
DÖNEM: IX C İ L T : 8 TOPLANTI : 1 

T. B. M. M. 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»e-« 

Doksanıncı Birleşim 

1S.VI.19S1 Cuma 

içindekiler 
Sayfa 

217:218 
218 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 219 
1. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın, 

Orman Kanunu teklifinin Geçici Komis
yona havalesi (2/254) 219 

2. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'ın, Dinî tahsil müesseseleri açılması ve 
Vakıflar İdaresinin Diyanet işleri Baş
kanlığına bağlanması hakkında kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/155) 219 

4. — Görüşülen işler 219 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, Köylü kız çocuklarının ilk tahsil 
yaşı hakkında kanun teklifi ile Balıkesir 
Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve dokuz arkada
şının, Köy Okulları ve Enstitüleri Teşki
lât Kanununun 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (2/152, 2/197) 219: 

225 
2. — Avrupalüararası Tediye Birliği 

Anlaşmasının 8 nci maddesi hükümlerinin 
Türkiye ile Fransa arasında tatbikini müm
kün kılmak üzere teati edilen mektupların 

onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/162) 
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tün satışları hakkındaki protokolün onan
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
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raporları (1/116) 

4. — Avrupalüararası Tediye Birliği 
Anlaşması hükümlerinin Türkiye ile Belçika 
arasında tatbikini mümkün kılmak üzere 
imzalanan protokolün onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları. raporları (1/168) 

5. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda okutturulacak ders kitaplarının 
seçilmesi, basılması ve dağıtılması hakkın
daki 5429 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe, Komisyonları raporları (1/173) 

6. —• Vakfa ait tarihî ve mimari kıy
meti haiz olan eserlerin korunma, bakım 
ve restorasyon işlerinde uyulacak prensip
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raporları (1/14) 226:230 



Sayfa i 
7. —• Askerî memurlar hakkındaki Ka- I 

nunun 3128 sayılı Kanunla değiştirilen 5 I 
nei maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştiril- ! 
meşine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/158) / 230:231 

8. — Milletlerarası Telekomünikasyon 
Sözleşmesine ek Telgraf ve Telefon Tüzük
lerini, nihai Protokolü, karar ve dilekleri 
ihtiva eden vesikaların onanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu 
raporu (1/119) 231 

9. —• Kocaeli eski Milletvekili İsmail 
Rüştü Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 
16 . II .* 1950 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2937 sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/26) 231 

10. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 6.1.1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2695 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra
poru (4/33) 232 

5. — Sorular 232 
A — Sözlü sorular ve cevaplar 232 
1. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 

Önen'in, bâzı mücevherat, altın ve kıymet
li eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi bir ka
rara istinaden Topkapı Sarayından Anka
ra'ya nakledildiğine,'vasıf, cins miktar ve 
kıymetlerinin evvelce ayrı ayrı tesbit edi
lip edilmediğine ve bu emanetler arasında 
büyük kıymeti haiz eşyanın mevcut bulu
nup bulunmadığına, zayi olanlar varsa se
bebiyet verenler hakkında ne muamele ya-
pıdığma ve üç anahtarlı olduğu söylenen 
kasanın açılıp açılmadığına dair Maliye Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/292) 232 

2, — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, bâzı mücevherat; altın ve kıy
metli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi 
bir karara istinaden Topkapı Sarayından 
Ankara'ya nakledildiğine, kıymet, cins ve 
miktarlarının zabıtla tesbit edilip edilmedi
ğine, kıymet takdiri için Holânda'ya gön
derildiği söylenen bu mücevherat hakkında-

I ki mütehassıs raporuna ve açılamıyan 
kasalar muhteviyatına dair, Maliye ve Millî 

I Eğitim Bakanlıklarından olan borusuna Ma
liye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü ce
vabı (6/297) 232:237 

3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Manyas Kazası köylerinde inekle
re tatbik edilen suni tohumlama hakkında 
ki sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'-
in sözlü cevabı (6/312) 237:240 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'un, sosyal adalet prensiplerinden 
küçük iş yerlerinin de faydalandırılması 
hakkındaki İş 'Kanunu hükmünün tatbika
tına ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
müessese ve iş yerlerinde çalışanlara öden
mekte olan prim ve ikramiyelerin tevzi 
şekline dair Çalışma ve İşletmeler bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/321) 240 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Kerman'm, Emirdağ İlcesine bağ
lı köylerin de pancar ekim mmtakasına it
hali hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik'in 
sözlü cevabı (6/323) 240:242 

6. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-
m, yurdun muhtelif yerlerinde vukuagelen 
heyelanlara ve bu husus için bütçeye konan 
tahsisata dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/329) 242 

7. — Giresun Milletvekili Ali Naci 
duyduk'un, Karadeniz'in Doğu bölgesi 
mahsulünün tahsis edilecek vapurlarla doğ
rudan doğruya ecnebi iskelelere şevkinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek 'in sözlü 
cevabı (6/330) 242:243 

8. — Zonguldak Miletvekili Abdürrah-
man Boyaeıgiller'in, Sivil Havacılık, Hava 
Endüstrisi, Türk Hava Kurumu, Uçak ve 
Motor Fabrikaları ile Türk Kuşunun bu
günkü durumlarına, Hava Kurumuna ba
ğışlanan ; paraların miktarına ve nerelere 
harcandığına dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/331) 243 

9. — Zonguldak Milletvekili • Rifat Si-
vişoğlu'nun, Meclis müzakerelerinde konu
şan Milletvekillerinin sözlerinin radyo ile 
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Sayfa 
neşri şekli hakkında ne düşünüldüğüne dair 
•Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/332) 243 

10. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'in esası Erzurum'da kurulan Et Kom
binası teşkilâtı ile diğer illerdeki mütefer
rik teşkilât için şimdiye kadar sarfedilen 
paranın miktarına ve bu işkı ikmali için 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete 'nin sözlü ce
vabı (6/333) 243:246 

11. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Adana Pos ormanlarmdaki tra
vers işinin kimlere verildiğine, muhtelif 
ormanlardan bu şahıslara verilen işin mik-

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 

hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu. Oylama 
sırasında şehir cereyanının kesilmesi döîayısiyle 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine; 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nm, 
Bu toplantı yılı içinde M aydan fazla izin 

alan Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun; 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan'm, öde
neklerine dair olan Başkanlık tezkereleri, okuna
rak onandı. 

Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, 510, 4192, 
4287, 4291, 4333 ve 5190 sayılı kanunlarla veril
mekte olan hayvan yem bedellerinin birleştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi, talebi üzerine 
geri verildi. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, bâzı 
mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın hangi ta
rihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Topkapı 
Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, vasıf, 
oins, miktar ve kıymetlerinin evvelce ayrı ayrı 

Sayfa 
tarma, orman mmtakalarında oturan ke
resteci, oduncu ve kömürcülere ne miktar 
orman verildiğine ve Kadirli Kazasının 
Yeşilyurt mevkiinin orman haline ifrağı 
için kurulan kooperatifin faaliyetine dair 
sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
sözlü cevabı (6/334) 246:253 

B — Yazılı sorular ve cevaplar 253 

1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başı-
büyük'ün, askerî otomobillerin, kullanılış 
şekli hakkındaki sorusuna Millî Savunma 
Bakanı Husuli Köymen'in yazılı cevabı 
(6/328) 253:254 

tesbit edilip edilmediğine ve bu emanetlerL ara
sında büyük kıymeti haiz eşyanın mevcut bulu
nup bulunmadığına; zayi olanlar varsa sebebiyet 
verenler hakkında ne muamele yapıldığına ve üç 
anahtarlı olduğu söylenen kasanın açılıp açılma
dığına dair sorusu, kendisi oturumda hazır 
bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'nun, 
bâzı mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın han
gi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Top
kapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, kıy
met, cins ve miktarlarının zabıtla tesbit edilip 
edilmediğine, kıymet takdiri için Holâlnda'ya 
gönderildiği söylenen bu mücevherat hakkında
ki mütehassıs raporuna ve açılamıyan kasalar 
muhteviyatına dair sorusunu Maliye Bakanı, 
Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in bu konu
ya mütaallik sorusu ile birlikte gelecek Birleşim
de eevaplıyacağmı bildirdi. 

Hatay milletvekillerinin seçim tutamakları 
hakkındaki Tutanakları inceleme Komisyonu 
raporu ile Albdürrahman Melek, Celâl Sait Si
ren, Tayfur Sökmen, Hasan Reşit Tankut ve Ca-
vit Yurtman'm, seçim tutanakları kabul edildi. 

Hatay Milletvekilliğme seçilen Abdullah Çil
li'nin, seçim tutanağı hakkındaki Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu ve seçim tutanağı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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kabul olundu. 
Adana'da oturan Tunus mültecilerinden Sa

lih Kaya ve otuz dört arkadaşının dilekçeleri 
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

Basın Birliği Kanununun kaldırılmam hak
kındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair Kanun, kabul edildi. 

4274 sayılı «Köy Okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanunu » nun 13 neü maddesine bir fıkra 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'-

nin, 3078 sayılı Tuz Kanununun 4 neü maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/255) (Güm
rük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'm, Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Umumi idaresi Memurları Tekaüt Sandı
ğı hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/256) (Ulaştırma, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına); 

3. — Tofcad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Or
man Kanunu teklifi (2/254) (Tarım, içişleri, 
Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarına). 

önerge 
4. — Konya Milletvekili Murad Ali Ülgen'-

in, Dilekçe Komisyonunun 18 . V . 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 633 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/156) 
(Dilekçe Komisyonuna). 

Raporlar 
5. — istanbul Milletvekili Andre Vahram 

Bayar'm, Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/211) (Gündeme) 

eklenmesi hakkındakâ kanun teklifi üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra 

15 . VI . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanjvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. Apaydın M. önal 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
/ . Kirazoğlu 

6. — Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrika
larına mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 
3526 sayılı Kanunun kaldırılmasına, döner ser
mayeye ait mevcut paranın Hazinece gelir kay-
dolunmasma dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/139) (Gündeme) 

7. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Kör
lerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı gereçler
den Gümrük-Resmi alınmaması hakkında ka
nun teklifi ve Gümrük ve Tekel, Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/172) (Gün
deme) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Mart. Nisan ve Mayıs ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(5/33) (Gündeme) 

9. — Urfa Milletvekili Feridun Ergin'in, 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin 
teşkil âtiyle idare ve murakabeleri hakkındaki 
3460 sayılı Kanunun 4502 sayılı Kanunla değiş-
tirilen 5 nci maddesinin 3 cü fıkrasının kaldı
rılmasına ve 4075 sayılı Kanunla değiştiri
len 24 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Ekonomi, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/52) (Gün
deme) 

2. — HAVALE EDÎLEN KİĞITLAR 



BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15> 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

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

mum 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Ör
mem Kanunu teklifinin Geçici Komisyona hava
lesi (2/254) 

BAŞKAN — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç 
arkadaşımızın Orman Kanunu teklifleri vardır. 
Buna ait muhtelif tasarı ve'teklifler teşkil bu
yurduğunuz Geçici Komisyondadır. Tensip bu
yurursanız bu Kanun teklifini de teessüs eden 
Geçiei Komisyona havale edelim. 

Tasvibinize arz>ediyorum: Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Sıtkı Atanç arkadaşımızın 
teklifi kanunileri de Geçiei Komisyona havale 
edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, 
Dinî tahsil müesseseleri açılması ve Vakıflar* 
İdaresinin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlan
ması hakkında Kanun teklifimin geri verilmesi
ne dair önergesi (4/155) 

Yüksek Başkanlığa 
Dinî tahsil müesseseleri açılması ve Vakıflar 

İdaresinin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlan

ması hakkındaki Kanun teklifimi, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile gerekli incelemeleri yapmak ve ha
kiki ihtiyaca intibak edebilecek bir teklifte bu
lunmak üzere geri aldım. Gereken işlemin yapıl
masını saygı ile rica ederim. 

13 , VI . 1951 
Tokad Miletvekili 

Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Efendim, gündem hakkında bir önerge var. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçen celsede müzakereleri yarım kalmış ka

nun tekliflerinin konuşulabilmesini teminen 
İçtüzüğün 78 nci maddesine göre kanun müza
kerelerini gündemde başa alınmasını Yüksek 
Heyetin tasvip ve kararlarına arzı teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Sıtkı Yırcalı 

BAŞKAN — Bugünkü gündeme münhasır 
olmak üzere önergeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Köylü kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkında 
kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
cah ve dokuz arkadaşının, Köy Okulları ve Ens
titüleri Teşkilât Kanununun 13 nuü maldesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/152, 2/197) 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlarımız şun
lardır : 

Suat Başol, Bahadır Dülger, Kemal Türkoğ-
Ju, Sıtkı Yırcalı, Ferit Alpiskender, Mehmet öz-
bey, Mahmut Güçbilmez, Muhlis Tümay, Necip 
Bilge, Sani Yaver. 

Komisyon Sözcüsü ve Başkanı da söz iste
mişlerdir, Binaenaeyh komisyon adına konuştuk-
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B : ÖO 15.6 
l a n için ilk sözü sıra gözetmeksizin onlara veri-
1yoüunı. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, geçenki Birleşimde Fethi Çelikbaş 
ve Tezer Taşkıran arkadaşlarımız pek samimi 
bir ifade ile bir endişelerini izhar ettiler ve 
hulasaten «eğer biz, ilköğretim okul ve kurs
larına devam eden öğrencilerden 14 yaşını ik
mal eylemiş bulunanların velileri hakkında 
4274 sayılı Kanunun 16 neı maddesi hükümle
rini tatbik etmezsek, bu hal köy çocuklarının 
% 25 ni ilkokulu ikmal imkânından mahrum 
bırakmaz mı?» dediler. Hele Tezer Hanımefen
di ifadelerine o kadar his ve heyecanı bir ma
hiyet verdiler ki, kendilerinin, «bu milletin 
çocuklarını ümmî mi bırakacağız, okutmıyacak 
mıyız?» tarzındaki kâtî beyanları karşısında 
kendimi Millî Eğitim Komisyonunun bir üyesi 
sıfatiyle, bir mücrim ve günahkâr mevkiinde 
buldum, öyle bir hava yarattılar ki, bendeniz 
şahsen hem Millî Eğitim Komisyonunun hattı 
hareketinden ve hem de Türk köylüsünün aklı
seliminden âdeta şüpheye düştüm. Derhal gö
zümün önünde cehlin hadimi ve hâmisi, ilim 
ve irfanın düşmanı maslûbülakıl bir kütle can
landı. 

