyetlerinin ekonomik neticeleri
ni tahlil eder; organizasyon, ve standardizasyon 
konularında lüzumlu etüdleri yapar; doküman
tasyon, konjonktür ve yayın işleriyle meşgul 
olur. 

H Hukuk Müşavirliği: Bakanlıkla ilgili iş
im- hakkında gerekli kanun, tüzük ve yönetme
liklerle Bakanlığa ait sözleşme ve şartlaşmaları 
hazırlar veva ilgili dair*1 ve teşekküllerce ha
zırlanmış olanlarını inceler; idari ve adlı yargı 
işlerinde Bakanlığa lerettüp eden işlemleri ya
par ve icabında yargı mercileri nezdiude Ba
kanlığı temsil eyler; talep vukuunda Bakanlık 

Eko. K. 

('. - e - !' - g - h) 
kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen 
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b) Danışmanlık : Bakanlıkça lüzum gö
rülecek konuları inceliyerek mütalâalarını bil
dirir ve verilen diğer ödevleri yapar. 

e) Özel Kalem Müdürlüğü: Bakanlık Ma
kamının resmî ve özel işleriyle şifre ve protokol 
işlerini yürütür. 

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı : Bakanlık 
dairelerinde ve Bakanlığa bağlı işletme, tesis 
Ve teşekküllerde ve Bakanlığın ödevlendirılidiği 
ortaklıklarda Bakan adma gerekli tetiş, tetkik ve 
tahkikleri yapar. 
kikleri yapar. 

d) İşletmeler Dairesi Başkanlığı : Bakan
lığa bağlı işletme, tesis ve teşekküllerle Bakan
lığın ödevlendirildiği ortaklıkların, muhtelif 
kanunlarla verilmiş bulunan yetki ve görevler 
dâhilinde türlü teknik ve ekonomik faaliyetle
riyle malî ve idari işlerini tetkik, takip ve in
taç eder; bunlar hakkında Umumi Murakabe 
Heyetinden gelecek raporlar üzerine gerekli iş
lemleri yapar ve lüzumlu tedbir ve tertipleri 
alır. 

e) Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı : Bi
rinci maddenin (e) fıkrasında yazılı konular 
hakkında incelemelerde bulunarak tesis ve bu 
mahiyetteki tevsilere mütaallik plân ve pro
gramları hazırlar veya ilgililerce bu yolda ha
zırlanan teklif ve plânları tetkik eyler; işletme 
faaliyetlerinin ekonomik neticelerini tahlil eder; 
organizasyon ve standarizasyon konularında lü
zumlu etüdleri yapar, dokümandasyon, konjonk
tür ve yayın işleriyle meşgul olur. 

f) Hukuk Müşavirliği : Bakanlıkla ilgili 
işler hakkında gereken Kanun, tüzük ve yönet
meliklerle Bakanlığa ait sözleşme ve şartlaşma
ları hazırlar veya ilgili daire ve teşekküUerce 
hazırlanmış olanları inceler; idari ve adlî ka
za işlerinde Bakanlığa terettüp eden işlemleri 
yapar ve icabında bu merciler nezdinde Bakan
lığı temsil eyler; talep vukuunda Bakanlık 
dairelerine hukuki mütalâa bildirir. 

g) özlük İşleri Müdürlüğü : Bakanlığın 
memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve 
tahsis gibi her türlü özlük işlerini yürütür. 

h) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü : I 
Bakanlığın her türlü levazım ve ayniyat işle
riyle Bakanlığa gelen ve Bakanlıktan çıkan 
evrak ve genel arşiv işlerini yapar. I 
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dairelerine hukuki mütalâalar bildirir. 
g) özlük İşleri Müdürlüğü : Bakanlık me

mur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk, tahsis 
ve saire gibi her türlü özlük işlerini yürütür. 

h) Levazım ve Evrak îşeri Müdürlüğü: Ba
kanlığın her türlü levazım ve ayniyat işleri ile 
Bakanlığa gelen ve Bakanlıktan çıkan evrak ve 
genel arşiv işlerini yapar. 

