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1. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 
431 sayılı Kararın (1) numaralı bendindeki 
(ve emsali idarelerin) şümulüne İmralı 
Ceza evinin de dâhil bulunup bulunmadı
ğının yorumlanmasına dair önergesi ve 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine, 
Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 

Gazianteb Milletvekili Salâhattin Ünlü ile, 
Yozgad Milletvekili Hâşim Tatliöğlu'nun 

ödeneklerine dair olan Başkanlık tezkereleri, 
okunarak onandı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil edilen 
miktar ile İstanbul eski Defterdarının bâzı mü
kellefler hakkında yaptığı muameleye dair olan 
sözlü soru önergesinin görüşülmesi, Maliye Ba
kanının teklifi üzerine, 17 Ocak 1951 Birleşimi
ne ibırakıldı. ' 

Tekirdağ Milletvekili ŞeVket Mocan'm, ko
münizmle mücadele için hazırlandığı bildirilen 
Kanun tasarısının ne zaman Meclise sunulaca
ğına, îstanlbul Üniversitesinin açılış töreninde 
vükulbulan hâdiseler dolayısiyle arama yapılan 
yerlerde elde edilen dokümanlara ve suçlulara 
verilen cezalara dair olan sorusunu, Adalet Ba
kanı cevapladı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Güney -
Doğu ovasının sulama projesi ile İskenderun -
Iran yolu ve Gurs Hidroelektrik Santrali inşa

atı hakkındaki sözlü sorusunun görüşülmesi, 
Başbakan yardımcısının teklifi üzerine gelecek 
haftaya bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, aşı
rı sağ ve sol fikir cereyanları karşısında Hükü
metin takip etmek kararında olduğu hareket 
hattı hakkındaki sorusu, kendisi oturumda ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıl
dı. 

Belediye Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nci 
maddelerindeki (Talhsilât) tâlbirinin yorumu 
İhalkkmdaki Maliye Komisyonu raporu üzerinde 
görüşüldü. Yorum talelbinin Maliye, Bütçe ve 
İçişleri Komisyonlarından beşer üye alınarak 
kurulacak Geçici Komisyonda tekrar görüşül
mesi kabul edildi. ' 

22 . XII . 1950 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bursa Milletvekili Îstanlbul Milletvekili 

H. Köy men F. Tekil 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. Ünal 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler j 
İ. — Diyarbakır Milletyekili Ferit Alpis- i 

i 

kender'in, Devlet Memurları Aylıklarının Tev- I 
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
10 neu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Kanun teklifi (2/91) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek Kanun teklifi (2/92) (Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkere 
3. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici 

İşletme İdaresi ile Türk Tütün Limited Ortak-

• BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, Birleşimi 

1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'-
ın, Erzincan'da vukuagelcn deprem dolay isiyle 
yapılan yardımlarla Avusturya'dan alınan kur
ma evlerin bugünkü fiyatları hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/80) 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Erzincan zelzelesinin üzerinden yıllar geçti

ği halde bu güzel yurt parçasının hakları veril
memiş, dilek ve istekleri yerine getirilemediği 
gibi bütün memlekette yurt için ve yurt dışın
dan yapılan yardımların da yerine sarfedilme-
diğine dair de birçok dedikodular kulaktan ku
lağa dolaşmaktadır. Sorularıma Hükümetin söz
lü olarak cevap vermesini saygı ile rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Dr. Zeki Erataman 

1. Erzincan ve havalisi zelzele felâketini 
mütaakıp yurt içi ve yurt dışından yapılan nak
dî yardım, Ibina malzemesi ve diğer yardımların 

J lığının 1944 yılı bilançosu3ile denetçiler raporu-
j nun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
I (3/122) (Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Fe

ridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğ-
lu'nun, seçim tutanakları hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (3/35) (Gündeme) ;• 

5. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, 
Göçmen Piyangosu tertibi hakkında Kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 

"(2/36) (Gündeme). 

açıyorum. 

miktarı nedir? 
2. Yapılan nakdî yardım veya malzemeden 

bugüne kadar Erzincan için ne miktarı sarf edil
miştir. Sarf yeri değiştirilen miktar var mıdır? 
Varsa nerelere, ve ne miktar sarf edilmiştir ? 

3. Buıgüne kadar yurt içi ve dışından ya
pılan yardımlar (haricinde Hükümetin Erzin
can'ın imarı için yaptığı fedakârlık miktarı ne
dir? 

4. Erzincan için tütün karşılığı Avustur
ya 'dan alman '670 kurma "evin bugünkü fiyatları 
nonmal midir ?Hükümet bu evleri ihtiyaç sahip
lerine meccanen terketmeyi, yapılan yardımlara 
mahsup etmeyi veya fiyatları üzerinden esaslı 
bir tenzilât yapmayı düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Söz Başbakan Yardımcısımn-
dır. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA-
OĞLU (Manisa) —- Muhterem arkadaşlar, ge-

B Î R İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen. 

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

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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çen sefer de, bu sual için, ilgili Bakanlığa ya
kında asil arkadaşımızın geleceğini söyliyerek 
tehirini yüksek iradenizden istirham etmiştim. 
Tâyin yapılmak üzeredir. Yani'mesul arkadaşı
mız vazifesine başladıktan sonra, memleketin 
üzerinde senelerden Iberi hassasiyetle durduğu 
(bu mesele karşısında size mufassal tafsilât ver
mesini temin için (bir hafta daha müsaadenizi 
rica edeceğim.(Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — (Sorunun görüşülmesi bir hafta 
sonraya ibıraîkılmıştır. Gündemin ikinci madde
sine geçiyoruz. 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, aşırı sağ ve sol fikir cereyanları karşısında 
Hükümetin takip etmek kararında olduğu hare
ket hattı hakkında Başbakanlıktan olan sorusu
na Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sdmet 
Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/135) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde Ibâzı gazete ve mecmualarda 

Türkiye'de yerleşmiş olan rejime tamaımiyle 
aleyhtar, aşırı sağa ve sola, açık (bir tâlbirle te
okratik veya faşist Ibir devlet nizamına ve işçi 
diktatörlüğüne mütemayil ve dolayısiyle millî 
birliği rahnedar eden yazılar intişar ettiği gö
rülmektedir. Bu yazılar karşısında kaza cihaz
larının derhal harekete geçmemekte olduğu bil
hassa nazarı dikkati çekiyor ve aşırı sol fikir 
cereyanlarını önliyecek ikanunun bugüne kadar 
'gecikmiş olması da efkârı umumiyede hâsıl olan 
mânevi rahatsızlığı artırıyor. 

Bu duruma göre Sayın Başbakanın bir kere 
daha ve açıkça aşırı sağ ve siol fikir cereyanları 
karşısında Hükümetin takip etmek kararında ol
duğu hareket hattını Sözlü olarak açıklamasını 
rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET ÂĞAOĞLU (Manisa) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; Bahadır Dülger 
arkadaşımız çok mühim ve çok canlı bir mevzua 
temas etmiş bulunuyorlar. Bunun içindir ki, söz
lerime başlamadan evvel bu mühim mevzuda 
Hükümetin noktai nazarını bildirmeye imkân 
verdikleri için kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde Fikir 

.1950 Ö : 1 
hürriyeti prensibi en geniş tatbik sahâsıni 
bulmuştur. Hükümetinizin bu en geniş tatbik 
sahası karşısında önde gelen endişesi, bugün te
min edilmiş olan fikir ve vicdan hürriyetinin 
şurada veya burada, şu veya bu noktada her 
hangi bîr sebeple sarsılmasını önlemek için lâ-
zımgtlen tedbirleri almaktadır. Bunun içindir 
ki, Hükümet Bahadır Dülger arkadaşımızın 
temas etmiş olduğu çeşitli neşriyatı ve bunun 
yanında açık ve gizli faaliyetleri de en büyük 
bir dikkat ve hassasiyetle takip etmektedir. 

Hükümetiniz bu takibi kendisinin belli başlı 
vazifelerinden birisi addetmektedir. Hürriyeti, 
fikir ve vicdan hürriyetini müdafaa ederken 
dünyada ve her memlekette, her zaman gözük
müş olan bir tecelliyi göz önünden uzak tut
mak gafletine düşmiyeeeğiz. Hürriyet siperi
nin içine girmek suretiyle vicdan ve fikir 
hürriyeti düşmanları cemiyetleri inkılâpları 
tarihte olduğu gibi bugün de, bu çeşit faali
yetleri ile tehdit edegelmişlerdir. Bunun içindir 
ki, Hükümetiniz hürriyeti müdafaa ederken 
hürriyete düşman olan bu fikir cereyanlarının 
hürriyet siperi arkasına gizlenmek için ala
cakları bütün tedbirlere, baş vuracakları bü
tün çareleri vaktinde yok etmek maksadiyle 
lüzumlu her tedbire baş vuracaktır. (Bravo 
sesleri) Bugün mevcut mevzuata göre bütün 
bu faaliyetleri takip ederek adalete teslim edi
yoruz. Mevzuatımızın kâfi gelmediği nokta
larda da Kanun teklifleri hazırlıyoruz. Derhal 
itiraf edeyim ki, birçok noktada mevzuatımız 
kâfi gelmemektedir. Bunun içindir ki, Hükü
met Yüksek Meclise bir kanun projesi sevket-
miş bulunmaktadır. Bu proje yüksek tasdikini
ze iktiran ettikten sonra yaptığımız mücadele 
daha tesirli bir hal alacaktır, arkadaşlar. 

Burada bir noktaya işaret etmek isterim. 
Memleketimizde tam mânasiyle tatbik edil
mekte bulunan fikir ve vicdan hürriyetinin, 
unutulmamak lâzım gelir ki, uzun yıllar çeşitli 
tazyikler altında kalmış olan fikir ve vicdan
larda uyandırdığı bâzı reaksiyonlar vardır. Bu 
reaksiyonları tabiî karşılamak icabedtr. Bizim 
üzerinde duracağımız menfi kuvvetler, bu re
aksiyonları istismar etmek hevesine düşmüş olan 
kuvvetlidir. Muhterem arkadaşlar, istiklâl ve 
hürriyetimizi, millet ve fert olarak haklarımızı 
yok etmek neticesini verecek olan aşırı sağ 
ve sol cereyanları arkalarına gizlenecekleri 
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her hangi bir siper bırakmiyâcağız. Kafalarında 
bu memlekette aşırı sağ ve sola doğru rejimler 
kurmak hülyasını besliyenler bu memlekete fikir 
ve vicdan hürriyetini getirenlerin, onları koru
masını da bileceklerini unutmak gafletine dü
şürmüş olabilirler. Fakat bugün iş başında, 
küçük ve gündelik hesapların zebunu olarak 
sağdan ve soldan gelen fikir cereyanlarına gü
nün zahiri endişelerine göre mavi boncuk dağı
tan bir idare değil, milletin en hür bir irade
siyle seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
onun itimadım kazanan bir hükümet vardır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bahadır Dülger buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, bugünkü devri milletçe Garp 
medeniyetine müteveccih ve ömrü iki asra yak
laşan bir mücadelenin güzel neticesi olarak gör
memeye imkân var mıdır? 

18 nci asrın sonlarında Fransız İhtilâline 
muvazi olarak II I ncü Selimle başlamış olan 
büyük Garblılaşma hareketi memleketimizde 
Padişahlardan Vezirlere, ediplerden muharrir
lere, şairlere, fikir ve din adamlarına ve onların 
işaret ettiği fikir safında yer alan mütevazı va
tandaşlara kadar binlerce çeşitli kurbanlar ve
rerek bugünkü merhaleye ulaşmış bulunuyor. 

Bu tekâmülün seyri devletimizin hüviyetini 
tek şahsın iradesine bağlı Teokratik bir Ortaza-
man devleti- olmaktan yavaş yavaş çıkarmış ve 
vatandaş hak ve hürriyetlerini teminata bağlı-
yan, millet iradesine kıymet veren ve yegâne 
mesnedini onda bulan bir demokratik nizam 
devlet manzarasına getirmiştir. Bu mücadele 
neticesindedir k i ; Türkiye'de tek sahsm irade
sine bağlı, kanunsuz, teminatsız bir Devlet ni
zamı devri ebediyen kapanmış bulunuyor. Bu 
netice milletçe üzerinde titizlikle durmaya 
mecbur olduğumuz mukaddes ve muhterem bir 
neticedir. Oraya zaman zaman ricatlarla dolu, 
dikenli bir yoldan gelmiş olduğumuz da inkâr 
kabul etmiyen açık bir hakikattir. Kabakçı is
yanları, Abdülâziz'in ve İkinci Abdülhâmit'in 
saltanat günleri, İttihat ve Terakki Fırkasının 
hâkimiyet devirleri ve bize bu büyük Garplılaş
ma hareketimizi baltalıyan karanlık ricat de
virleri olarak görünmekte hâlâ devam ediyor. 
Esefle söylemek lâzımdır ki, bu karanlık ricat 
devirlerinin arasına, tarih sahnesine bir inkilâp 
partisi hüviyetiyle çıkmış olan C. H. Partisi ik-

.im ö : i 
t idarmm son senelerini katmak zorunda kaİi-
yoruz. Çünkü o senelerde vatandaş hak ve hür
riyetleri o derece zedelenmiş, idare, siyasi bir 
irtica manzarasını veren öyle dönüşler kayde
dilmiştir ki, sonunda, büyük bir terakki şehra-
hmda ilerlemeye azmetmiş olan milletimiz, ye
ni bir kalkınma hareketi yapmaya mecbur kal
mış, istikametini şaşırarak ilk ileri hüviyetini 
kaybetmiş olan bu partiyi iş başından uzaklaş-
tırmıştır. 

Bu uzaklaştırmayı, demokratik bir devlet 
nizamında' tabiî görülmesi lâzımgelen partiler-
arası bir iktidar nöbeti değiştirmesi şeklinde 
mütalâa etmemize imkân yoktur. 

Çünkü, bir toptan tasfiye manzarasını gös
teren bu uzaklaştırma tarihimizde emsaline en
der tesadüf olunan siyasi, iktisadi ve içtimai bü
yük buhranlar neticesinde hâsıl olmuş ve bu 
buhranların yarattığı sarsıntılarla millî bün
yemiz, telâfisi güçlükle kabil olacak derin zarf
lara düşmüştür. 

Bugünkü sualimle ortaya atarak, Hüküme
tin ve efkârı umumiyenin dikkat nazarını üs
tüne çekmek istediğim mesele işte o buhranların 
elemli neticelerinden biridir. 

Kısaca, aşarı sağ ve aşırı sol diye vasıflan
dırdığımız ve ekseriya bir arada mütalâa et
meye alıştığımız birbirine zıt, fakat her ikisi 
de temsil ve müdafaa etmek azminde bulundu
ğumuz demokratik haklar ve hürriyetler niza
mına aykırı fikir cereyanlarını, kanaatimizce 
ayrı ayrı ele almak, menşelerini ve muhtemel 
tesirleriyle ayrı ayrı mütalâa etmek ieabeder. 
İnce bir tahlile kaçmadan şunu söylemek lâ
zımdır ki, bugünkü görünüşleriyle bu her iki ce
reyan da Halk Partisi iktidarının, çeşitli ted
bir, icraat ve anlayışlarının nesebi gayrisahih 
çocukları halinde ortada bulunuyorlar. 