Filhakika, muhterem arkadaşlar, Millî Eği
tim Komisyonunun raporunda da işaret olun
duğu veçhile, 1949 - 1950 ders yılında köy 
okullarından mezun talebenin % 25 i 14 ncü 
yaşın üstünde yaştadırlar. Bunlar içerisinde 17 
yaşında olanlar da vardır ve bu 17 yaşında olan
lar, o ders yılı sonunda mezun olanların % 5 ni 
ve mahut % 25 in 1/5 ni teşkil etmektedir. Hal
buki, aziz arkadaşlar, 4274 sayılı Kanuna göre 
16 ncı yaşın hitamında artık okula devam mec7 

buriyeti yoktur ve bu yaşı dolduran talebe okul
dan çıkarılır. Heyeti Âliyenin ıttılaına ilk
okul yönetmeliğinin bir maddesini, beşinci mad
desini, arzetmeme müsaadenizi istirham ederim. 
Madde aynen şöyledir: «Her çocuk 15 yaşını bi
tirip 16 yaşına basıncaya kadar ilkokul öğreni
mini tamamlamıya ve öğrenime devama mecbur
dur. 16 ncı yaşma giren çocuklardan son sınıf
ta bulunanların, ilkokul öğrenimini bitirmek 
üzere, son sınıfta nihayet bir ders yılı daha 
kalmalarına müsaade edilir. Daha küçük sı
nıflarda bulunanlar ise 16 ncı yaşına bastıkları 
ders yılının sonunda veya yeni ders yılının ba
şında okuldan çıkarılır.» 
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Bu hale nazaran, değerli arkadaşlar, her 

türlü kanuni takibattan berî bulundukları ve 
yaşları 17 olduğu halde okula devam etmiş ve 
okulu ikmal eylemiş bulunan bu 17 likler kitle
sinin hattı hareketini nasıl izah edeceğiz? Hak
larında kanuni takibat yapmaya imkân yok
tur, yine kanuna göre, kendilerinin okuldan 
çıkarılmaları lâzımdır. Hal böyle iken bu 17 
yaşındaki köy yeni yetmeleri nasıl olur da 
okulda talebe olarak bulunurlar? Bunu muh
terem arkadaşlar, bendenizce bir tek izahı var
dır ve o da şudur: Köylü okumaya teşnedir, 
köylü okumayı arzu ediyor, ve onların bu asil 
arzusu karşısında mukavemet edemiyen öğret
men, başöğretmen, ilköğretim müfettişi ve 
maarif müdürü mevcut kanun ve talimata asil 
bir itaatsizlik gösteriyor ve böylece 17 yaşında 
bulunan köy çocuklarımızın tahsillerine deva
mı mümkün oluyor. Şimdi, aziz arkadaşlar, 17 
yaşında oldukları halde okula devam eden ta
lebe vardır ve bunlar mahdut % 25 in 1/5 ni teş
kil etmektedirler. Bu kitlenin okula devamı ise 
sırf bir arzu ve tehalükten ileri gelmektedir. Ge
riye kalan 4/5 e - ki bunlar okulu 15 ve 16 
yaşlarında bitirenlerdir - bu arzu ve tehalükten 
ne nispette bir pay tefrikinin yerinde olacağı
nın tâyinini Heyeti Âliyenin yüksek takdirleri
ne terkediyorum. 

Türk köylüsü, aziz arkadaşlar, tarih bo
yunca hiçbir geri harekete iltihak etmemiş, her 
hangi bir geri zihniyetin mümessili olmamıştır. 
Türk köylüsü okur ve okumak ister, fakat 
köylüyü okutmanın sadece kanuni takibat ile 
mümkün olacağını düşünmek hatadır. 

Tazyik, takip; belki bir sürü tedabire baş
vurulduktan sonra en son çare olarak ele alın
ması lâzım gelen bir keyfiyettir. Dâvanın halve 
faslolunması, her şeyden evvel kifayetli öğret
men yetiştirmeye ve iyi mektep tesisine bağlı
dır. Çok yakın bir mazide, memleketin öğret
men ihtiyacını süratle karşılıyabilmek maksat 
ve gayesiyle ve her okur yazarm öğretmen ola
bileceği ve öğretmenlik yapabileceği zehabiyle 
köy okullarının başına büyük bir kütle getiril
mişti. Netice hepinizin malûmları, muhterem ar
kadaşlar. Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı bu küt
leyi tasfiye ile meşguldür. Emeğe mi, bütçeden 
her sene bu husus için ayrılan milyonlara mı 
acımak lâzımdır, orasını bilmiyorum. Lâkin 
bildiğim bir şey varsa; o da; köylüde okula 
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karşı menfi bir reaksiyonun husulüne böylece 
imkân yerilmiş olmasıdır. 

1945 istatistiklerine göre, Türkiye'de 7 ve 
daha yukarı yaşta nüfusun % 30,2 si okur ya
zardır. Bu nispetin elbette yükseltilmesi lâzım
dır. Lâzımdır ama bunun yükseltilmesi palyatif 
tedbirlerle mümkün olmaz. Kalifiye öğretmen 
yetiştirmek, iyi mektep kurmak ve nihayet öğ
retmeni kıymetlendirmek esastır, öğretmen 
kütlenin biyolojik olarak mümtaz sınıf ara
sından çıkacaktır, onun kültürü mutlaka heyeti 
umumiyettin fevkinde olacaktır ve olmalıdır. 
Çünkü inkılâp tohumlarını ekenleri onlar yetiş
tirir, inkılâpları yetiştirdikleri vasıtasiyle onlar 
tenmiye eder ve onlar yaşatır. Biz kalifiye, 
umumi kültürü iyi öğretmen yetiştirelim. Bunu 
yapalım arkadaşlar. Ondan sonra, emin olunuz, 
köye gönderdiğiniz bu vâsıfları haiz bir öğret
men köyün nafiz bir siması olacaktır, köyde pa- I 
sif kalmıyacak ve kalamıyacaktır. Bu yapılma- I 
dığı takdirde karşımıza ekseri ahvalde köyün 
nüfuzuna tâbi pasif bir öğretmen kütlesi çıka
cak ve bu kütle arasından Kayseri'nin bilmem 
hangi köyünün hayatını tasvir ile yetinen, fa
kat bu hal karşısında kendi rolünü tâyin ve 
tesbit edemiyen Mahmut Makal'lar elbette çı
kacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Amerikan Anayasa
sında mecburi tahsil kayıt ve tahdidi bulunma
masına^ ve eyaletlerden bâzılarında mecburi de
vamı âmir ahkâmın pek gevşek tutulmasına 
rağmen, buıgün, Birleşik Amerika Devletlerinin 
nüfusunu ıteşkil eden balkın % 97 sinden fazlası 
13 yaşma girdikleri zaman okur yazar hale gel
miş bulunmaktadırlar. Bu mesut neticenin elde 
edilişinden her halde- kalifiye öğretmenin mü- I 
him rolü inkâr olunamaz. 

Şu cihete de bilhassa işaret etmek isterim : 
Garp memleketlerinin hiç birinde ilk tahsil biz
deki gibi beş yıl değildir. 6 ile 8 arasında de
ğişir. Böyle olmasına rağmen onlar, mecburi 
devamın münteha başı olan 14, 15 veya 16 yi 
kabul etmiş bulunmaktadırlar. Beş yıllık bir 
tahsili 7, hattâ 9 yılda ikmal edememek bedbaht
lığında bulunanlar üzerinde faalaoa ısrardan zi
yade onların boş bırakacakları sıralara daha 
müistait yavruların oturtulmasını terviç daha 
isabetli bir hareket olur zannı âcizanesindeyim. 

Şu ana kadar, aziz arkadaşlar, yüksek te-
saımühıümüzden bilistifade vâki beyanımla Fethi i 

Çelitobaş ve Tezer Taşkıran arkadaşlarımın pek 
samimi endişelerinin kanun teklifi ile yakın bir 
münasebeti olmadığını telbarüz ettirmeye çalış
mış bulunuyorum. Mucibi endişe cihet başka 
yerdedir, ona da sözlerimin ıbaşjnda işaret et
tim. Kaldı ki teklif devam mecburiyetini ilga. 
etmemekte, fakat sadece 14 ncü yaşın hitamın
dan sonra kanuni müeyyideler yerine terfoiyevi 
tedabiri ikâmeyi istihdaf etmektedir. Teklifin 
tasvibi halinde, Millî Eğitim Bakanlığına ka
nunları tatbik mesuliyetinin yanısıra terbiye 
ve tedrisin mânevi mesuliyeti tahmil edilmiş ola
caktır. Bu, her halde azımsanacak bir kazanç 
olmasa gerektir. 

Hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Suat Başel. (Yok sesleri). Ba

hadır Dülger. 
BAHADIR, DÜLGER (Erzurum) — Vaz 

geçtim, 
BAŞKAN — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar; bu mevzu üzerinde geçen top
lantılarda çok esaslı konuşmalar olduğu için 
sizi fazlaca rahatsız etmiyeceğim. Ancak Mec
lisin endişesini mucip olan cihet, Anayasa hük
münün ihlâl edilip edilmiyeceği meselesidir. Bu
nun üzerinde Yüksek Meclisin durmasını ben de 
rica edeceğim. 

Anayasanın 87 nci maddesi, «kadın, erkek 
bütün Türkler ilköğretimden geçmek ödevinde-
dir.» hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm kar
şısında, kanaatimce, her hangi bir kanunla ilk
öğretim yaşının âzami haddinin teshiti Anaya
saya aykırıdır. Çünkü buna göre yediden yet
mişe kadar bütün Türklerin behemehal ilköğre
timden geçmeleri şarttır. Esas olarak ilköğretim 
ilk mekteplerde öğrenilir. Ama her hangi bir 
sebeple yaşları ilerlemiş bulunanlar; yani ilk
okullara devam edemiyenler için kanunlarımız
da ayrı tedlbirler düşünmek lâzımıgeldiği kana
atindeyim. Hiç mi kanunlarda yaş tahdit edil-
miyecefetir, her yaş tahdidi muhakkak Anaya
saya aykırı mı düşer? Hayır. Söylenebilir M; 
14 veya 16 yaşına kadar olan çocukların ilkokul
lara devamı mecburidir. Fakat bu yaştan yu
karı olanlar için ayrı hülfcüMİer koymak, meselâ 
gece okullarına, meslek kurslarına devama 
mecbur tutmak lâzımgelir, Anayasa hükmünün 
yerine getirilmiş olması için bu şarttır. 

Bendeniz bu teklif dolay isiyle asıl kanun 
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olan 4274 sayılı Kanunu gözden geçirdim. Orada 
üç hüküm vardır ki, bunlar Anayasaya aykırı
dır. 

16 yaş âzami ilköğrenim yaşı olarak alınmış
tır. Halbuki bu Anayasanın 87 nci maddesine 
aykırıdır. 

Sonra, 16 yaşını bitirmeden ilk tahsilini biti
renler daha yüksek tahsile devama mecbur tu
tulmaktadır. Bu da Anayasaya aykırıdır. Çünkü, 
Anayasa Türkleri ancak ilköğrenime mecbur 
tutmuştur. Binaenaleyh ilköğrenimi yaptıktan 
sonra 16 yaşını bitirmemiş diye köy çocuklarını 
daha yüksek tahsil yapmaya mecbur tutmak 
doğru değildir; Anayasaya aykırıdır. (Gürültü
ler, öyle şey yok sesleri) Var efendim işte 4274 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesini okuyorum; 
(köylerde her yıl Eylül ayının sonuna kadar 
16 yaşını bitirmiş olanlardan ilkokula, ve ilk
okulu bitirdikten sonra daha yüksek okullara 
devam etmiyenlerden 16 yaşını tamamlamış bu
lunanlar varsa bunların da meslek kurslarına 
devamı mecburidir.) 

işte bu hüküm üzerine, yani ilkokulu bitir
diği halde sırf 16 yaşını bitirmemiş diye köy
lü çocukların kursa devam etmeye mecbur tu
tulmaları da Anayasaya aykırıdır. 

Ayrıca bir hüküm daha vardır, belki bu hü
küm de Anayasaya aykırı düşer. 4274 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesinde deniliyor ki, bölge 
pansiyonlarına bölgeye giren köylü çocuklardan 
nüfus durumlarına göre en müsait çocuklar alı
nır. 

Demek ki bölge okulları açılacak.. Bilmiyo
rum böyle okullar halen var mıdır? Fakat 
buraya ayrılacak çocuk, pansiyolu olacak ve 
köy hesabına okuyacaklardır. Pansiyon mas
rafları köylüler tarafından ödenecektir. Bu su
retle köylüye malî mükellefiyetler tahmil edil
mektedir, halbuki Anayasanın 87 nci maddesi 
ilkokulun Devlet hesabına ve nıeccanen yapıla
cağını âmirdir. 

4274 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı bu 
üç hükmü vardır, bu husus mevzu dışında ol
makla beraber bu münasebetle temas ettim. 
Asıl teklif dolayısiyle benim ricam; ilköğretim
de âzami bir yaş haddi tesbit edilmesinin, Ana
yasaya aykırı olup olmadığının tetkiki için bu
gün huzurunuza gelmiş olan kanun teklifinin 
Anayasa Komisyonuna havale edilmesiden iba-
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rettir. Bunun için arkadaşlarımız bir önerge 
vermişlerdir, bunun kabul edilmesini rica ede
rim. Teklifte Anayasaya aykırılık yoksa mese
le kalmaz; aykırılık varsa o zaman esas kanu
nu da tadil etmek gerekecektir. 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı, buyurun. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın ar

kadaşlarım, mesele iki birleşimdir esaslı olarak 
bütün arkadaşlarımız tarafından yüksek huzu
runuzda izah edilmiş bulunmaktadır. Biraz ev
vel arkadaşımız Kemal Türkoğlu'nun bizim 
metnimizin, bizim kanun teklifimizin Anayasa
ya muhalif olduğu şeklinde varmış olduğu ka
naati bendeniz şahsan benimsemeye imkân gör
müyorum. 

Bundan evvelki birleşimde, Necip Bilge ar
kadaşımızın, kül olarak yaş haddini tahdit eden 
hükümlerin Anayasaya muhalefeti hususundaki 
mütalâasına kısmen iştirak edebileceğimi beyan 
etmiştim. Fakat biz bugün bu mecburiyeti kal
dıran bir metni yüksek huzurunuza sunmuş de
ğiliz. Bizim getirdiğimiz teklif, esasen vaktiyle 
mevcut olan 16 yaş, yani 15 yaşını bitirip 16 
yaşma geçenlerin serbest bırakılması hususun
daki hükmün bir sene farkla, yani 14 yaşını bi
tirmiş olanlara tatbiki mahiyetindedir. Yani 
arada ancak bir senelik bir fark vardır. 

Halbuki bâzı arkadaşlarımızın yanlış bir 
zehaba kapıldıklarını buradaki konuşmaların
dan anlıyorum. Komisyonun yüksek huzurunu
za getirip burada müzakeresini yapmakta oldu
ğumun metni, kızla erkeği ayırmamaktadır. Ya
ni hem kız, hem erkek çocukların mecburi tahsil 
mükellefiyetinden kurtul maları nı 14 yaşın ik
maline bırakmaktadır. Bu bakımdan Anayasa
ya muhalif olan her hangi bir hükmü ihtiva et
memektedir. 

Arkadaşlar, vaktiyle 16 yaş olarak tahdit 
edimliş bulunmanın bugünkü metnimiz üzerinde 
bir Anayasa meselesi doğurabileceğine bende
niz inanmıyorum. Sebebine gelince: 

Farzedelim ki, bir Millî Korunma Kanunu 
çıkarıyoruz. Bu kanunun bâzı hükümleri Ana
yasanın bâzı hükümlerine muhalif olabilir ve 
olmuştur. Nitekim, bunların içinde, kiraların, 
1939 senesindeki gayrisâfi irad üzerinden tesbi-
ti hususu da vardır. Bu, Anayasaya muhaliftir, 
değildir diye münakaşa edilebilir. Ama aradan 
bir müddet geçmiştir. Kiralar 1939 senesindeki 
gayrisâfi iratlar üzerine yapılan % 25 - 50 zam 
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heyetinizin büyük bir ekseriyeti ile reddedildi 
ve onu takiben de maddelerin müzakeresine ge
çildi. Birinci maddenin müzakeresinde birçok 
arkadaşlarımız 14 yaşını esas olarak kabul et
mekle beraber iki veya üç arkadaş istisna edilirse 
diğerleri 14 yaşı esas itibariyle kabul etmekle 
beraber sadece birinci maddenin formüle edil
mesi bakımından Anayasanın hükümlerine ay
kırı bir husus var mıdır, yok mudur, diye bir 
tereddüde düşmüş bulunmaktadırlar. Ben şahsan, 
Anayasa üzerinde bir arkadaşımız bile tereddüde 
düşerse onun mutlaka Anayasa Komisyonundan 
geçmesine taraftar olari bir arkadaşınızım. (Al
kışlar) . 