MADDE 5. — Dördüncü maddede görevlerin 
yürütülme tarzlarına ve dairelerin çalışma ve 
aralarında iş birliği sağlama usullerine ait hu
suslar bir tüzükle tesbit olunur. 

MADDE 6. — Memurlar için kurulacak Ba
kanlık Disiplin Komisyonu Müsteşarın başkanlı
ğı altında Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşa
viri ve daire başkanları arasından Bakanlıkça 
seçilecek birisiyle özlük İşleri Müdüründen te
rekküp eder. 

MADDE 7. — (İşletmeler Bakanlığı) nın 
aylıklı kadroları bağlı (1) sayılı, bunlardan uz
manlık yerleri bağlı (2) sayılı cetvellerde gös
terilmiş ve bunlar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellere ekenmiştir. 

Bu kadrolardan beşinci ve daha yukarı dere
celerde bulunanlar müşterek karar ile bunların 
dışında kalanlarla hizmetiler Bakanlıkça tâyin 
olunurlar. 

MADDE 8. — (İşletmeler Bakanlığı) kuru
luşundaki bir memur, Bakanlıkça görülecek lü
zum üzerine, kendi aylığı ile Bakanlık dairele
rinden her hangi birisinde yahut birinci mad
dede yazılı teşekkül, müessese ve işletmelerde 
Bakanlığa ait bir iş için belirli veya belirsiz 
bir süre görevlendirilebilir. 

MADDE 9. — (işletmeler Bakanlığı) nın 
kurulmasını mütaahıp Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı Ekonomi ve Ticaret kısımları kadroların
dan tefrik edilerek bu Bakanlığa devredilmiş 
bulunan, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar kaldırılmıştır. 

Eko. R. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncıı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı gö
revlerin yürütülme tarzlarına ve dairelerin ça
lışma ve aralarında iş birliği sağlama usullerine 
ait hususlar bir tüzükte gösterilir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi sekizinci madde ol&ra'k ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Sümerbank, Etibank ve Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü işletmeler Ba
kanlığına bağlanmış ve Türkiye Şeker Fabrika
ları Anonim Ortaklığı işleriyle bu Bakanlık 
ödevlendirilmiştir. 

( & Saym : 154) 
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GEÇİCİ MADDE — (İşletmeler Bakanlığı) 
mu göreceği işlere ait olarak Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığının merkez ve bölgeler kuruluşun
da bulunan bütün evrak, dosya ve belgeler ve 
lüzumu kadar demirbaş eşya ayrılarak (İşletme
ler Bakanlığı) nda kalır. 

MADDE 10. -— Bu Kanun yayımlandığı ayın 
son günü yürürlüğe girer. Ancak, birinci madde
nin a) fıkrasında yazılı teşekkül ve tesislerden 
İşletmeler Bakanlığına bağlanmış bulunan Sü-
merbank, Etibank, Maden Tetkik ve Aramat Ens
titüsü ve bunlara tâbi müessese ve teşekküller 
ile ayni maddenin b) fıkrasında yazılı ortaklık-
1 ardan bu Bakanlığın ödevlendirilmiş bulundu
ğu Türkiye Şeker Fibrikaları Anonim Ortaklığı 
hakkında bu Kanun hükümleri Bakanlığın ku
rulduğu 8 Haziran 1949 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakam 
ff. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Bangu&ğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirğil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Eko. K. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCÎ MADDE — Hükümetin geçici 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 28 Şubat 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 

') 

fi 

fi 
9 

11 

I ) 

il 

5 
6 
7 
9 

12 

3 
i 
5 
6 
7 
9 

1.0 
11 
12 

Görevin çeşidi »Sayı 

Müsteşar 

Danışmanlık 

1 )anışman 
Rapor tö r 

Özel Kalem Müdürlüğü 

M ü d ü r 
Büro Şefi 
2 nci Mümeyyiz 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Başkan 
Başmüfett iş 
1 nci sınıf Müfet t iş 
2 nci sınıf Müfett iş 
3 ncü sınıf Müfet t iş 
Büro Şefi 
Memur 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