Bunlardan aşırı sağ cereyanların brgünkü 
hazırlanışını geçmiş iktidarın lâyikliğin esasm-
daki menfi ve ölçüsüz anlayşma bağlamakta ha
ta olmadığını sanıyorum. 

Geçmiş iktidar, dini devlet, işlerine karıştır
mamaktan ibaret olan lâyikliğin fikrini, uzun 
seneler, milletimizin ekseriyetle sâlik olduğu 
müslümanlığı bertaraf etmeye yarayan bir içti
mai ve siyasi silâh halinde kullanmıştır. Ana
yasa ile tanınmış olan vicdan hürriyeti, Türk 
vatanı üzerinde yaşıyan ve müslümanlıktan 
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başka dinlere sâlik bütün Türk vatandaşlarına 
inanışlarının icaplarını müdahalesiz yerine ge
tirmek imkânlarını sağladığı halde, müslüman 
Türkler, bu imkândan mahrum bırakılmışlardır. 
Çeşitli ruhban mekteplerinde yetişen din adam
ları, ibadette ve akaitte, mensup oldukları din
lerin sâliklerine yol göstermek vazifelerini ser
bestçe alır ve ifa ederlerken, müslüman Türk
lerin yaşadıkları köylerde din esaslarını talim 
edecek değil, ölüleri yıkayacak kimselerin bile 
nesli zamanla azalmış ve bunları yetiştirecek 
müesseselerin Devlet eliyle kapatılmış olması bu 
konuda duyulan millî ıstırabı büsbütün artır
mıştır. Geçmiş iktidar bu ıstırabı ve onun bir 
neticesi halinde milletin ruhunda şahlanan de
rin infiali, ancak son günlerinde müşahede ede
bilmiş ve birtakım acele ve esassız tedbirler al
mıştı*. 

Lâyikliğin hakiki mânasiyle tatbik olunma
sı, ve müslümanlardan başka bütün Türk va
tandaşlarına tanınan vicdan hürriyetinin müs
lüman Türklere de tanınması ancak iktidar de
ğişmesinden sonra kabil olabilmiştir. 

Kabul etmek lâzımdır ki, uzun bir memnu-
iyet devresinden sonra gelen bu ferahlık devri, 
bütün mümasil içtimai hâdiselerde olduğu gibi 
ifratları ve tefritleri de ortaya çıkartmıştır. Bir 
tarafta lâyikliğin hakiki mânasiyle tatbik edil
mesinden müteessir olan ve bunu bir nevi ir
tica hareketi manzarasında görerek aşırı sola 
doğru kayanlar ortaya çıkarken, öbür yanda 
da bu yeni hürriyet devrinin, Devletimize ye
niden teokratik hüviyet vereceği ümidine kapı
larak aşırı sağa doğru kayanlar da peyda ol
muştur. 

Lâyiklik esasının tatbikatından doğmuş olan 
bu iki müfrit fikri de önlemek mecburiyetinde 
olduğumuzu anlamalıyız. Bu memlekette, ne 
vatandaşa vicdan hürriyeti tanımak istemiyen 
anlayışa, ne de din müessesesini . fert vicdanı 
sahasından çıkararak siyaset sahasına intikal 
ettirmek istiyen anlayışa yer vermeye hakkımız 
yoktur. İkisi de titizlikle tatbik etmek mevkiin
de olduğumuz Anayasamızın ruhuna aykırı ve 
hürriyet anlayışını baltalıyan fikirlerdir. Bu
nunla beraber esefle söylemeliyiz ki, bugün bu 
iki müfrit anlayışın mücadele sahasına atılmış 
olduğunu görüyoruz. 

Taraflar cemiyetleri gazete ve mecmuaları 
ile sinsi değil, açık ve gittikçe tekâmül eden, 
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içtimai bünyemizde kökleşmek istidadını gbste* 
ren ve bu itibarla bu memleketin hakiki münev
ver ve vatanperverlerine ürküntüler veren teş
kilâtları ile ortadadırlar. 

Aşırı sol fikir cereyanlarının inkişafına ge
lince; bunu da geçmiş iktidarın fikir ve iktisat 
sahalarındaki menfi ve ölçüsüz anlayışına bağ
lamakta hata olmadığını burada ifade etmek 
zorunda kalıyorum. 

Geçmiş iktidar devletçilik esasını liman in
şaatından domates suyu istihsaline kadar ya
pılan bir şümul içinde anlıyarak iktisadi ve sı
nai sahalarda ferdî teşebbüsü baltaladığı, ayrı
ca tatbik ettiği vergi nizamları ile bu sahalarda 
mümkün olabilecek nadir inkişafları önlediği 
ve Orman Kanunu gibi kanunlarla ferdî mül
kiyet haklarına pervasızca taarruz eylemiş ol
duğu için Türkiye'de komünizmi yaymak isti-
yenlere fikirlerini kolaylıkla besliyebilecek ip
tidai zemini hazırlamış oluyordu. Bunun yanın
da ve derin bir bilgisizlik ve gaflet içinde en 
masum kisvelere bürünerek bütün sahalara 
nüfuza çalişan komünistlerin Devlet teşkilâtın
da kilit noktalarına gelerek zehirli fikirlerini 
etrafa saçmalarına müsaade ediyordu. Buna bir 
misal vermek için uzun seneler, bakanlardan 
daha geniş bir salâhiyetle teçhiz olunarak ma
kamında tutulmuş ve Köy Enstitüleri gibi Tür
kiye'nin en hayatî meselesi kendisine tevdi 
olunmuş bulunan Tonguç Baha'nın ismini bu
rada anmakla iktifa ediyorum. 

Bunlara ilâveten partiler arasındaki iç po
litika mücadelelerini kendi lehlerinde netice
lendirmek gibi hasis bir menfaat mülâhazası 
ile, komünistliği muarızlarına karşı ölçüsüz bir 
karalama vasıtası olarak kullanmak suretiyle, 
mücadelenin ciddiliğini bozuyor, bütün Türk 
vatandaşlarının müştereken inandıkları komü
niste karşı koymak dâvasının ciddiyet ve ehem
miyetinde sarsıcı rahneler açıyorlardı. 

Eski iktidarın komünizm karşısındaki bu 
derin gafleti bu memleketi kızılların kucağına 
atmağa belki de kâfi gelebilirdi. Fakat, Türk 
köylüsünün büyük ekseriyetiyle toprak sahibi 
ve toprağına bağlı, dindar bir halk olması ve 
derin tarihî şuuru ile komünizmin Rusya'dan 
gelen ve Rusya'nın hizmetinde bulunan bir fi
kir olduğunu anlaması komünistlerin karşısına 
en büyük bir mâni halinde çıkmış bulunuyordu. 

Türkiye'deki komünizm cereyanı yeni fikir 
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hürriyeti havası içinde taşkın bir inkişaf gös
termek hevesiyle bir ara şahlandı. Adedleri on 
beşi bulan gazeteleriyle, gençlik muhitlerinde 
tesirler yapmaya çalışan yarı resmî ve kamufle 
teşekkülleriyle, bu hareket, Türkiye'ye kısa za
manda Fransa veya îtalya manzarasını belki 
de verebilecekti. Fakat yeni Hükümetin kararlı 
ve sert tavrı karşısında birdenbire sindi. Bugün 
yepyeni bir hüviyetle, âdeta baharda tomurcuk
lanan ihtiyar bir ağaç gibi karşımızdadır. 

Hürriyet havaları çalarak, fikirlerini bütün 
insanlık dâvalarının göz alıcı yaldızlariyle süs-
liyerek, masum kafaları zehirlemeye çalışıyor. 
Mahiyetlerini ve gelişmelerini kısaca anlattı
ğım birbirine zıt fakat her ikisi de hürriyet ve 
demokrasi ideallerine aykırı olan bu cereyan
larla mücadele etmenin çaresini eski iktidar 
bir polis nizamında aradı. Bu polis nizamının 
gönüllerimizin arzuladığı mücadeleyi ne kadar 
muvaffakiyetle yaptığını bugün ortada duran 
neticelere bakarak lâyikiyle anlıyabiliriz. 

Bize gelince, biz de, o nizamdan henüz ken
dimizi kurtarmış ve aşırı sağ ve ,sol mücadele
sini muvaffakiyetle başaracak vasıtalarla Dev
letimizi teçhiz etmiş değiliz. Bugün bir millet
vekili olarak, üzerinde konuşduğumuz müfrit 
fikirlere sahip- insanların ve bunlar arasında 
bilhassa komünistlerin Devlet cihazından kati 
surette tasfiye edilip edilmedikleri hakikatine 
ben vâkıf bulunmıyorum. Bütün demokrat ve 
medenî cihan bize bunun emsalini verirken bu 
mevzuda hâlâ âtıl bir halde bulunmamızın se
bebini anlamak hakikaten müşkildir. 

Diğer taraftan ceza kanunlarımızın, aşırı 
fikirleri önliyecek maddeleri halâ, her hangi 
bir fikri ölçüp kıymetlendirecek ve hâkimin 
kati bir kanaat elde etmesine imkân verecek 
fikir kıstaslarından mahrumdur. Fikir ve neşir 
hürriyetini muhafaza ederek, siyasi tenkid gele
neğinin inkişafını gözliyerek, iktidarın yanın
da namuslu bir muhalefetin de iktidar kadar 
lüzumlu olduğu esasına sadık kalarak ceza ka< 
nunlarımızın bir takım fikir kıstasları il o teç
hiz edilmesindeki büyük güçlüğü görmüyor de
ğilim, Fakat, karşımızdaki meselenin ağırlığı 
önünde büyük güçlüğü iktiham etmenin Hü
kümet için, pek ağır da olsa şerefli bir vazife 
olduğunu kabul ve iddia ediyorum. 

Aşırı sağı ve aşırı solu önlemenin çareleri 
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bunlardan ibaret değildir. Aşırı sağı önlemekte, 
vatandaşı hakiki din bilgisi ile teçhiz etmenin 
müspet bir netice vereceğine şahsi inanım var. 
Bunun için, aşırı sağ ile mücadelede, bilgili din 
adamı yetiştirecek ve bunları en kısa zamanda 
getirilecek yolda çalışan müesseselerin büyük ve 
müspet rolü olacaktır. Bu merhaleye gelmeden 
ve idrakleri hakiki din ışığının feyizleriyle ay
dınlatmadan elde edilecek neticelerin geçici bi
rer sindirmeden ibaret olacağını muhakkak say
malıyız. 

Komünizm için de aynı metot muvaffakiyet
le kullanılabilir. Komünist yalanları, ileri de
mokrasinin fert hürriyetlerini çiğniyen, insanı 
haysiyetsiz bir hayvan haline getiren metotla-
riyle halk efkârı önüne serilebilir. Bunun sinsi 
propagandaları önliyebileeek bir kuvvet olacağı 
muhakkaktır. Bunun yanında uzun vadeli bir 
millî refah ve kalkınma politikasının muvaffa
kiyeti şüphesiz en büyük ve en müessir çaredir. 

Arkadaşlar, şunu da söylemek isterim ki, Sa-
ym Başbakan Yardımcısı arkadaşımızın, sualime 
karşı hazırladığı cevapta, uzun bir ifade ile hu
zurunuzda izah etmiş olduğum, şu noktalara açık 
temaslarını göremedim. Netice itibariyle Hükü
metin açık politikasını, arkadaşımız Samet Ağaoğ-
lu'nun ifadelerinden anlıyamadım. Tatmin edil
memiş olduğumu huzurunuzda tekrar ifade et
mek isterim. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Millî varlığımıza ve Millî 
hüviyetimize muhalif fikir cereyanlarına karşı 
mücadele etmek metotlarımız çeşitlidir. Bunu 
yüksek heyetinize tafsil etmek, hepsini heyetini
ze arzetmek, sizin için beyhude yorgunluktur. 
Onun için kısa mâruzâtımda dedim ki, Hüküme
tiniz bu meseleyi hürriyeti müdafaa meselesi 
olarak, istiklâli müdafaa meselesi olarak ele al
mış ve lâzımgelen bütün tedbirleri almakta te
reddüt etmemiştir. Çünkü bizim politikamız 
açık politikadır. Mavi boncuk vermek politika
sı değildir. Mevzuatımızın eksik olduğu yerde 
bu eksiği itiraf ederek huzurunuza geldik. 

Mevzuatın tamam olduğu yerde suçlu adde
dilenler adalete verilmekte, hâkimin vicdanına 
tevdi edilmektedir. Başka bir vesile ile, Kanu
nun müzakeresi vesilesiyle komünizm ve diğer 
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muzır -fikir eereyanlariyle, hürriyet fikrini ze-
deleiMeden, milletçe büyük eserimiz olan hürri
yet havalini zehirlemeden ne şekilde mücadele 
e#ltee€İğîîli dafeıa uzun görüşürüz arkadaşlar. (Al-
kışte). 

S. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın, 
Gelir Vergisinin tatbik kabiliyeti olup almadığı
na, bu. vergiye ait olan kanunun memleket İhti
yaçlarına kâfi gelip gelmediğine, Gelir Vergisi 
ile diğer vergiler ıslahatı hakkında ne düşünül
düğüne ve Hükümetin denk bütçe maksadının 
ne olduğuna dair Maliye Bakanlığından sözlü so
rusu (6/124) 

(BAŞKAN — Arkadaşımız sorularının cevap
landırılmasını istemektedirler. 

Maliye Bakanı sebebini izah edeceklerdir. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(BsMşehir) — Muhterem arkadaşlar; sözlü soru 
çok geniş mevzulara temas etmiş bulunmakta
dır. 1951 Bütçesi Meclis komisyonlarında gö
rüşülmekte, Yüksek Meelisiniz huzurunda da 
görüşülmesine kısa bir zaman kalmış bulunmak
tadır. Bütçe müzakereleri sırasında üzerinde 
en geniş bir surette görüşülebilir. Arkadaşımızla 
görüşüp bu hususta anlaştık. Israr etmiyeeek-
lerdir. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Sorumu bun
dan bir ay kadar evvel alâkalı mercilere ver
miştim. Ozaman esasen 1951 Bütçesi henüz 
Bütçe Komisyonuna gelmemişti. Maliye Bakan
lığında da başka bir arkadaş vardı. Bu itibarla 
ozaman için sorduğum suallerin yine ozaman-
larda Mecliste bahis mevzuu olması gerekiyordu. 
Fakat bugün Bütçe Meelise geldiğine göre sor
duğum sualler hakkında şahsan Hükümetin dü
şünenlerini anlamak kabildir. Maliye Bakanı 
arkadaşımızın da buyurdukları gibi yakında 
bütçe müzakerelerine de başlanacağına göre bu 
mevzuların daha geniş mikyasta bu kürsüde 
bahis mevzuu edilmeleri imkân dâhiline girecek
tir. Bu itibarla kendileriyle mutabakat halin
deyim. 

4. — Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'-
in, gedikli erbaşların terfihlerini temin için ye
ni bir kanun tasarısının Meclise getirilip getiril-
miyeceğine dair soruluna Millî Savunma Bakanı 
Refik Şevket înce'nin sözlü cevabı (6/126) 

BAŞKAN — Soru okunacaktır. 
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4 . XII .19-50 

Büyük Millet Meclisi Yijksek Başkanlığına 
Gedikli erbaşlar (hakkındaki ilişik sorum-un 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına müsaadelerini arzede-
rim. 