Bir önerge ile sadece birinci maddenin for
müle edilmesi bakımından bu teklifimizin Ana
yasa Komisyonundan geçmesini teklif sahibi ola
rak ben de teklif ediyorum. Bu teklifimi de 
Başkanlığa sunuyorum. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
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ile huzurunuza geliyor. Bu metin buraya geldiği 
zaman, artık bu tadil teklifinin Anayasaya mu
halefeti ve uygun olması ayrıca müzakere edile
mez. Eğer Anayasaya hakikaten aykırı hüküm
ler varsa arkadaşlar onları bir tadil veya ilga 
teklifiyle yüksek huzurunuza getrebilirler, bu
nun müzakeresi yapılabilir. Çünkü farzedelim 
ki bizim teklifimiz kül olarak Anayasa Komis
yonuna sevkedildi. Komisyonlar kendilerine ge
len metinlerin teyidi veya tadili ile mukayyet
tir, y<îni bir hüküm koymak yoluna doğru gide
mezler. Şu halde tadil teklifinin tetkiki ile mü
kellef olan komisyon da, 16 yaş mecburiyetini 
koyan kayıtla mukayyet olarak, onun üzerinde 
Anayasa meselesi diye müzakere açamazdı, işte 
bu bakımdan da bizim tadil teklifimizin Anaya
sa Komsyonu ile veyahut da Anayasa meselesi 
ile alâkası olmadığına şahsan kaniim. 

Kaldı ki, bir az evvel Ömer Mart arkadaşı
mızın gayet güzel izah buyurdukları ve Tezer 
Taşkıran arkadaşımızın da dedikleri gibi, bâzı 
yabancı memleketlerde beş yaşında mecburi 
tahsil başlamakta ve 14 yaşma kadar devam et
mektedir. Ama oralarda mecburi tahsil müdde
ti 7 - 8 senedir. Halbuki bizde beş senedir. Ço
cuklarımız tahsile yedi yaşında başladıklarına 
göre, beş seneyi ikmal için normal müddeti bı
rakıyoruz demektir: Bir sene hasta olduğunu, 
bir sene de sınıfta kaldığım nazarı dikkate alır
sak, kendisine ayrıca iki sene de marj bırakmış 
oluruz. 

Birkaç sene evvel Medeni Kanunumuzda bir 
tadil yaptık. Bu tadile göre ebeveynin rızası ile 
evvelce 17 ve 15 yaşında evlenebilen erkek ve 
kız çocuklardan 15 yaşını ikmal etmiş erkek, 
14 yaşını ikmal etmiş kız çocuk evlenme imkâ
nına sahip olmuştur. Bizim bugünkü tâdilimiz 
aynı zamanda Kanunu Medeninin bu hükümleri
ne muaddil ve daha evvel yapılmış tâdillere de 
muvazi olarak yapılmaktadır. 

Görüyorsunuz arkadaşlar, tâdil teklifimizde 
her hangi bir şekilde Anayasa meselesi veya Ana
yasa Komisyonunun, kül olarak tetkikına mev
zu olacak bir mesele mevcut değildir. 

Usul bakımından da bir noktayı arzedeyim: 
Biliyorsunuz ki, müzakerenin, yani kanun 

teklifinin müzakeresinin tümü üzerindeki konuş
malar neticesinde Suad Hayri ürgüblü arkadaşı
mız Anayasa Komsyonuna kanun teklifinin sevkı 
için bir teklifte bulundular. Bu teklif yüksek 

Yüksek Başkanlığa 
Bu kanun tasarısı hakkındaki konuşmalar üç 

oturumdan beri devam etmekte olup, Meclis bu 
hususta kâfi derecede tenevvür etmiştir. Konuş
manın kifayetiyle Millî Eğitim Komisyonu rapo
runun oya konulmasını rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Dr. Kenan Çığman 

BAŞKAN — Efendim, önerge iki kaydı ihti
va ediyor. Şimdi yalnız müzakerenin kifayetini 
ihtiva eden kısmı tasvibinize arzedeceğim. 

Müzakerenin kifayetini yüksek oyunuza ar-
zediyorum... Aksini iltizam buyuranlar... Görüş
melerin kifayeti kabul edilmiştir. 

Madde hakkında önergeler vardır, okuyaca
ğız efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifimizin tümü üzerindeki müzakerelerde 

Anayasa Komisyonuna iadesi hususundaki tek
lif Yüksek Heyetinizce reddedilmiştir. Komis
yonca hazırlanan kanunun birinci maddesi hak
kındaki müzakerelerde ise bütün hatipler bir 
iki istisna ile yaş haddinin 14 e indirilmesine 
muvafık mütalâlar dermeyan etmekte fakat 
maddenin Anayasaya daha uygun bir şekilde 
formüle edilmesi lâzınıgeleceği kanaatini izhar 
etmektedirler, 
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Binaenaleyh: 
1. Müzakerelerin yeterliğine karar veril

mesine. 
2. Maddenin Anayasaya daha uygun bir şe

kilde formüle edilmesi için maddenin Anayasa 
Komisyonuna havalesini teklif sahibi olarak ri
ca ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Sıtkı Yırcalı 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun birinci maddesinin Anayasaya ay

kırı olup olmadığının tetkiki için Anayasa Ko
misyonuna tevdii hususunun oya arzedilmesini 
teklif ederim. 

Siird Milletvekili 
Mehmet Daim Süalp 

Yüksek Başkanlığa 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey ve Balı

kesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 9 arkadaşının, 
Köy Okulları ve Enstitüleri Kanununun 13 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair olarak yaptıkla
rı kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporuna göre köylerde ilköğretim okul ve 
kurslarına devam eden öğrencilerden 14 yaşı
nı ikmal eylemiş bulunanların velileri hakkın
da kanuni takibat yapılması kabul edilmiştir. 
Bu suretle mecburi tahsil yaşı olarak 14 yaş 
kabul edilmiş ve 16 yaşma kadar olan öğrenci
lerin de ihtiyari olarak tahsillerine devam ede
bilecekleri ifade edilmiştir. Bu itibarla kanaa
time göre Anayasaya iki bakımdan aykırılık 
mevcuttur: 

1. Anayasanın 87 nci maddesine göre bü
tün vatandaşlar mecburi tahsil yapmakla mü
kellef kılındıkları halde mecburi tahsil yaşının 
14 e indirilmesi, umumi hükümlere, örf ve 
teamüllere ve nihayet pedagojik esaslara göre 
14 le 16 yaş arasında bulunan ve mecburi tah
sile elverişli bulunan vatandaşları mecburi tah
silden vareste kılmaktadır. 

2. Komisyon raporuna göre köy okulların
da ve kurslanndaki, kelimesi çiftçi sınıfını teş
kil eden köylüler hakkında mecburi tahsil ya
şı 14 ve şehirliler hakkında ise mecburi tahsil 
yaşı 16 olarak kalmakta bulunmasına binaen 
sınıflar arasında kanuni mecburiyetler bakımın
dan bir fark gözetildiği hissedilmektedir. 

Diğer taraftan Anayasanın mecburi tahsil 
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hakkındaki hükümleri malî ve maddi imkânsız
lıklar dolayısiyle memleketin her tarafında tat
bik edilemediğine göre bu maddenin tamamiy-
le tatbik edilemediği yerlerde mecburi tahsil 
mükellefiyetinden bu gibi mahallerde bulunan 
vatandaşları mecburi tahsilin tamamen tatbik 
edilebileceği zamana kadar 14 yaşın mecburi 
kılınmasında bu bakımdan Anayasaya bir aykı
rılık olamıyacağı cihetle maddenin Anayasaya 
uygun şekle konması ve köylerde, kelimesi ye
rine (Anayasanın âmir bulunndugu mecburi 
tahsil hizmetini Hükümetin tamamiyle ifa edin
ceye kadar) ibaresinin konması suretiyle mad
denin düzeltilmesi ve Anayayasaya uygunluğu
nun temin edilmesi için birinci maddenin ge
rek bu bakımdan, gerekse diğer hususlar ba
kımından Anayasa Komisyonuna havalesini arz 
ve teklif eylerim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Ferit Alpiskender 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci 

maddesinin şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 
Anayasa hükümlerine uygun bir şekle sokulmak 
üzere komisyonuna havalesini arz ve teklif ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
ilk tahsil mecburiyetinin 14 yaşa indirilmesi 

için yeniden tanzim edilmek üzere raporun Mil
lî Eğitim Komisyonuna iadesini teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Dört takrir birinci maddenin 
Anayasaya göre formüle edilmek üzere havale
sini ihtiva etmektedir. Diğer bir teklifle de Millî 
Eğitim Komisyonuna havalesi talep edilmekte
dir 

FERlD MELEN (Van) — Birisi, Anaya
saya aykırı olup olmadığını tesbit etmek üzere 
gönderilmesi diyor. 

BAŞKAN — Geçen celsede kanunun tümü 
üzerindeki görüşmelerde verilen bir takrirle 
Anayasa muhalefeti hakkındaki talep heyeti ce-
lilece reddelimiştir. Şimdi birinci madde üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Birincisi; 
Anayasa hükümlerini (nazarı itibare almak sure-
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186 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
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tiyle Anayasa Komisyonu taraf nidan tetkik edil- ı 
meşini tazammun etmektedir. 4 takrir de böy
ledir. Bu ciheti yüksek tasvibinize arzediyorum. ! 
Kalbul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar.... j 
Kalbul etmiyenler lütfen işaret buyursunlar... 
Büyük ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Maddenin Millî Eğitim Komisyonuna hava
lesini talep eden önergenin 'tasvibinize arzına lü
zum kalmamış, madde Anayasa Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaş
masının 8 nci maddesi hükümlerinin Türkiye ile 
Fransa arasında tatbikini mümkün kılmak üze
re teati edilen mektupların onanmamı hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/162) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini yüksek tasvi
binize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşmasının 8 
nci maddesi hükümlerinin Türkiye ile Fransa 
arasında tatbikim mümkün kılmak üzere teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1.. — 19 Eylül 1950 tarihinde Pa
ris'»te imzalanan Avrupalılararası Tediye Bir-
ği Anlaşmasının 8 nci maddesi hükümlerinin 
Türkiye ile Fransa arasında tatbikini mümkün 
kılmak üzere, Paris'te Türk ve Fransız dele
gasyonları başkanları arasında 3 Şubat 1951 ta
rihinde teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yidk. Maddeyi kalbul buyuranlar... Etmiy enler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1951 0 : 1 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi sona erimiştir. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Alman 

karar müzakeresi yarıda kalan kanunlar içindi. 
Halbuki devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, gündemdeki kanun 
tasarılarının öne alınması için bu Birleşime 
münhasır olmak üzere önergeyi yüksek tasvibi
nize arzettim. Yine sorulara geçeceğiz. 

3. — Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün 
satışlar0hakkınddki Protokolün onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/116) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satışları 
hakkındaki Protoklün onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Çekoslovakya'ya 9 Temmuz 
1949 tarihli mektup gereğince satılan tütün mu
kabilinde ithal edilecek bakiye mallar ve 30 Ha
ziran 1951 tarihine kadar satılacak tütün ile te
diye şekli hakkında 10 Kasım 1950 tarihinde Çe
koslovakya Hükümeti ile imzalanan Protokol ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kalbul buyuranla».. Etmiyenler... Madde 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul buyuranlar... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

[1] 
dadır. 

187 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
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4. — Âvrupaîilararası Tediye Birliği An- I 

laşması hükümlerinim Türkiye ile Belçika ara
sında tatbikini mümkün kılmak üzere imzalanan 
protokolün onanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/168) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Âvrupaîilararası Tediye Birliği Anlaşması hü
kümlerinin Türkiye ile Belçika arasında tatbiki
ni mümkün kılmak üzere imzalanan protokolün 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 19 Eylül 1950 tarihinde Pa
ris'te imzalanan Âvrupaîilararası Tediye Birli
ği Anlaşması hükümlerinin Türkiye ile Belçi
ka arasında tatbikim mümkün kılmak üzere 
Paris'te parafe edilip 19 Şubat 1951 tarihinde A 
Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ile Belçika Elçi
liği arasında imzalanan Protokol kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. I 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

5. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larda okutturulacak ders kitaplarının seçilmesi, 
basılması ve dağıtılması hakkındaki 5429 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/173) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var-
mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 188 sayılı basma/yazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 189 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilat ve Va
zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 2773 
sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkmda Kanun 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 10 . VI . 
1933 tarihli ve 2287 sayılı Kanunun 2773 sayılı 
Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

D - (e) fıkrası gereğince Talim ve Terbiye 
kurulunca tetkiki lâzım gelen kitaplar, üyelerin 
ihtisası dışında bulunduğu veya kurulca lüzum 
görüldüğü takdirde bir mütehassısa veya müte
hassıslardan kurulacak heyetlere tetkik ettirile
bilir. Mütehassıslara verilecek ücretler hakkın
da 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur, Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler ... Etmiyeuler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun gerektire
ceği inceleme ücretleri 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmının 451 nci (Yayın incele
me derleme giderleri) bölümünün 2 nci (ince
leme) giderleri maddesinden ödenir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Vakfa ait i tarihî ve mimari kıymeti 
haiz olan eserlerin korunma, bakım ve restoras
yon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştır
mak üzere bir Danışma Kurulu kurulması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bayındırlık 
komisyonları raporları (1/14) [1] 

[1] 157 ye ek sayılı basmayaz% tutanağın so 
nundadır. 
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BAŞKAN — Bu tasarının 6 ncı maddesi ko

misyondan gelmiştir. Tensip buyurursanız komis
yondan gelen yeni maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — Kurul üyelerinden, çeşitli ba
rem kanunlarına tâbi daire ve müesseselerde 
maaş veya ücretli bir görevi olmıyanlarm hu
zur hakları ile ikâmetgâhlarının bulunduğu ma
hal haricindeki toplantılara katılmaları ha
linde verilecek yol masrafı ve gündelikleri Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Kurul üyelerinden umumi harcirah hüküm
lerine tâbi bulunanlarm, kurul toplantıları 
için memuriyetlerinin bulunduğu mahal hari
cine seyahatleri halinde verilecek yol masrafları 
ve gündelikleri hakkında da lüzum görüldüğü 
takdirde yukarıki fıkra hükümleri uygulanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE •— 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/2 işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısminin 911 nci (İstanbul Topkapı Sa
rayı Müzesi yangın tesisatı giderleri) madde
sinden (10 000) lira tenzil edilerek aynı kanu
na bağlı A / l işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında (özel kanunu gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine verilecek hu
zur hakları ile yollukları karşılığı) adiyle yeni
den açılan 220 nci bölüme olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşlar, bu fasıldan Danışma Kuruluna tahsis 
edilen meblâğın Topkapı Sarayında yapılacak işler 
için ayrılan tahsisattan verilmesine bendeniz şah
san taraftar değilim. Uzun tafsile hacet görme
den arzedeyim, Topkapı Sarayı bugün çok tehli
keli bir durumdadır, kav haline gelmiştir, bir kı
vılcım, milyarlarca lira ile yerine konamıyacak 
olan bu tarihî âbideyi mahvedebilir. Bunu bu va
ziyetten kurtarmak için bir buçuk milyon liraya 
ihtiyaç vardır. Halbuki bu sene buna karşılık 300 
bin liralık bir ta.hsisat ayrılabilmiştir. Bu, ihti
yaca kâfi değildir. Bundan bir kısım kesip başka 
yere verirsek iyi bir harekette bulunmamış olu
ruz; Hükümet isterse bunun için ayrı bir tahsi
sat bulabilir; Topkapı için ayrılmış olan tahsisat
tan bunun ayrılmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; Topkapı Sarayı denir denmez hatıra ne
ler gelmez. Milletin serveti, sermayesi, varlığı 
olan her şey orada, o müzededir. Oradan böyle 
bir parayı alınır da başka yerlere ve insanlara 
hakkı huzur olarak verilebilir mi? Bu paranın 
verilmiyeceğini ve Büyük Meclisin bunu kabul 
etmiyeceğini bildiğim için arzediyorum. Bu tek
lifi lütfen kabul buyurmayın! 