Başkan 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Rapor tö r 
Rapor tö r 
Büro Şefi 
1 nci Mümeyyiz 
2 nci Mümeyyiz 
Memur 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 

1 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
3 
2 
2 

Aylık 

125 

125 
70 

70 
40 
30 

100 
90 
80 
70 
60 
40 
25 

125 
100 

90 
80 
70 
60 
40 
35 
30 
25 

i J>-

2 
• > 

4 
fi 
n 
6 
7 
9 

10 
1 12 

3 
fi 

12 

fi 
9 

10 
12 

8 

8 
9 

10 
9 

11 
12 

Görevin çeşidi 

Etüd ve Plân K 

Başkan 
Üye 
Uzman 
Rapor tö r 
Mütercim 
Müterc im 
Ressam 
Büro Şefi 
1 nci Mümeyyiz 
Memur 

urulu 

Hukuk Müşavrı 

H u k u k Müşavir i 
Rapor tö r 
Memur 

Özlük İşler 

Müdür 
Büro Şefi 
1 nci Mümeyyiz 
Memur 
Doktor 

Levazım ve Evrak 

Müdür 
Ayniya t Muhasibi 
Mutemet 
Büro Şefi 
2 nci Mümeyyiz 
Memur 

Sayı 

Başkanlığı 

ligi 

Müdürlüğü 

İşleri 

1 
fi 
o 
o 
o 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

1. 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
1 

Müdürlüğü 

1 
1 
1 
1 
2 
o 

Aylık 

125 
100 

90 
70 
80 
70 
60 
40 
35 
25 

100 
70 
25 

70 
40 
35 
25 
50 

50 
40 
35 
40 
30 
25 
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[2] SAYILI CETVEL 

). 

2 

2 
o o 

Görevin çeşidi Sayı 

Danışmanlık 

Danışman 1 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

Başkan 1 
Uzman 5 

Aylık 

125 

125 
100 

I). 

4 
5 

2 
3 
4 
7 

Görevin çeşidi Sayı 

» 5 
,» 3 

Etüd ve Filan Kurulu Başkanlığı 

Başkan 1 
Üye 6 
Uzman 3 
Ressam 2 

Aylık 

90 
80 

125 
100 
90 
60 

[3] SAYILI CETVEL 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Ekonomi ve Tica
ret kısımlarından 

işletmeler Bakanlığına devredilen memur 
kadroları 

Merkez memurları 

2 Müsteşar 
3 » Yardımcısı 

Danışmanlık 

2 Danışman 
G Raportör 
7 » 

Özel Kalem Müdürlüğü 

6 Müdür 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

3 Başkan 
4 Başmüfettiş 
5 1 nei S. Müfettiş 
6 2 nci S. » 
7 3 ncü S. » 

Hukuk Müşavirliği 

125 
100 

125 
70 
60 

70 

100 
90 
80 
70 
60 

7 Raportör 60 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Danışman 
3 Başmühendis 
5 Mühendis 
6 Raportör 
8 » 

Sa,nayi İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Danışman 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 » Müfettişi 
6 » » 
6 Şube müdürü 
8 » » Yardımcısı 
7 Sanayi kontrolörü 
G Raportör 
8 > 

Teşkilâtlan d-ırma Genel Müdürlüğü 

3 Genel müdür 1 

Küçük sanat işleri Genel Müdürlüğü 

6 Şube müdürü 1 
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î>. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 K. sanatlar kontrolörü 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
3 Üye 
4 Uzman 
5 » 
6 Şube müdürü 
6 Mütercim 

Zatişleri Müdürlüğü 
6 Müdür 

Yayın Müdürlüğü 
5 Mütercim 
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70 
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D. Görevin çeşidi 