Çanakkale Milletvekili 
Dr. Süreyya Endik 

«Gedikli erbaş» adı altında vatan hizmeti 
gören bir kısım vatandaşlarımız vardır ki, bun
lar, gerek erlerimizle daha sıkı temasta bulun
maları, gerek talim ve terbiyede mühim bir rol 
oynamaları dolayısiyle ordumuzda mühim ve 
değerli bir yer işgal etmektedirler. Ortaokul 
mezunu olarak meslek okullarına girdikleri ve 
kanunen buralardan mezun olduktan sonra lise 
mezunu muadili sayıldıklarına göre bugün or-
dumuzdaki mevkilerini bu esasa göre yeniden 
tâyin ve tesbit etmek ve kendilerine ilâve ola
rak yeni bâzı haklar tanımak gerekmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı bu hususta yeniden 
kararlar alma/k ve yeni bir kanun tasarısı ile 
Meclise gelmek tasavvurunda mıdır? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ŞEVKET ÎN-
CE (Manisa) — îki soruya birden cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Hayır; ayrı ayrı cevap vermek 
lâzımdır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Efendim, Süreyya En
dik arkadaşımızın noktai nazarına daha evvel
den kani olan Bakanlığımızın bu hususta ha
zırladığı, yani gediklilere subay olmak salâhi
yetini veren tasarıyı hazırlamış ve toplantı ha
linde bulunan Askerî Şûraya göndermiş bulu
nuyoruz. Müzakeresi bugünlerde bitirilmiş bir 
vaziyete gelecektir. 

Bu ifade ile iktifa ederim. 
BAŞKAN — Bu izahat karşısında bir diye

ceğiniz var mı?.. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Sayın 

arkadaşlar, Mîllî Savunma Bakanımızın beya
natından anlaşılıyor ki gedikli erbaşlara ait en 
mühim nokta halledilmek üzeredir. Ancak me
sele bununla kalmıyor. Ve sual takriri suretijyle 
huzurunuza getirilımş olan bâzı mühim noktaların 
üzerinde biraz daha durmak ieabediyor. Onu 
da arzedeceğim: 

Orduya belM bir yaşta alınıp, betti bir hiz-
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metten sonra terhis edilen erler ve yedek su
baylarla, askerliği kendisine meslek ittihaz et
miş olan gedikli erbaş ve subaylardan teşekkül 
eder. 

Gedikli erbaşların orduda mühim vazifeleri 
vardır. İdarecilik, teçhizat, ve silâhların bakı
mı, yazı işleri, depo işleri; icabında.nöbet ve ta
kım ve bölüklere komuta etmek gibi hakika
ten çeşitli vazifeleri vardır. 

Bu arkadaşlar tahsil itibariyle erlerle su
baylar arasında bir sınıf teşkil ettiği halde ve 
yukarda da arzettiğim gibi mühim vazifeler 
gördüğü halde İç Hizmet Kanununun ikinci 
maddesinde kendileri yani er olarak gösterildi
ği, için vazifelerinin ve hizmet müddetlerinin 
hususyetiyle mütenasip olarak haklara kavuş
turulmuş değillerdir. 

Bunlara ait bâzı misaller vermek istiyorum. 
Arkadaşlar, askerlik genç yaş hizmetidir, 

insandan takat üstü bir hizmet istemese de, bâ
zı zamanlarda takatinin son haddini ister. Hal
buki haklar kanunlaştırılırken gedikli erbaşılar 
uzun bir hizmete tâbi tutulacakları ve ilerde 
yaşlarının ilerlemeleri dolayısiyle bâzı yardım
lara muhtaç olacakları hiç nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Meselâ, bunların aralarında 40 yaşında, 45 
yaşında gedikliler vardır, ki bunlardan 20 ya
şındaki genç erler gibi hizmet bekleriz, ma
nevralarda tatbikatta, hareketlerde bunları ya
ya yürütürüz. Bu yaştaki insanlar, 40 - 45 ya
şını bulmuş insanlar rütbesi -ne olursa olsun, 
yaya yürüyemezler, uzun mesafe katetmelerine 
tıbben, esasen cevaz yoktur, imkân yoktur. Bu 
itibarla bunun da muayyen bir yaşa gelmiş ge
diklilere bir hak tanınması, ata binmek hakkı
nın tanınması lâzımdır. 

İki misal: Dahilî Hizmet Talimatnamesinin 
64 ncü maddesinde; ordu mensuplarının ailele
ri askerî hekimler tarafından meecanen tedavi 
edilir dendiği halde iç hizmet talimatnamesin
de bu bahis, subaylar faslı içine alındığı için 
gedikli aileleri askerî hekimlerden ve askerî 
hastanelerden istifade edemezler. 

Arkadaşlar; tç Hizmet Talimatnamesinin 71 
nci maddesinde kışlada vazifeli veya nöbette 
olmıyan subayların her akşam evlerine gidebi
leceği tasrih edilmiş olduğu halde bu izin müd
deti gedikliler için haftada üç gün olaraktan 
tâyin ve tesbit edilmiştir. 
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Arkadaşlar bir, insan, bir erkek ya evlidir 

veya değildir, ikisinin arasını normal olaraktan 
kabul etmeye imkân yoktur. , 

Yine iç Hizmet Talimatnamesinin 88. mad
desinde eratın vazife içinde ve dışında sivil el
bise giyemiyeceği belirtilmektedir. Diğer taraf
tan vazife dışında subay arkadaşlara sivil el
bise giyip hattâ sivil elbise ile kışlaya gelip kış
lada değişme imkânları verilmiştir. Orduca me« 
nedildiği halde her medeni vatandaşın serbest
çe girip oturabileceği tehlikeli olmıyan birçok 
yerler vardır. Bu itibarla bu arkadaşlara da ay
ni hakkın tanınması icabetmektedir. 

Sonra arkadaşlar, askerî garnizonlar daima 
istanbul gibi, Ankara gibi, izmir gibi yerlerde 
değildir. Birçokları mahrumiyet mıntakalarm-
dadır. Buralarda ordu mensuplarına yenibaş-
tan çalışma kudretini veren âmillerden biri de 
askerî garnizonlar ve ordu evleridir. Subaylar-
burada nezih aile toplantıları yaparlar ve bir 
haftalık yorgunluğu dinlendirmek suretiyle ye
niden çalışma şevkini kazanırlar. Binaenaleyh 
gedikli erbaşların da bu mahruîmiyet mıntaka-
larmda buralara ailece alınmaları çok muvafık 
olur. 

Arzettiğim maddelerin bir kısmı kanun mev
zuudur. Bir kısmı da talimatname mevzuudur. 
Fakat bu ihtiyaç ve zaruretler de göz önüne alı
nırsa bu sınıfın esaslı şekilde sevindirileceği ka
naatindeyim. 

5. — Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'-
in, Subay ve- askerî memurların mecburi hizmet
lerine dair sorusuna Millî Savunma Bakam Re
fik Şevket Ince'nin sözlü cevabı (6/127) 

4/12/1950 
B. M. M- Başkanlığına 

Subay ve askerî memurların mecburi hizmet
lerine ait ilişik sorumun Millî Savunma Bakan
lığınca sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerini saygı ile arzederim. 

Çanakkale Milletvekili 
ı Dr. Süreyya Endik 

Subay ve askerî memurlar, kanun gereğince 
15 yılı doldurmadıkça istifa edememektedirler. 
Devlet, her ne kadar, bir şahsın subay veya as
kerî memur olarak orduya iltihakına kadar yap
tığı masraflara mukabil mecburi bir hizmet bek
lenmekte haklı ise de, 15 yıllık hizmet bugünkü 
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ölçülerimize göre çok fazladır. Askerî liselere 
veya askerî meslek okullarına kaydolunma sıra
sındaki öğrenci yaşları, girişilmiş olan taahhüt
lerin avakıbmı ve azametini kavramaya müsait 
olmadığından ilerde meslekleriyle bağdaşama-
mışlarla ailevi ve özel durumları dolayısiyle 
ordudan ayrılma zorunda olanlar için 15 yıllık 
mecburi hizmet, fert ve cemiyet için verimli ol-

-mamakta ve bazılarını temaruzlara sevkettiği 
için de bir huzursuzluk âmili olmaktadır. Bu 
realite karşısında bu mevzu hakkında acaba Millî 
Savunma Bakanlığı ne düşünmektedir? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Efendim; fbu mesele de 
elimize alınarak, iki şekilde nal esasını ihtiva et
mek üzere 'tasarısı hazırlanmıştır. Halen Şûrayı 
askerînin ruznamesine dâhil olup, müzakere 
edilmektedir. Binaenaleyih müddetin azaltılması 
veyalhut tazminatın çoğalması yolunda tor ka
nun tasarısı Tıalinde yakında yüksek huzurunu
za sunulacaktır. 

Arkadaşıma fbu şekilde arzı cevap etmiş olu
yorum. 

BAŞKAN — Bir sözünüz var mı? 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Hayır 

tor sözüm yoktur. 

6. — Ordu Miîî,etveküi Feyzi Boztepe'nin, 
Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva eden 200 
yataklı tir hastane ile Gölköy ve Ünye'ye birer 
sağlık merkezi yapılması hakkında ne düşünül
düğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/128) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Feyzi Bozte-
pe Iburada mı? (Burada sesleri). 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı (burada 
yoktur, seyahatteler.. Gelecek ayın üçüncü Çar-
şamıba ıgününe talik ediyoruz. 

7. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, 
Pazar, Alanya ve Burhaniye İlçelerinde tedavi 
ve aşı neticesinde ölen vatandaşlar hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/129) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Enver 
Karan .'buradalar mı! (Burada sesleri) Bunu da 
aynı şekilde gelecek ayın üçüncü Çarşamlba gü
nüne talik ediyoruz. 
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8. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-

nin, Manyas Gölüne ait tesisatın yeni mültezim 
tarafından bugüne kadar yaptınlmaması sebebi
ne ve eski mültezimden alınan teminat akçesine 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/132) 

9. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'-
nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu dahilinde
ki Beylik Koru merasından Maliyenin ne derece 
istifade temin ettiğine ve bu yerin halen kimlerin 
tasarrufunda bulunduğuna dair Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/133) 

16 . X . 1950 
(B. M. M. Başkanlığına 

Bandırma'ya âzami 16 kilometre mesafede 
Ibulunan Manyas Gölü Maliyece 10 sene müddet
le mültezime ihale edildiği (halde ve şartnameye 
göre mültezimin derhal tesisat yapması lâzım 
iken 'bugüne kadar neden yapmamıştır? Ve ne 
için eski mültezime verilmemiştir ? Eski mültezi
min teminat akçesi ne olmuştur? İade edilmiş 
mi? Yoksa Hazineye irat mı kaydolunmuştur ve 
'hangi tarihte mülteızime ihale edildiğini Sayın 
Maliye Bakanından Ibu hususta sö'zlü olarak ma
lûmat vermesini rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri İşeri 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Sayın Ali Fahri İşeri arkadaşı
mın fbu ve Ibundan sonraki sorularını alâkadar 
eden meseleler mahallerinden sorulmuştur. Ce
vapların gelmesine intizaren (bu soruların cevap
landırılmasının (bir ay sonraya talikini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Şu halde gerek Ibu 8 nci mad
dedeki soru ve gerekse onu takibeden 9 ncu 
maddedeki Maliye Bakanlığına ait soru 'bir ay 
sonraya tehir edilmiştir. 

10. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'-
nin, tren ve vapur ücretlerinin indirilmesi, izdi
hamın önlenmesi ve bu vesait personelinin terfi
hi için ne düşünüldüğüne ve Bandırma - îzmir 
hattı üzerinde işliyen tren ücretlerine dair soru
suna Ulaştırma Bakanı S ey fi Kurtbek'in sözlü 
cevabı (6/134) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Gerek harice ve gerek dâhilde Marmara 
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Havzasındaki bilûmum iskelelerde ve hatlarda 
işliyen vaporlarm fiyat tarifeleri mil hesabı mı, 
yoksa tarifeler müdürlerinin arzularına göre 
ani tanzim edilir? 

2. Bandırma ile İstanbul hattında işliyen 
vapur seferleri ve fiyat tarifeleri hakkında ya
pılan mütaaddit müracaatlar ve şikâyetler ne
ticesiz kalmıştır. 

Milletin arzu ve ihtiyaçları bugüne kadar ay
lardan beri nazarı itibara alınmamış aynı Halk 

"Partisi zamanında olduğu gibi millete ve mem
lekete hiç kıymet verilmemektedir. Fiyatların tenzi
li hakkında ne düşünülmektedir? Vapurların insan 
tahdidi cüzünden izdiham artmakta, vatandaş
lar ıstırap çekmektedirler. Bu hususta ne gibi 
tedbirler alınacaktır? 

Cezalı olarak vatandaşlardan alınmakta olan 
iki misli bilet ücretleri daha uzun müddet böy
le devam edecek midir? İstanbul'da bilet gişe
lerinde memurlar tarafından halka hakaret 
edilmekte bilet için müşkülât gösterilmektedir. 
Ve biletler de ayrı ayrı yerlerde satılmakta de
vam edecek mi? Halka kolaylık çareleri düşünü
lüyor mu? Yemeklerde ve meşrubatlarda biraz 
daha ucuzluk yapılması mümkün değilJ mi? 

•4 yaşından itibaren küçük çocuklardan 10 
yaşma kadar yarım bilet 10 yaşından yukarı tam 
bilet ücreti alınmaktadır. Bunlar Jaakkmda ten
zilât yapılamaz mı? 

Gerek trenlerde gerek vapurlarda çalışan bi
lûmum ücretli ve maaşlı küçük memurların asıl 
iş gören ve randıman veren bu gibi küçük me
murların şikâyetleri ve dilekleri günden güne 
artmaktadır. Aldıkları para çok azdır. Bun^ 
ların terfii cihetine gidilecek midir? Zira çok 
müşkül durumdadırlar. Tahammülleri de kal
mamıştır. Bir de bu gibi küçük memurların 
âmirlerinden şikâyetleri veya kendilerine işken
ce yaptıkları takdirde daha yüksek makamlara 
şikâyet ettiklerine aynı eski iktidarda olduğu 
gibi şikâyeti şikâyet ettiği makama tahkikat 

, için havale ediliyor. 
Yeni vapurlarda yalnız iki mevki üzerinden 

fiyat tarifesi vardır. Böyle devam edecek mi
dir? Yoksa vapurlar müsait üç veya dört mev
ki yapılacak mı? 

Vapurlarda kamara bileti bittiği zaman yol
culardan aynı ücretle salon bileti verilmekte
dir. Sandalyada oturan, sabaha kadar uyku
suz kalan bir adamla kamarada yatan uykusu-
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nu alan istirahatini yapan bir adam müsavi tu
tulur mu? Ve aynı ücret alınır mı? Buna da 
aynı şekilde devam edecek mi? 

Bandırma - İzmir hattı üzerinde trenlere 
kargı fiyatların yüksek olmasından otobüsler 
trenlere iş bırakmamaktadır. Bu gidişle bu 
hat günden güne zararı artmaktadır. Bu hu
susta da ne düşünülüyor? 