BASILAN — Geçici madde hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Anla
şılmadı efendim. 

Buyurun Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, bu mas
rafı karşılamak için lâzımgelen paranın yolluk
lardan alınması düşünüldü. Yollukların miktarı
nın bu imkânı vermediği anlaşıldı. Bilâhara 
aktarma yaptığımız 300 000 liralık faslın bu se
ne kullanılamıyacağı bizzat alâkadar makam ta
rafından söylenince, aktarma yapmakta bir 
mahzur görmedik. Aktarmanın sebebi paranın 
tamamının bu sene kullanılamıyacağının söy
lenmiş olmasıdır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Niçin 
kullanılamıyormuş? Yarın orada bir yangın 
olursa, milletin malı yanarsa ne olacaktır? 

EMİN KALAFAT (Devamla) Onu bilmem. 
BAŞKAN — Söz Burhanettin Onat'mdır. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) Efen

dim, bu 300 000 liranın bu sene kullanılamıya
cağı hakkındaki iddia doğru değildir. Bu müze
de yapılması lâzımgelen fennî tesisat hakkında 
bir fen heyeti tetkiklerde bulunmuş, projeleri 
yapılmış ve derhal işe başlanmıştır. Binaenaleyh 
300 000 lira değil, daha varsa 1 500 000 lira 
dahi bu sene sarfedilebilir arkadaşlar. 

Tekrar ediyorum, yandığı takdirde yerine 
konulamıyacak değerde olan bu tarihî müessese
ye tahsis edilen 300 000 liradan 300 para dahi 
kesilmesi hatadır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Efendim; zaten bu 
fasla 300 000 lira konmasının sıebebi rutubetin 
ayarlanması için kullanılacak «humidification» 
denilen aleti Avrupadan getirtmek imiş, yapılan 
teşebbüslerden bu ve bunun gibi diğer aletlerin 
bu sene gelemiyeceği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
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paranın mahalli sarfı yoktur. Sayın Doktoran 
mütalâası gayrivârittir. Parayı kullanacak ma
kamla temas ettik ve bu neticeyi aldık. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Böyle 
müzakere olmaz. Bakan olmazsa müzakere ol
maz. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
ile bu şekilde bir tearuza düştüğümden dolayı 
kendimi bedbaht hissediyorum, (O kadar değil 
sesleri) Fakat arkadaşlar, mesele, söyledikleri 
gibi- değildir. Topkapı Sarayında yapılması lâ-
zımgelen tesisat üç kısımdan ibarettir: 

Birinci tesis, yangını önleyici tesisattır. 
ikinci tesis, kalorifer tesisatıdır. 

Üçüncüsü ise, buyurdukları gibi, «Climat» 
tesisatıdır ki, bu rutubeti ve sühuneti muayyen 
bir derecede tutmaya mahsus bir alettir, tesi
sattır. Bu bahsettikleri tesisat en sonra konacak 
tesisattır. Bugün Bakanlığın alâkadar makam
larının da üzerinde hassasiyetle durduğu mesele 
yangına mâni olacak tertibattır. 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, bu Mecliste, bu 
kürsüden bilinmeden bir şey göylenmez. Sayın 
Maarif Vekili de birazdan teşrif ederlerse so
rabilirsiniz. 

BAŞKAN —• Maliye Bakanı buradadır. 
BÜRHANETTİN ONAT (Devamla) — Bu 

işle Maliye Bakanı değil, Millî Eğitim Bakanı 
alâkalıdır. 

Bu iş için bir hafta evvel komisyon teşekkül 
etmiştir. Bendeniz de bu komisyona dâhilim. 
Topkapı Sarayına gittik, tetkikat yaptık, proje
leri gördük ve yeniden bir heyet teşkil ettik,. 
Otomatik yangın tesisatı yapılacaktır, projeler 
kataloglar hazırdır, tahsisat da ayrılmıştır. Bu 
tesisata derhal başlanılmak üzeredir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, Sayın 
[Doktorun bu mevzu üzerindeki f artı ihtisası ha
kikaten daha «traflı izahat vermesini intaç et
miştir. Yalnız dikkat edilecek olursa bu 300 
bin liralık tahsisattan aktarması yapılacak mik
tar 10 bin liradan ibarettir. Bu da son olarak işa
ret etmiş oldukları üçüncü âletin mubayaası. 
için tahsis edilen paranın bir miktarıdır. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Efendim; bu 300 bin liranın han
gi maksatla bütçeye konduğu malûmdur. Biz bu 
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' paranın heyeti umumiyesini sarfedeceğiz. Top

kapı sarayını her türlü yangın ve diğer tehlike
lerden korumak yolundayız. Bunun için plânlar 
hazırlanmak üzeredir. Ayrıca Teknik Üniversi
te ile temas halindeyiz. Bu paranın sarfedilmi-
yeceğine dair hiçbir kanaatimiz ve bilgimiz yok
tur. Sarfedeceğiz ve yapacağız. (Alkışlar). 

SANI YAVER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; müzelerle tabiî hepimiz alâkadar 
oluyoruz. Bilhassa benim tatilde en büyük meş
guliyetimi müzeler teşkil etmektedir. Hakika
ten son zamanlarda gerek Topkapı ve gerek 
Arkeoloji müzesinde yaptığımız tetkikatta bir
çok tamire muhtaç şeyler gördük. Bu ..seneki 
bütçeye yalnız Topkapı sarayının tamiri için 
300 000 lira konmuşsa da, ben ayrıca Arkeoloji 
müzesinin tavanlarının aktığını da gördüm ve 
birçok eserlerin topraklar içinde fersude bir hal
de kaldığına şahit oldum. Binaenaleyh benim 
teklifim, 300 000 liranın hiç olmazsa bir kısmı
nın Arkeoloji müzakesine tahsis edilmesi ve 
orada muattal bir halde duran eşyaların bir kıs
mının bu suretle muhafaza altına alınmasıdır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar bu işin hakiki mesulü olan bakan da bizim 
fikrimize iştirak ederek yanığın için Topkapı mü
zesine tahsis edilmiş olan bu parayı tamamen ora
ya harcıyacaklarmı söylediler. Şu hale göre sa
yın bakan da bizim fikrimize iştirak etmiştir. Bu 
tahsisatın on parasının dahi başka mevzua sarfe-
dilmiyeceğini söylemişlerdir. Esasen Topkapı 
müzaîinde mevcut olan eşyaların kıymetlerini tâ
yin ve tesbit etmeye, bugünkü malî vaziyete gö
re imkân yoktur. Bu kadar büyük servetin he
der olmasına mâni olunması lâzımgelirken, yan
gın tertibatı yapmak için tahsis edilen parala
rın başka yerlere sarfedilmesi muvafık olamıya-
eağmdan, Yüksek Meclisin bunu kabul etmeme
sini rica edeceğim. (Alkışlar) 

Bx\ŞKAN Refet Aksoy ve Rerid Melen ar
kadaşlarımız söz istemişlerdir. Evvelâ komisyon 
sözcüsü arkadaşımıza söz vereceğim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN V. FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
bu tasarı İçişleri Komisyonunda aldığı şekil
den sonra o kadar garip bir yol takip etmiştir 
ki Bütçe Komisyonuna bir maddesi havale edil
miş olmakla gelmemiş ve eğer kanun aynen 
çıkmış olsaydı, müessese kurulup işliyemiye-
cekti, bu itibarla Yüksek Heyetinizin Bütçe 
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Komisyonuna havale ettiği altıncı madde dola-
yısiyle vâki müzakerede muhtelif mesele or
taya çıktı. Bunlardan birisi, kanun baştan 
aşağı gözden geçirildikten sonra bu yeni hiz
met ihdas edildiği halde bu hizmet için, bu 
sene, kanun neşri tarihinde yürürlüğe girdi
ğine göre, tahsisat konmamıştır, dendi. Bunun 
üzerine tasarı encümenden geri verildi tehir 
ettik. Sonunda Millî Eğitim Bakanlığının sala
hiyetli temsilcisi ile Maliye Bakanlığının sala
hiyetli temsilcisi bu müzakere ettiğimiz madde
leri encümene getirdi. Fakat encümende, bu 
personel masrafı olduğu, Topkapı Sarayı için 
vazedilen tahsisatın envestisman bütçesinde 
yer aldığı, bu tahsisattan personel masrafına 
ayrılmasının bütçe tekniğine muvafık olmıya-
cağı mütalâası ileri sürüldü. Sonra acaba yol
luk giderler bütçesinden, yolluklardan bu pa
rayı bulabilir miyiz dedik. Millî Eğitim Ba
kanlığı Muhasebe Müdürlüğünden soruldu, yol
luklara ait tahsisatın kâfi gelmiyeceği ifade 
edilince, nihayet bu formül üzerinde müzakere 
cereyan etmeye başladı. Fakat müzakereye 
geçmeden evvel dedik k i ; 300 bin liranın bu 
ihtiyaca dayanmış olması lâzımdır, bu tahsisat 
bilhassa envestisman bütçesinde olduğuna gö
re muayyen plânlara ve projelere istinat etmek 
iktiza eder. Bu itibarla orada hizmetin aksama
ması için Millî Eğitim Bakanlığının salahiyetli 
temsilcisi bize birtakım tertibatlı tesisatın si
pariş edilerek getirilemiyeceğini ve binnetice 
10 bin liralık tahsisatın bu şekilde kullanılma
sında bir mahzur olmadığını ifade etti. 

îçtüzük nihayet, bakanların işleri için sa
lahiyetli daire reislerini göndermelerine mü
saittir. Salahiyetli reisler daima komisyonlarda 
bakanlara izafetle konuşmaktadırlar. Huzuru
nuzda konuştuklarında dahi İçtüzüğe göre şah
si mütalâalarını değil, fakat teknisiyen olarak 
bakanlıklarının görüşlerini ifade eden kimse
lerdir. Şahsan şu sırada Muhterem Millî Eği
tim Bakanının bizim 300 bin lirayı aynen kul-
lanamıyacağımız hakkında bir kanaatimiz yok
tur demesini, açıkça ifade edeyim, hayretle 
karşıladım. Çünkü biz, ister istemez devamlı 
mesai yapmak için ve bakanların bütün ko
misyonlara gelmesine maddeten imkân olma
dığını da düşünerek birçok mevzularda encü
menlerde müzakereler cereyan ederken bakan
ları davet edelim dendiği zaman, bakanları 

makamlarında bırakalım, çalışsınlar ancak za
ruret halinde çağıralım, hükümet kendine ait 
meseleleri yürütsün, diyoruz. Diğer taraftan 
da mütemadiyen ardı arası kesilmiyen teklif ve 
tasarıları mümkün olduğu kadar süratle Mec
lise intikal ettirmek için çalışıyoruz ve nihayet 
temsilcilerin bağlı bulundukları bakanlara iza
fetle, dinlemiş bulunuyoruz. Burada bir usul
süzlük varsa Bütçe Komisyonunda değil, doğ
rudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığının bün
yesi içinde bu bakanlığın meclisle olan çalış
masında bir usulsüzlük vardır. Bu müessif va
ziyet Bütçe Komisyonunun çalışmalarından de
ğil, doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığı
nın kendi bünyesinde yer alan mezkûr bakan
lığın parlâmento çalışmalarından doğan ve bu 
mevzuda gönderdiği temsilcisi ile bakan ara
sında bir mutabakat olmadığından ileri gel
mektedir. Bunun da mesuliyeti komisyona ait 
değildir. (Bravo sesleri) 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Sözcü 
sıfatiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir komisyonun bir 
sözcüsü olur. Hanginiz sözcüsünüz 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
bendeniz Başkanvekiliyim, arkadaşımız söz
cüsüdür* Tüzük ikimizin de konuşmasına cevaz 
verir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLE&Î 
(Samsun) — Fethi Çelikbaş arkadaşımızın Büt
çe Komisyonu Başkanı olarak söyledikleri söz
ler yerindedir, hakları vardır, kendilerine iş
tirak ederim. 

Vaziyet nedir? Bu mevzu konuşulurken 
Bakanlığı temsilen gelen arkadaş böyle bir şey 
söylemiş ve Bütçe Komisyonunun bu kararında 
âmil olmuştur. Bu hususta icabeden tahkikatı 
yapacağım, yapacağım tahkikatın sonunu da 
sizlere 'arzedeeeğim. Bütçe Komisyonunda bu 
yolda mütalâada bulunduğuna dair benim malû^ 
matım yoktur. Binaenaleyh, vazifesinde aksak
lık gösteren bu arkadaş hakkında icabeden tet-
kikatı yapacağım. Yalnız benim kanaatim, tek
rar arzedeyim, güçlükle aldığımız bu parayı 
Topkapı Müzesine sarfetmek için eehde devam 
etmektir. Bu parayı sarfedip bu işi yapmak 
kararındayız. (Alkışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
larım, konuşmamızı teşkil eden mevzuun size 
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teklif edilen şekli üzerinde sayın Millî Eğitim 
Bakanı ile tearuza düşmekten mütevellit tees
sürümü tahfif eden en büyük ve hayırlı sebep, 
her hangi bir komisyonda her hangi bir ba
kanlığa taallûk eden bir meselenin mevzuuba-
his olduğu zamanda o meseleye bizzat bakan
ların dahi lâzımgelen ehemmiyeti vermelerini 
kendilerine ihtar etmesidir. 

Saym Fethi Çelikbaş arkadaşımın etraflı şe
kilde izah ettikleri veçhile paranın sahibi, bizzat 
idarenin mesul sarf âmiri, ciheti sarf,mil muhak
kak ki bakandan daha iyi bilir. İşin birinci de
recede sahibi bulunan zat, bu miktar paranın 
sarfedilemiyeceğini bizzat söylemesi neticesi
dir ki, bu münakalenin yapılması istenilmiştir. 

Demin işaret etmiş olduğum gibi saym dok
tor, bilâhare de bakan, 300 bin liranın tamamen 
sarfının mümkün bulunduğunu söylediler. 300 
bin liranın 4 - 5 mislinin verilmesi ve bunun ta
mamen sarfı da mümkündür, bu şekildeki mü
talâa hâdiseyi başka bir tarafa sürüklemek için 
ihtiyar edilmiştir. 

Halbuki realite üzerinde sabit kalarak bu
nun "kendisinin, bakanlıklarında bulunan mesul 
makam tarafından ifade edilip edilmediğini 
araştırıp sorması komisyona gelmeden evvel 
kendisi tarafından muktezamn tâyin edilmesi 
lâzımdır. Bu itibarla Bütçe Komisyonunun irti
kâp ettiği en ufak bir hata yoktur. 300 000 lira 
içinden 10 000 liranın alınmasının halâ masla
hatı müteessir etmiyeceği kanaatindeyim. 

Soyliyecek bundan başka bir sözüm yoktur. 
BAŞKAN — Refet Aksoy buyurun. (Yok 

sesleri) Ferid Melen buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Geçici maddeyi yüksek tasvibi

nize arzediyorum. Kabul buyuranlar. (Neyi ses
leri) Etmiyenler.. (Tasrih edin sesleri) 

Arkadaşlar sarih bir neticeye varamadıkla
rını söylediler (Gürültüler) 

Onun için geçici maddeyi tekrar • oyunuza 
arzedeceğim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Reis Bey, mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, şayet.. 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Reis Bey rica 

ederim, söz vermeyin, karara geçtik. 
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REFET AKSOY (Devamla) — Müzelerin 

her hangi bir tehlikeden korunması hususunda, 
üç yüz bin liradan on bin lirasının ayrılması.. 
(Gürültüler) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Esasa 
geçiyorlar, rica ederim söz vermeyin Reis Bey. 
(Dinlemiyoruz sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Refet Bey rica ederim, arka
daşlar istemiyorlar. 