Levazım MüdMrlüğü 

7 Müdür 
9 Ayniyat saymanı 
8 Mutemet 
9 Doktor 

Diğer merkez memurları 

9 Şef 
10 1 nci S. Mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
] 2 Memur 
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S. Sayısı: 158 
Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'ın Dilekçe Komisyonunun 6 . XII, 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1405 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi Dilekçe ve Adalet Komisyon

ları raporları (4/131) 

Ankara, 29 Aralık 1948 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mevzuata uygun olarak emekliye ayrılan ve Askerî Yargıtaya açtığı dâvanın ve karar tashi
hi isteğinin reddi suretiyle hakkındaki emeklilik işlemi kesinleşmiş bulunan Emekli Piyade Yar
bayı Avni Kurtkaya hakkında; Dilekçe Komisyonunca ittihaz olunan ve 16 . XII . 1948 tarih ve 
20 sayılı «Dilekçe Komisyonu Haftalık Karar Cetveli» nde çıkan 7 . VI . 1948 tarih ve 1405 sayılı 
kararda : 

«Menfi sicil verildiği takdirde mucip sebeple ?i ihtiva eylemesi Sicil Nizamnamesi icabından 
bulunduğu gibi Bakanlık mümessillerinin Komisyonumuza tevdi eyledikleri iki tahrirat mündere-
c'atı ile anlaşılmakta bulunduğu cihetle mevzuata aykırı bulunan dilekçi hakkındaki emeklilik mu
amelesinin iptaline karar verildi» denilmiştir. 

Halbuki, ne Dilekçe Komisyonuna tevdi olunan belgelerde ve ne de Emekli Yarbay Avni Kurt
kaya hakkındaki işlemlerde kanuna ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir cihet bulunmamaktadır. 

ŞÖyleki; 
30 Ağustos 1944 tarihinde yükselme sırasında bulunan ve o tarihte 191 nci Piyade Alayı Ko

mutan Vekili olan Yarbay Avni Kurtkaya'nm sicilleri üst rütbeye yükselmesine engel bulun
masından Ordu Sicil Yönetmeliği esaslarına göre 3360 sayılı Kanunun birinci maddesinin (G) 
fıkrasına göre hakkında emeklilik işlemi yapılmış bulunmaktadır. Bu işlem karşısında Emekli 
Yarbay Avni Kurtkaya usulen Askerî Yargıtaya baş vurarak emeklilik işleminin kaldırılmasını 
idari kaza yoliyle istemiştir. Bu istek üzerine Askerî Yargıtayca ittihaz olunan 3 Mayıs 1945 
tarih ve 2550 sayılı kararda: • , 

(Davacının 1944 sicili terfiini karşılıyacak mahiyette olmadığından Millî Savunma Bakanlığın
ca hakkında ittihaz olunan işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu bakımdan isteğinin reddine ve 
geriye kalan (300) kuruş ilâm harcının davacıdan alınmasına 3 Mayıs 1945 tarihinde oy birliğiyle 
karar verildi) denilmiştir. 

Emekli Yarbay Avni Kurtkaya Yargıtayın bu kararına kanaat etmiyerek karar tashihi cihe
tine gitmiş ise de bu husus hakkında Yargıtayca 13 Aralık 1946 tarihinde ittihaz olunan kararda: 

(Davacının yeniden mahkemeye getirilip incelenen sicillerinde, en yüksek sicil üstlerinden ikisi
nin 26 Ağustos 1944 tarihini taşıyan sicil notlarının üst rütbeye yükselmesine yeterli olmadığı ve Si
cil Yönetmeliğinin 30 ncu maddesine uygun bulunduğu görülmüş olup albaylığa yükseltildiği yolunda 
yapılmış olan tebliğin ilgili memurların hatasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu husus davacı için 
müktesep bir hak teşkil edemiyeceğinden ve 3410 sayılı Kanunun değişik ikinci madlesi; yetkili üst
ler tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenen sicillerinin idari dâva konusu olamıyacağını âmir 
bulunmuş olduğundan kabule değer görülmiyen karar düzeltilmesi sisteminin aynı kanunun 15 nci 
maddesine tevfikan reddine 13 Aralık 1946 tarihinde oy birliğiyle karar verildi,) denilmekle karar 
tashihi isteği de reddedilmiş bulunmaktadır. 