Bu hususları Sayın Ulaştırma Bakanınca 
sözlü olarak açıklanmasını rica ederim. 

Balıkesir Milletvekiil 
Ali Fahri İşeri 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KUÜT-
BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar; arkadaşı
mızın suallerine sırasiyle cevap vereceğim. 

Marnlara Havzasındaki bilûmum iskelelerde ve 
hatlarda işliyen vapurların fiyat tarifelerini so
ruyorlar. Bu tarifelerin esası mil üzerinedir. 

İkinci olarak; Bandırma ile İstanbul hattın
da işliyen vapur seferleri hakkında yapılan şi
kâyetler ve müracaatlardan bahsediyorlar. 

Arkadaşlar; bu vapur seferleri ve tarifeleri 
hakkındaki aksaklıklar yalnız Bandırma hattın
da değil, bütün deniz seferleri sahasındadır. 
Bunun için biz bunları böyle teker teker, mev
zii olarak ele almaktan ziyade bütün şikâyetle
rin asıl kaymağı olan idarenin teşkilâtını yeni
den organize etmeyi düşündük ve bu meseleyi 
kökünden haleltmeye karar verdik. Bu sebep
le Denizyolları İdaresi* yakın bir zamanda yük
sek huzurunuza sunulacak olan yeni bir teşki
lât kanunu tasarısı ile baştan aşağı değişecek 
ve hütün bu uygunsuz haller önlenecektir. 

Arkadaşımız, fiyatların tenzili hakkındaki dü
şüncelerimizi soruyorlar. 

Bütün tarifeler yeniden revizyona tâbi tu
tulmuştur. Tarifeler ancak ilmî esaslara göre 
etüd edildikten sonradır ki, faydalı olabilir. Bun
dan başka yalnız İstanbul - Bandırma hattı ta
rifelerini değil, bütün deniz seferlerini tekrar 
revizyona tâbi tutmuş'bulunuyoruz. Diğer sefer
lerle birlikte İstanbul - Bandırma tarifesi de tet
kik edilmiş bulunacaktır. 

Vapurlardaki insan tahdidine gelince; bu tah
dit mal ve can emniyetine bağlıdır. Bu sebeple* 
bugünkü tahdidatı kaldırmak mevzuubahis de
ğildir. Hattâ idarenin menfaatine de olsa bu tah
didi kaldırmak tasavvurunda değiliz. 

Yemek ve meşrubat fiyatlarına gelince j bun* 
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lar idarece rayice göre tanzim edilmektedir. 

Biletsizlerden alınan iki misli cezaya gelince; 
bu cezalar iki misli değil, bir misli alınmaktadır. 
Bunlar beynelmilel ceza usul ve sistemlerine uy
gundur. Bunu kaldırdığımız takdirde birçok mah
zurlar doğacaktır. Bu, aynı zamanda vapurlar
daki mal ve can emniyeti ile de alâkalıdır. Bu 
itibarla bunların kalması mal ve can emniyetini 
haleldar eder. Bu bakımdan cezaları kaldırmak 
veya azaltmak tasavvurunda değiliz. Eskiden bu 
ceza paralarını toplıyanlara bir pay ayrılmış. 
Bu ceza paralarını toplıyanlara bir menfaat te
min edildiği için birçok mahzurlar görülmüş ve 
bu paylar kaldırılmıştır. Ne idarenin ve ne de 
memurların ceza almakta bir menfaatleri yoktur. 
Binaenaleyh, bu cezalar dorudan doğruya bir 
emniyeti temin etmekten ibarettir.. 

Çocuk biletleri : Gerek Denizyollarında ve ge
rek Demiryollarında alman ücretler beynelmilel 
çocuk ücretleri tarifelerine uygundur. Bunun 
için, Hükümetinizin iştirak etmiş olduğu beynel
milel mevzuata uygun olarak tesbit edilmiş olan 
çocuk tarifelerini değiştirmek dahi mevzuubahis 
değildir. 

Küçük memurların durumuna gelince; yalnız 
Denizyollarında değil, P. T. T. de, Havayolların
da, Demiryollarında ve Ulaştırmanın diğer saha
larında da küçük memurlar haklı olarak bugün
kü durumlarından şikâyet etmektedirler. Ulaş
tırmanın bütün personel statüsü değişmiştir. Bu 
küçük memurların durumları iyileşmiş ve lâzım 
gelen mevzuat hazırlanmıştır. 

Memurların âmirlerden şikâyetleri: Bakanlık
taki şikâyet bürosu tarafından derinleştirilmek-
tedir. Şikâyetlerin şikâyet edilen memura hava
lesi usulümüzden değildir. Mühim gördükleri
mizi Teftiş Kuruluna havale ediyoruz. Memur
larımıza işkence edildiğine dair Bakanlığımıza 
şimdiye kadar hiçbir müracaat ve şikâyet vâki ol
mamıştır. 

Arkadaşımız, vapurlarda yalnız iki mevki 
bulunuşundan bahsettiler-

Elimizde bulunan bâzı vapurların inşa tar
zı maalesef iki mevki üzerinedir. Bunları tadil 
etmek imkânsızdır. Biz bunları böyle bulduk, 

.böyle işletiyoruz. Yalnız, bundan sonra alacağı
mız vapurların, memleketimizin ihtiyaçlarına 
uymaları için, üç mevkili olmasını nazarı dik
kate alacağız. Fakat arzettiğim gibi, bunlar 
üzerinde bir tadilât yapmaya imkân yoktur. 
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Salon ve kamara biletlerinden alman para

nın aynı olması haksızlıktır. Yeni tarife reviz
yonunda bu, bertaraf edilmiştir. 

Bandırma ile izmir arasında işleyen trenlere 
otobüslerin rekabeti mütalâasına gelince : 

Otobüslerin trenlere iş bırakmaması henüz 
varit değildir. 1949 yılında taşman yolcu mik
tarı 30 130 iken 1950 de bu artış 44 306 ya yük
selmiştir. Halen yolcu trenlerinde yolcu ade
dinin az olması yolcu yer miktarının artma-
smdandır. Çünkü 1949 senesinde 44 690 yolcu 
taşındığı halde 1950 yılınla bu 76 456 ya çık
mıştır. Şimdi temin edilen imkânlardan da is
tifade edilerek tarifelerde değişiklikler yapılmak 
hususunda etüdler yapmaktayız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Söz Fahri işeri'nindir. 
ALI FAHRİ IŞERl (Balıkesir) — Arkadaş

lar, Sayın Ulaştırma Bakanının cevapları beni 
tatmin etmedi. Acaba Bakalım Meclisimizi tat
min edecek mi? (Etti, etmedi sesleri) 

21 Eylül tarihinde Bandırma'dan Ulaştırma 
Bakanına yazdığım mektubun suretini okuyo
rum arkadaşlar... 

Ulaştırma Bakanı, 
Saym Seyfi Kurtbek, 
Bandırma^ya işleyen vapurların seferleri 

ve tarifeleri hakkında bundan bir buçuk ay 
evvel «şikâyette ve talepte bulunmuştum. Bugü
ne kadar müspet ve menfi bir cevap alamadı
ğım için tekrar yazmaya mecbur kaldım. Zati 
âlinizle bu hususta görüşmek ve daha ziyade 
tafsilât vermek üzere Ankara 'ya gittim. Zati âli
niz de aynı gün istanbul 'a ve oradan da izmit '-
teki manevralara iştirak ettiğinizi gazetelerde 
okudum. Ve Ankara'da Müsteşar Muavini Mah
mut Nedim Beyle görüştüm. Kendisine bâzı 
notlar da verlim. istanbul .- Bandırma hattını 
Bandırma'lılar ve muhiti kadar kimsebilemez. 
Denizyolları Umum Müdürü ve Tarifeler 
müdürleri de konforlu dairelerde oturdukları 
yerlerde tarifeleri yapılıyorsa şimdiye kadar 
yaptıklarının aynı olur. Bu hususları Sayın 
Tevf ik ileri 'ye arzetmiştim. Bu işleri ve yapıla
cak tarifeleri mahallinde tetkik ettikten sonra 
yapmak daha yerinde olacağını kabul etti ve 
bizzat Bandırma'ya geleceğini vâdetti. Fakat 
o hafta kendisi Ulaştırmadan ayrıldı. Şimdi zati 
âlinizden şu ricada bulunacağım. Bandırma hat-
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ti için yapılacak sefer tarifelerinde ve fiyat ta
rifelerinde bizlerin de fikirlerimizi almanıza ge
rek millet ve memleket ve gerek İdarenin men
faati bakımından çok faydalıdır. Zira bu va
zife ile alâkalı mem.ur.lam görüşleri çok yan
lıştır. Bendeniz İstanbul'da bu zatlarla saat
lerce görüştüm ve münakaşalar ettim. Fakat 
kendilerini ikna edemedim. Bunlara sabık idare 
zamanında çok salâhiyet ve kıymet verilmiş, her 
yaptıkları muvafık ve müasip görülmüş 
derhal kabul edilmiş şimdi de aynı şekil
de itirazsız ve tetkiksiz kabul edilirse 
çok yanlış bir hareket olacaktır. Dalkavuk ge
çinmeye alışmışlar, kendilerine kıymet verip 
millete ve memlekete zerre kadar kıymet verme
mişler. Onun için bugünkü akibete düştüler. 
Hâlâ hatalarını göremiyorlar memleket ve mil
let menfaatlerini bilemiyorlar, veyahut kasten 
böyle hareket etmekle yalnız kendilerini ve şah
si menfaatlerini ve mevkilerini düşünerek hare
ket ediyorlar. Bunların hiçbirisi bir defa olsun 
tarifeleri yaparken alâkalı iskelelerle ve onla
rın halkı ile, acenteleriyle hiç temas etmemişler
dir. Halbuki bunlara da müracaat edilir ayrı 
ayrı temaslar yapılırsa fikirleri ve kanaatleri 
alınıp da bilâhara gerek sefer ve gerek fiyat 
tarifeleri tanzim edilirse daha muvafık ve ye
rinde olurdu. Bugüne kadar da daima eskisi gi
bi hareket edilmektedir. Dikkat ederseniz ve 
tetkik ederseniz siz de hak vereceksiniz. İki bu
çuk ay evvel yazdıklarımız şikâyetlerimiz bu
gün nazarı itibara alınmaya başladı yani gece 
aralık postalarının hiç olmazsa haftada üç gün 
kabul edilmesini rica etmiştim. O gün itiraz et
tiler. Bugün bunu kendileri de kabul etmek 
mecburiyetindedirler. Bu milletin ve memleke
tin artık tecrübelere ve bilgisiz ve ehliyetsiz 
adamların ellerinde oyuncak olmaya tahammü
lü yoktur. Lütfen İstanbul ve Bandırma'ya ka
dar bir zahmet buyururlarsa hem memleket ih
tiyaçlarını görür hem halkın, hem acentala'rm 
hem de âcizlerinin de dertlerini dinler ona gö
re hüküm ve karar yine zatiâlinizindir. Asıl 
bizleri müteessir eden ikinci mühim mesele de 
şudur: Bilûmum Marmara'daki hatlarda ve is
kelelerde işliyen vapurlar mil hesabiyle beher 
mil için âzami sekiz kuruş ücret aldıkları hal
de Bandırma, hattında her mil için 13 kuruş 
alınmaktadır. Bu, birinci mevkilerde mil başı
na düşen ücrettir. İkinci mevkiler de tabiî o 
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nispettedir. Neden Bandırma hattından fazla 
ücret alınıp da, diğer Marmara havzasındaki 
hatlardan eksıik almıyor. Vatandaşların güçle
rine giden bu haksız ve adaletsiz tarifelerin 
derhal tadil edilerek bizleri de aynı hatlarla 
müsavi şartlara tâbi tutulmasını rica ediyoruz. 
Bandırma gibi idarenin en işlek bir iskelesi ve 
en kârlı bir hattı olmasına binaen bu kadar 
üzerine yüklenmek ve eşit haklardan mahrum 
etmek hepimizi çok üzmektedir. Çok rica ede
rim müsavat ve adalet üzerine ve kanuna uy
gun bir şekilde yapılmasını sabırsızlıkla bekle
riz. Memleketimiz .fakirdir, daima ucuzluk isti
yor. Gelen yeni vapurlar bu memlekete faydalı 
olacak yerde daha zararlı oldu. Çünki hem pa
halı, hem de yalnız iki fiyat tarifesi ve iki mev
ki vardır. Birinci ve ikinci mevki. Vaktiyle 
söyledik, dinletemedik. Vapurlar müsait hiç ol
mazsa üçüncü ve dördüncü mevkiler yapılması
nı rica ettik. Fakir halkın da menfaatini düşün
dük, İsrar ettik, rica ettik, hiçbir fayda verme
di ve alâka bile gösterilmedi. Sabık Hükümet
ten bizlere de mi bu hastalık geçti? Sefer tari
feleri çok hatalı, sakat, yanlış ve hesapsızca ya
pıldığından halk daima müştekidir. 

Meselâ akşam üzeri saat altı buçukta Ban
dırma'dan kalkan bir vapur Istanbu'la saat 
12 de rıhtıma yanaşıyor. Yolcular çıkıp otel
lere gidinciye kadar saat 1 oluyor. Bu saatlerde 
otellerde yer bulmak o kadar güç ki, milletin 
çektiği, gece yarılarında, İstanbul sokaklarında 
küfür edenleri ve tarife yapanlara ve buna se-
bep olanlara acı acı inliyenleri gözümle gördüm. 
Kulaklarım dolusu dinledim. Yerden göğe ka
dar millete hak verdim. Hep kusurları kendi
mizde buldum. Bunu millet hep başoıdakilerden. 
çekmektedirler. İşte bunları önlemek için, hal
kın ıstıraplarını gidermek için biran evvel bu
na bir çare bulalım ve daima halkın içine 
girip en ufak ve en aşağı tabakalarla temas et
tikten, onlarla birlikte yolculuk yaptıktan ve bu 
ıstıraplara katlandıktan sonra ve bütün âza-
siyle insan bunlara şahit olduktan sonra tarife
ler yapılırsa o zaman millet ve memleket menfa-
tma yerinde .bir iş yapılmış olur. Bu millet daha 
lâyik olduğu idareye kavuşmıyacak mı? Tren
ler birçok yerlerde boş gider, millet bundan da 

»mahrum. Madem ki, idare zarar ediyor, hiç ol
mazsa kendi halkını kendi parasiyle aldığı ve
saitinden mahrum etmiyelmu Daha ucuz tari-
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felerle halk ta§msa belki zararın yarısını temin 
etmiş olur, hem de halkın parasını ve duasını 
kazanmış olur. Aksi takdirde bedduasını alı
yoruz. Bandırma tren hattı da belki masrafla
rını çıkaramıyor. Çünkü izmir'e 7 liraya 
lüks otomobiller yolcu taşırken 22 liraya tren
ler de tabiî iş kalmıyor. Biraz tenzilât yapılır
sa halkın trenleri tercih edeceği muhakkak
tır. Bu cihetleri de göz önüne alarak hiç ol
mazsa otobüs rekabeti olan hatlarda tenzilât 
yapılmalıdır. Yine bugünkü- vaziyetten çok kâr
lı olur. 