Arkadaşlar, karar alınmadığına göre, başka 
söz istiyen arkadaş da bulunduğuna göre kendi
lerine söz verdim. (Reye sesleri) 

Geçici maddeyi oyunuza arzediyorum: 
(Madde okunsun sesleri) 

Daha evvel dağıtılmış ve şimdi burada 
okunmuş olmasına rağmen geçici maddeyi tek
rar okutuyorum, efendim. 

(Geçici madde tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Bu geçici maddeyi oyunuza ar
zediyorum : Kabul edenler ... Lütfen ayağa kalk
sınlar ... 44, kabul etmiyenler ... ayağa kalksın
lar .... 67. Lütfen oturun. 

Efendim, 44 reye karşı 67 oyla madde redde
dilmiştir. (Alkışlar). 

Efendim, tasarının yürürlüğünün temin edi
lebilmesi için tahsisat "mevzuunun komisyonca 
düşünülmesi lâzımdır, tensip ederseniz tahsisat 
için komisyona iade ederiz, etmezseniz diğer 
maddelere geçeriz, kanun, tahsisatsız bir şe
kilde, yürürlüğü temin edilmemiş bir halde çık
mış olur. 

Komisyona havale buyurulmasını kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Komisyona havale 
edilmesi kabul edilmiştir. 

7. — Askerî Memurlar hakkındaki Kanunun 
3128 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair koncun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/158) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

[1] 193 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Askerî Memurlar Kanununun 3128 sayılı Ka
nunla değişen 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1455 sayılı Askerî Memurlar 
Kanununun 11 Şubat 1937 tarihli ve 3128 sayılı 
Kanunla değişen 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

öğrenimi başarı ile bitiren askerî yüksek 
mühendislerin memuriyetleri kıdemli 6 ncı sınıf
tan ve askerî mühendislerinki 6 ncı sınıftan baş
lar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 30 Haziran 1950 tari
hiden sonra öğrenimlerini başarı ile bitirmiş 
olan askerî yüksek mühendisler hakkında da yu-
kardaki hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz isti
yen yoktur. Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci müzakeresi sona ermiştir. 

8. — Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleş
mesine ek Telgraf ve Telefon Tüzüklerini, 
nihai Protokolü, karar ve dilekleri ihtiva, eden 
vesikaların onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1/119) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, bundan bir müddet evvel Radyo - Te

fi] 190 say ıh bdsmayazı tutanağın sonundadtr. 
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lekomünikasyon Kanununun kabul edildiğini 
biliyorsunuz Buna ek olarak şimdi teknik ma
hiyette bir kanun Yüksek Heyetinize gelmiştir. 
Teknik mahiyette ve çok kaim olduğu için tabe-
dilememiştir. Arzu edenler bunu komisyonda 
görebilirler; Heyeti Celileye arzedebiliriz. 

Komisyon adına ,tabedemediğimizi arzedi-
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine 
ek Telgraf ve Telefon Tüzüklerini, Nihai Proto
kolü, karar ve dilekleri ihtiva eden vesikaların 

onanması hakkında Kanun 
MADDE L — Telgraf ve Telefon tüzükleri

ni, Nihai Protokolü ve kararlar ile dilekleri ih
tiva eden Milletlerarası (Paris 1949) telgraf ve 
telefon konferansı vesikaları .onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. Tasarının bi
rinci görüşülmesi bitmiştir, 

9. — Kocaeli eski Milletveküi İsmail Rüştü 
Aksal'ın, DÜekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2937 sayik 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Diekçe Kmisyonu raporu (4/26) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yok. Komisyon raporunu oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 195 sayılı basmayazı tutanağın şonundadır, 
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10. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'-

m, Dilekçe Komisyonunun 6 . 1 . 1950 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2695 sayüı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/33) [1] 

(Rapor okundu) 
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BAŞKAN — Muhalefet kşerhini de okuyoruz. 

(Muhalefet şerhi okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

yok. Raporu oyunuza arazediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemin sorular kısmına geçiyo
ruz. 

5. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Nâ&ım Önen'-
in, bâzı mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın 
hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden 
Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, 
vasıf, cins, miktar ve kıymetlerinin evvelce ay
rı ayrı tesbit edilip edilmediğine ve bu emanet
ler arasında buyuk kıymeti haiz eşyanın mevcut 
bulunup bulunmadığına, zayi olanlar varsa se
bebiyet verenler hakkında ne muamele yapıldığı
na ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın açı
lıp açılmadığına dair Maliye Bakanlığından söz
lü sorusu (6/292) 

BAŞKAN —• Nâzım Önen arkadaşımız ikin
ci defa burada bulunmadıklarından soruları 
düşmüştür. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, bâzı mücevherat; altın ve kıymetli eşyanın 
hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden 
Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, 
kıymet, cins ve miktarlarının zabıtla tesbit edi
lip edilmediğine, kıymet takdiri için Holanda'ya 
gönderildiği söylenen bu mücevherat hakkındaki 
mütehassıs raporuna ve açilamıyan kasalar muh
teviyatına daiı% Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık
larından olan sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'ın sözlü cevabı (6/297) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gazetelerde memleketin en mühim bir hâdi

sesi olan Topkapı müzesinden Ankara'ya celbe-
dilen milyarlara yakm bir kıymeti haiz olup 
değiştirilmiş oldukları ileri sürülen mücevherler 
hakkında türlü türlü dedikodular göze çarp
maktadır. Binaenaleyh aşağıdaki suallerimin 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca sözlü 

[1] 196 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

olarak cevaplandırılarak efkârı umumiyeyi ten
vir etmesini saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Bu kasalarda mevcut olan mücevherat 
İstanbul'dan buraya ne zaman ve ne için ve ki
min emriyle getirtilmiştir. 

- -2. Bu kasalar burada açılmış, kıymetleri, 
çeşitleri, miktarları tesbit edilmiş ve bir zabıt 
varakasiyle tesbit edilmiş midir? Bir zabıt va
rakası tanzim edilmiş midir 

3. Mücevheratı tetkik etmek üzere gelen 
mütehassısların raporları mevcut mudur? 

4. Bu mücevheratın bir kısmının Holândalı 
bir mütehassısa verilerek Hol ânda'ya gönderil
miş ve bir müddet sonra bunların kıymetsiz 
taşlardan ibaret olduğunu natık bir raporla iade 
edildiği söyleniyor. Bu doğru mudur? 

Bilhassa açilamıyan ve anahtarları kaybol
duğu söylenen kasalar içindekilerin kamilen de
ğiştirilmiş olduğu söylenmektedir. Bunları Ho-
lânda'ya gönderen kim, mütehassıs kim, verdi
ği rapor nerede, ve bunlar kimin huzurunda 
açılmış, zabıt tutulmuş mu? Tutulmuşsa nerede, 
tutulmamışsa neden? 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; Diyar
bakır Milletvekili Sayın Nâzım önen ile Seyhan 
Milletvekili Sinan Tekelioğlu arkadaşlarımızın 
Topkapı Müzesiyle Millî saraylardan Ankara'ya 
nakledilen ve Hazine ile Merkez Bankasının kasa 
dairelerinde mahfuz bulunan mücevherat ve kıy
metli eşyaya ait sözlü soruları ayni mevzua ta
allûk etmekte olduğu için her iki soruyu birden 
cevaplamak üzere, zikri geçen mücevherat ve kıy
metli eşyaların hangi tarihte ve ne maksat ile An
kara'ya naklolunduklarını, bunların muhafazası 

— 232 — 



B : 90 15. ı 
ve diğer hususat hakkında ittihaz olunan karar 
ve alman tedbireri safha safha arzediyorum. 

Bir kısmı Maliye Bakanlığının şambrfortunda, 
bir kısmı da Merkez Bankasının kasa dairesinde 
bulunmuş olan bu kıymetli taşlarla eşyaları alı
nıp getirildikleri yerler itibariyle üç kısma ayır
mak lâzımgelecektir : 

1. Topkapı Sarayı Müzesinden getirilen eşya. 
2. Millî saraylardan getirilen eşya. 
3. Millî Emlâk Müdürlüğünün 22 Mart 1341 

tarihli müzekkeresi ile veznei umuliyece teslim alı
nan eşya. 

1. Topkapı Sarayı Müzesinden getirilen eşya. 
Birinci grupu teşkil eden eşya : 28 Şubat 1927 

tarihinde Topkapı Müzesi Müdürü Merhum Refik 
Beyin muhafazası altında Ankara'ya getirilmiş 
bulunmaktadır. 86 kalem olan bu eşya Hazine 
ayniyat hesaplarında 309 sıra numarasında kayıt
lıdır. 

Bu eşya arasında, zümrütlerle süslü altın as
kılar inci, zümrüt ve pırlantalarla süslü iğneler, 
plâklar, broşler, zümrütlü, yakutlu, elmaslı ve 
pırlantalı,- yüzükler; küpeler, muhtelif büyüklük
te zümrütler, yakutlar, zümrüt teşbih üzerine 
pırlantalarla süslü ve zabıtta beherinin 39 okka 
ağırlığında olduğu yazılı olan altın şamdanlar 
bulunmaktadır. Yine zabıtlara göre birincisi 3 ki
lo 277 gram, ikincisi 1 kilo 320, üçüncüsü, 998 
gram ağırlığında bulunan üç büyük zümrüt de 
bu mücevherat ve eşyalar arasındadır. 

Bu çok kıyüetli eşyanın Topkapı Sarayı Mü
zesinden Ankara'ya alınıp getiriliş sebebi hak
kında Maliye Bakanlığındaki dosyalarda bir yazı
ya tesadüf olunmamıştır. Bu eşyanın zahiren, 
iyi bir şekilde muhafaza altına alınmak maksa-
diyle Ankara'ya getirildiği söylenmekte ise de 
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Sayın Tahsin 
öz 'ün 12 . V I . 1951 günü Merkez Bankasında, 
Meclis Başkanı Sayın Refik Koraltan, Meclis 
İkinci Başkanı Mustafa Zeren, Millî Eğitim Ba
kanı ve kasaları tadat edecek olan heyetin diğer 
üyeleri huzurunda vâki ifadesine göre satılmak 
üzere getirilmiştir. 

Bilâhara 24. X . 1928 tarih ve 7260 sayılı ka
rarname ile bu eşyadan tarihî kıymeti haiz olan
larının satışından vaz geçilmiş, tarihî kıymeti oi-
mıyanlarm satışına karar verilmiştir. 

Bu eşyanın satışının düşünüldüğü bir sırada 
ağırlıklarını yukarda bildirdiğimiz zümrütlerin 
hakiki zümrüt olmadığı iddialarnın ortaya sü-
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rülmesi üzerine Hükümet, gerek bu zümrütlerin 
evsafı ve kıymetini gerekse İstanbul'da ve Anka
ra'da bulunan diğer eşyanın kıymetlerini tak
dir ve tahmin ettirmek üzere Fransa'dan mücev
herat eksperi Robert Linzler'i Türkiye'ye davet 
etmiştir. 

M. Robert Linzler, bir heyet huzurunda, bu iş
ler için imâl olunan Volton pertavsızı ve kuvvet
li elektrik cereyanı ile yapmış olduğu muayene
ler neticesinde her üç zümrüdün münakaşasız ola
rak hakiki zümrüt olduğunu bildirmiş ve keyfiyet 
«12 Eylül 1927» tarihli zabıt varakasında tesbit 
olunmuştur. 

Mücevherat eksperi M. Robert Linzler, 17 
Ağustos 1927 tarihli birinci raporunda, diğer kıy
metli eşyalar, için, Hükümetin bu ekspertizi yap
tırmaktaki maksadını bilmediğini, mücevheratın 
kıymetlerini takdirde vasati bir fiyat tesbitinde 
büyük müşkülât bulunduğunu, bunların arasın
daki bâzı mücevheratın kalite ve ehemmiyet ba
kımından hiçbir yerde bir eşinin bulunmadığını, 
kendisine gösterilen zümrütlerin dünyanın başka 
bir yerinde mevcut olmadığını, askı tâbir edilen 
mücevherlerin ihtişamından başka ayrıca çok in
ce bir sanat eseri olduklarını, bu çok güzel mü
cevheratı görünce büyük bir heyecan geçirdiğini 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

Topkapı Sarayı müzesinden alınıp getirilen 
bu eşyalarla kıymetli eşyaların, bidayette iki 
kasa içersine yerleştirilip, bu kasaların Maliye 
Bakanlığının zemin, katında bir odaya konuldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Bilâhara 24 . X . 1928 tarih ve 7260 sayılı 
kararname ile Maliye Bakanlığında mevcut mü

cevheratın müşterek muhafaza altına alınacağı, mü
cevheratın bulunduğu üç anahtarlı kasanın anah
tarlarından birisinin Maliye Vekâletinde, ikin
cisinin Devlet Şûrası Reisinde, üçüncüsünün 
de Divanı Muhasebat Reisinde bulunacağı karar 
altına alınmıştır. 

Daha sonra 26 . XI . 1934 tarih ve 2/1613 
sayılı kararname ile mücevheratı ihtiva eden ka
salar Merkez Bankası kasa dairesine naklolun
muş, Divanı Muhasebat Reisiride bulunan anah
tarın da Başbakanlık Müsteşarına tevdi edilmesi 
bu kararnamede zikredilmiştir. 

Bu suretle kasa anahtarlarının Maliye Veki
linde, Devlet Şûrası Reisinde ve Başbakanlık 
Müsteşarında bulunması icabetınetete idi. 
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Millî Saraylarda bulunan eşyaların Meclis 

Hesaplarını inceleme Komisyonu tarafından şa
yianı ve tesbiti hâdisesi münasebetiyle' Maliye 
(Bakanlığı mevzu ile alâkalanmış, 24 . X . 1928 
tarih ve 7260 sayılı kararname gereğince Maliye 
Bakanında bulunması lâzıanıgelen kasa anahtarı
nın Bakanlık vazifesini devir aldığım zaman 
bana intikal ötmemiş olması göz önüne alınarak 
bu, ve diğer iki anahtarın araştırılmasına geçil
miş ise de Devlet Şûrası Başkanına ve Başbakan
lık Müsteşarına selefleri tarafından bu şekilde 
anahtarlar devredilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

1927 yılından itibaren Maliye Bakanlığında 
vazife görerek ayrılmış olan bütün eski bakan

lara birer mektup yazılmak suretiyle anahtarlar 
hakkında malûmat istenilmiş ise de Sayın Şük
rü Saraçoğlu, Nuru'Hah Esat Sümer ve Halil 
Ayan'dan cevap alınamamış, diğer eski bakan
lardan da bu şekilde bir anahtar teslim alma
dıkları ve haleflerine de bu şekilde anahtar tes
lim etmedikleri öğrenilmiştir. 

Bunun üzerine Başbakanlıkta, Maliye Bakan
lığında ve Devlet Şûrasında mevcut bütün eski 
anahtarlar toplanmak suretiyle Merkez Banka
sında bulunan kasaların markalarını taşıyan 
anahtarlarla bu kasaların açılması tecrübe edil
miştir. Başbakanlık müsteşarmdaki anahtarlar
la Maliye Bakamndaki anahtarlardan aynı mar
kayı taşıyan ikisi kasaya uymuşsa da Devlet 
Şûrasından getirilen anahtar uymadığı için ka
sanın açılması mümkün olamamıştır. Bilâhara 
Danıştaydan emekli olan bir zatın vermiş oldu
ğu malûmat üzerine Danıştay Başkanlığı, kasa
nın asıl anahtarını bulabilmiş, bu suretle kasa
ların açılması mümkün olmuştur. 

12 Haziran 1951 tarihinde heyet huzurunda 
yapılan sayım sonunda Topkapı Sarayı müze
sinden getirilen aşyanm, getirilen tarihte tan
zim olunan zabıttaki sayışma uygun olarak zu
hur ettiği görülmüş ve keyfiyet bir zabıtla tes-
bit olunmuştur. 

