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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Şekerden alman munzam İstihlâk Vergisinde 
yapılan indirmelerin onanmasına, 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değişik 12 nci fıkrasının (A) bendinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun tasarılarının, 
Bütçe, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Ticaret Ko
misyonlarından üçer üye seçilerek kurulacak Ge
çici Komisyonda görüşülmesi, kabul olundu. 

Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Güney 
Kore meselesi hakkındaki demeci, tasvip edildi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi binası ile 
Atatürk Anıtının bulunduğu saha içindeki ara
ziye dair Bayındırlık Bakanlığından Gensoru 
açılması hakkındaki önergesi, reddolundu. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, 1950 
yılında Sümerbank Genel Müdürlüğünce C. H. 
Partisine yapılan bağış miktarı ile memurlara 
verilen primin indirilmesi sebeplerine dair olan 
sözlü sorusuna, İşletmeler Bakanı cevap verdi. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Macarf'ın, Or
man Kanununun uygulanma sonucuna ve İsviç
re'den alman traktörlere dair olan sözlü sorusu 
ile Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, Mar-
shall yardımından asgari on traktörün Ağrı İline 
tahsisi hakkındaki sözlü sorusunun görüşülmesi, 
Tarım. Bakanı hazır bulunmamasından 10 .. VII . 
1950 Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
çiftçinin Ziraat Bankasına olan borçlarının tak
sitle ödenmesi hakkındaki sözlü sorusuna, Baş
bakan Yardımcısı cevap verdi. 

Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in, fındık 
rekoltesinin düşüklüğü dolayısiyle Giresun köy
lüsünün iktisadi durumunu gelecek mahsul yı
lma kadar ferahlatacak tedbirlere dair olan sözlü 
sorusunun görüşülmesi, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanının teklifi üzerine 7 . VII . 1950 Cuma Birle
şimine bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Ankara'da metruk Yahudi Maşatlığı arazisinin 
bugün kimlerin elinde bulunduğuna dair olan 
sözlü sorusunu, Adalet Bakanı cevapladı. 

Sinob Milletvekili Şükrü Şavlı'nm, İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin işgal ettiği hasta
nelere dair olan sözlü sorusunun görüşülmesi, 
7 . VII . 1950 Birleşimine bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, köy
lünün Ziraat Bankasından aldığı borçların tak-
sitlendirilmesine dair olan sorusu, 7 . VII . 1950 
Birleşimine; 

Bilecik Milletvekili Talât Oran'm, ipekçilik 
sanayiimizi yaşatmak için Hükümetçe ne düşünül
düğüne dair olan sorusu ile 

izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, ihtiyar
lık Sigortası hakkındaki Kanunun değiştirilmesi 
için ne düşünüldüğünün açıklanmasına dair olan 
sorusu, 3 . VII . 1950 Birleşimine; 

Seyhan Milletvekili Sedat Barı'nın, Çukurova 
Harası ile Reyhanlı ve Dörtyol Devlet çiftlik
lerine dair olan sözlü sorusu, 10 . VII . 1950 Bir
leşimine ; 

Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Bele
diye Gelirleri Kanununun 19 ncu maddesinin (B) 
fıkrasındaki Liman İşgal Resmi hakkındaki sözlü 
sorusunun görüşülmesi 3 . VII . 1950 Pazartesi 
Birleşimine bırakıldı. 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, 
Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oynagan-

h'nm seçim tutanaklarına dair olan Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporlariyle seçim tutanak
ları kabul olundu. 

3 . VII . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
İstanbul Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. H. Demirelli M. Kurbanoğlu 
Kâtip 

Bursa Milletvekili 
R. Aybar 

S o r u l a r 

Çoruh Milletvekili Zihni Ural'm, Köy Kanu
nu ile İl İdaresi Kanunu karşısında idare âmir
lerinin görev ve yetkileri ve köy sağlığını koru
yucu tedbirler hakkında ne düşünüldüğüne dair 
olan sözlü soru önergesi İçişleri, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/46) 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, Etimes
gut'taki Motor Fabrikası ile Yenişehir'deki Ata^ 
türk Lisesi ve Sarar Okulunun bulunduğu ara
ziye dair olan sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/47) 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
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Eroin kaçakçılığını ve imalâtını önleyici tedbir
ler hakkındaki sözlü soru önergesi Adalet ve İç
işleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/48) 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, bugüne 
kadar teftiş görmiyen Millî Eğitim Bakanlığı 
Teknik Öğretim Müsteşarlığındaki yolsuzluk ve 
usulsüzlük hakkındaki sözlü soru önergesi Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/49) 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, 
küçük ve orta çiftçilerimizin tam istihsal yapa
bilmeleri için Marşal yardımından faydalandırıl
maları hakkındaki sözlü soru önergesi Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/50) 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, 
Adapazarı ve Adana'da şeker fabrikam kurulması 
hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair 
olan sözlü soru önergesi işletmeler Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/51) 

Van Milletvekili İzzet Akın'm, seçimlerden 
İmceld günlerde Kızılay tarafından içişleri Ba
kanlığı emrine Ziraat Bankasına yatırılan para 
hakkındaki sözlü soru önergesi içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/52) 

Erzurum Milletvekili Sait Başak'in, seçim-

2. — HAVALE E 

Tasanlar 
1. — Askerlik Kanununun 2850 sayılı Ka 

nunla değiştirilen ve 3027, 3174, 4173 ve 4416 
sayılı kanunlarla fıkralar eklenen 5 nci madde 
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/29) 
(Millî Savunma Komisyonuna); 

2. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Ka
nun tasarısı (1/30) (Adalet Komisyonuna); 

3. — iskân Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna ye
niden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında Kanun tasarısı (1/31) (içişleri ve 
Tarım Komisyonlarına) ; 

4. — Yedek Subay ve Yedek Askerî Memur
lar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 392:i sayılı 
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun tasarısı (1/32) (Millî 
Savunma Komisyonuna); 

5. — Basın Kanunu tasarısı (1/33) (içişleri 
ve Adalet Komisyonlarına); 

lerden önceki günlerde Kızılay tarafından içiş
leri Bakanlığı emrine Ziraat Bankasına yatırı
lan para hakkındaki sözlü soru önergesi içişle
ri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/53) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, sınıf
ta kalan talebeler, okulların sağlık durumu, öğ
retim elemanları, köy ve şehirlerde okulların 
kâfi olup olmadığı ve maarif sistemimiz hakkın
daki sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/54) 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, geçimle
rini kerestecilikle temin eden vatandaşlar hak
kında Hükümetçe ne düşünüldüğü hakkındaki 
sözlü soru önergesi Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/55) 

Kastamonu Milletvekili Dr. Fahri Keçecioğ-
lu'nun, orta öğretimde uygulanan müfredat 
programı ve öğretmenlerin aylıklarından kesi
len yapı ve yardım paraları ve ortaokulların du
rumu ve öğretmenlerin nakilleri hakkında Hü
kümet görüşünün açıklanmasına dair olan söz
lü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (5/56) 

XEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi

ğitbaşı'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 28 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki ge
çici madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı 
kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifi (2/20) (Tarım ve Ticaret Komisyonla
rına) ; 