Ticarette bir usul vardır,, az kâr çok sürüm, 
yani fazla cirodan kazanan daima bu prensiple 
hareket eden tüccar muvaffak olur. Hulâsa 
Bandırma'ya kadar teşrif ederseniz bizleri min
nettar edersiniz ve yahut fazla meşguliyetiniz 
varsa emrederseniz bendeniz gelir zatıâlinizi da
ha fazla tenvir ve irşat ederim. Gerek "memle
ket ve gerek idarenin menfaati icabı esaslı te-
masladan sonra tarifeler yapılırsa çok isabetli 
olur. Mümkün olduğu kadar acele işe ehemmi
yet verilmesini rica eder bilvesile derin ve son
suz saygılarımı sunarım kardeşim. 

21 . Eylül 1950 
Balıkesir Milletvekili 

Ali Fahri işeri 

Ulaştırma Bakanı Sayın Seyfi Kurtbek 
Vapur seferlerinin ve fiyat tarifelerinin uza

ması yüzünden halk tehlikeli yollara gitmekte
dir. Yüzlerce kişi hergün motörlerle ikişer lira 
mukabilinde istanbul'a gidip gelmektedirler. 
Muhtemel kazanın önüne geçilmesi ve vatandaş
ların kayıtlarının korunması için acele vapur 
seferlerinde tadilât ve tarifelerde tenzilât yapıl
masını, millet ve memleket namına rica eder ce
vabınızı beklerim 31 Eylül 1950 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri işeri , 

Ulaştırma Bakanlığınca yeni alman vapur
lar haftada beş gün işlemekte, eski vapurlar 
haftada bir gün işlemektedir. Yeni vapurlarda 
iki fiyat tarifesi vardır. Birinci ve ikinci.. Bi
rincisi 875 kuruş, ikincisi 600 kuruştur. Eski 
vapurlarda 3 tarife vardır. Birinci, ikinci, gö-
verte. Birinci kamara 700 kuruş, ikinci kamara 
600 kuruş, göverte 220 kuruştur. Arada birin-, 
ci ile ikincinin farkı pek azdır, nispet yoktur. 
Bir de kamara bitince salon diye yine 700 ku-
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ruşa sandalya üzerinde oturan ve sabahlıyan 
müşterilere de kamara gibi bilet keserler. Sa
baha kadar uykusuz yolcular Yazın hararetten 
yanar, daima soğuk meşrubat arar. Gazoz, su 
ve saire birkaç lira da meşrubat parası verir.. 
Hulâsa 10 lira ile hem uykusuz, hem istirahat-
siz, hem de daha fazla ücret vermek suretiyle 
vapurdan çıkar. Kışın da soğuktan sabahı bek
lemekten, çay, kahve içmekle sabahlar olmaz. 
Gazoz 30 kuruş, çay 30, kahve 25, su 15 kuruş
tur. Yani yatakta yatan, yatak eskiten, çarşaf 
kılıf kirleten ve uykusunu alıp rahat eden müş
teri daha ucuz kurtuluyor. Çünkü meşrubat 
içmez, derhal kamarasına girer, rahatına bakar. 
Üç kap yemek de 380 kuruştur. Asıl aradığı
mız ve ağladığımız cihet şudur: 

Yeni lüks vaporlar (1000) kişilik olduğu 
halde 200 ilâ 300 müşteri ile gidip gelmekte
dirler. Ve yalnız iki tarife konulmuştur. Birin
ci ve ikinciye fakir halk pahalı diye binemiyor, 
işini göremiyor. Diğer eski vapurlar da haftada 
bir gün olduğu için halk acele işini bile tehir 
etmekle bu vapur gününü beklemektedir, daha 
ucuz diye bunu tercih etmektedir. 300 ve 400 
kişilik vapura 800 ve 1000 kişi binmektedir. 
Üstüste halk bu külfetlere ve zahmetlere kat
lanmaktadır. Dikkat ediniz arkadaşlar, bu eski 
vapurların gidiş ve geliş masrafı âzami 2 000 
lirayı geçmemektedir. Hasılatı 5 000 lirayı teca
vüz etmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
ALI FAHRÎ İŞERİ (Devamla) — Az kaldı. 

Yeni vapurların masrafları gidiş geliş 4 000 
lirayı bulmakta, hasılatı iki bin ilâ 2 500 lirayı 
geçmemektedir. Hem idarenin zararına, hem 
halkın zararınadır. işte hesabı da, kitabı da 
meydanda, işten anlar adam olsa bunlardan is
tifade edilir fakat Demiryolları Malatya istas
yon şefini alır da Denizyolları Tarifeler müdü
rü yaparlarsa askerlikle ihtisası olan bir zatı 
da bu işin başına getirirsek bu kadar yapabilir. 
Bu milletin günahını da hep birlikte çekeceğiz. 
Çünkü işe hâlâ ehlini bulup koyamıyoruz. 

Arkadaşlar; bir de gemilerde insan tahdidi 
var. insan tahdidini kaldıralım. Gerçi tedbir 
almak şarttır. Fakat mukadder olan kazaların 
da önüne katiyen geçilemez. Nasıl ki Trak Va
puru hadisesi yalnız 24 kişilik: mürettebatından 
mucize kabilinden iki kişi zor kurtuldu. Tahli
siye mi yoktu? Hepsi mevcuttu. Fakat takdir 
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İlâhî böyle yazılmış. Takdiri tedbir bozamadı. 
Bunun için vapurlardaki insan tahdidini kaldı
ralım. 

Nasıl ki Mudanya'ya, Yalova'ya> İzmit'e iş
liyen vapurlarda insan tahdidi yoktur. Bu hat
larda işliyen vapurlar daha küçük olmasına bi
naen bin kişiden fazla yolcu bindiği çok vâkıdır. 
Maazallah bir kazaya uğrarsa bir kişi kurtula
maz. Çünkü tahlisiye edevatı ya hiç, yahut pek 
azdır. Bandırma'ya işliyen vapurlar bunların 
yanında dört, beş misli büyüktür. Tahlisiye ede
vatı da mevcuttur. Bununla beraber bir de insan 
adedi tahdit edilmiştir. Allah korusun, bir kaza 
olursa kim tahlisiye bulacak, kim kendini kur
taracak? Yeter ki kaptanlar uykuda ve içki ale
minde olmasınlar, vazifeleri başlarında bulun
sunlar. Bu da kâfidir. 

Esasen deniz kazaları kara ve hava kazaları
nın yanında hiç mesabesindedir. Bunun için hal
ka kolaylık, Devlete de Hükümete de istifade te
min edecek çareler bulalım, o yollardan yürüye
lim. Meselâ; Konya vapuruna 450 kişi yolcudan 
fazla alınmaz. Halk yolundan kalmamak için 
vapurlara fazlasiyle biniyor, hiçbir mâni yapıl
mıyor. Fakat bilâhara vapurun içinde, deniz or
tasında, yolculardan'cezalı iki misli ücret almı
yor. Kendi milletini soymak, milleti Hükümete, 
idareye düşman yapmaktan başka birşey değil
dir. Ya halkı istiap edecek vapur temin etmeli, 
yahut cezalı bilet kesmemeli. Yahut vapurun 
istiabı arttırılmalıdır. Cezalı bileti katî olarak 
yasak 'etmelidir. En ziyade halkın ihtiyacını ve 
halkan istirahatini düşünmek lâzımdır. Zira bir 
tüccar, bir esnaf müşterisine nasıl muamele ya
parsa, idare de aynı muameleyi yapmalıdır. Cün-
ki mukabili para alıyor. 

İstanbul'da Tophane Bıhtımmda Bursa'ya 
ve Mudanya'ya, İnegöl'e gidecek yolculara va
purun dibinde otobüs biletleri kesiyorlar. 

Neden vapurlar bu kadar müşkülât yapıyor
lar? Birinci mevki bileti ayrı daireden, ikinci, 
üçüncü, ayrı daireden satılıyor. Bunlar halka 
eziyetten başka birşey değildir. Aynen Halk 
Partisi zihniyeti: Halka kıymet vermemek. Me
mur beyleri «vapur hareketinden ilci saat evvel 
rıhtımda vapurun önünde bilet kesmeye memur 
etsek daha iyi olmaz mı? Halka suhulet olmaz 
mı? 10 sene evvel vapura binerken rıhtımda bilet 
keserlerdi. Sabahları saat 8 de kalkan vapurlar 
için gişelere memurlar 7,5 da geliyorlar, halka 

kötü muamele ve hakaret yaptıklarını gözümle 
bizzat gördüm. Kuzu milleti bu gibi soysuz 
adamlardan ne zaman kurtaracağız? Hakaret ye
rine nezaket gösterecek memurlar bulalım. İn
san kıymeti bilen, insana kıymet veren adamlar 

-bulamazsak Halk Partisinin akıbetinden daha 
elim akıbete düşeceğimiz muhakkaktır. 

Alâkalı Bakandan bu işlerin milletin lehine 
halletmesini ve yahut yapamıyacaksa yerini eh
line terketmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Fahri Bey vaktiniz tamam ol
du. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Asıl söy-
liyeceklerim kaldı. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Efendim, arkadaşımızın suallerine 
cevap verdiğimi tahmin ediyorum. 

Yalnız arkadaşımız (buradaki sözleri arasın
da kasten, mevkilerini düşünerek, memurların 
halka fena muamele yaptıklarını söylediler. 

Hallbuki memurlarımız çıok müşkül şartlar 
altında çalışmaktadırlar, Ibunlarm aldıkları va
zifeleri yaptıklarına emin olmanızı rica ederim. 
Bilhassa küçük memurların vaziyetlerinin fena 
olduğunu kendileri de itiraf ettiler. Bu kadar 
müşkülât içinde vazifelerini yaparken (bunların 
kasten (halkımıza fena muamele yaptıklarım 
söylemeye, zannederim ki, arkadaşımızın hakkı 
yoktur. 

Diğer Ibir ifadesinde de memurlarımızın hal
ka hakaret ettiğini söyliyerek «Bu sofysuz adam
lar» tâlbirini kullandı. Memurlarımıza yapılan 
bu isnadı reddederim! 

İnsan canını ve halkın hayatını ve malını • 
mukadderata terkedemeyiz, Ikanunen (buna im
kân yoktur, kanunun (hükümlerini yerine getire
ceğiz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Fahri İşeri, yalnız Ibu nokta 
hakkında konuşacaksınız. Yani Bakanın söyle-' 
diği noktaya cevap vereceksiniz. Yeniden kâ
ğıtları karıştırmayınız; memurlar hakkındaki 
hususa cevap vereceksiniz. 

FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Peki, ben de 
onu göstereceğim. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Bu noktaya cevap vermenizi ri-' 
ca ederimi, (başka şey için söz vermem. 

FAHRÎ İŞERİ (Devamla) — 11 Kânunu
evvel 1950 tarihinde Ankara'da Müsteşar Mu
avini Fuat Zincirkıran ile temasta »bulundum. 
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Vapurlarda iki misli cezalı biletlerin elan de
vam ettiğini halkın acı acı şikâyetlerini nakil 
ve artık buna 'bir son verilmesini rica ettim. Bu 
hususta aldığım ımektulbu da kendisine okudum. 
istanbul'a Umum Müdüre (bu mesele hakünnda 
lütfen telefonla emir veriniz tbu işi önleyiniz de
dim. 

Ben de hususi rolarak Ibu i§ için bu akşam is
tanbul ,'a gidiyorum. istanbul'da gerek tarifeler 
müdürleri ile gerek genel müdürle görüşeeeğimi 
arzettim. 'Derhal telefonla'emir vereceğini ve'bu 
çirkin işi önliyeeeğini vadettiği halde Tüçjbir ha
ber bile vermemiştir, veyahut aksini vermiştir.,-
Aynı gece istanbul'a gittim. Cuma günü tarife
ler müdürü ile bu cezalı Ibilet işini halletmeleri
ni, halkın baklı şikâyetlerinin devam ettiğini ve 
Ibu yüzden halkın Hükümete itimadının azaldı
ğını arızâmik izath ettim. 'Fakat ıbir türlü ikna 
edemedim. Aldığım cevap .şu oldu. Dünyanın 
!her tarafında cezalı biletler vardır, biz de bunu 
kaldıramayız. Istiyen binsin, istemiyen (binme
sin dedi. öyle ya..,iSiz. ay başında peşin aylıkla
rı alıyorsunuz. Millete kim acır? Bize dünyanın 
kötü örneklerini ve kötü âdetlerini söylemeyiniz 
ve bunları ;tat!bik etmeyiniz. Onların iyi şeyleri
ni Ibize tatJbik ediniz, dedim. Bunun sebebini, 
ıhikmetini ve illetini 'bana da izah ediniz ve beni. 
de ikna ediniz ki, (ben de size hak vereyim; de
yince o vakit kimse gişelerden bilet almaz, her
kes vapurlarda bilet alır cevabında, bulundu. 
Ben de siz müşterilerinizin ye yolcuların ihtiyaç-. 
larıriı ve istirahatlerini karşılıyacak vapurları 
temin ettikten sonra biletleri de vapurların hare* 
ketleri saatine kadar satışa devam ederseniz kim
se biletsiz vapurlara binmez hattâ biletleri va
purların kalkacakları yerlerden keserseniz mese
le kalmaz. 

Fakat siz haddi istiabı 490 kişilik Konya Va
puruna !300 bilet keserek yani 300 kişi ile doldu 
diyerek 'gişeler bir gün evvel kapanırsa bilet yok 
denirse diğer taraftan' da vapurda ve rıhtımda 
karaborsada yine idarenin adamları tarafından 
ve itimat ettikleri şahıslar tarafından biletler 
fahiş fiyatlara -satılirken buna ne diyelim?. Bu 
işte muhakkak bir şeytanlık, bir hırsızlık ve kötü 
bir niyetle milleti Hükümete soğutmak'bir taraf
tan kendilerine pay çıkarmak suretiyle yapılan 
kasdi bir hareketten başka birşey değildir. Bu 
işin behemehal önüne geçilecektir. Müsteşar 
da telefonla size emir vermiştir ben do. 
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bu işle sıkı alâkadar olacağımı ve icabe-
derse Mecliste bu işi efkârı umumiyeye açıklıya-
cağımı söyledim. Bunun üzerine yine şu cevabı 
aldım: Ben bu vazifeden atılmadıkça umum mü
dür de mevkiinden atılmadıkça bu cezalı bilet işi 
kalkmaz, dedi. Ben de o benim salâhiyetim dahi
linde bir iş değil onu millet bilir sırası gelince 
seni de atar beni de atar, şefleri de, müstebitle
ri de atar. Nasıl ki, 600 seenelik hanedanları at
mıştır ve çok yakın mazide de bunu ispat etmiş
tir. O, milletin bileceği bir iştir, diyerek bundan 
ayrıldım. Umum Müdürle de aynı mesele hakkın
da bir saatten fazla görüştüm, o da cezalı bilet
lerin kalkmayacağını ısrarla söyledi. Cemil Par-
man'm da aynı fikirde, aynı kafada olduğuna ta-
mamiyle vâkıf ve şahifr oldum. Şu halde bu ak
şamki vapurla ben de Bandırma'ya gideceğimi ve 
cezalı biletlerin mümkün olduğu kadar önüne 
geçmeye çalışacağımı söyledim, idareye ve mille
te fenalık edersiniz cevabında bulundu. Siz se
nelerce bu millete ve idareye fenalık etmişsiniz, 
haksız olarak bu fakir milletten iki misli cezalı 
bilet ücreti almışsınız. Ben de bir defa olsun bu 
millete cezalı bilet aldırmamak için fenalık ede
yim, diyerek yanından ayrıldım. Gündüz saat 2 
raddelerinde bu muhavere-olmuştu. Saat 3 te, 
yani bu münakaşadan bir saat sonra Bandırmaya 
iki vapur birden kaldırmaya karar vermişlerdir. 
Birisi Konya, diğeri Bursa vapurudur, iki va
purda birinci ve ikinci kamara 70 adeddir. Hal
buki, yolcu adedi kamara için 140 ve 150 kişi idi. 
Yine ihtiyacıv karşılamadı. Fakat bu münakaşa 
olmasaydı tek vapurla bu seferi de her zamanki 
gibi yapacaklardı, iki vapur olmasına binaen ge
ce saat lö da ikisi birden hareket ediyorlar, ayrı 
ayrı yerlerden kalkıyorlar. Bu esnada vapurda 

, rıhtımda, karaborsada biletleri vızır vızır işli
yor. 220 kuruşluk güverte biletleri 300 ve 350-ku
ruşa, ikinci kamara biletleri 10 - 12 liraya birinci 
de 12 - 14 liraya arzettiğim gibi adamlariyle ve 
itimat' ettikleri şahıslar eliyle satılmaktadır. Cür-
mümeşut yaptığım, ön ve on iki kişinin isim
lerini adreslerini birer birer arzediyorum. 