2. grupu teşkil eden eşyalara gelince: 
Dolmabahçe Sarayından getirilen bu eşyalar, 

Maliye Vekâletinin, saraylarda mevcut altın ve 
murassa eşya ve evaninin bakanlık binasında 
tedarik edilen müşterek anahtarlı kasalarda mu
hafazası takarrür etmiş olduğundan bahsile 
Millî Saraylar Müdürlüğüne yazdığı 15 Mart 
1927 tarih ve 1281 sayılı yazısı üzerine Dolma
bahçe Sarayının gümüş ve Hazine odaları deni-
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len odalarından alınıp getirilmiştir. 28 Mart 
1927 tarihli zabıtta alelmüfredat gösterildiği 
üzere, pırlanta, inci ve kıymetli taşlarla süslü 
altın zarflı fincan takımları, altın yemek takı
mı, altın çay takımı, altın çekmece kutu, ince 
ve prlantalarla işlemeli ve sırmalı kahve puşide-
leri gibi kıymetli ve nadide olan bu eşyalar beş 
sandık içine konarak Saraylar Müdürü Sezai 
ve kontrol memuru Rasim tarafından Ankara'
ya getirilmiş ve Ankara'da bir heyet tarafından 
17 Nisan 1927 tarihinde tesbit zaptı ile karşı
laştırılarak Maliye Vekâleti Veznei Umumiye-
since tesellüm olunmuş ve 510 numaralı ayni
yata kaydedilmiştir. 

Topkapı müzesinden getirilen eşya gibi ha-
kikatta satılmak için Ankara'ya getirilen bu eş
ya, 24 . X . 1928 tarih ve 7260 sayılı Kararna
me hükmünce 14 . XI . 1934 tarihinde, arasında 
Müzeler Umum Müdürü Bay Aziz Oğan'la En
cümen âzasından Efdalettin'in de bulunduğu 5 
kişilik bir heyet marifetiyle birer birer tetkik 
edilerek tarihî kıymetleri itibariyle müzeye ay
rılması lâzımgelenler, satılması veya Millî Sa
raylara iadesi lâzımgelenler olmak üzere bir tef
rika tâbi tutulmuş ve takriben 4 ay sonra da 
Maliye Bakanlığının Başbakanlığa yazdığı 
24 . III . 1935 tarih ve 19474 sayılı yazı üzerine 
Bakanlar Kurulunca ittihaz olunan 2/2250 sayı 
ve 31 . III . 1935 tarihli Kararname ile zikre
dilen heyetçe tarihî kıymeti haiz oldukları işa
ret edilmiş bulunanların, Merkez Bankasında 
muhafaza altına alınmış olan emsali mücevhe
rat meyanma konularak muhafaza edilmesi, di
ğerlerinin de Millî Saraylarda kullanılması 
mümkün olanların Millî Saraylara teslimi ve bu 
saraylarda kullanılması mümkün olmıyanlarm 
sattırılması karar altına alınmıştır.' 

îşte tarihî kıymeti haiz oldukları işaret edi
len 18 kalemde 127 parça eşya 26 . VII . 1935 
tarihinde, evvelce Cumhuriyet Merkez Banka
sına nakledilen mücevherat arasında muhafaza 
olunmak üzere Bankanın şambrfortunda bulu
nan kasaya konmuş diğerleri de saraylarda kul
lanılması mümkün olanların saraylara iadesi ve 
saraylarda kullanılması uygun olmıyanlarm da 
sattırılması maksadiyle Bakanlıkça 1/1001 sayı
lı ve 19 . VI . 1935 tarihli yazı Darphaneye 
gönderilmiştir. Darphane bu eşyayı saraylara 
iade etmek istemişse de Saraylar Müdürlüğü 
mezkûr kıymetli eşyanın, saraylarda mevcut 
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olup bugünkü ihtiyaca ve tarzı istimale uygun 
düşmiyen eşya arasından tefrik olunduğundan 
bahsile almamıştır. 

Bilâhara bakanlığın şifahi emirleri üzerine 
Darphane Müdürlüğü bu eşyayı 1 . VII . 1940 
tarihinde, 51.4 sayılı yazı ile 4 ve 5 numaralı 
sandıklar içerisinde Ankara'ya yollamış, bu su
retle mütemadiyen gidip gelen bu eşyalar san
dıklar içinde Bakanlık kasa dairesine konmak 
suretiyle muhafaza altına alınmıştır. 

Bu eşyaların saraylara iade olunmak üzere 
tesbiti münasebetiyle bu defa heyet huzurunda 
yapılan sayımında, eşyaların zabıtnamelerde 
gösterilen miktarlara uygun olarak zuhur ettiği 
görülmüştür. 

Bu grup eşyadan tarihî kıymeti haiz olup 
Cumhuriyet Merkez Bankasındaki kasada mu
hafaza altına alınmış olan 18 kalemde 127 par
ça eşya da 12 . VI . 1951 tarihinde heyet huzu
runda yapılan tadat ve tesbitte eski zabıttaki 
müfredatına uygun olarak zuhur etmiştir. Yu
karda işaret etmiş olduğum pırlanta, inci ve fi
ruze taşlarla süslü zarflardan bir kısmı murassa 
ve mineli altın çekmece, sırma ve inci işlemeli 
saçaklı taşlarla süslü kahve puşideleri bu eşya 
meyanındadır. 

Üçüncü kısımda izah edeceğimiz hadise : 
Millî Emlâk Müdürlüğünce Veznei umumiye 

yani Hazine veznesine teslim edilen eşya Hazine 
ayniyatında 295 sırada muhtelif cins gümüş ta
bak, sahan ve kıymetli tabak ve saire olarak 
mukayyet olup 1341 senesinde Bakanlık tarafın
dan memur gönderilmek suretiyle Askerî Mü
zeden getirilen ve evsafı 22 Mayıs 1341 tarihli 
zabitte belirtilen 827 parça gümüş ve züeaei eva-
niye ait bulunmaktadır. 

Satılmak için getirtilen bu eşyadan 109 par
çası 15 . III . 1929 tarihinde, satılmak üzere Sa
tış Memuru Rasim tarafından teslim alınmış ve 
bakiyesi 2/2250 sayılı ve 31 . III . 1935 tarihli 
Kararname hükümlerine göre muameleye tâbi 
tutularak iki tepsi hıfzedilmek üzere Merkez 
Bankasındaki kasaya, 26 . VII . 1935 tarihinde 
Dolmabahçe Sarayından gelen eşya ile birlikte 
konmuş, 355 parça kıymetli porselen eşya dört 
kişiden mürekkep bir heyet marifetiyle 30 . 
VII . 1935 tarihinde Ankara'da imha edilmiş 
ve 411 kalem gümüş eşya 1/1001 sayılı ve 19 . 
VI . 1935 tarihli yazı ile yeni çıkarılmakta olan 
gümüş paraların darbında kullanılmak üzere 

6.1951 O : İ 
I Darphaneye gönderilmiş ve Darphanece de gü

müşleri çıkarılmak, porselenleri kırılmak sure
tiyle imha olunmuş, çıkarılan gümüşler de 28 . 
I . 1939 yılında eritilerek para darbiyatmda kul
lanılmıştır. 

Bu gümüş ve gümüşlü eşyaların hakiki imha 
sebepleri bilinememektedir. 

Üç grupta toplıyarak izah ettiğimiz mücev
herat ve kıymetli eşyalar hâdisesi bundan iba
rettir. 

Soru sahabi arkadaşımız bu eşyaların müfre
datlı listesini görmeyi arzu buyurdukları takdir
de listeyi Bakanlıkta kendilerine ayrıca takdim 
edebiliriz. 

SÎNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Türk Milletinin yegâne servetini 
teşkil eden müzelerde mevcut olan bu elmas, 
pırlanta ve âvani eşyayı buraya getirterek, 
onu uzun müddet metruk bir halde bırakmışlar
dır. Bu, zaman zaman herkesin ağzına düşmüş, 
acaba bu işler nasıl olmuş?, deniyordu. 

Bâzı yerlerde benim eski arkadaşlarım olan 
zevatın yanma gittiğim zaman onlarda bir zen
ginlik eseri, bir ihtişam, bir fevkalâdelik gör
mekte idim. Bendeniz o zaman biraz, biraz de
ğil çok düşkündüm. Bir arkadaşım beni yemeğe 
davet etti. Evine gittim, üstüm başım munta
zam olmadığı için, hizmetçi kapıyı açınca beni 
içeriye almak istemedi. Dedim k i : Ben sizin be
yin çok yakın arkadaşıyım, beni yemeğe da
vet etti, haber verirseniz beni içeri alırlar. Hiz
metçi kız haber verdi, kapı açıldı, içeri gir
dim. içeriye ayağımı atar atmaz halıyı tanı
dım. Ben o halıyı sarayın selâmlık dairesinde 
görmüştüm. Hayretim arttı, acaba hangi sa
raydayım? Biraz sonra içerde, misafir odasına 

I girdim, orada iki arap karşı karşıya durmuş, 
•altın lâmbalı, bunları sarayda görmüştüm. 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Kimin 
evinde gördünüz lütfen tasrih ediniz, bunu mil
letin duyması lâzımdır, rica ederim tasrih buyu
runuz. Bu gibi sözler partinin aleyhine oluyor. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Söy-
liyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, belki gaze
telerde okumuşsunuzdur, bir arkadaşın evinden 
40 bin liralık mücevheratı çalınmıştı, hatırlıyor 
musunuz bilmiyorum. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Evet, evet, 
J lı a fırlıyorum, Kılıç Ali. 
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SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — O da 

bir zabitti. Biz zabitler o zaman ekmek para
sını bulmakta bile güçlük çekiyorduk. Bu ar
kadaş birden bire zengin oluvermişti. 

Arkadaşlar; Topkapı Sarayından getirtilen 
eşyalar getirilirken bir zabıt varakası yapılmış 
mıdır? Yapılmamışsa sümmettedarik sonradan 
yapılan zabıt varakalarının kıymeti olur mu? 
Miktar itibariyle tamamının içinden bir pır
lanta alınmışsa nereden bileceğiz? Bunların 
içinde 3000 aded pırlanta mevcuttur. Bir tane
si alınıp da yerine bir Beyoğlu taşı konması müm
kündür. Anahtarların macerası malûmdur. On
da idi, bunda idi. Bu işin içinde o kadar mü
him hâdiseler vardır ki, Türk Milletinin sizle
ri buraya getirmesinin sebeplerinden biri de 
budur. Sizlerin, bizlerin vazifesi o kadar mü
himdir ki, onun için böyle bir vazife ile karşı
laşmış bulunuyoruz. 

Acaba onlar bu milyarlarca liralık serveti 
imha edemezler mi idiler? Edebilirlerdi, ama 
etmediler. Şimdi göryoruz ki porselen tabakları, 
gümüşleri alınmak üzere yok etmişler. Acaba 
bu tabaklar aransa bulunamaz mı dersiniz? 
(Gülüşmeler) 

Meselâ Pakistan Sefaretine gitseniz acaba 
orada saray eşyası bulamaz mıyız ? 

Yanımda yok aradım, Atatürk'ün bir mektu
bu var, benim çiftlikteki saraya ait eşyalarım 
çalınmıştır, diyor. Bunları acaba kim çalmıştır? 
Mektup yanımda yok, başka bir gün okurum. 

Arkadaşlar, bunların ekserisi yağma edil
miştir. 

Arkadaşlar bu taşlardan bir tanesi kırılmış
tır, o kırık parçanın kıymeti, bizim Zafer Gaze
tesine göre 50 bin lira tahmin ediliyormuş. Aca
ba yalnız o kırık parça mı vardır, başka kırık 
parça yok mudur? Bunu tetkik etmek hiçbirimi
zin kudreti dâhilinde değildir. Ne yapsın yeni 
Hükümet? Demin Maliye Vekili konuşurken o 
da bizim gibi bir heyecan içinde çırpmıyordu. 
Nasıl bizim kalblerimiz heyecan içinde çarpan 
dalgalar gibi coşuyorsa onun da öyle kalbi vu
ruyor. 

Şimdi arkadaşlar; acaba ne yapmalı ki bu 
taşlar bu elmaslar bu v. s. nin içerisinden bâzı
ları alındı mı alınmadı mı? 1927 senesinde bun
lar hususi bir emirle; gizli bir emirle buraya 
getirilmişlerdir. Bu hususa dair her gün gaze
tesinde yazılar vardır, adam, benden başka bi-

1951 O : 1 
len yoktur diyor. Bu arkadaşı içine almak şar-
tiyle bir heyet kuralım. Bu heyete bu arkadaş
lardan da alalım, ayrıca İbrahim Hakkı Konya
lı'yi da alalım. Bu zatın malûmatı çok yüksek
tir. Eşyanın heyeti umumiyesini tanıyacak du
rumdadır. Efkârı umumiye aydınlansın ve de
sin ki ; hakikaten memlekete hizmet etmişsiniz, 
Allah sîzden razı olsun. 

Hastanelerde her yatakta dört hasta yatı
yor. Bunu bu suretle bu hale sokmamış olsay
dılar da hastanelere şuraya buraya verseydik 
olmaz mıydı? Bu elmasları buraya getirerek on
dan numalanan insanlar, saltanat içinde, ban
kalarda paraları mevcut olarak şurada burada 
şahane yaşıyorlar. (Hâlâ sesleri) 

Hâlâ duruyoruz, hâlâ bu hırsızlara bir şey 
yapmıyoruz. Ne zamana kadar duracağız? Niye 
bekliyoruz? Acaba hırsızları yakalamak bizim 
vazifemiz değil midir? Ben, kendi şahsım itiba
riyle Kuvayi Milliye hareketini acaba bu millet 
bu insanlar zengin olsunlar diye mi? yaptı di
ye düşünüyorum. O Türk Milleti ki, onu da dü
şünüyorum. 

Sonra arkadaşlar, bilhassa büyük taşların 
Belçika'ya gönderildiği de yazılıyor bir gazete
de. Acaba hakikaten gitmiş midir? Belçika'ya 
gitmişse onun etrafını traş etmişlerdir, her.hal
de bu traştan istifade etmişlerdir. Acaba bu taş
lar gönderilirken bunların ölçüleri, tartıları tes-
bit edilmiş midir? Görüyoruz ki, Ankara'ya 
geldikten sonra tesbit edilmiştir. Anahtarlar 
kaybolmuş, sonra zavallı bir memur çıkmış do
labın içinde bulmuş.. Bunların her biri binbir 
gece hikâyelerine benziyen birer efsanedir. 
Onun için bendeniz teklif ediyorum, lütfen Bü
yük Meclis Türk Milletinin hakiki ve yegâne 
mümessili olan bu Meclis, içimizden yirmi kişilik 
bir heyet ayıralım. Ve müze müdürünü ve sai-
reyi de içine alalım, İbrahim Hakkı Konyalı'yi 
da alalım. Netice itibariyle bunlar tetkik etsin
ler. Hakikaten eski vaziyetinde midir? Yoksa 
bunların içinden bâzı parçalar alınmış mıdır? 
Hattâ buraya gelen, vaziyeti tetkik eden müte
hassıslar sağ iseler, ölmemişlerse onları da ge
tirelim. Onların da raporlarını karşılaştıralım. 
Milletin vebali üstümüzden kalksın. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Sinan Bey, 
halıyı kimin evinde gördünüz? 

BAŞKAN •— Sual soramazsınız. 
(Halı kimde idi sesleri) 
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SİNAN T E K E L Î O Ğ J J U (Devamla) — Salih 

Bozok 'un evinde gördüm. 

3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, Manyas Kazaâû köylerinde ineklere tatbik 
edilen suni tohumlama hakkındaki sorusuna Ta
rım Bakanı Nedim Okmen'in sözlü cevabı (6/312) 

18 . V . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Manyas 'Kazasının köylerinden Selur Köyü 

Kızıksa ve Boleaağaç ve civar köylerinde kaza 
kaymakamı ve merkez baytarı tarafından köylü
lerin ellerinden ve sağırlarından, boğaları alınmak 
ve ayırmak suretiyle cebren suni 'tohumlama ya
pılmakta ve inekler bu yüzden kısır kalmaktadır. 
Hangi kanuna istinaden bu cebir muamelesi yapıl
maktadır. Bu köylü vatandaşların mütaaddit şi
kâyetleri ve hakları nazarı itibara niçin alınma
maktadır. 