Görülüyörki Millî Savunma Bakanlığınca dilekçi hakkında yapılan muamelede mevzuata bir aykı
rılık olmadığı gibi ayrıca bu muamele üzerinde yargıtayın kesinleşmiş bir kararı karşımda dahi bu
lunmaktayız. Şu vaziyette Anayasanın mahkeme kararlarının hiçbir suretle bozulamıyacağına dair olan 



54 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile tearuz halinde bulunan Dilekçe Komisyonunun 7.VI.1948 
tarih ve 1405 sayılı Kararının Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını İçtüzüğün 57 nci 
maddesine tevfikan arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Hüsnü Çakır 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 10 , III . 1949 
Kâğıt iş. No. 3021 

Dilekçe Ko. No. 2815,4-131 
Yüksek Başkanlığa 

Hakkındaki emeklilik işleminin iptali sure
tiyle düzeltilmesini istiyen Yarbay Avni Kurt-
kaya'nm dilekçesi komisyonumuzca incelenmiş 
ve hakkında ittihaz olunan kararın mevzuata 
aykırı görülmesi hasebiyle emeklilik işleminin 
iptaline 7 . VI . 1948 tarihinde karar verilmişti. 

1405 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Samsun Milletvekili Hüsnü 
Çakır'm önergesi komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve 
bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçi hakkında en yakın ve daima alâkalı 
olan Tugay ve Kor komutanlarının müsait si
cil vermesine mukabil çok uzakta bulunan Ordu 
Müfettişinin menfi tarzda mütalâa beyan etme
sinin sicil yönetmeliğinin hükümlerine göre mu
cip sebepleri ihtiva etmemesi sebebiyle yapılan 
emeklilik işlemi mevzuata aykırı görülmüş ve 
komisyonca emeklilik işleminin iptaline karar 
verilmişti. Vâki itiraz üzerine komisyona gelen 
Millî Savunma Bakam Samsun Milletvekili 
Hüsnü Çakır'm komisyona verdiği izahata, su
bayların zat işlerine ait bu kabîl işlemlerin an
cak 3410 sayılı Kanuna göre ve idari kaza yo-
liyle Askerî Yargıtayda incelenebileceği ve di
lekçinin de Askerî Yargıtaya baş vurduğu ve-
neticede yapılan işlemin doğru bulunduğu be-
yaniyle isteğinin Askerî Yargıtayca reddelildi-
ği ve binaenaleyh Yargıtayın bu kaziyei muha
keme halini almış olan ilâmı muvacehesinde Di
lekçe Kimisyonunun bir tasarruf icrasına Ana
yasa hükmü ile salâhiyettar olmadığı belirtilmiş
tir. Bu konu üzerinde Komisyonda yapılan gö
rüşmede tebellür eden noktai nazarlar : 

1. — Askerî Yargılayın bu kabîl kararları 
idaridir. Binaenaleyh idari kararlar Dilekçe Ko
misyonunca tetkik edilebilir. 