7. — Çanakkale Milletvekili Ömer Mart'm, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/21) (Bütçe Komisyonuna); 

8. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda
kul ve beş arkadaşının, iskân Kanununun bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
bu kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâ
vesine dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı hu-
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B : 16 3 . 7 . 
kümler eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/22) | 
(İçişleri ve Tarım Komisyonlarına); 

9. — Zonguldak Milletvekili Fehmi AçıksöV-
ün, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair olan 5585 sayılı Kanunun geçici yedinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tek
lifi (2/23) (Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

önerge 
10. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 

Subaylar Heyetine MaJhsus Terfi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici maddeler eklenmesine dair olan 5611 
sayılı Kanunun yayımı tarihinde üsteğmen rüt
besinde bulunan subayların yükselme süreleri
nin yorumlanması hakkında önergesi (4/57) 
(Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına) 

Raporlar 
11. — Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Fe

ridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğ-
lu'nun seçim tutanakları hakkında Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (3/35) (Gündeme) 

12. — Maraş Milletvekillerinin seçim tutanak 
lan hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (3/27) (Gündeme) 

1950 0 : 1 
J3. — Mardin Milletvekillerinin seçim tuta 

naldan hakkında Tutanakları inceleme Komis
yonu raporu (5/6) (Gündeme) 

14. — Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu /kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet Komisyonları raporları (1/15) (Gün
deme) 

15. •— İclarei Umumiyei Vilâyat Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 111 
nci maddesinin değiştirilmesine ve 104 ncü 
maddesinin bâzı hükümlerinin yürürlükten kal
dırılmasına dair Kanun tasarısı ve içişleri ve 
Adalet Komisyonları raporları ((1/16) (Gün
deme) ; 

16. — Köy Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, 46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyon
ları raporları (3/17) (Gündeme) ; o 

17. — Şehir ve kasabalarda mahalle ve muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 4541 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet Komisyonları raporları (1/18) (Gün
deme). . 

B Î E Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). Füruzan Tekil (İstanbul) 

mmtm 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. - SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Bilecik Milletvekili Talât Oran'm, 
ipekçilik sanayiimizi yaşatmak için Hükümetçe 
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/38) 

19 . VI . 1950 
Yüksek Başkanlığa! 

Sabık Hükümetin verdiği bir kararla dışar

dan her sene külliyetli miktarda suni ipek ithal 
edilmekte ve tabiî ipek ihracı da tahdide uğra
mış bulunmaktadır. 

Bu yüzden hem dövizimiz dışarıya çıkarılmış, 
hem de yaş kozanın fiyatı pamuk fiyatından bile 
aşağı düşürülmüştür. Koza mevsimi hemen başla
mış bulunduğundan müstahsili korumak ve asır-
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fc : 16 3 . 7 . 
lardan beri devamedegelen ipekçilik sanayiimizi | 
yaşatmak için Hükümetin ne kararlar aldığının I 
müstaceliyetle bildirilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Dr. Talât Oran 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HÎLMÎ VZLİBEŞE (İzmir) — Efendim; 
bu mesele Bakanlığımızca tetkik edilmektedir. 
her türlü kolaylığın yapılması için halen yapıl
makta olan tetkikatm neticesini Heyeti Umumi-
yenize arzetmek üzere bu sözlü soru cevabının 
12 Temmuz Çarşamba gününe talikini rica ede
rim. (Muvafık sesleri). 

2. — İzmir Milletvekili Abidin T ekon'ün, 
ihtiyarlık Sigortası hakkındaki Kanunun değiş
tirilmesi için ne düşünüldüğünün açıklanması 
hakkındaki sorusuna Çalışma Bakanı Hasan Po-
latkan'ın sözlü cevabı (6/39) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Abidin Tek
ön buradalar mı? (Burada sesleri). 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5417 numaralı İhtiyarlık Sigortası Kanunu

nun işçilere doğrudan doğruya ve bilvasıta 
ödedikleri % 8 primle mütenasip bir menfaat 
sağlamadığı ve esasen müşkül olan geçim şart
larını, gündeliklerinden yapılan kesintilerle 
bir kat daha ağırlaştırdığı müşahede edilmekte 
ve bu hal umumi bir şikâyet mevzuu olmak
tadır. 

Sosyal sigorta konusunda alınacak tedbir
lerin ehemmiyeti ne kadar aşikâr ise bunların 
işçilerin gündelik hayatını tazyik etmiyecek 
bir mahiyet taşıması lüzumu da aynı derecede 
zaruri olduğundan, ihtiyarlık sigortası mevzu
unda : 

A) İşçiye yüklenen külfetin geçim şartla
rını ağırlaştırmıyacak bir hale ifrağı, 

B) «İşçiye temin edilecek menafim doğrudan 
doğruya kendisinden ve iş verenden tahsil edilen 
primlerle mütenasip bir seviyeye yükseltilmesi, 

C) Sigortanın bundan istifade edemiyecek 
olanlara teşmil olunmaması, 

D Mecburi sigorta usulü yerine, mümkün 
olduğu kadar ihtiyari sigorta usulünün ikamesi, 

E) Sigortaya devam edilmemesi halinde 

1950 Ö : 1 
müterakim primlerin işçilere iadesi hususların
da daha âdilâne hükümler tesis etmek maksa-
diyle, yürürlükte olan İhtiyarlık Sigortaları 
Kanununun tadili noktasında neler düşünüldüğü
nün Çalışma Bakanı tarafından sözlü olarak 
açıklanmasını saygılarımızla rica ederiz. 

İzmir Milletvekili 
Abidin Tekön 

ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — İzmir Milletvekili Sayın arkada
şımız Abidin Tekön'ün ihtiyarlık sigortası hak
kındaki sözlü sorusuna toplu olarak cevap ar-
zediyorum. 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu 2 
Haziran 1949 tarihinde kai/.ıl edilmiş, İh uyar
lık sigortasının tatbikatına At hazırlık hüküm
leri neşir tarihinden, diğer hükümleri ise 1 Ni
san 1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş
tir. 

Kanunun tatbikma başlandığı tarihten itiba
ren geçeu zamanın çok kısa olmasına rağmen 
ihtiyarlık sigortası işçilerimiz arasında hakika
ten pek çok şikâyetlere yol açmıştır. 

Bundan 15 gün evvel yapılan ve beş gün 
devam eden İşçi Sigortaları Kurulu Genel Ku
rul toplantısında ileri sürülen dilek ve şikâ
yetlerin büyük bir kısmının da ihtiyarlık sigor
talarına ait olduğu görülmüştür. Bu şikâyetler, 
bilhassa işçilerimiz tarafından ödenilmekte olan 
!% 4 primin nispetine yaş haddine, ödenen 
tazminatın miktarına, kanunun tatbikından ön
ce geçmiş olan hizmetlere ait kıdem tazminatları
nın nazara alınmamasına taallûk etmektedir. 