Konya Vapurunda karaborsa bilet satışları : 

Güverte 
Kuruş 

300 Marangoz Mehmet Ali Kalanderer izmir 
Koblay Mah. S. 1022 hane 7. 
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Güverte 
Kurug 

350 Nazife Ersoy Karşıyaka Sokak 98 hane 24 
300 Hasan Akkoyuncu Bandırma'da Demiryol

larında hareket memuru, 
320 İtfaiyede Mehmet Uysal 
300 Nalbant Mehmet Bandırmalı Kardeşi Müs

teşar, maliyede 
350 izmir Karşıyaka'da eski dilsiz mektebi Hü

seyin İkbal inşaatçı, 
350 Karşıyaka'da Mütaahhit Raşit işeri, 
300 Ziya Sezer Bandırma insaniye Malı. Şev-

kiye Camii imamı 
350 Vaiz ve Müderis Mehmet Ef. Gönenli Ban

dırma Kore Şehitleri için mevlût, 
500 Gönenli Tüccardan Ahmet Çerçi, 
500 Manyas ?ın Haydar Köyünden Nazım Ko

yuncu. 

Görmediklerim ve tesbit edemediklerim pek 
çoktur. Kırk elli kijşiyi tecavüz eder. Bu yalnız 
Konya Vapurundaki hâdisedir. Bursa Vapu-
rüiidakini içinde olmadığım için gözümle gör
medim, fakat işittiğime ve öğrendiğime göre on
da da aynı şekilde karaborsacılık cereyan et
miştir. Kaşla göz arasında nal ile mıh arasında 
önümde arkamda karaborsa bilet satılmakta
dır. Alışmış kudurmuştan beterdir derler, çok 
doğru söz imiş, âdeta serçe kuşları darı tarla
sına îlasıl sürü sürü akın ederler, kovaladıkça 
gelirler, o geceki manzara da bunu andırıyordu. 
Sağdan, soldan gizli gizli bilet satışları ve va
purun içinde ve dışında saat 6 dan saat ona ka
dar bu iş devam etti. Zerre kadar Hükümetten 
ve idareden korkusu olan bir adam bu işi yapa
bilir mi? Ve cesaret edebilir mi? Çünkü başta-
kilere dayanıyor, onlara güveniyor, milleti göz 
önün'de soyuyorlar. Bu teşkilâtın başında ha
kikî bir murakabe yok hattâ alâka bile yok. Bu 
deirece bu gibi mücrimlere cüret veren Bakanlı
ğın hatasıdır. Çünkü aylardan beri Bakanı ikaz 
ettim hataları kusurları mütemadiyen yazdım, 
hattâ şifahi olarak da mütaaddit defalar söyle
dim, hiç ehemmiyet verilmedi. Bugüne kadar 
K8tü ellerle ve kötü niyetlerle yıllarca idare 
edilen bu teşkilâtın başında yine o mahut adam-
lari bırakmak bu millete acımamâktır ve mille
te bile bile kıymaktır. Millete kıymet vermez 
Ve aeniiîazfcak ve bu milletin düşmanlarını tu-
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tup atmazsak millet zamanı gelince bizi de ata
caktır. Allah da bu milletin hakkını bizden so
racaktır. Bu t adamlar Halk Partisinin bâşüiı 
yediler", bizi de aynı akıbete sürükliyeceklerdir. 
(Gülüşmeler, alkışlar). Gözümüzü açalım, işe 
dört elle sarılalım, kendi haline bırakmıyalım. 
Millete kıymet vermiyenlere biz mi kıymet ve
receğiz? Kendine aeımıyana Allah bile acımaz. 
Bunlara göz yummak, müsamaha ve merhamet 
etmek 20 milyon Türk Milletine kıymak de
mektir. Bu millet dört sene müeadeel etti bu 
gibi kötülükleri önlemek için sabık ve zalim 
'Hükümeti devirmek için uğraştı, çalıştı, Allanın 
inayetiyle muvaffak da oldu. Fakat hâlâ mil
lete kıymet verilmiyor, kendi kendine üzülüyor. 
« Devam » (Gülüşmeler, alkışlar). 

Zamanı gelince kendine kıymet vermlyene Mil
let de kıymet vermiyecektir. Biz bu millete böyle 
vadetmedik, ve bu şkilde milltin soyulmasına 
müsaade edemeyiz. Milleti huzura kavuşturma
dıkça huzur içinde seyahat ettirmedikçe kendi 
parasiyle aldığı vesaitlerinden istifade ve istira
hat ettirmedikçe bizler de huzur içinde yaşıya-
mayız. Bu millete insan gibi muamele yapılma
sını, haklarının korunmasını ve bu hususta âcil 
tedbirler alınmasını Ulaştırma Bakanından sa-
bırsizlıkla bekler ve rica ederim. (Sürekli alkış
lar). 

11. — Seyhan Milletvekili Sinan TekeUoğlu'-
nun, Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan kim
ya lâboratuvan, kapalı manej, sığınak, müştemi
lât ve teferruatı için ne kadar para sarf edildiğine 
ve Millî sarayların teftişi neticesine dair Tür
kiye Büyük Millet Metlisi Başkanlığından olan 
sorusuna İdareci üyelerden İhsan Şerif ötgen'in, 
sözlü cevabı (6/136) 

14. XII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Cumhurbaşkanlığı köşkünde mevcut bu
lunan kimya lâboratuvan, kapalı manej, Sığı
nak, müştemilât ve teferruatı nelerden ibarettir? 
Bunlar için ayrı ayrı ne kadar para sarf edilmiş
tir? Bu sarfiyat ve inşaat kimlerin emir ve ka-
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rariyle yapılmıştır? Bu sarfiyat mevzuata uy
gun değilse, kimlerin bu sarfiyatı ödemesi ica-
betmektedir? 

2. Sarayların teftişe tâbi tutulmuş olduğu
nu gazetelerden okuduk. Bu hususta alâkalı ko
misyonca verilen rapor muhteviyatı nedir? 

İDARECİ ÜYE İHSAN ŞERİF ÖZGEN (Kü
t a h y a ) — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun sorusu dört esası ihtiva etmektedir. 

1. Sığmak işi. 3502 sayılı hava kuvvetlerine 
karşı Korunma Kanunu tatbikatına dair olan 
10680 sayılı Tüzük mucibince yapılan sığınaklar 
meyanında B. M. Meclisi sığmağı ile Cumhur
başkanlığı sığmağının yaptırılması kararlaştırıl
mış ve bunların her ikisi de Bayındırlık Bakan
lığı Fen Heyetince yaptırılan keşifler mucibince 
malzemesi Meclisten verilmek üzere inşaatının 
münakaşası yapılmış ve bunlardan Meclis sığı
nağı 101 500 lira bedelle Rasih İhsan ve ortağı
na, Cumhurbaşkanlığı sığınağı ise 48 954 lira 
mukabilinde Vehbi Koç ve Yüksek Mimar Raşit 
Börekçi'ye ihale edilerek Bayındırlık Bakan
lığı Fen Heyeti murakabe ve kontrolü altında 
yaptırılmıştır. 

Her iki sığmak ayrı ayrı mütaahide inşaat
ları ihale edilmiş ise de malzemesi müşterek alı
narak sarfedilmiştir. Bu sarfiyat Başkanlık Di
vanının İdareci Üyeler Kuruluna verdiği yetki
ye dayanmaktadır. 

Her iki sığınağın ihale bedelleriyle birlikte 
malzeme sarfiyatı : 

1940 malî yılında 335 354.19 lira 
1941 » » 498 848.14 » 
1942 » » 181 799.34 » 
1943 > » 33 334.54 » ödenmiş

tir. Bunların yekûnu 1 049 336.21 liradır. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bu mik

tar yalnız malzeme bedeli midir 1 
İHSAN ŞERİF ÖZGEN (Devamla) — Hayır. 

Bu yekûn malzeme bedeliyle beraber inşaat be
delidir. Evvelce arzettiğim gibi ihale, yalnız in
şaat bedelidir, yani ustalık içindir. Malzeme, 
Meclisten verilmiştir. 

Sığınağın teferruatına gelince; Meclis sığı
nağı, içtima salonu ile birkaç encümen odasın
dan ibarettir. -

Reisicumhur sığmağı ise, haricî kapıdan 
girilerek zırhlı kapıdan geçildikten sonra 
bulaşık gaz temizleme dairesi vardır. 
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Bundan sonra sırası ile koridorda iki 
personel odası, bir duş, iki reisicumhur yatak 
odasından ibarettir. 

İkinci koridorda: 1 çalışma odası, 1 içtima 
salonu, 2 yaverler odası. 

Üçüncü koridorda: Elektrik, havalandırma 
gaz filtereleri gibi tesisleri ihtiva etmektedir. 

Binanın çatışı 3,5 metre kalınlığında ve her 
on beş santimde demir çubukları ihtiva eder 
bir şekilde yapılmıştır. 

İkinci sual: 
Kimya âboratuvarı için Cumhurbaşkanlığı 

Kâtibi Umumiliğinin gösterdiği lüzum üzerine 
Almanya Büyük Elçiliği vasıtasiyle sipariş edi
lip getirtilmiştir. Büyük elçiliğin işarı üzerine 
bu aletlerin bedeli olan 8 238 Rayşmark muka
bili olan 4 185 lira Türk parası 21 . VIII . 1939 
tarihinde Meclis muhasebesinden ödenmiştir. 

Yine bu Kâtibi Umumiliğin işarı üzerine bu 
alet ve edevat muhafazası için 2 430 lira 53 ku
ruşluk masa, dolap ve saire alınmış bu bedel de 
muhasebemizden ödenmiştir. Halen bu aletler
den mekteplerin istifadesini temin için Milli 
Eğitim Bakanlığına devir muamelesi yapılmak
tadır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bu 
kimya lâboratuvarı ne maksatla yapılmıştır? 

İHSAN ŞERİF ÖZGEN İDARECİ ÜYE 
(Kütahya) —• Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, 
hekimlik dairesine lüzumundan, bahsediliyor. 
Toriçelli borusu, Galile sathı maili gibi ve 
birçok fizik tecrübelerini yapmaya mahsus olan 
bu gibi aletlerin tababette kullanılıp kullanıl-
mıyacağmı yüksek takdirinize arzederim. Bede
li, bu şekilde keenne tababete lâzım alet imiş 
gibi verilmiştir. Hekimlikte ihtiyaç duyulduğu 
belirtiliyor. Tababet dairesinin ihtiyacı olarak 
istenmiştir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Kimya
geri var mı? 

İHSAN ŞERİF ÖZGEN (Devamla) — Kim
yager yoktur, bir tabip vardır. 

Manej meselesi: 
Bu bina için ne Büyük Millet Meclisi Büt

çesinden ve ne de Riyasetîcumhur Bütçesinden 
sarfiyat yapıldığına dair hiçbir kayda tesadüf 
edilemedi. Nereden ve ne suretle yapıldığı ku
rulumuzca meçhuldür. Bundan başka bu bina
nın krokileri ve plânları da ne Mecliste ve ne 
de köşkte vardır. Bayındırlık Bakanlığında da 
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bulunamamıştır. Mahallinde yaptığımız tetki-
kata göre 60 metre derinlikte, 15 metre geniş
likte yapılmış, ön kısımda istirahata mahsus 
olarak muhteşem hususi bir daireyi ihtiva et
mekte olduğu görülmüştür. Çatı kısmı harb ı 
içerisinde demirsizlik yüzünden betonarme ya
pılarak muvakkaten ahşap olarak yapılmış ve 
zamanla da yıkılma tehlikesi gösterdiğinden 
35 bin liraya Bayındırlık Bakanlığınca tamir 
ettirilmektedir. Yalnız çatısının tamirine 35 
bin lira giderse eşkâlini verdiğim binanın kaça 
çıkacağını takdir buyurursunuz. 

MUEAT ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Tamir-
den sonra ne olarak kullanılacaktır? 

BAŞKAN — Efendim, ancak sual sahibi so
rabilir, sizin soracağınız şeyler varsa ayrıca bir 
sual önergesi verir, sorarsınız. 

ÎHSAN ŞERİF ÖZGEN (Devamla) — Mil
lî Sarayların teftişi işine gelince: 

Teşkil buyurduğunuz Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu tatilden beri saraylarda 
çalıştığı gibi, eski defterlerle yeni defterlerin 
tetabukunu temin etmek maksadiyîe Maliye
den müfettişler de getirtmiş bulunmaktadır, 
çalışmaktadırlar. Bunlar henüz raporlarını ver
memişlerdir. Bina berin arkadaşımızın bu sualini 
ancak o rapor cevaplandıracaktır, rapor geldik
ten sonra zaten Yüksek Meclise arzedilecektir. 
Zannederim ki arkadaşımız suallerinin cevap
larını bu raporda bulacaklardır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, arkadaşımızın izahatı bizi kısmen 
tenvir etti ama tam mânasiyle tatmin etmedi 
Tabiî elinde mevcut olan donelere göre ancak 
bize izahat verebilmiştir. Bunların gizli esrar 
perdelerini yalnız açıyoruz, biraz görüyoruz. İç 
tarafını görmek için zamanı geldiğine kaniim. 