2. — Askerî Yargıtay kanunla kurulu ve 
Türk Ulusu namına hüküm vermeye yetkili ka-
zai bir organdır. İşler idari olmakla beraber sâ
dır olan kararlar kazai mahiyeti haizdir ve bu 
kararlar üzerinde Dilekçe Komisyonunun tetkik 
salâhiyeti yoktur. 8410 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde askerî şahısların zat işlerine taallûk 
eden ve İdare yoliyle aleyhine müracaat yolu 
kalmamış olan kararlar ve işlemler hakkındaki 
dâvalar bu kanun hükümlerine göre Askerî Tem
yiz Mahkemesinde görülür ve karara bağlanır 
denilmesine ve üçüncü maddenin (C) fıkrasında 
da salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâhaza 
ve kanaatleri üzerine emekliliğe sevk hakkında 
ittihaz olunan kararların ve tatbik olunan işlem
lerin ancak şekil, salâhiyet, esas cihetlerinden 
biriyle mevzuat hükümlerine aykırı olmasından 
dolayı iptali için menfaatleri haleldar olanlar ta
rafından dâva açılabileceğini âmir bulunmasına 
ve Askerî Yargıtayın dilekçi hakkındaki 3 Mayıs 
1945 gün ve 2550 sayılı kararında; Millî Savun
ma Bakanlığınca ittihaz olunan işlemde mevzua
ta aykırılık görülmediği yolunda açık ve kesin 
olarak ve isin esasına girişilerek ret kararı veril
miş olmasına binaen Komisyon Başkanı Sivas 
Milletvekili Fikri Tirkeş ve üyelerden Elâzığ 
Milletvekili Fahri Karakaya, Kayseri Milletve
kili Kâmil Gündeş, Bolu Milletvekili Lûtfi Gö
ren'in muhalefetleriyle eski kararın kaldırılma
sına ve dilekçi hakkında bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına çoğunlukla karar verilmiştir. 
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Keyfiyet Yüksek Kamutayın tasvibine arzo- ' 

lunur. 
Dilekçe Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Sivas Urf a Ağrı 

Muhalifim V. Gerger M. Aktan 
Gl. F. Tirke§ 

Aydın Balıkesir 
N. Akkor P. Bilâl 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Müsait sicilli olduğu halde mevzuata aykırı 
olarak yapılan emekli muamelesinin iptalini isti-
yen emekli Piyade Yarbay Avni Kurtkaya'nın 
müracaatına Dilekçe Komisyonunca müttehaz 
ve (menfi sicil verildiği takdirde mucip sebepleri 
ihtiva eylemesi Sicil Nizamnamesi icabatmdan 
bulunduğu gibi Bakanlık mümessillerinin Ko
misyonumuza tevdi eyledikleri iki tahrirat mün-
derecatiyle anlaşılmakta bulunduğu cihetle mev
zuata aykırı bulunan dilekçi hakkındaki emek
lilik muamelesinin iptali) yolundaki 7 . VI . 1948 
tarih ve 1405 sayılı İcarara Samsun Milletvekili 
Hüsnü Çakır 29 . XI I . 1948 tarihli önergesiyle 
itiraz ederek (30 Ağustos 1944 terfi sırasında 
191 nci Piyade Alayı Komutanı bulunan Yar
bay Avni Kurtkaya'nın sicilleri üst rütbeye 
yükselmesine engel bulunmasından Ordu Sicil 
Yönetmeliği esaslarına göre 3360 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin G fıkrasına! göre emeklilik 
muamelesinin yapılması karşısında Avni Kurt-
kayaı'nm Askerî Yargıtayda vâki itirazı 3 Ma
yıs 1945 tarih ve 2550 sayılı Kararla; ve davacı
nın 1944 sicili, terfiini karşılıyacak mahiyette 
olmadığından Millî Savunma Bakanlığınca hak
kında ittihaz olunan işlemde mevzuata aykırılık 
görülmediği » beyaniyle reddedildiği ve dilek
çinin karar tashihi de yine Askerî Yargıtayea-, 
ve « en yüksek sicil üstlerinden ikisinin 26 Ağus
tos 1944 tarihini taşıyan sicil notlarının üst rüt-