İhtiyarlık Sigortası Kanununu yeni baştan ele 
alarak şikâyetlere mevzu olan hususları ehemmi
yetle tetkik ettirmeye başlamış bulunuyoruz. Bu 
tetkikler neticesine kadar katî bir ifadede bu
lunmaya imkân olmamakla beraber, şikâyet ko
nularından haklı ve mümkün görülenleri ıslah 
edeceğiz. Bu arada işçiler tarafından ödenmekte 
olan yüzde dört nispetindeki primin birazını 
Hazineden vermek suretiyle işçilerimiz üzerin
deki külfeti azaltma imkânlarını da aramaktayız. 

Bütün bunlar yapılmakta olan tetkikler bi
ter bitmez huzurunuza getirilecek olan tadil ta
sarısının kanuniyet kespetmesiyle mümkün ola
caktır. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Abidin Tekön. 
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ABİDİN TEKÖN (îzmir) — Muhterem ar- | 

kadaşlar; izahatından dolayı sayın Çalışma Ba
kanına teşekkür ederim. Sayın Bakan ihtiyar
lık Sigortası Kanununun ele alındığını, tetkik 
edilmekte olduğunu ve bu kanunda işçilerimiz 
için külfet olan cihetlerin hafifletileceğini söy
lediler. Adnan Menderes Hükümetinden ve 
onun enerjik Çalışma Bakanı Hasan Polatkan'-
dan ancak böyle bir cevap bekliyebilirdik. 

Çalışma Bakanlığının İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu üzerinde yapacağı tetkiklerde faydalı 
olması bakımından bu münasebetle aşağıdaki 
hususlara temas etmek yerinde olacaktır. 

Arkadaşlar, 5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası 
Kanunu, sabık iktidar tarafından 1948 senesin
de tasarı olarak (bütün işlerinde olduğu gibi) 
ve sırf zevahiri kurtarmak maksadiyle Türkiye 
de bulunan yüze yakın sendikadan yalnız 3 - 5 
tanesine mütalâalarını öğrenmek üzere gönde
rilmişti. Bâzı sendika idarecileri işçi gözüyle 
tetkik ettikleri bu kanun tasarısının memleke
timizin işçilik bünyesi ile kabili telif olmıyan kı
sımları üzerindeki fikir ve mütalâalarını sabık 
Hükümete bildirdikleri halde bu fikirler işçiler 
tarafından geldiği için nazarı itibara alınmadı 
ve Türk işçilerini tanımıyanlar tarafından, ma
sa başında hazırlanan tasarı bugünkü feci şek
liyle Türk işçilerine zorla tatbik edilmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun işçiye 
fayda sağlıyan sosyal bir kanun değil, o gün in
safsız bir patron mevkiinde olan Halk Partisi
nin Türk işıçisine yüklediği ağır bir vergi ka
nunundan başka bir şey değildi. Bugünkü hayat 
şartları içinde günlük nafakasını güçlükle temin 
eden ve çocuklarına yalnız kuru ekmek yediren 
ve gayrisıhhi yerlerde nemüsait şartlar içinde 
çalışan işçilerimizin, kanunda gösterildiği gibi 
60 yaşından sonra istikballerinin korunacağını 
söylemek dahi ıstırap çocukları olan işçilerle 
iztihza eylemek demektir. 

Bilhassa bu kanun kadın işçilerimiz için bir 
faciadır. Çünkü 13 yaşında fabrikalara çalışma
ya ve ekmeğini kazanmaya giden bir kız çocuğu, 
60 yaşma kadar fabrika köşelerinde sürünmeye 
mahkûmdur ve bir aile yuvası kurup evinde 
oturmaktan mahrum edilmektedir. Çünkü 20 se
ne, 30 sene hattâ 40 sene mütemadiyen sigorta 
primi ödemeye mecbur edilen kadın ve erkek 
işçi 60 yaşını doldurmadan işinden ayrıldığı 
takdirde istihkakından 30 - 40 seneden beri ke- I 
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silen paralardan bir kuruş dahi almadan ayrıl
mak mecburiyetindedir. 

Sayın arkadaşlar; 25 senelik işçilik haya
tımda tecrübelerime dayanarak salâhiyetle söy-
liyebilirim ki, memleketimizde 60 yaşma kadar 
çalışan erkek işçiler ancak % 5 t i r ; kadın işçi
lere gelince; bu miktar |% 1 e düşmektedir. Gö
rülüyor ki kanundaki yaş haddi isabetsizdir. Bu 
yaş haddinin 50 seneye indirilmesinin daha doğ
ru ve daha âdilâne olacağına şahsan kaniim. 

Kanundaki prim ödeme bahsine gelince; 
takdir buyurursunuz ki, memleketimizin de dâ
hil olduğu Garp demokrasisi camiasında bulu
nan memleketler içinde maalesef en az ücretle 
çalıştırılan işçiler Türk işçileridir. Buna muka
bil en" ağır vergi mükellefiyeti de yine Türk iş
çilerinin sırtına yükletil mistir. Bu vergiler yet
miyormuş gibi biı* de ihtiyarlık sigortası primi 
diye % 4 gibi ağır bir vergi daha yükletil mis
tir. Arkadaşlar, işçilerimiz prim ödemeden ihti
yarlıklarının sigorta edilmesini iddia etmiyor
lar, yalnız ödemekte oldukları % 4 primin hiç 
olmazsa yarısına Hükümetin iştirak etmesini 
istiyorlar. Ve diyorlar ki, mademki bu sigorta 
Devlet tarafından bize mecburen tatbik edili
yor. O halde primlerimize de iştirak etsin ve 
yahut bu sigorta ihtiyarî olsun ve prim ödeme
ye takati olanlar iştirak etsin. Muhterem arka
daşlarım, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 
ncı maddesiyle, kanun meriyete girmezden evel iş
çinin uzun yıllar çalışmış ve bu çalışmalarının 
karşılığı olan kıdem tazminatı haklarını da ta
nımamaktadır. Müsaadenizle 40 ncı maddeyi ay
nen okuyorum : 

(Madde 40. — İhtiyarlık aylığından faydala
nabilecek durumda iken işinden ayrılan veya 
çıkarılan sigortalılar hakkında İş Kanununun 
13 ncü maddesinin kıdemle mütenasip tazmina
ta mütallik hükümleri uygulanamaz) diyor. Ri
ca ederim arkadaşlar, kanunun sakatlığına dik
kat buyurun, kanun meriyete giriyor ve bir işçi 
üç sene, beş sene, on sene prim ödüyor, ondan 
sonra her hangi bir sebeple işinden* ayrılıyor 
veya müessese tarafından uzaklaştırılıyor, bu 
takdirde ne ödediği primleri ve ne de uzun yıl
lardan beri birikmiş kıdem tazminatlarını 
alabiliyor. Bu kadar açık bir haksızlık ve insaf
sızlık karşısında işçilerimizin sigorta hakkında
ki feryatları yerindedir. 

Arkadaşlar, Hükümetimiz, yıllardan beri ih-
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mal edilen Türk işçilerinin içtimai adalet kai 
delerine uygun olarak sosyal dâvaların halledi
leceğini programında kabul etmiştir. Bugün ar
tık işçilerimize ağır bir yük teşkil eden İhti
yarlık Sigortası Kanununun yeniden tetkik edil
mekte olduğunu ve bu kanunla yükletilen kül
fetlerin hafifletileceğini Sayın Çalışma Baka
nından öğrenmekle büyük bir memnuniyet 
duydum. Bundan dolayı Hükümete ve Sayın 
Çalışma Bakanına teşekkür eder ve kanunun 
tasarısının en kısa zamanda Meclise getirilmesi
ni temenni ederim. 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddesine ge
çiyoruz. 