Sözlü olarak Sayın Tarım Bakanından Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri îşeri 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanmmdır. 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım; Balıkesir Milletveki
li Ali Fahri îşeri arkadaşımız, Balıkesir mınta-
kasmda yapılan suni tohumlamadan şikâyet edi
yorlar. Ve bu mevzuun kürsüden açıklanmasını 
arzu ediyorlar. 

Sualin cevabı iki safahadadır, birisinin cevabı 
Bakanlıkça verilecektir. Diğeri ise, mmtakadan 
gelen mektuplardır. Yalnız mevzuun tavazzuh 
etmesi çin, cevabım biraz uzunca olacaktır. (Kı
saca olsun sesleri) Affmızı rica ederim. 

Ben de kısa kesmek isterim, fakat Ali Fahri 
İşeri arkadaşımız bu mevzu üzerinde daha evvel 
durdular, bendenizden telefonla vaziyeti sordu
lar. Kendilerine ariz ve amik izahat verdim, bu
nunla mutmain olmamış olacaklar ki, meseleyi 
kürsüye getirdiler. Onun için mufassal arzedece-
ğim, sabrınızı rica edeceğim. Çok değil dört say
fa. 

Görüyorum ki, cevaplarım muhterem arkadaş
lar tarafından pek alâka ile karşılanmıyor. Bu
nun için mevzuu kısa keseceğim. Yalnız şu kada
rını arşedeyim ki, Islahı Hayvanat Kanunu Ta
rım Bakanlığına memleket hayvanatının ıslahı 
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için vazife ve salâhiyet vermiştir. Bunun için 
suni sıfad mevzuunu dikkatle öle almak ve mü-
Jtenaktki memleketlerde olduğu gibi bunun icaba-
tını memleketimizde de tatbik etmek mecburiye
tindeyiz. Binaenaleyh bu kaklarla iktifa ediyo
rum. Yalnız Ali Fahri işeri arkadaşımızMi şikâ
yet ettikleri mıntakalardan gelen birkaç telgraf 
ve mektubu müsaadenizle okuyacağım. Bunlar 
bakanlığın cevabından daha ziyade müskilt ola
caktır kanaatindeyim. 

Manyas'tan gelen telgraf : 
Sığır suni tohumlanmasından bâzı eşhas şi

kâyet etmektedir. On beş Monfoafon ineğim var. 
dır. Bunlardan 1950 yılı tdhumlaltitığıim. hayvan
larda» hepsi doğurmuş olduğundan köyümüz 
için sumi tohumlamaya şiddetle ihtiyaç olduğunu 
arzederim. 

Kızıksa Osman Zanlı 

Manyas'ın Bölgeağaç Köyünden gelen telgraf: 
1950 yılı sığır suni tohumlanmasından inek

lerimiz doğurmuştur. Yapılan 'tohumlardan 
memnunuz, tohumlamanın köylerimizde devam 
ettirilmesine emirlerinizi saygılarımla arzederim. 

İmza : Boleaağaç Köyü yetiştiricileri 
namına îshak Duman 

Üçüncü telgraf: 30 Monitafon ineğim var. To
humlamadan iyi yavrular aldım. Bâlzı köylerde 
aleyhimde bulunmakta iseler de bunların ineği 
yoktur. Biz tuhumlamayı arzulıyoruz. Gereğini 
arzederim. 

Kızıfesa'dan Ahmet Kalyancı 

Dördüncü telgarf : Köyiimüz'de inek tohum
laması aleyhtarları mevcutsa da geçen sene to
humlanıp tutanlar da yüzde yetmiş dokuzdur. 
Benim ineğim tohumlamadan doğurdu. Memnu
nuz, daimî olarak devamına buyruklarınızı arz. 

Salur'dan yetiştirici 
Hasan Sinirdere 

Efendim, bu mevzuda yedi teşekkür mektu
bu da vardır. Ali Fahri arkadaşımız arzu ekler
lerse isim ve imzalarını gösteririm. 

ALI FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Bakanın izahatından do
layı çok teşekkür ederim. Fafean Bakan Bey, 
yalnız mektup ve telgraflara inanmakla aklan
mıştır. Bakınız ben de mektuplara müracaatla 
şikâyetleri anlatayım. 
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Bir buçuk ay evvel Nisan ayında Balıkesir 

î l Kongresine gitmişim Manyas köylerinden iki, 
üç vatandaş bana müracaat ettiler. Boğalarımızı 
zıorda kaymakam ve merkez kaza baytarı alıyor
lar. Geçen sene de size haber verdik bıı işi ön
lediniz. Fakat hayvanlarımızın yarıdan fazlası 
OOSIT kaldı. Bizi baytarlar aldattılar. Bu Me
rinos gibi değildir, yüzde yüz tutar. Merak et
meyiniz, telâş etmeyiniz, gelecek sene kendiniz 
bizi davet edeceksiniz, dediler. Ama bıı sene al-
danmıyacağız ve istemiyoruz. Onlar zorla ge
liyorlar. Boğalarımızı yine cebren alıyorlar, 
derdimizi kimlere anlatalım. Bunun üzerine 
Kongreyi mütaakıp Manyas köylerinden nüfusu 
kalabalık, hayvan adedi çok olan Kırtışk#, Sa-
lur, Yüceağaç köylerine gittim. Aynı şikâyet, 
hattâ Manyas Kaymakamının ve Baytarının res
men yazdığı yazımın suretini de aldım. Köyle
rinde gündüz ve gece kaildim. Hepsini dinledim. 
Bıı işte bir yanlışlık var, boğalarınıza katiyen 
müdahale edemezler. Kaymakama müracaat edi
niz, derdinizi anlatınız. Bıı işi halleder, merak 
ötmeyin, telâş ötmeyiniz, dedim. Şayet şikâyet
lerinizi ve dileklerinizi dinlemezse bana yazınız, 
daha yükfeek makamlardan haklarınızı arar ve 
Iher işinizi size yazarım, dedim. Fakat arkadan 
mektuplar ve telgraflar gelmeye başladı. Mek
tupları ve telgrafları okuyorum. 

Manyas Kazası Veterinerliği j 
Sayı : 10 

9 . I I I . 1951 
Bolcaağaç Köyü Muhtarlığına 

Köyünüze ait karasığır boğalarının köy hay
vanlarından ayrı bir yerde muhafazası ile köy 
sığırına katiyen katılmaması ve her gün mun
tazam şekilde fıraplı ineklerin telefonla bildi
rilmesini önemle rica ederim. 

Kaymakam 
Hikmet öneri 

Milletvekili Ali Fahri îşeri 
Ağabeyim; 7 Nisan tarihinde köyümüze 

ineklere aşı yapmak için gelen baytarlar sığır
da otlamakta olan yedi aydan fazla gebe olan 
ineğimi aşı yaparak içerisinde olan yavrunun | 
kendisinden başka ineğimin de ölümüne sebep 
olmuşlardır. Tabiî bıı aşıdan birkaç saat sonra 
inek hastalanıyor, nihayet ikinci günü ölüyor. 
Aynı zamanda koşum hayvanım idi. înek, öl
dükten sonra kaymakam vasıtasiyle ineğin mu- | 

ayenesi için baytarı getirdik, ineği güzelce ya
rıp içerisinden yakın günlerde dünyaya gelecek 
yavruyu çıkardı ve muayene etti, aşı neticesi 
öldüğünü söyledi ve ineğe, mahallinde bir ehli
vukuf çağırdı, kıymet koydular ve bununla be
raber raporumu yapacağım, kaymakama vere
ceğim gel al diye söyledi. Ben de birkaç gün 
sonra Manyas Kaymakamı Beye gittim, sor
dum; evet biz şimdi onlara bir karar yapıp 
Ankara'ya bildireceğiz, dedi. Aradan 20 gün ka
dar geçti, yine ben Kaymakam Beye gittim, yi-
yine Ankara'ya yazdık para bekliyoruz, diye 
söyledi. Beş altı gün daha geçti, yine mü-
müracaat ettim, çok acele etme, haydi git 
biz para gelince çağırırız, ne bu acelen, dedi. 
Benim acelem ise hayvanım koşum olduğu için 
işimden kaldım, tabiî çift sürmek ister, vakit 
geçiyor. Bu hususta size çok yalvarırım, işim 
yüzüstü kalmıştır. Boyunduruğum yıkılmıştır. 
Varım yoğum bir çift hayvan idi bu da elimden 
gitti. Bunun için son gayretinizi, himmetinizi 
beklerim, neler çektiğimizi mallarımıza sahip 
olamadığımızı bilin. 

inek Baş kalıp inek idi, (400) lira kıymet 
koydular; derisini baytarlar sattılar. Çok yal
varırım, ağabey bıı işin bir an evvel meydana 
gelmesini, yani yazlık olsun belki ekerim, siz
den bu işi beklerim, gözlerim yoldadır, selâm 
ve hürmetle iki ellerinden öperim. 

4 . VI . 1951 
Manyas Kızıksa Köyünde 

: Mehmetoğlu Hayri Eken 

Dilekçe sureti: 
Yüksek Tarım Bakanlığına 

İki senedir Manyas mıntakasında ineklere 
suni aşı yapılmaktadır. Köyümüz ve civarımız 
olan Hamamlı ve Bolcaağaç köylerimizde ge
çen seneki yapılan aşı neticesinde pek az bir 
doğum olduğu gibi, birçok ineklerde rahim ka
naması olmuş ve bu yüzden bâzı ölüm vakaları 
da olduğu gibi hayvanlarımız zayıf düşmüşler 
ve hâlâ kendilerine gelememişlerdir. 

Geçen senenin gösterdiği menfi netice kar
şısında bu yıl ineklerimize aşı yaptırmak iste
mediğimiz halde kaymakamlığın emriyle kö
yümüzün boğaları alınmıştır. Geçen yıl aşı yü
zünden yavru alamadığımızdan bu yıl da aynı 
halin tekrar edilmemesi için hayvanlarımıza aşı 
tatbik ettirmek katiyen istemiyoruz. • Tatbik 
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edildiği takdirde bu yıl da yavru alamıyacağız. 

Hayvanlarımıza aşı yaptırmak için kanuni 
bir mecburiyet bulunmadığına göre boğalarımı
zın serbest bırakılması, aşının, istiyenlerin hay
vanlarına tatbik olunması hususunda alâkalı
lara gereken emrin verilmesine yüksek müsaa
delerini arz ve rica ederim. 

Not: Geçen sene Demirkapı boğa deposuna 
gönderilen boğalarımızdan ikisi bakımsızlık yü
zünden ölmüştür, kim tazmin edecektir? 

Manyas Sular Köyü 
halkı namına 
Kâmil Gürler 

Ali Fahri Efendiye, 
Azizim, köyümüzdeki arazi işlerini tamamen 

unutturacak yerde boğa meseleleri meydana 
çıkmıştır. Dünkü perşembe günü akşam ezanı
na bir saat kalarak köyümüze kaza kaymakamı 
ile Ankara'dan gelen müfettiş, boğa meselele
ri için teftişe gelmiştir. Yapılan teftiş değil 
tehdit olmuştur. Müfettişe meydan vermiyen 
kaymakam hiç kimseye söz söyletmedi. Halk 
ise aşı işini her kim isterse yine yapınız, yalnız 
boğalarımızı sığıra koyunuz, zira hayvanlar kı
sır kalmaktadır. Bizim işimiz daima kırda, köy
dedir. Her zaman hayvanı aşıya götüremeyiz, 
ikincisi ise, aşı tutmuyor; üçüncüsü, hayvan
larımıza kan işetiyor. Bunun için boğalarımız 
gelsin, diyorlarsa da kaymakam cevap olarak: 
Boğaların katiyen verilmiyeceğini, ret olarak 
cevap verdi. Kimseye söz söyletmeden şu cüm
le ile çıkıp gittiler: Bu köyde bir tek kişinin 
terbiyeli olduğunu, diğerlerinin terbiyesiz ol
duklarını söyliyerek müfettiş ile birlikte gitti
ler. Böyle bir Hükümet memuru 450 hanelik, 
2000 küsur nüfuslu bir köyün tamamen terbiye
siz olduklarını böyle bir kaza reisi ağzından 
duyduğumuz için bütün köy halkı namına ve 
ben de içerisinde bulunduğum köy komşula
rımla birlikte Manyas Kaymakamını protesto 
«diyoruz. Bir de geçende bizim köyümüze gel
diğinizde Kızıksa boğalarını salıvermişlerdi, kö
yümüze gelen baytar, muhtar ve koruculara 
boğaların her halde gönderilmesini ihtar edi
yorken muhtara şu çirkin kelâmı sarf etmişti: 

ilâahir 
Başka bir mektupta : Köy boğaları için tek

rar köylere iadesi hakkında yazınız üzerine 
köy muhtarı ile defalarca müracaat ettik. ifıç-
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bir netice çıkmadı. Köyümüzden Hacı Top
çu'nun merkez ile beraber kaymakama mü-

•racaat ettik şöyle karşılaştık : «Siktir keli
mesi ile» (Gürültüler, kürsüye vurmalar) 

ÇALIŞMA BAKANI NURÎ ÖZSAN (Muğ
la) — Efendim Mecliste bu gibi kelimeler söy
lenmez. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Bir kay
makamın ne şahsına ve ne de makamına ya-
•kışmıyan bu vaziyet bizler demokrasiyi kabul 
tarihinde diktatörlük zihniyetinin yıkıldığına 
inanıyorduk. Fakat henüz daha yaşamakta 
olduğuna inandık. Bu hareket bize çok ağır 
geldi. (Gürültüler, kürsüye vurmalar) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
15 dakika konuşmaya hakkı vardır. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — însani 
hislere mugayir bu muameleye hiçbir vakit 
ne vicdanın ve ne de kanunun razı olmadığına 
inandığım için size yazmayı memleket^ hesabına 
bir vicdan borcu bildim. Bu hususta alâkalı
ların; nazarı dikkatini çekerseniz minnettar 
kalırız. Bu kanunsuz kayfî hareketleri ve ha
karetleri size haber vermekle beraber bu gibi 
devlet memurlarının halen millet üzerinde bil
hassa biz köylüler üzerinde nüfuz gösterme
lerini yüksek mercilerden ilham almak sure
tiyle yapıyorlarsa (kürsüye vumalar, gürültü
ler) bizim de haberimiz olsun da, bundan son
ra her hangi bir haksızlığa uğradığımız tak
dirde Türk Milleti daha esaret ve istipdat 
zincirini sökmedi diyerek yerimizde vicdan 
azabı çekerek oturalım. Bu hususa ait şikâ
yetlerimizi yüksek makamlara hattâ Büyük 
Milet Meclisine arzederseniz sayın milletve-
külerimizin de bizim kadar müteessir olacak
larına kuvvetle inanıyoruz ve bütün vekilleri
mizden ve hükümetimizden bu kanunsuz hare
ketlerin ve bu kötü muamelelerin önlenmesi 
hususunda delâletinizi rica ederiz. 