• Balıkesir Bolu Elâzığ 
O. N. Burcu Muhalifim Muhalifim 

L. Gören F. Karakaya 
Elâzığ İsparta Kars 

/ / . Ki§ioğlu Ş. Yalvaç Z. Orhon 
Kastamonu Kayseri 
B. Tümtürk K. Gündeş 

imzada bulunamadı 
Mardin Zonguldak 

A. Kalav N. Tarharı 

n beye yükselmesine yeterli olmadığı ve Albaylığa 
i- yükseldiği yolundaki tebligatın da ilgili memur-
n larm hatasından ileri geldiği ve yetkili üstler ta-
z rafından mevzuata uygun olarak düzenlenen si-
•i çillerin 3410 sayılı Kanun gereğince idari dâva 
a konusu olamıyacağı, beyaniyle 13 Aralık 1946 
>- tarihinde kezalik reddedildiği cihetle Millî Sa
ir vunma Bakanlığınca dilekçi hakkında mevzuata 
r- aykırı bir muamele yapılmadığı gibi bu hususta 
:- askerî Yargıtay'ın kesinleşmiş karan da mevcut 
8 olduğundan Dilekçe Komisyonu Kararının Anaı-
li yasa'nm « mahkeme kararlarının hiçbir suretle 
e bozulamıyaeağma » dair olan 54 ncü maddesinin 
a ikinci fıkrası hükmiyle tearuz halinde bulun

duğu beyaniyle Kamutayda görüşülerek bir ka-
e rara bağlanmasını istemesi üzerine Dilekçe Ko-
il misyonu durumu yeniden ineeliyerek çoğunlukla 
n verdiği 15 . I I I . 1949 tarih ve 2815 sayılı ikinci 
k Kararında : 
t- (Askerî Yargıtayın dilekçi hakkındaki 3 Ma-
ı- yıs 1945 tarih ve 2550 sayılı kararında, Millî 
ı- Savunma Bakanlığınca ittihaz olunan işlemde 
;e mevzuata aykırılık görülemediği yolunda açık 
e- ve kesin olarak ve işin esasına girişilerek ret 
k kararı verilmiş olmasına binaen eski kararın 
c- kaldırılmasına ve dilekçi hakkında bir işlem 
ı; yapılmasına mahal olmadığı) bildirilmiştir. 
3- Bu kararın Kamutayın kapalı oturumlarm-
t- da konuşulması sırasında verilen bir takrir üze-

Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M., 
Adaleti Komisyonu 1 II . 1950 

EsmNo. â/131 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 
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rine Komisyonumuza havalesine karar verile
rek tevdi edilmekle Samsun Milletvekili Hüsnü 
Çakır ve Bakanlık mümessilleri huzuriyle yapı
lan konuşma sonunda; 

1. Avni Kurtkaya'ya yüksek sicil âmirleri 
tarafından verilen sicillerin terfiini karşılıya-
cak mahiyette olmadığı yolunda temyizen, 

2. Yetkili üstler tarafından mevzuata uy
gun olarak düzenlenen sicillerinin 3410 sayılı 
Kanun karşısında idari dâva konusu olamıyaca-
ğı yolunda tashihan Askerî Temyiz Mahkeme
since mevzuata uygun olarak ittihaz edilen hü
kümlerin mevcudiyetine, 

3. Askerî Yargıtaym; olbaptaki kanuna 
müsteniden kurulmuş ve Anayasanın sekizinci 
maddesine dayanarak Millet adına karar veren 
bir mahkeme olması ve binaenaleyh bu mahke
meden verilen hükümlerin de Anayasanın «Mah
kemelerin kararlarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Bakanlar Kurulu bir türlü değiştire
mezler, başkalayamazlar, geciktiremezler ve 
hükümlerinin yerine getirilmesine engel ola
mazlar» diye yazılı 54 ncü maddenin ikinci fık
rasının teminatı altında bulunmasına binaen; 

«Başkaca yapılacak bir muamele olmadığı 
yolunda Dilekçe Komisyonunun 10 . I I I . 1949 
tarih ve 2815 ve 4/131 sayılı ikinci kararının 
uygun görüldüğünün arzı çoğunlukla karar al
tına alınarak Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunuldu. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Konya îzmir 