3. —- Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, 
Belediye Gelirleri Kanununun 19 ncu maddesi
nin (B) fıkrasındaki Liman İşgal Resmi hak
kında İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/41) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Atıf Topal-
oğlu buradalar m i l (Yok sesleri). Soru sahibi 
iki defadır hazır bulunmuyorlar, içtüzüğümüz 
gereğince bu soru düşmüştür. 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Varlık Vergisinin tarhında yapılan yolsuz
luklar hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı Halil 
Ayan'ın sözlü cevabı (6/44) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu buradalar mı ? 
(Burada sesleri) 

Önergeyi okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüce Bakanşlığma 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Maliye 

Bakanlığınca cevaplanmasını rica ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 
Sorularım: 
1. Varlık Vergisi tarhedilirken birçok mu

vazenesiz tarhlar yapıldığı ve bunun birçok sui
istimallerden doğduğu söylenmiş ve söylenmek
tedir. Maliye Bakanlığınca bu yolda bir malû
mat var mıdır? 

2; Varlık Vergisini ödemiyenler kamplara 
gönlerilmişti. Bu gönderilişte borcunun yüzde 
yetmişine kadar verenler kampa gönderildikle
ri halde, hiç ödememiş olanlar gönderilmemişti. 

Bu hususta da birçok suiistimal rivayetleri 
vardır. Maliye Bakanlığı kampa gönderilmede 
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! esas neyi kabul etmiş ve kabul ettiği prensip 

tam tatbik edilmiş midir? 
Etmiyenler var mıdır? Varsa haklarında bir 

muamele cereyan etmiş midir? 
o. Birçok insanlara konan vergiler sonra

dan inlirilmiş' veya yanlış diye usulsüz olarak 
terkin edilmiştir. Bu terkin edilen vergiler kim
lere ait idi? Tutarları ne idi? 

Bu husus Maliye Bakanlığınca bir tetkik 
veya tahkik mevzuu olmuş mudur? 

Olmuş ise netice ne olmuştur? 
Olmamış ise birçok suiistimal dedikoduları

na sebep olan bu hâdise hakkında Maliye Ba
kanlığı ne düşünmektedir. 

MALÎYE BAAKNİ I1ALÎL AYAN (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlar; Sayın Sinan Tekeli
oğlu Varlık Vergisi ve tatbikatı hakkındaki 
sualiyle hakikaten acı bir mevzua dokunmuş bu
lunuyor. . 

I Biliyorsunuz ki; Varlık Vergisi 1942 yılında 
servet ve kazanç sahilerinin servetleri ve fev
kalâde kazançları üzerinden alınmak ve bir de
faya mahsus olmak üzere tesis edilmişti. Mü
kellefiyet, kanun hükümlerine göre mükellefi
yet mevzuuna giren şahısların ödiyecekleri ver
gi miktarının tâyini, teşekkül tarzları kanunda 
gösterilen hususi, komisyonların takdirine bıra
kılmakta ve bu komisyonun kararlarının nihai 
ve kati mahiyette olmaları kabul edilerek bu 
kararlara karşı idari ve adlî kaza mercilerinde 
dâva açmak hakkı tanınmamakta idi. 

îşte arkadaşlar, bir vergi tasavvur ediniz ki 
matrah ve nispet koymamıştır; bir vergi tasav
vur eliniz ki tatbik edenlerin arzu ve takdirle
rine bağlıdır; bir vergi tasavvur ediniz ki mü
kellefin külfeti dedikodu ve rakibin hasedin
den doğan ihbar yollariyle tâyin ve tesbit edil
mektedir. 

Devlet maliyesi mefhumu ile hiçbir alâkası 
olmıyan böyle bir verginin tatbikatında husu
le gelmiş olan haksızlık, nispetsizlik ve tezatla
rın azametini tasavvur etmek kolaydır. Eğer bu
gün bu hicabaver neticeleri huzurunuza getirip 
dökmekten içtinap edersem her halde beni ma
zur görürsünüz. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Maliye 
Bakanının vermiş olduğu izahat beni tatmin etme
di ama bilmem sizleri tetmin etti mi? (Tatmin 
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etti sesleri). (Hafif gürültüler, devam edin ses- I 
leri). Tatmin etti ise bırakalım. 

BAŞKAN — Sözlerinize devam edin efendim. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Tat

min etti diyenler dinlemesin, edilmiyenler din
lesin, Çünkü Türk Milleti dinleyecek. 

Arkadaşlar; bu kanun, fevkalâde zamanlar 
için birçok milletlerin müracaat etmiş oldukla
rı bir sistemdir. Bu vergi kanunu bu Mecliste 
müzakere edilirken birçok yolsuzluklara sebep 
olacağı ileri sürülmüştü. Kimseye bildirilmiye-
cek, derhal, hazır olan defterler ortaya çıkarı
lacak ve vergi re'sen tebligatla tahsil edilecek. 
15 gün zarfında vermezlerse Tahsili Emval Ka- I 
nununa tevfikan bütün emlâk ve emvali müsa
dere edilecek, eğer bir ayı geçirirse kendileri 
nefyedilecek. 

Hükümet de, belki o zaman bu işte bir hüs-
niyeti sahibi idi. Fakat bu hüsnüniyet suiniyete 
inkılâp etti. 

Tarhedilen vergi insanların tahammülü fev
kinde idi, çok yüksekti. Bilhassa birçok yerlerde 
garaza ve intikama istinat etti. 

Arkadaşlar, benim en çok anlamak istediğim 
mesele, Maliye Bakanlığının kanunun ne kadar 
sarih olduğu hakkındaki ifadeleri idi. Burada 
zikrettikleri kanunun yedinci maddesi vergi tarh 
edecek olan komisyonları tadat ediyor. O komis
yonlar her yerde en büyük mülkiye memurunun 
riyaseti tahtında en büyük maliye memuru bele
diye ve ticaret odalarından ikişer kişilik bir 
heyetten ibarettir. Bu heyetlerin vereceği ka-
rarlar, tarhettiği vergiler hiçbir zaman ne idari 
mercie ve ne de adlî mercie müracaat ve itiraz 
edecek şekilde değildi. 