Arkadaşlar, Tek partili bir devrin memleke
timize açmış olduğu ıstıraplara yolsuzluklara 
idaresizliklere 3 günde 5 günde 8 ayda 1 sene
de tamamiyle vâkıf olmanın imkân dâhilinde 
olmadığını anlıyoruz. Görüyoruz ki, harb sıra
larında Büyük Millet Meclisi için yapılan bir 
sığmakla Reisicumhur Köşkünde yapılan sı
ğmağı yanyana koyarsanız, aralarında büyük 
farklar olduğunu görüyoruz. Demek ki, Reisi-
cumrurun hayatı bütün bir memleketin hayatın-
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dan daha kıymetli olmakla beraber aynı zaman
da geceleri istirahatini temin edecek şekilde 
vaziyetleri de ona temin edilmiş oluyor. B. 
M. Meclisi için belki gece çalışmak ihtimali 
mevcut olabilir. Fakat Reisicumhurun böyle bir 
mecburiyeti olmadığı halde* 48 bin liraya mal 
olması lâzımgelen Reisicumhur Köşkünde vü
cuda gelmesi lâzımgelen o yer altı sarayı aşağı 
yukarı 1,5 milyon liraya, m.al oluyor.. Bu, Devlet 
kesesinden çıkan bir paradır., Acaba kapalı 
tahsisattan buraya para sarfedilmemismidir? 
Hiç şüphe yoktur ki, sarfedilmiştir. Sorgusuz 
sualsiz, bir tek,, a^arnın keyfine göre sarfiyat 
yapılırsa böyle olur ve hem de tahsisatı mestu
reden başka bakanlıklardan da buraya sarfiyat 
yapılmadığı ne malûm? 

HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Bakanlar 
Kurulu da orada toplanacaktı.... Sığmak o mak
satla yapılmıştı.. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Zati 
âliniz belki Bakanlar Kuruluna gir.seydiniz Ba
kanlar Kurulu orada toplanrdı. 

Hem ne lüzum vardı Reisicumhurun yanma 
gitmeye? Memleket harpte iken ve B. M. Mec
lisin gece gündüz hali inikatta iken Reisicum
hurun yanma mı gidecekti? Yoksa Reisicumhur 
Meclisin yanında mı bulunması lâzımdı? 

Tayyere rasgelecek, koca bir Bakanlar He
yetini yok edecek, ama Reisicumhur kurtula
cak. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, bütün Türk Milleti bilir ki, biz 
hükümdarları yalnız millet hâkimiyetini tesis 
ve temin etmek için mi? kovduk. Fakat hü
kümdarların yerine geçen bâzı arkadaşlar nü-
hümdarlara taş çıkarttılar. Hangi hükümdarın 
otuz tane otomobili vardı Hangi hükümdarın 
binek atları ve harb zamanında Hükümet para-
siyle yaptırılan kapalı manej yerleri vardır. 
Bunlardan bahsederken Istablı Âmire denilen 
o ahır hafızalarda canlanıyor. Şimdi stadyuma 
ilhak edilmiş bulunan o muazzam ahır şimdi 
Reisicumhur Köşkündeki ahırın onda biri ka-
dardır. •;*: $ « g 

Arkadaşlar, dâva şudur : Türk Milleti öğ
rensin ki, tek !bir şahsa, tek fbir partinin eline 
millet mukadderatı teslim edilirse o da hüküm
dar olur. (Doğru sesleri) İşte onun için Türk 
Milletinin vekilleri "olan (bizler, Türk Milletinin 
arzularını yerine getirmek cîçin her gün buraya 
sualler getiriyoruz. Bundan evvel arzettiğim p~ 
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ıbi Ibu,suallerin 'bir kısmı ihtar, (bir kısmı da ih
bardır. îlhtar olanları yapmıyaca'k hükümet ta
savvur edilemez. Fakat ihbar olanları eline ala
rak derhal faaliyete geçecektir. Bugüne kadar 
Büyük Meclis, Hükümete milyonlarca, milyar
larca liralık suiistimal doneleri vermiştir. Hü
kümet bunları ale aldı mı, almadı mı? Bilmiyo
rum. Fakat eğer almamışsa almalarını Türk 
Milleti namına ben (buradan rica ediyorum. 

Son,ra aziz arkadaşlar, kimya lâboratuvarı 
'biliyorsunuz ki, iSaym înönü bir 'zamanlar kim
yagerliğe merak ettiler. İşte o zaman oradaki 
tabip kimyayı tam mânasiyle ıoğlu ile birlikte 
öğrensin diye hu kimya lâlböratuvarı kuruldu. 
Eskiden hükümdarların kimisi marangoz, kimi
si kunduracılığa heves ederdi. Sayın înönü de 
kimyagerliğe heves etmişlerdi. 

Maarif Bakanı bu kimya lâboratuvarmı 
mekteplere dağıtmış. Çok yerinde, (bir iş yapmış. 
Bu kimya lâlbbratuvarmm kurulmasından mak
sat nedir. Kimyaya ait (bilgilerini tezyit etmek 
için bunu vücuda mı getirmişler1? Böyle ise (bu 
parayı bütçeden sarf etmeye karar veren makam
lar nasıl karar vermişler. (înönü emrettiği için 
sesleri) O halde 'ona tazmin ettirilmek lâzım-
gelirdi. Muharebenin en şiddetli zamanında,-en 
tehlikeli zamanında acaba ona, yalnız ona ihti
yaç mı vardı? Muharebe zamanında o zamanki 
Millî Savunma Bakanı (bulunan zattan şöyle 
işitmiştik. 300 tayyaremiz var, % 75 i ıskarta
dır. O sırada memleketin müdafaası düşünül-
müyorda kapalı manej, kimya lâboratuvarı ya
pılıyor ve (bunlar için de tahsisatı mestureden 
para sarfediliyor. îsmi cismi (belli 'olmadan Mec
lis tarafından fedakârlık yapılarak tahsisatı 
mestureden para verilmiştir, Ibu paralar da on
lara sarfediliyor. Ben Hükümetten rica. ediyo
rum, Ibu işleri yürütsün. Milletin arzularını ye
rine getiren millet tarafından seçilmiş Büyük 
Millet Meclisinin, tarihî Meclisin Vekiller He
yeti 'olduğunu, Bakanlar Kurulu 'olduklarını is
pat etsin, kendilerinden (bunu istiyorum. 

Arkadaşlar, saraylardaki raporu getirecek-
lermiş, getiremezler arkadaşlar, getirseler de 
Ibize yenilerini geftre'Ceklerdir, eskileri alınmış 
yenileri konmuştur. Ben bir arkadaşın evine 
gitmiştim o zamanlar kendimin malî vaziyetim 
müsait değildi, halılar üzerinde yürürken ken-
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dimi şaşırdım. Arkadaşın da, eski vaziyetini bi
lirdim, Ibana misafir odasını açtığı zaman acaba 
ben de buraya girebilir miyim diye tereddütler 
geçirdim. O arkadaşlardan Ibunun hesabını sor
mak zamanı. artık ıgelmiştir. (O kim. sesleri) Sı
rası gelince söylerim, hepsi birden olur mu? 
Hepsini söyliyeiceğim, Cenabı Hak bugünleri bi
ze gösterdi hamdolsun. 

Arkadaşlar, yine Atatürk Çiftliğinin Kuleli 
köşkünde Atatürk'ün saraydan .getirttiği eşya
lar da çalınmıştır. Ziraat Bakanlığı bu hususta 
tahkikat açmıştı acaba ne netice aldılar? Bu eş
yaları kim aşırdı bunu lütfen Tarım Bakanlığı 
tetkik etsinler, bu da bu raporda yer alsın. Mil
let bunları öğrenmek istiyor. Bunlar meçhul de
ğildir, herkesin bildiği, işlerdir. Sonra arkadaş
lar diğer bir mesele daha var. Dil Kurumu ilk 
toplantısını İstanbul'da Topkapı Müzesinde 
yaptı. Birçok tarihî eşyalardaN oraya getirilerek 
teşhir edildi. Bunlardan kaybolanlar vardır. 
Bunların bir kaçını okuyayım, acaba bunları 
bulabildiler mi? f 

Bunlar Dolmabahçe muayede salonunda halka 
teşhir edilmişti. 

Hürrem Sultan'a ait zümrüt teşbih, elbiseler, 
• mücevherat, silâhlar ve saire. Bunlar oradan 

yok olmuş aranmış fakat bulunamamıştır. Acaba 
şimdi yapılan tahkikatta bunlar da aranıyor mu? 
Binaenaleyh bu işlerle alâkadar olan Komis
yondan rica ediyorum, bunları arasınlar, daha 
çok vardır. O gördükleri eşyalar saray eşyası 
değildir, onların yerine konulanlardır. Orada 
ipek halılar, acem halıları aşırılmıştır, yerlerine 
başkaları konulmuştur. Milletin bütün varlığı 
tamamiyle heder olmuştur. Yeni Meclise büyük 
vazifeler düşmektedir. Arkadaşlar; bunlar bir 
memleket dâvası ve hizmetidir. Türk Milleti sizi 
buraya bunlarla uğraşmak için göndermiş ve bu 
salâhiyeti vermiştir. Bu salâhiyetinizi kullanarak 
memleketin bütün varlığını, müzelerini yıkan 
bu insanları meydana çıkararak pençei ada
lete teslim etmek sizin, bu Meclisin vazifesidir. 
Bu suretle sizleri her zaman rahatsız ediyorum, 
fakat tehdit de edilmiyor değilim. Cebimde bir 
çok mektuplar var ; derimi yüzeceklermiş, Bekli
yorum- (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemin son maddesine geçi
yoruz. 
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4, — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN 
yoru*. 

Arkadaşlar son maddeye geli-

1. — Ri&e Milletvekili îzzet Akçal'm, 431 sa
yılı Kararın (1) numaralı bendindeki (ve emsali 
idarelerin) şümulüne îmralı Cezaevinin de dâhil 
bulunup bulunmadığının yorumlanmasına dair 
ön&rg&si ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(4/76)41] 

BAŞKAN. — Yorum fıkrasını okuyoruz: 

431 sayılı Kararın 1 numaralı bendindeki (Ve 
emsali idarelerin) tâbirinin yorumu 

431 sayılı Kararın (1) numaralı bendindeki 
(V& emsali idarelerin) tâbiri şümulüne îmralı 
Ceaaevi de dâhildir. 

BAŞKAN —• Bu yorum hakkında söz istiyen 
var mı?.. 

RÎFAT ALABAY (Konya) — Burada Sa, 
yıştay; Komisyonu yorum fıkrası deniyor. Bu-
ra4a«pevzuubiahis alan bir karar olduğuna göre, 
yoruma tâbirinin kullanılmaması lâzımdır. Çün
kü, «yorumj», kelimesi bir ıstılahtır. Bu itibarla 
bu&un - «ta.vzjjh> şeklinde tashihini riea ediyo
rum. Yani bu, Sayıştay taw4h fıkrası olacak 
ve altındaki kısımda da yorum kelimesi yerine 
tavzih denmesi icabeder. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu şekilde kanun 
m&4toiîiin- meyzuubahis olmadığı hallerde yo
rumu. mu* yoksa,,tavzih? mi ifade eder. Burada 
arkadaşımız şimdi izahatta bulundular. Kendi
leri dediler ki, bu, yorum değildir. Komisyonun 
noktaj nazarını öğrenmek istiyoruz. 

SAYIŞTAY KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAlT 
BÎL,®,|6L (Îsparta) — Muhterem arkadaşlar, yo
rum.!,!? istenken 431 saydı Meclis Kararıdır. Biz, 
MeçJ-is, kararlarını :aneak. Meclisin tefsir edeceği 
ka^afttindleyiz, Meclisin tasvibine arzedilen fık
rayı yazarken, tesbit. ederken bu şekilde tesbit 
ettik. Bilmiyorum anlatabildim mi?. (Fıkrayı 
okuyunuz sesleri) Okutayım. 

BAŞKAN •— Müsaade edin ben okuyayım. 
(Rüsumat ve posta ve telgraf ve emsali ida-

[1] 23 sayılı basmayazı tutamağın sonundadır. 

relerin teşkilâtı taksimatı mülkiyeye göre olma
yıp birkaç vilâyetin mütaaddit kaza ve nevahi 
ve köylerini ihtiva eylemesi ve teşkilâtlarının 
bâzı nahiye ve köylerde dahi bulunması itiha-
riyle bu devaire mensup).... 

Şimdi görülüyor ki okuduğum ibarenin ba
şındaki «Rüsumat ve Posta ve Telgraf ve emsa
li idareler teşkilâtı» ve emsali idarenin izahını 
muciptir. 

SAÎD BİLGİÇ SAYIŞTAY KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ (İsparta) — Efendim, 431 sayılı Ka
rarın bir numaralı bendini müsaadenizle oku
yorum. (Rüsumat ve Posta ve "Telgraf ve emsali 
idarelerin teşkilâtı taksimatı mülkiyeye göre 
olmayıp birkaç vilâyetin mütaaddit kaza ve ne
vahi ve köylerini ihtiva eylemesi ve teşkilâtları
nın bâzı:n&hiye ve köylerde dahi bulunması iti
bariyle bu devaire mensup her hangi bir Mü
fettiş veya muvakkaten izam olunmuş bir me
murun berayi vazife nahiye ve köylerde kalma
ları zaruri ve iki günden fazlası için de ikamet 
yevmiyesi tahrakkuk ve itası muktazi ve muva
fık görülmüştür.) 

Arkadaşlar, bir kısım memurlara iki gün
den fazla kalmış oldukları yerlerde ikamet yev
miyesi verilir, seyahat yevmiyesi yerine. Bun
lar rüsum, posta ve telgraf memur veya müfet
tişleri, yani muvakkaten istihdam edilen memur 
veya müfettişlerdir. 

Takriri veren arkadaşımız diyor ki, madem
ki 431 sayılı Kararın birinci bendinde emsali 
daireler tâbiri vardır,, bu emsali dairece tâbiri
nin içine mevzuübahis müessese girebilir mi, 
giremez mi, bu tefsir edilsin diyor. 

Komisyonumuzun noktai nazarı «emsali da
ireler» tâbirine îmralı Cezaevinin de girebile
ceği yolundadır. Çünkü teşkilâtlan taksimatı 
mülkiyeye göre olmıyan idarelerden b i r i d e 
îmralı Cezaevidir. 

Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun izzet Bey. 
İZZET AKCAL (Rize) — Efendim bu tek-

lifi yapmakijğımm sebep ve saikı,-bir. haksızlığı 
gidermek, içindir. Rüsumat ve Posta Telgraf ve 
emsali idareler teşkilâtı taksimatı mülkiyeye gö-
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re olmıyan kaza, nahiye, köylerde dahi bu teş
kilâtın bulunması itibariyle bu dairelere men
sup her hangi bir müfettiş, veya bu yerlere 
izam edilmiş memurlar iki günden fazla bu yer
lerde kaldıkları takdirde ikamet yevmiyesi al
maktadırlar. 1927 tarihli Sayıştay raporunda 
bu karar alınmıştır. Sayıştayca bu karar, yal
nız rüsumat ve posta telgraf müessesesinde ça
lışan memurlara inhisar ettirilmektedir. Halbu
ki 1927 den sonra birçok vekâletler muayyen 
bir merkeze tâbi olmıyarak müesseseler kur
muşlardır. îmralı Cezaevi de bunlardan birisi
dir. îmralı Cezaevini idari teşkilât bakımın
dan her hangi bir idari teşkilâta bağlamıya im
kân yoktur. . * 

Teklifime bağlı olarak İçişleri Bakanlığının 
cevabını verdim. 