H. Karagülle E. Oran 
Kâtip 

Erzurum Ankara 
Ş. tbrahimhakkıoğlu Karara muhalifim 

E. H Ergun 
Balıkesir Bursa Denizli 

O. N. Burcu A. Akgüç N. Küçüka 
Diyarbakır Elâzığ 
F. Kalfagü Muhalifim 

F. Kar akaya 
İsparta Kayseri Mardin 

R. Güllü R. özsoy M. K. Boran 
Muğla Rize 

Muhlifim D. 8. A. Düemre 
N. özsan 

Muhalefet şerhi: 
Yargıtay kararları iki hükmü ihtiva et

mektedir : 
1. Sicillerin salahiyetli üstler tarafın

dan tanzim edilmiş olduğu; 
2. Mevzuata uygun olarak tanzim edi

len siciller muhteviyatının idari dâva mevzuu 
olamıyacağı; 

Bu hüküm 3410 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesini değiştiren 4259 sayılı Kanunda ya
zılı olan «salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı 
mülâhaza- ve kanaatleri., idari dâva mevzuu 
olamaz» hükmüne tamamen uygundur. Yargı
tay kararının hukuki mahiyeti şudur: Sicille
rin salahiyetli üstler tarafından tesbit edilmiş 
olduğuna dair karar kaziyeı muhkeme teşkil 
eden bir karardır. Meclis, bu karardan son
ra, sicillerin salahiyetli üstler tarafından tan
zim edilip edilmediğini inceleyip ayrıca karar 
veremez. 

Fakat, «sicillerde yazılı mülâhaza ve ka
naatler idari dâva mevzuu olamaz» kararı, 
bir vazifesizlik kararıdır. Yargıtay, sicilde 
yazılı olan kanaatlerin gerçeğe uygun olup 
olmadığını tetkik etmekten beni kanun meni 
etmiştir, bu inceleme kanunla benim vazifem 
dışında sayılmıştır, demektedir. Bir merciin 
vazifesi dışında kalan her husus, muhakkak 
bir başka merciin vazifesi dahilindedir. Bir 
hukuk devletinde, yapılan her muamelenin bir 
tetkik mercii vardır. Bir vatandaşı emek1 iye 
sevketme gibi hukuki netice doğuran bir si
cil muamelesinin gerçeğe uygun olup olmadı
ğının tetkiki bir kanunla idari kaza mercile
rinin vazifeleri dışında tutulmuşsa, bundan 
anlaşılan mâna, bu muamelelerin hiçbir suret
le ve hiçbir mercide tetkik edilemiyeceği de
ğildir. 

tç tüzüğün 57 nci maddesinin (11) nci 
bendi: «yürütümün son kararma itiraz eden 
ve bundan şikâyet eden kâğıtları gündemine 
alır» diyor. Sicil verme ve bu sicilde üstele
rin mülâhaza ve kanaatleri neticesi olarak 
bir vatandaşı emekliye sevketme, bir icra 
(yürütüm) kararıdır. Bu yürütüm kararma 
karşı kaza yolu bir kanunla kapatılmış ise, 
bunun tek mânası teşri organının murakabe-
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Sine tahsis edilmiş olmasıdır. Türk Hukuk 
Devletinin, bir vatandaşa, hem kaza, hem teş
ri yol ve mercilerine baş vurmayı menederek 
kendisini tatmin etmiyen bir muameleden 
duyduğu ıstırapla başbaşa terkeden bir sis
temle idare edildiğine kani olmadığım için, 
Yargıtayın idari dâva dışında saydığı «sicil
lerde yazılı kanaat ve mülâhazaların vakıala
ra müstenit ve gerçeğe uygun olup olmadık
larının» tetkikinin başka merci olmadığı için 

Kamutay tarafından yapılabileceği kanaatin
deyim. Eğer dilekçe sahibi, sicil üstlerinin 
salâhiyetsiz olduklarını itiraz ile Meclise mü
racaat etmiş olsaydı, Meclis, mevcut Yargı
tay hükmü karşısınıda bu ciheti tetkik edemez
di. Halbuki itiraz sadece sicildeki kanaatin 
isabetsizliğine müteveccihtir ki bu cihet Yar
gıtay tarafından hükme bağlanmamıştır. 

Bursa 
Abdurrahman Konuk 
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