Arkadaşlar; ilk bakımda bu vergileri müm
kün olduğu kadar-kısa bir zamanda tahsile baş
landıktan sonra İstanbul'da oyun başladı. Ben
deniz bizzat birçok şeylere şahit olduğum gibi, 
bütün arkadaşlar da şahit olmuşlardır. Hattâ 
ailesiyle görüşmek istiyen vergi sahiplerine yak
laşmak mümkün değildi. Ancak bâzı kayıtlar ve 
şartlar altında... Bunları burada arzetmeyi zait 
buluyorum. Yalnız tarhedilmiş olan vergileri in
dirmek ve tamamiyle ortadan kaldırmak hakkın
da Maliye Bakanlığında sonradan teşekkül et
miş bir komisyon vardı. Bu komisyonun yapmış 
olduğu suiistimallerden bahsetmek istiyorum. 
Şayanı dikkat olan bu hususta yapılan kanun
dur. Anayasanın 85 nci maddesi ve Muhasebatı I 
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Umumiye Kanununun 39 ncu maddeleri muci
bince «Vergiler kanunla tarhedilir» onları kal
dırmak kanunla olur. Hiçbir zaman bir Maliye 
Bakanı kanuna aykırı olarak, kanun hükümleri 
karşısında, falan veya filânın vergisini tarhet-
mek hakkını haiz değildir. Maliye Bakanı bura
da bunlardan hiç bahsetmediler. Suale cevap 
vermiyen Maliye Bakanı bunları tetkik etmemişse 
başka güne talik ederek, bütün arkadaşlara ve 
millete bildirir, bunu istiyorum. Bendeniz baş
ka bir güne talik ederek ogün bize bunları bil
dirmesini istiyorum, millet de bunları öğrenmek 
istiyor. 

Arkadaşlar, 250 milyon lira kadar tahmin 
edilen bu paradan 50 milyon lirasını Maliye 
Bakanı keyfemayeşa tarh ve terkin etmiştir. 
Bilmiyorum ama, bunda bir oyun var. Çünkü, 
kanunun sarahati kâmilesi karşısında hiçbir 
makam kanuna aykırı olarak tarh ve terkin 
edilemez dediği halde, yalnız bizim Adana'dan 
55 kişinin vergisini terkin, yahut da tadil etmiş
tir. İzmir'de de dört büyük şirket ve ticaretha
nenin 6 milyon liralık vergisini terkin etmişler
dir. Üst tarafı da İstanbul'a falan kalıyor. Bun
ları öğrenmek istiyorum; kim terkin etmiştir, 
tenkis etmiştir? Hangi salâhiyete istinaden ya
pılmıştır, bunlar hakkında takibat yapılmamış
sa, şimdiden sonra takibat yapılacak mıdır? Ar
kadaşlar, bu geriye gitmek devri sabık yarat
mak değildir. Milletin hukukunu ortadan kal
dıran insanlara karşı Hükümetin atacağı adım
lar kuvvetli olmalıdır. 

Arkadaşlar, 'hiç şüphe yok ki, memleket 
bunları bekliyor. 50 milyon liralık para Devlet 
hakkı ortadan kaldırılmıştır. Onun için Maliye 
Bakanı bize bunların isimlerini (bildirsinler ve 
biz de onların isimlerini burada birer birer ta
dat edelim. 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanının d u-. 
MALİYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 

—Efendim, Varlık Vergisi bir müddet tatbik 
edildikten sonra neşredilen bir kanunla, Varlık 
Vergisinde bâzı tadilât vücuda getirilmiş ve 
tahsil edilemiyen bakiye verginin terkinini ih
tiva eden kanun hakkında muhtemelen arkada
şımız Sinan Te'kelioğlu bahis buyurmuş olsa ge
rektir. Buyurdukları liste tetkik edilmiş değil
dir. Bendeniz şimdi bunlar hakkında katî ma
lûmat arzedemiyeceğim. Eğer cevabım kendile
rini tatmin etmemiş ise başka bir celseye tali-
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ikini rica edeeeğim. Mevzuubahite vergi kanunun 
bütün dosyalan arşivededir. Bugün mevcut dos
yalar arasında değildir. Şimdilik kendilerinle 
arzedeceğim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Efendim, malûmat şimdilik bu 

kadar olduğuna göre isim tasrih ederek Sinan 
. Tekelioğlu arkadaşımız başka bir sual takriri 
verirlerse tabiî o zaman ayrıca cevap1 verirler. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Son söz 
Milletvekilinindir. 

Bendeniz sualimde bertafsil arzettim. Tarh-
edilen vergi miktarını ve kimlere ne miktar 
vergi tarhedilmiş olduğunu sordum. Maliye Ba
kanı 50 milyon raddesindeki miktarın arşivde 
olduğunu söylediler. Maliye Bakanlığında 
mevcut bu Komisyonun âzalarının kimler oldu
ğunu daha evvel biliyordum. Benim istediğim 
sual takririmde yazılıdır. Bu sual takririmi 
tetkik buyursunlar, en son maddesine katî ce
vap versinler. Ben kimlere ne miktar vergi tar-
hedildiğini soruyorum. Emrettikleri nokta o Ka
nundan evveldir. 

5. — Bursa Milletvekili Mithat San'ın, Sa
karya nehri üzerindeki Sarıyar mevkiinde ku
rulacak hidro - elektrik santrali hakkında Ba
yındırlık, İşletmeler ve Maliye Bakanlıkların
dan olan sorusuna İşletmeler Bakam Muhlis 
Ete'nin sözlü uevdbı (6/43) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Yurt kalkınmasının belkemiğini teşkil eden 

büyük elektrifikasyon dâvası işinde; 120 milyon 
Türk liralık inşaat bedelinin 27 milyon doları 
Marşal plânından temini mümkün olan Sakarya 
nehri üzerindeki Sarıyar hidro - elektrik san
trali hakkında; teknik, ekonomik ve malî ma
lûmat ve izahatı ihtiva eden bir muhtıra ekli
dir. Bu mevzua dair : 

1. — 1951 yılından başlıyarak beş sene zar
fında sarfı icabeden 35 milyon Türk liralık iç 
finansmanın ne suretle temin edileceğinin , 

2. — Sarf ve tahsisi zamanla mukayyet olan 
ve 55 milyon liralık iç finansmanın temini şar
tına bağlı bulunan 27 milyon dolarlık Marşal 
Yardımının fiilen tahakkuku ve kaybedilme
mesi için ne gibi tedbirler alındığının, 

İlgili Igletmeler, Bayındırlık ve Maliye Ba
kanları tarafından açıklanmasını; 

3 . — Bu muazzam Yurt dâvasının bir an 
önce halli ile işe başlanması zaruri olduğundan 
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I keyfiyetin acele olarak müzakeresi ve kesin 

bir sonuca bağlanması hususunun teminini say
gı ile rica olunur. 

Bursa Milletvekili 
Mithat San 

BAŞKAN — Söz İşletmeler Bakanınındır. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 

(Ankara) — Kuzey - Batı Anadolu bölgesi elek-
I triklendirme plânının belkemiğini teşkil eden 
I Sarıyer hidroelektrik santrali ile enerji nakil 

tesislerinin iç finansmanının ne şekilde temin 
edileceği ve plânın tahakkuku için Marshall 
yardımından temin edilecek meblâğların vak
tinde kullanılması için ne gibi tedbirler alına
cağını soran Bursa Milletvekili Sayın Mithat 
San ile Antalya Milletvekili Sayın Nazifi Şerif 
Nabel ve arkadaşlarmm sorularını cevaplandır
madan evvel mevzuun şimdiye kadar geçirdiği 
safhalar hakkında kısa bir izahatta bulunmak 
yerinde olaeaktır. 