înfaz bakımımdan istanbul müddeiumumili
ğine bağlıdır, idari bakımdansa ne Mudanya'ya 
ne de B,ursa'ya bağlı değildir. Yalnız tapu dai
resi itibariyle Mudanya'ya bağlıdır. Bundan 
başka zabıta teşkilâtı tamamiyle adaya mak-
surdur. idari teşkilâta dâhil olmıyan bir mü
essesedir. Bu karar Harcırah Kararnamesinin 
9 ncu maddesi ile alâkalıdır. Fakat 9 ncu mad
de birçok defalar tadil görmüştür. 9 ncu mad
denin tefsirini istemeye mahal görmedim. Sa
rihtir. Karar da o maddeye istinaden alınmış
tır. « Ve emsali idareler» tâbiri kararda bu
lunduğuna ve Sayıştayın bu kararı Meclisçe 
tasvip edildiğine göre bu karar kanun hük
münde ve mahiyetindedir. Kararın tefsiri mev-
zuubahistir. Komisyonda, bu şekilde kabul et
miştir. Onun için Rifat Alabay arkadaşımın 
dokundukları yorum tâbirinin benim kanaati
me göre değişmesine lüzum yoktur. Karar yo
rumdur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Feridun Fikri Bey. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Rifat AMıay arkadaşımızın hakları vardır. (Yo
rum) bir ıstılahtır. Yani taayyün etmiş, kanu
nun mâna ve maksadının beyanına matuf ve 
maksurdur. Biz şimdi Meclisten sâdır olmuş bu
lunan bir karar hakkında, kararın mânasındaki 
tereddüdü izale için, onu tavzih ederiz. Bu bir 
karardır. Mahkemeden sâdır olan bir kararın 
(hukuk usulü mulhakemelerince tavzihi taMto-
lunduğu gibi, Yüksek Meclisten sâdır olan bir 
kararın da tavzihi talefbolunur. Binaenaleyh is-
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tilâhları karıştırmıyalım. Mâruzâtım istilâhatm 
siyanetine matuftur. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teklif sahibi sıfa-
tiyle muvafakat ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 

KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK TÜRKDO-
ĞAN (Siird) — Efendim, içtüzüğün 124 ncü 
maddesine göre yorum, 'bir kanunun, eski tâbir
le tefsirinden ibarettir. Fakat, B. M. Meclisi 
mevzuubahis olan 431 sayılı Heyeti Umumiye 
kararı ile AkçaPı Ibir işe ait, mesul muhasiple
ri de ilgilendiren, Devletin mesul şahıslarını da 
bağlıyan 'bir karar vermiştir. 22 seneden beri 
maliyeciler, Devlet maliyesini ilgilendiren işler 
Ibu. 431 sayılı Karara göre yürütülüp gitmekte
dir. Bizim Komisyonumuza arkadaşımızın yap
tığı teklif de Ibir tefsir taleibinden ibarettir. Ko
misyonumuzda (bu (husus müzakere edildi. Bir 
tavzihte 'bulunmuş olsaydık evvelki karara itti-
toa edip 22 seneden Iberi iş gören ve Devlet ma
liyesini ilgilendiren bir işi gören kimseleri bi
zim Komisyonumuzun verdiği tek başına bir 
tavzih karariyle (bağlamak mümkün olmıyacağı 
düşüncesiyle Ibu tefsiri yaptık. İçtüzük de Mec
lis Heyeti Umumiyesinin verdiği kararla tefsire 
tâbi olup olmıyacakları hakkında açıkça bir hü
küm mevcut değildir. 

Takdir Heyeti Umumiyenindir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Ibu Yüksek Mecli
sin bir kararı üzerine ve Ibir cümlenin şümulünü 
'tâyin hususunda doğan ibir tereddüdün izalesi. 
için komisyonca alınmış ibir karardan ibarettir. 

Meclis kararının üzerine, Ibir cümleye matuf 
olduğu için, alınan karar Yüksek Meclise bu se-
Ibeple sevkedilmiştir. Yalnız kararın tereddüdü 
davet eden cümlesinin sarih olarak mânasını ve 
şümulünü tâyin etmek İbaşka, kanunun mânası
nı tavzih ve ifade etmek (başkadır. Bu (bakım
dan 'burada yalnız bir cümleyi ele alıp da ko
misyonun (431 sayılı Kararın Ibir numaralı ben
dindeki ve emsali idarelerin tâJbiri şümulüne 
îmralı Cezaevi de dâhildir) demesi suretiyle bir 
izaJh yapması doğru değildir. Bu noktai nazar
dan komisyona tekrar iade edip hepsini bir ka
rar formülü halinde hazırlaması ve Yüksek 
Meclise o şekilde sunup Meclisten bu yolda bir 
karar çıkması zarureti aşikârdır. Bu seîbeple Ri
yaset Divanı feunu komisyona iade ediyor. (Mu-
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vafık sesleri) O halde bu teklifi oyunuza arze- Gündemde görüşülecek Ibaşka mesele kalma-
diyorum. Komisyona iadesini kaimi edenler... 'dığından 25 Aralık Pazartesi günü saat 15 te 
Etmiyenler... Komisyona iadesi kalbul edilmiş- toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum, 
tir. Kapanma saati : 17,05 

DÜZELTİŞ 

20 nci Birleşim Tutanak Dergisinde aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

267 1 15 Haftaya Çarşamfba günü Haftaya Pazartesi günü 

....>... :+... 
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S Sayısı: 23 
Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 431 sayılı Kararın (1) numaralı 
bendindeki (Ve emsali idarelerin) şümulüne Imralı Cezaevinin de 
dâhil bulunup bulunmadığının yorumlanmasına dair önergesi ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (4/78) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

431 sayılı kararın tavzih ve tefsiri talebine ait gerekçe ile tavzih ve tefsir metni ekli olarak 
sunulmuştur. 

Muktezasımn ifasına müsaadelerini rica ederim. 
Rize Milletvekili 

/. Akçal 

431 sayılı kararın (Emsali idareler) şümulüne îmralı Adasında bulunan Imralı Ceza Evinin de dâhil 
olduğuna dair tavzih ve tefsir kararı mucip sebepleri 

Sayıştay Başkanlığından 29 Nisan 1928 tarih ve 2627/9 sayı ile Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına tevdi edilen 1927 yılı Kasım ve Aralık ve 1928 yılı Şubat aylarına ait rapor Sayıştay 
Komisyonunca karara bağlandıktan sonra Büyük Millet Meclisinin tasvibine iktiran etmiştir. Mez
kûr raporun birinci numarasında mevzuubahis edilen: 

(Rüsumat ve posta ve telgraf ve emsali idarelerin teşkilâtı taksimatı mülkiyeye göre olmayıp 
birkaç vilâyetin mütaaddit kaza ve nevahi ve köylerini ihtiva eylemesi ve teşkilâtlarının bâzı 
nahiye ve köylerde dahi bulunması itibariyle bu devaire mensup her hangi bir müfettiş veya 
muvakkaten izam olunmuş bir memurun berayi vazife nahiye ve köylerde kalmaları zaruri ve 
iki günden fazlası için de ikamet yevmiyesi tahakkuk ve itası encümenimizce muktazi ve muvafık 
görülmüştür.) yolundaki hükmü tatbikatta; «emsali idareler» tâbiri hariç bırakılmak suretiyle 
yalnız rüsumat ve posta, telgraf idaresi için yürütülmekte bulunduğundan aşağıda yazılı sebep 
dolayısiyle bu kararın tavzih ve tefsirine lüzum görülmektedir. 

Şöyleki; • 
Adalet Bakanlığının Imralı adasında tesis ettiği îmralı yeni ceza evi müessesesinin 431 sayılı 

kararda mevzuubahis idarelerin vücuda getirdikleri teşekküller gibi daimî mahiyeti haiz bir 
teşekkül olduğu halde, 431 sayılı kararın şümulünden hariç bırakılarak burada iki günden fazla 
muvakkat memuriyetle çalışanlara ikamet yevmiyesi yerine seyahat yevmiyesinin tediyesi icabet-
tiği Sayıştayea bildirilmiş ve hesapların tetkikmda muhasiplere zimmet tahakkuk ettirilmekte 
bulunmuştur. 

Fakat; 
A) îmralı adası heyeti umumiyesi itibariyle îmralı Ceza Evine mubassas müstakil bir adlî 

müessese olduğuna ve sekenesinin de mahkûm ve memurlardan ibaret bulunduğuna göre, idari teş
kilâtta bu adanın adlandırılması mümkün değildir. 
B) Devletin tüzel kişiliğinin sahibi resmî bir adalet müessesesi halinde olup, infaz müessesesi; doğ
rudan doğruya Mudanya Savcılığına bağlıdır. (Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının yazıları s*ıreti ek
lidir.) 

Bu itibarla; 
431 sayılı Kararda mevzuubahs olan (Rüsumat,, Posta ve Telgraf ve emsali idarelerin) şümu

lüne îmralı Cezaevinin de; dâhil bulunduğunu kabul etmemek kararın sarih metnine ve istinat ettiği 
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14 Şubat .1337 ve 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesinin mevdaddı muvakkate 
faslının tadili hakkındaki Kararnamenin ikinci maddesi hükmüne ve mâdelet esasına uygun bulun
madığından mezkûr müessesenin «emsali idareler» âciadma dâhil bulunduğunun tavzihan ve tef si
ren karara bağlanmasını, rica ederim. 

Rize Milletvekili 
• , - • < • * ' ' ' ;• " • ' - "" ' "; - İzzet Akçal 

431 sayılı Kararın tavzih ve tefsirine dair Karar 
Sayıştaym Eylül - Teşrinisani 1927 raporu üzerine ittihaz olunan 431 sayılı Kararında bahsolu-

nan «emsali idareler» âdadma Imralı Adasında tesis olunan İmralı Yeni Cezaevi dâhildir. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
2. S. M. Teşkilâtı 

Sayı: 22102/13 - 9/2036 

3 . IX . 1947 G. ve C. T. E. Genel Müdürlüğü 360/15091 sayılı yazıya K.: 
Imralı Adası heyeti umumiyesi itibariyle Imralı yeni ceza evine münhasır müstakil bir adlî mü

essese olduğuna ve sekenesinin de mahkûmlar ile ilgili memurlar bulunduğuna göre bu günkü du
rumu ile idari taksimat bakımından adlandırılması kanunen mümkün görülememektedir. 

Devletin Tüzel kişiliğinin sahibi resmî bir adaîlet müessesesi halinde Jyulun.an bu yerin doğrudan 
doğruya Mudanya ilcesine bağlı bir infaz müessesesi olarak kabul hususundaki mütalâalarına 
Bakanlığımızca iştirak edildiğini saygı ile arzederim. 

içişleri Bakanı 
imza okunamadı. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 29 . XII . 1942 

Bütçe ve Malî Kontrol U. Md. 
Şube : 2 ••' * *" '" ' ". ""*" 

Sayı : 13249/496 
) Bursa Vilâyeti Defterdarlığına 

Muhasebe Md. sözü ile gelen 12 . XI . 1942 tarihli ve 642/7664 - 1564 sayılı ya-zınıza K,: * 
' 431 sayılı Kararın birinci maddesinde (Rüsumat.ve Posta ve emsali idarelerin teşkilâtı mülkiyeye 

göre olmayıp birkaç vilâyetin mütaaddit kaza ve nahiye ve köylerini ihtiva eylemesi ve teşkilâtları
nın nahiye ve köylerde dahi bulunması itibariyle bu devaire mensup her hangi bir teftiş veya mu
vakkaten1 izam olunmuş bir memurun berayi vazife nahiye' ve köylerde kalmaları zaruri ve iki günden 
fazlası için de ikamet yevmiyesi tahakkuk ve itası muktazi ve muvafık görülmüştür). Denilmekte 
olduğundan, muvakkat .memuriyetle nahiyelerde iki günden fazla kalan memurlara ikamet yevmi
yesi verilebilmesi için o nahiyede memurun mensup olduğu dairenin teşkilâtı bulunması lâzımge-
l i r . • ' • ' • • ; • • ' ' •.'• ' • " ' . • • • . • • ' ' • • ; 

Adliye Vekâlttinin de Imralı Adasında bulunan Imralı yeni cezaevi mevzuubahis idarelerin 
nahiye ve köylerden vücuda getirdikleri teşekküller bulunup daimî mahiyeti haiz bir teşekkül oldu
ğundan muvakkat memuriyetle Imralı Yeni Cezaevine gönderilen ve mezkûr mahalde iki günden 

Adalet Bakanlığına 

( S. Sayısı : 23 ) 



fazla tevakkufları halinde ikamet yevmiyesi tediye edilmesi icabeder. Binaenaleyh, 1937, 1940 se
nelerinde îmralı Adasındaki Yeni Cezaevine teftişe giden C. Müddeiumumi Muavini Fehmi Do
ğan'a îmralı Adasında vazife gördüğü günler için mezkûr karara tevfikan ikamet yevmiyesi veril
mesi lâzımgelir. îlâh : 

Maliye Vekili Na. 

Sayıştay Komisyonu - raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 4/78 
Karar N#. 6 

•f}hV::<, Ankara, 11 .XII .1950 

Yüksek • Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın
dan mu'havvel Rize Milletvekili îzaet Akçal'm, 
431 sayılı Kararın (1) numatalı%endindeki (Ve 
emsali idareler) tâlbiri şümulüne îmralı Ceza
evinin de1 dâhil bulunup bulunmadığı hususunun 
yorumlanmasına mütedair önergesi üzerine 11 . 
XII . 1950 Pazartesi saat 10 da toplanan Komis
yonumuz, Sayiştay Başkanı ile önerge sahibini 
dinledikten sonra aşağıdaki kararı ittihaz eyle
miştir : 

İ. 431 sayılı Kararda ikamet yevmiyesi ve-
tt'ldbikaesi için müfettişlerin veya foerayı vazife 
rnuvakkaten gönderilen memurların münhasıran 
r&sumıâ, posta ve telgraf idaresi memurların-

- dan olmaları icaibetmemekte olup 'bu idareler 
•smişillû idarelerin müfettişlerine ve muvakkat 
memullarına da ikamet yevmiyesi verilebilece
ği 4^^ütilmektedİT. Buna binaen tarzı teşekkülü 

itibariyle Jımr alı (^zaevide 431 sayılı Kararda 
zikri geçen (Emsali idiareler) tâbirinin şümulü 
içerisinde görülmüş ve feu hususa ait dosya muh-
tevasındamolan Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Ma
lî Kontrol Genel Müdürlüğü menşeli 13242/946 
sayı ve 29 . XII . 1942 günlü yazısı da Komis
yonumuzun mütalâasına uygun Ibulunduğu tes-
'bit edilerek yıorum fıkrası hazırlanmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Komisyonu 

Başkanı 
, .".V Siird 

Ş'. Türkdoğan 
Kâtip 

Mardin 
A. Bay ar 

Malatya Muş 
M. Kulu H. Bayı 

Sözcü 
İsparta 

S. Bilgiç 

Çorum 
Ş. Gürses 

Samsun 
H. Alişan 

SAYIŞTAY KOMİSYONU YORUM FIKRASI 

431 sayılı Kararın 1 numaralı bendindeki (Ve 
emsali idarelerin) tâbirinin yorumu 

431 sayılı Kararın (1) numaralı bendindeki 
(Ve emsali idarelerin) tâbiri şümulüne îmralı 

Cezaevi de dâhildir. 

» • - « 

( S. Sayısı : 23 ) 