Yapılan uzun araştırma ve tetkikler netice
sinde Kuzey - Batı Anadolu bölgesi enerji ihti
yacının Sakarya Nehri üzerinde Sarıyar Boğazı 
demlen yerde inşa edilecek bir hidroelektrik 
santrali ile karşılanabileceği ve ayrıca Çatalağ-
zı elektrik santralinden de istifade edileceği ne
ticesine varılmıştı. 

Bu suretle Sarıyar'da bir hidroelektrik san
trali İnşa ve tesisi ile bu santralin bir yandan 
İzmit ve İstanbul'a, diğer yandan Ankara ve 

| Kırıkkale'ye .enerji temin etmesi ve ayrıca Çatal-
ağzı santralinin bir enerji nakil hattı vasıtasiyle 
Karabük'e ve aynı zamanda diğer bir enerji nakil 

i hattı vasıtasiyle de İzmit'ten geçerek İstanbul'a 
enerji vermesi için lüzumlu tesislerin kurulma
sı şeklinde bir enerji programı meydana getiril
mişti. 

Marshall Yardım plânından temin edilecek 
meblâğlar ile inşası kararlaştırılan bu tesisler 
için ilk bir ihzari aplikasyon mektubu 28 Mart 
1949 tarihinde E. C. A. Ankara Misyonu Baş
kanlığına Devlet Bakanlığı tarafından tevdi 
edilmiş ve ayrıca Bakanlar Kurulunun 18 . V . 
1949 tarihli kararı ile bu enerji programının 
tatbiki hususu onaylanmıştı. 

E. C. A. İdaresi bu plâna dâhil Çatalağzı -
İstanbul enerji nakil hattının hir an evvel tesi
si ile İstanbul'un âcil enerji ihtiyacının bir kıs
mının en kısa bir zamanda 'giderilmesini muva-
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fık bulmuş ve buna ait 6 820 000 dolarlık bir 
tahsisi kabul etmiş ve Etibankça bu hattın ku
rulmasına tevessül edilmiştir. 

E. O. A. yardımından 1949 - 1950 devresin
de memleketimizle tahsis edilen meblâğdan bir 
kısmının Sarıyer baraj ve santralinin inşasında 
sarfedilmesi hususu Hükümetimizce kararlaştı
rılması üzerine E. C. A. Ankara Misyonu Baş
kanlığı, Devlet Hakanlığına müracaatla Sarıyar 
baraj ve santrali ve bununla ilgili enerji nakil 
hatları 'hususunda yeni bir aplikasyon mektubu 
ihzarını rica etmiş ve bu mektup 29 . XII . 1949 
tarihinde Devlet Bakanlığı tarafından mezkûr 
misyona verilmiştir. Bundan sonra projenin 
tat'bikı ile vazifeli olan Etibank tarafından bu 
mevzuda E. C. A. Ankara Misyonu Başkanlı
ğına yapılan ımütaaddit müracaatlar üzerine Sa
rıyar baraj ve santralinin bir an evvel tesisine 
başlamak için lüzumlu müşavir mühendis fir-
masiyle inşaatçı firmalar temininde hiçbir an
gajmanı ifade etmemek şartiyle Eti Bankça ge
rekli araştırma ve teşebbüslere geçilebilmesi hu
susunda bir mutabakata varılmıştır. 

Bu vaziyet üzerine Eti Bank gerekli teşeb
büslere geçerek bir müşavir mühendis firması 
angaje etmiş ve ayrıca muhtelif Amerikan, Al
man, isviçre ve Türk inşaat firmalarına müra
caat ederek bu işle alâkadar olmaları için lü
zumlu şartnameleri göndermiştir. 

Bu çalışmalar devam ederken E. C. A. ile ya
pılan temaslar esnasında mezkûr idarenin yu
karda da arzolunduğu gibi Sarıyar projesini bi
rinci derecede ehemmiyeti haiz bir proje telâk
ki etmekle beraber bunun tahakkuku için lü
zumlu takriben 55,8 milyon TL. lık iç finans
manın Hükümetimizce vakit ve zamanında yani 
her sene yapılacak Türk Liraları sarfiyatını temin 
edecek şekilde karşılanıp karşı!anmıyacağı hu
susunda bir tereddüt hâsıl olduğu ve bu husu
sun kendilerine katî şekilde beyan edilmesi ica-
bettiği kanaatine varılmıştır. Bu vaziyet üze
rine son defa E. C. A. proje aplikasyon mektup
larında yapılması kararlaştırılan bâzı değişik
likleri de yapmak üzere 6 Nisan 1950 tarihinde 
daha mufassal bir aplikasyon mektubu tanzim 
edilerek E. (\ A. idaresine verilmiş ve ayrıca 
enerji programı ile ilgili iç finansmanın Hükü
metimizce karşılanacağı hususu da bir mektupla 
bildirilmişti, iç finansman meselesi halledilmiş
ti ve Marshall Plânı idaresine tarafımızdan 
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[ meselenin bir hafta içinde tatbik cdilemiye-

ceği bildirilmişti. Bu meselenin süratle halledil-
I ınesi için tarafımızdan harekete geçilmiş ve bi

ze verilen bir hafta müddet içinde iç finansma
nın temini için vaitte bulunulmuştur. 

Şimdi ayni zamanda arkadaşımızın sualleri
ne, yani iç finansmanı bir haftalık bir müddet 
içinde ne suretle tahakkuk ettirdiğimiz noktası
na geçiyorum : ' 

Bu kere Bakanlığımızda yeni Hükümetiniz 
vaziyeti bu şekilde bulmuş ve iç finansman me
selesi üzerinde sıkı ve esaslı çalışmalar netice
sinde işi hallederek E. O. A. Türkiye Özel Mis
yonu Başkanı Mr. Russel Dorr'a gönderilen 
2o . VI . 1950 tarihli bir yazı ile bu iç finans
manın hangi kaynaklardan temin edileceğine 
dair etraflı bilgi vermiştir. 

Buraya kadar olan açıklamalardan sonra sa
yın Bursa Milletvekili Mithat San ile Antalya 
Milletvekili sayın Nazif i Şerif Nabel ve arka
daşlarının sorularına cevabımız aşağıda arzo-
lunmuştur: 

1. Sarıyar hidro - elektrik santrali ve bu 
santral ile ilgili enerji nakil tesislerinin inşası 
için lüzumlu 55,8 milyon Türk liralık iç finans
man, bu defa alâkalı müessese ve teşekküller 
ile yapılan müzakereler neticesinde şu şekilde 
karşılanacaktır: 

A) Sarıyar hidro-elektrik santraline ait ba
raj aynı zamanda Sakarya nehri üzerindeki su 
taşkınlarına da mâni olacak bir tesis olması ve 
Bayındırlık Bakanlığı vazifeleri arasında bulu
nan hizmetleri de ifa etmesi bakımından buna 
tekabül eden takriben 12 milyon Türk liralık 
bir yardımın 1951 - 1954 senelerinde umumi 
bütçeden Bayındırlık Bakanlığına verilecek öde
neklerle karşılanması uygun bulunmuştur. 

B) Bu santralden faydalanacak olan istan
bul ve Ankara Belediyelerinin; 1950 - 1960 dev
resinde elektrik işletmelerinden temin edeceği 
gelir fazlasını, bundan böyle kendi tesislerini 
genişletmek külfetinden büyük ölçüde kurtula
cakları için bu işe tahsis etmeleri yerinde görül
müş ve bu müesseselerle yapılan anlaşmalar ne
ticesinde 1950 - 1960 devresinde istanbul Beledi
yesi Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri ida
resinin ceman 32 milyon; Ankara Belediyesi 
Elektrik, Havagazı ve Otobüs işletmesinin ce-

1 man 6,5 milyon Türk lirasını emniyetle tasar-
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ruf ederek Sarıyar projesinin iç finansmanına 
tahsis edilebilecekleri anlaşılmıştır. 

. V) Projeyi tatbik ettirmekte olan Eti Bank 
ise bu prejenin bir cüzü olan Çatalağzı - İstan
bul hattının iç finansmanı için 6 404 400 Türk 
Lirasını evvelce tahsis etmiş olduğu gibi ilâ
veten hidroelektrik santrali inşaatı için kendi
sine 1946 yılında verilmiş olan 2 milyon Türk 
Liralık tahsisattan bakiye kalan 1,5 milyon 
Türk Ijirasmı Sarıyar Projesine tahsis edeceği 
gibi, bu suretle muhtelif kaynaklardan temin 
edilmiş bulunan 52 milyon Türk Lirasını 55,8 
milyona iblâğ için lüzumlu 3,8 milyonun da İl
ler Bankasınca temini kararlaşmıştır. 

D) Muhtelif alâkalı müessese ve teşekkül
lerden temin edilecek bu meblâğlar inşaatın son
larına doğru toplanmaya başlıyacağmdan 1950-
1954 yıllarına rastlıyan inşaat devresinde ya
pılacak tediyeleri karşılamak üzere Emekli San
dığından 1955 - 1960 seneleri, içinde itfa edil
mek üzere 35 milyonluk kısa vadeli bir istikraz 
yapılacak, mütebaki 3,3 milyon Türk Lirası da 
Eti Bankın kendi menabii ile temin edilerek Sa
rıyar Projesinin iç finansmanına tahsis edilecek
tir. 

2. Sarıyar Hidroelektrik Santrali ile enerji 
nakil tesislerinin tahakkuku için Marshall Yar
dımından temini icabeden 27 milyon dolardan 
1,5 milyon dolarlık direkt yardımın 1949 - 1950 
devresinden temini için Hükümetimizce E. C. A. 
İdaresine müracaat edilmiş bulunulmaktadır. 

E. C. A. İdaresi Türkiye Özel Misyonu Baş
kanı Mr. Russel Dorr ile yapılan temaslardan 
öğrenildiğine göre 1949 - 1950 devresinden sar
fı icabeden işbu 1,5 milyon dolarlık tahsisin 
Sarıyar Projesini E. C. A. ca tasdikini mütaa-
kıp 1950 - 1951 tahsisine ilâveten verileceği an
laşılmış bulunmaktadır. 

Projenin henüz tasdik edilmemiş bulunması 
dolayısiyle 1949 - 1950 devresinde sarfı icabeden 
iş bu 1,5 milyon dolarlık tahsisatın yanma teh
likesi bu suretle bertaraf edilmiş olmaktadır. 
(Bravo sesleri) 

Diğer taraftan geriye kalan 2,5 milyon 
Dolarlık tahsisat da E. C. A. yardımının devanı 
edeceği 1950 - 195] , 1.951 - 1952 devrelerinde 
talebedilecek ve pek yakında başlıyacağını tah
min ettiğimiz inşaatın seyri içinde vakit ve za
manında sarf edilebilecektir. 

1950 0 : 1 
Hulâsa : Buraya kadar yapılan açıklamala

rın bir hulâsası olarak : 
.1. Projenin E. O. A. ca tasvibi için finans

man müşkülünün halledilerek E. C. A. İdare
sinin bu hususta tatmin edilmiş bulunduğu, 

2. 1949 - 1950 devresinde sarfı icabeden 
1,5 milyon dolarlık direkt yardımın 1950 - 1951 
devresi tahsisine ilâveten E. V. A. ca verile
ceği, 

3. Mütebaki 25,5 milyon dolarlık yardımın 
vaktinde kullanılacağı, 

4. Müşavir Mühendis firmasının angaje 
edilmiş bulunduğu ve projenin E. C. A. tasvibi
ne kadar geçecek müddet zarfında vakit kaybı
na meydan verilmemek üzere bu müşavirin 
derhal işe başlamasının temin edildiği, 

5. İnşaatçı firmalarla gerekli temaslara 
geçildiği ve bu mevzudaki çalışmaların ilerle
mekte olduğu, 

6. Baraj ve santralin kurulacağı mahalli 
Ankara - İstanbul şosesine bağlıyacak yolun 
inşaatının pek yakında ihale edileceği, 
ifade edilebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu soruyu soran ar
kadaşa ayrıca teşekkür ederim. Şunu ifade ede
bilirim ki ; bu eser Türk - Amerikan İş birliği
nin en müspet bir eseridir. Bu eser Milletvekili 
arkadaşlarımın tahrik ve teşvikiyle meydana 
gelmiş bir eserdir. Bu kısa bir zamanda meyda
na gelmiş olan eser aynı zamanda Hükümetimi
zin. ilk müspet eseri olarak karşımıza çıkacak
tı i'. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı, bu hususta 
bir beyanatınız olacak mı? 

BAYINDIRLIK BAKANI FAHRİ BELEN 
(Bolu) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, buna ilâve ede
cek bir beyanatınız olacak mı? 

MALİYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 
— İşletmeler Bakanı arkadaşımızın izahatına 
ilâve edecek bir sözüm yoktur. 

BAŞKAN — Şu halde arkadaşlar; İşletme
ler Bakanının izahatı diğer Bakanlarca da kâ
fi görülmüş bulunuyor. 

MİTHAT SAN (Bursa) — Muhterem arka
daşlar; Adnan Menderes Hükümetinin İşletme
ler Bakanının verdiği izahattan dolayı teşekkür 
ederim. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, memleketin ana kal-
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kınınasında en ileri dâvalardan birisi olan elek-
tirifikasyon işinin süratle halledilmesi lâzım-
gelir. Bu yönden bilhassa, işletmeler Bakanlığı-
ııırı diğer Bakanlıklarla koordinasyon yaparak 
bu. işin süratle halledilmesine imkân verdiğin
den dolayı hepimiz kendilerine teşekküre borçlu
yuz. 

Arkadaşlar, bu Sakarya üzerindeki, Sarıyar 
barajı, Sarıyar mevkiinde kurulmuş bir baraj
dır. 120 milyon, belki de 125 milyonluk finans
manı. vardır. Bunun 120 milyon doları Marşal 
Yardım Plânından verilecektir, 55 milyon lira
sının da şu veya bu şekilde temin edilmesi lâzım-
gelirken' maalesef şimdiye kadar bunun temin 
edilmemiş olması yüzünden, bu ay sonunda ti
rajı. bitecek olan bu muazzam iş az kalsın, bizi 
şaşırtacaktı. 

Hepiniz takdir edersiniz ki bir memleketin 
âli menfaatine taallûk eden işlerde Hükümetin 
hassasiyet derecesi, muvaffakiyetinin bir miya
rıdır. Maalesef burada her hangi bir hisse ka-
pılmıyarak, sabık iktidara tam not veremiyece-
ğiz. 

Eğer müsaade ederseniz bu barajın ehemmi
yeti hakkında birkaç söz söylemek isterim. 

Bu baraj, 160 bin kilovatlık dört türbo - je
neratör kuvvetinden mürekkep bir kuvvei mu
harrikedir. 160 bin kilovat, 300 bin beygirle is
tihsal edilebilir. Eğer bunu termik ve mazotla 
yapmış olsaydık hiç olmazsa şu memleketin 10 
milyon Türk lirasına mal olurdu. Yalnız termik 
ve mazotla yapılacak bu santral kül olarak mem
lekete 300 bin ton kömür iktisat ettirmiş ola
caktır. Bugün beynelmilel piyasası 12 dolar ol
duğuna göre 3 600 000 lira döviz tutmaktadır. 
Belki bunun mukabili olan Türk lirasını şu ve
ya bu şekilde temin etmek kolaydır. Fakat do
lara, kolayca dolara tahvili mümkün olan malî 
servete gelince mesele tamamen değişir arka
daşlar. Bu tesis evvelâ 80 bin, sonra 120 bin ve 
sonra 160 bin kilovata çıkarılacaktır. Kuzey -
Batı - Anadolu'nun nüfusu en mütekâsif heyeti 
mecmuasını kucaklıyacaktır. Çatalağız'nda kuru
lan santimle irtibat tesisinden sonra, şu harita
da arzettiğim, tam mânasiyle ring halinde Ku
zey - Batı - Anadolu'yu kavrayacak ve oradaki sa
nayiin tehlikeye giren mevcudiyetini kurtaracak
tır. Gelecek yıllarda - biraz evvel Sayın Bakanın 
söyledikleri gibi - izmit, istanbul, Ankara, Kı
rıkkale Karabük ve Zonguldak gibi memleket 
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} sanayiinin ve bilhlassa ağır sanayiimizin en mü

tekâsif bulunduğu bu mıntakalar bu baraj sa
yesinde büyük inkişafa mazhar olacağı1 gibi, Sa
rıyar'da yapılacak bu baraj yalnız döviz temi
niyle kalmıyacak, aynı zamanda o mmtakanın 
ziraatini mahveden ve halkı zarardide eden fe-
yazanları da önliyecektir. Çünkü baraj ayni za
manda feyezanı kontrol etmektedir. 

Arkadaşlar Sayın Hükümetimizden bu mem
leketin en büyük temel taşlarından biri olan 
bu enerji dâvasını halletmesini temenni ederken 
yakın zankanda Seyhan ve Gediz Barajlarına av
det etmek üzere huzurunuza geleceğimi arzeder, 
sizleri saygılarımla selâmlarım. 

(i. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Maçka'da Taşlık adı ile mâruf Sahadaki 
vakfa ait arsalar ile bu arsalardan geçen as
falt yol için ne kadar para surf edildiğine dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/45) 

I 26 . VI . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını. dilerim. Sonsuz saygılarımla. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. istanbul'da Maçka'daki Taşlık adı ile mâ
ruf sahadaki arsaların evkafa ait olduğu söy
lenmektedir. Bunlar ne suretle ve ne şekilde 
şimdiki sahiplerine intikal etmiştir? 

Eğer satış suretiyle vâki olmuş ise terci-
han bu arsaların en evvel satılmasmdaki sebep
ler nelerdir? 

Satış kıymetleri ve kimlere satıldığını 
umumi efkâr öğrenmek istemektedir. 

2. Bu arsaların binaya kalbedildiği yer
den geçen büyük br vrajla bu mevkiin kıyme
tini artırmaya sebep ve vesile olan bu asfalt 
yol için belediye ne kadar para sarfetmiştir. 

Ve bu yolun bu şekilde büyük imlâ ile ya
pılmasının sebep ve saiki nedir? 

İÇIŞLERI BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Efendim; bu Taşlık saha-
sı hakkında Başbakanlık ve içişleri Bakanlığı 
henüz hazır değildir. Bundan dolayı bu sualin 

I cevabının 14 Temmuz Cuma gününe talikini 
I arzediyorum. 

— 340 — 
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SİNAN TEKELlOÖLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; Sayın Bakanın bildirdiği güne ka
dar cevabı bekliyeceğiz. 

Yalnız bendeniz, şayanı teessür olan, bu so
rularımdan dolayı bir vatandaştan aldığım teh
dit mektubunu B. M. Meclisi huzurunda .okuma
yı kendim için bir borç bilirim. 

BAŞKAN — Sualden sonra söylersiniz. 
SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Müsa

ade ederseniz zatı âlinize takdim edeceğim. 
Arkadaşlar, bir milletvekili Yalnız kendi dai-

rei intihabiyesinin değil, bütün Türk Milletinin 
vekili olmak itibariyle, bendenize karşı savrul
muş olan şu tehdit mektubu Büyük Millet Mecli
sine ait olduğu için, ben bu mektubu Makamı 
Riyasete takdim edeceğim. Makamı Riyaset na 
sil isterse öyle yapsın. (Okuyun sesleri). 

Şayanı tetkik olan mesele yazılan kâğıdın ay
nen Büyük Millet Meclisinin kâğıtları kadar ol
duğu ve resmî bir kâğıt olduğudur. Yalnız kli
şesi yoktur. Zarf da Büyük Millet Meclisi zarf-
larındandır. Enteresandır, müsaade ederseniz 
okuyayım. 

«Ankara : 29 . V I . 1950; 
Behey çatlak kafalı herif, (Gülüşmeler) 

Eceli gelen cami duvarına işermiş... Senin de ece
lin yakın... Mazideki şerefinle mütenasip bir ölü
me hazır ol. Cephe komutanlarına yapılan mera-

195Ö 0 : 1 
sim sana da yapılacak. Hiç düşünme ve hesap 
sorma takrirlerine devam et. Karabekir Paşa 
seni çağırıyor ve senden haber bekliyor. 

iyi haberci» 
xVrkadaşlar; biz Büyük Millet Meclisine bil

hassa bu son seçilen Meclis üyeleri; kellelerini 
koltuklarına almış kimseleriz. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Milletin haklarını gasbetmiş olanlardan mil
let haklarını almak için buraya gelmiş kimsele
riz. Bu gibi tehdidi savuran insanlardan gelecek 
ölümü, her şeyi biz kemali iştiyakla bekliyoruz. 
(Bravo sesleri ve alkışlar). Biz işte vazifemizin 
başındayız. 

Arkadaşlar; hiçbir korkum yoktur, üzerimde 
ufacık bir çakım dahi bulunmamaktadır. Bu şe
refli vazifenin başında âkibetimi bekliyorun... 
kimsedeu zerre kadar beklediğim de yoktur. Bu 
tehdidi savuran benim top arabasına bindiğim 
gün belediyenin müzahrefat arabasına binerek 
mezara gidecektir. (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; gündemde başka ko
nuşulacak madde kalmamıştır. Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son veri
yorum . 

Kapanma saati : 15,55 

» • - « 
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