Kızıksa köyü halkı namına 
îbrahim Çakır 

Bunu da o yazıyor. 
Bununla beraber Tarım Bakanlığına müta-

addit defa gittim ve bu işi Önlemeye çalıştım. 
Hattâ sayın Bakanı iki defasında da makamın
da bulamadım. Dışarda başka vazifede olduğu
nu öğrendim. Müsteşarı ile Baytar Genel Mü
dürü ile de görüştüm. Hattâ bir defasında ba-

— 239 — 



B : 90 15.6 
kan beyi telefonla buldum, vaziyeti anlattım. 
Baytarların bu işte ne menfaatleri vardır dedi. 
Ben o ciheti bilemem, fakat köylülere yani hay
van yetiştiricilerine ne menfaat temin ediliyor 
dedim. Köylümüz kendi menfaatini bilemiyecek 
kadar echel değildir, istemediği bir şeyi zorla 
yapmak veyahut yaptırmak da İsrar edersek es
ki idare ile bu idarenin arasında ne fark kalır? 
Şimdiye kadar köylüyü bir şey bilmez, köylü
nün bir şeye aklı ermez diye diye köylüyü köle 
gibi kullanan, insan yerine sayroıyan sabık ik
tidar Türk köylüsünün neler bildiğini, neler 
düşündüğünü o da anladı ama iş işten geçti. 

Arkadaşlar, büyükbaş hayvan iki senede, 
koyun bir senede yetişir. Bu üç köye ikişer üçer 
boğa verilsin, bir senede bin aded yavru almır, 
dişilerini, damızlık, erkeklerini boğalık ayır
mak suretiyle, iyilerini seçmek şartiyle iki üç 
senede fevkalâde matlûp netice hâsıl olur. Fa
kat baytarlar, emrinde jipler, ayrıca maaşı nis-
betinde harcırahlar aldıkça zannedersem onlar 
bir senede olacak işin beş senede, hattâ on sene
de olmasını isterler. Saltanat devam etsin. Mil
let istediği kadar feryat etsin. 

Merinos işi de bu millete kaça mal oldu ? 15 
senede ancak bir fabrikanın yüzde üç ihtiyacı
nı temin edebilmiştir. Bu millete bir kilo Me
rinos yapağı binlerce liraya mal olmuştur. Ha
len hâsılatı masrafını ödiyememektedir. O gü
nün vekilleri baytarları ve genel müdürleri beş 
senede 3 milyon kilo Merinos yetiştireceğiz di
yenler bugün görüyorlar, üzerinden 15 sene 
geçtiği halde senede 83 bin kilo merinos yapa
ğını ancak temin edilebiliyor. Birini ihya eder
ken diğerini imha ediyoruz. Yani Dimyat'a pi
rince giderken evdeki bulgurdan da oluyoruz. 
Merinosu tatbik ettikleri mıntakalarda yerli 
kıvırcık adedi eski seneye nazaran çok azalmış
tır, yüzde elliye inmiştir. Daha dün 18 teşrini 
sani 1950 tarihinde bu köyde sabık bakan aşı 
usulünü tatbik etmiyeceğiz, köylünün aleyhine 
yani katiyen çebrü şiddet kullanmıyacağız de
mişti. Yine iki buçuk ay evvel bakanlıkta yapı
lan merinos kongresinde de aynı karar veril
mişti. Ben de o komisyona dâhildim. Kararları 
ile icraatları birbirini tutmuyor. Bakanlık ve 
Genci Baytar Müdürlüğü böyle bir emir verme
miş ise kaymakam ve merkez kaza baytarları 
bu cesareti ve salâhiyeti nereden alıyorlar? Ve ne 
hakla ve ne sıfatla bir vatandaşı makamından | 
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küfürle kovuyorlar. Zorla bu usulü tatbik edi
yorlar. Bunlar hakkında ne muamele yapılacak
tır1? Onu da biliyorum, başka bir tarafa vnakil 
Arkadaşlar, bu zihniyette ve bu tıynetteki me
murları tamamen tasfiyeye tâbi tutmalıdır. Na
killerle Hazinenin ve Milletin palarma da ya
zıktır, günahtır. 

Çünkü bunların yüzünden namuslu, dürüst 
ve çok temiz olan memurlarımız da üzülüyor
lar. Onları da milleti de rencide ediyor. Bu 
gibilerin böyle halka karşı kötü muamele yap
makla halkın Hükümete karşı itimadını gevşet
mek, itibarını düşürmek için çalışıyorlar. Bu 
gibiler Halk Partisini yere serdiler. Sıra bize 
geliyor. Millete acıyorsak millete hakaret eden
leri bu milletin parasiyle beslemiyelim. Nakle
dip de başka yerlerdeki vatandaşları da tahkir 
ettirmiyelim. Bu gibilerin zihniyetleri değiş
mez. Huy canın altındadır. Bunların zihniyet
lerini değiştirmeye uğraşmıyalım. Kendilerini 
değiştirelim. Serbest hayata atılsınlar. Maişet
lerini kazansınlar. Hem Millet için hem kendi
leri için daha hayırlı olur. Millet de Hükümet 
de onlardan kurtulur. 

Arkadaşlar; Bakan Beyin saydığı dört kişi
den, fazla insan çıkmaz? Bunlar müretteptir. 
Kaymakam teşvik ediyor tel çekiyorlar. Bun
lardan, biri yakınımdır. Kendisini iyi tanırım. 
En fazla bunlar köylüleri birbirine sokuyorlar. 
Nisan ayında Balıkesir Kongresine bunlar üç 
kişilik bir heyet göndermişlerdi. Beni Manyas'a 
kadar davet ettiler. 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er-
kut'unu, sosyal, adalet prensiplerinden küçük iş 
yerlerinin de faydalandırılması hakkındaki tş-
Kanunu hükmünün tatbikatına ve İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait müessese ve iş yerlerinde 
çalışanlara ödenegelmekte olan prim ve ikrami
yelerin tevzi şekline dair Çalışma ve İşletmeler 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Sezai Bey buradalar mı? (Yok 
sesleri). Soru sahibi bulunmadığı için gelecek 
birleşime bırakıyoruz. 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Kerman'ın, Emirdağ İlcesine bağlı köylerin de 
pancar ekim mıntakasına ithali hususunda ne 

^düşünüldüğüne dair sorusuna İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik'im sözlü cevabı (6/323) 
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22 . V . 1951 I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına I 
Sakarya Nehri membalarının mühim bir kıs

mı Afyon'un Emirdağı ilçesinin Pınarbaşı, Baş
kurt Alikân, Manahos ve Yarıkkaya nam mevki-
lerinden çıkmakta ve geçtiği muhtelif köylerde 
binlerce dönüm pancar ekimine müsait sulu ara
zi bulunmaktadır. Bu köylere hem hudut olan 
Eskişehir ve Bolvadin'e bağlı köyler pancar 
ekim mmtakalarına dâhil bulunduğu halde Emir
dağı köyleri pancar ekim mmtakasına: dâhil bu
lunmamaktadır. Köylünün kalkınması bakımından 
Emirdağı ilcesine merbut köylerin de pancar ekim I 
mmtakasına ithali hususunda ne düşünüldüğü
nün İşletmeler Bakanı tarafından sözlü olarak 
açıklanmasını saygı ile rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Kerman 

İŞLETMELER BAKANI HAKKI* GEDİK 
(Kütahya) — Afyon Milletvekili Sayın Süley
man Kerman arkadaşınım sorusunu şimdi oku
dular. Bendeniz de buna cevabımı arzediyorum: 

Memleketin şeker istihlâkini fabrikalarımız 
istihsali ile karşılamak gayesiyle pancar ekim 
sahalarımız yıllardan beri fabrikalarımızın 
âzami istihsal kudretlerine göre ayarlanmış 
bulunmakla beraber, son zamanlarda çiftçile
rimizin sulama işlerine, sun'î gübre kullanmıya 
ve nihayet makineli ziraate ehemmiyet verme
leri neticesinde ekim sahalarının verimi de 
ziyadesiyle yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu rekolte artışı, zamanında işlenemiyen mah
sulün heder olmasına mâni olacak âzami gay
retler sarf etmek suretiyle dahi, fabrikalarımı
zın bugünkü istihsal kudretleriyle telifi müşkül 
bir durum meydana getirmiştir. 

Memleketin muhtelif bölgelerinden gelen ve 
gittikçe genişliyen pancar ekme müracaatları 
nazara alınmadan dahi, yani ekim sahaları 
önümüzdeki yıllarda bugünkü genişliğinde mu
hafaza edildiği takdirde, biraz evvel açıkla
dığım rekolteyi artırıcı temayüllere ilâveten 
müsait hava faktörünü de hesaba katarsak, bu- I 
günkü sahalardan elde edilecek pancarın fab
rikalarımızda işlenmesi işi Şeker Şirketini mü
him problemlerle karşı karşıya getirecek bir 
mahiyet arzetmektedir. Filhakika fabrikaları- I 
mızın âzami faaliyet kapasitelerini aşan mik- I 
tarların, kış şartlarının tesiriyle sevkedileme- j 

.1951 O : 1 
mesi, donması veya zamanında işlenemiyerek 
çürümesi gibi tehlikelerden1 maada fabrikalarda 
kalabilecek pancarların bedellerinin çiftçiye 
ödenmesi keyfiyeti de ayrıca mühim bir malî 
külfet teşkil edebilecek mahiyettedir.. 

Fabrikalarımızın durumu böyle olmakla be
raber, dönüm başına pancar veriminin ve do-
layısiyle çftçinin pancardan elde ettiği gelirin 
çoğalması bugünkü memleket zirai şartları 
içinde pancar ekimini geçmişe nispetle çok da
ha cazibeli bir hale getirmekte ve bunun neti
cesi olarak da fabrikalarıma civar bölgelerden 
pancar ziraatini genişletici müracaatlar vâki 
olmaktadır. 

Son zamanlarda gittikçe artan, bu müraca
atlara rağmen fabrikalarımızın arzettiğim du
rumu karşısında pancar ekim sahalarının ge
nişletmesine bugünkü şartlar içinde imkan 
olamıyâcağı açıkça görülmektedir. Bununla be
raber Adapazarı'nda yeni bir şeker fabrikası 
kurulması yolundaki teşebbüslerimiz tahakkuk 
safhasına girdiği zaman bâzı bölgelerde pancar 
ekiminin genişletilmesi suretyle bir kısım çift
çilerimizin pancar ekimleri de sağlanmış olacak
tır. Bu itibarla Adapazarı'nda yeni şeker fabri
kası kurulup işletmeye açıldığı zaman Afyon 
Milletvekili Süleyman Kerman'in önergesinde 
bahse konu olan Emirdağ köylerinin pancar 
ekim sahasına alınmaları kuvvetle muhtemel 
bulunmaktadır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN KERMAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, işetmeler Bakanına yer
miş oldukları izahattan dolayı kendilerine teşek
kür ederim. 

Arkadaşlar, Emirdağ ilçesinin pancar ekim 
mmtakasına ithali hususunda zaman zaman yapı
lan teşebbüsler akim kalmış ve bir netice alınama
mıştır. Emirdağ ilçesi dâhilinde binlerce dönüm 
sulu pancar ekimine müsait arazi mevcuttur. 

1944 ve 1945 senelerinde Hükümetçe kuru
tulan ve elyevm metruk bir halde bulunan tahmi
nen 50 000 dönüm miktarında pancar ekimine 
elverişli arazi mevcut bulunduğu gibi Sakarya 
Nehrine karışan daha birkaç membam güzergâ
hında binlerce dönüm sulu arazi mevcuttur. Ay
ni mmtakadan olan Eskişehir ve Bolvadin'e bağlı 
köyler pancar ekim mmtakasına dâhil olduğu 
halde Emirdağ köyleri pancar ekim mmtakasına 
dâhil edlmemiştir. 

Hali hazır şeker fabrikalarının istihsal ettiği 
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şeker memleket ihtiyacını karşılamamakta ve Hü
kümet harice para vermek suretiyle zaman zaman 
şeker ithal etmek zaruretinde bulunmaktadır. 
Hem harice döviz verilmemesi ve hemde müstah-
sılların kalkınması bakımından arzettiğim araziye 
pancar ekimine müsaade edilmesini rica ederim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. ' 

6. — Çarıkın Milletvekili Kâzım Arar'm, yur
dun muhtelif yerlerinde vukuagelen heyelanlara 
ve bu husus için bütçeye konan tahsisata dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/329) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizde göçmen dâvası kadar ve hat

tâ ondan daha önemli bir dâva vardır. Yurdun 
muhtelif köşelerinde vukua gelen heyelanlar he
men esefle arzedeyim ki, alâkalı makamlarca hiç 
ilgi gösterilmemiş ve bütçeye ayrılan paranın da 
sarfında ters bir istikamet alınmıştır. Bu hâdise
lerin ciddiyetle ele alınmamasından duyduğumuz 
üzüntü çok büyüktür. Hemen ve acilen ele alın
ması zaruri olan heyelanlar hakkında Başbakanın 
aşağıdaki hususları sözlü olarak cevaplandırması
nı saygı ile arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

1. Heyelanlar için bütçeye ne miktar para 
konulmuştur! Şimdiye kadar hangi mmtakaya ve 
ne miktar yardım yapılmış ve huzura kavuşturul
muştur! 

2. Hali hazırda kaç mıntakada ne miktar he
yelan hâdisesi vardır, bunların kaçı Hükümete 
intikâl etmiştir, müfredatı itibariyle tadadı müm
kün müdür ve muameleleri ne safhadadır! 

3. îhmali hiçbir veçhile caiz olmıyan heye
lanların normal hâdiselerden farksız ve hattâ da
ha az önemde ele alınmasından hangi makam me
suldür; ihmal varsa müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapılmıştır?. 

4. Heyelan hâdiselernden büyük bir huzur
suzluk ve endişe içinde bulunan vatandaşlarımı
zın bu yıl huzura kavuşturulması için Hükümet
çe ne düşünülmektedir! 

v 
5. Heyelan için bütçeye ayrılan tahsisat: n 

başka bir ihtiyaca tahsis edildiği doğru mudur! 
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
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BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, bu suallere 
cevaplarımı arzetmek için gelecek haftaya talikini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Gelecek hafta bugüne talik edil
miştir. 

7. — Giresun Milletvekili Ali Naci Duyduk'-
un, Karadeniz'in Doğu bölgesi mahsulünün tah
sis edilecek vapurlarla doğrudan doğruya ecnebi 
iskelelere şevkinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı S ey fi 'Kurtbek'-
in sözlü cevabı (6/330) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
29 . V . 1951 

Karadeniz bölgesi bilhassa Şark mmtakala-
rmm Ordu, Giresun, Trabzon, Rize vilâyetleri
nin Birinci Cihan Harbinden evvelki ticari ve 
iktisadi durumlarını, arazi ve nüfus vaziyetlerini 
mütalâa ederek bugün için alınması gerekli 
tedbirler meyanmda bu bölgeler mahsulatının 
doğrudan doğruya - eskiden olduğu gibi - iske
lelerimizden mahreç ve müstehlik ecnebi iske
lelere şevkinin teminini bütçe müzakereleri sıra
sında Ulaştırma Bakanlığından rica etmiş, ih
raç mevsiminde on beş günde bir, diğer zaman
larda da ayda bir olmak üzere vapur tahsis 
edilmesi temennisinde bulunmuştum. 

îhraç mevsimi gelmek üzeredir. Ulaştırma 
Bakanlığı bu temenniyi nazarı itibara almış-
mıdır? Bu bölgeler mahsulünü doğrudan doğ
ruya müstehlik ve mahreç ecnebi iskelelere va
purlarımızla şevkini düşünmekte midir ? Bu bap
ta alınmış bir teşebbüs ve karar var mıdır? 

Arzettiğim bu suali Sayın Ulaştırma Baka
nının sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Giresun Milletvekili 
Dr. Ali Naci Duyduk 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl KURTBEK 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, Akdeniz ve Av
rupa limanları arasında yük nakliyatı muhtelif 
milletlerarası teşekküller tarafından yapılmak
tadır. Denizyolları idaremiz de, geçen son bahar
da yüz kadar gemiden ibaret böyle bir konfe
ransa dâhil olmuştur. 

Kontinan hattı dediğimiz bu limanlar ara
sında çalışan gemilerimizin, Karadeniz limanla' 
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rmdan alacakları yükleri doğruca sevkedileceği 
limanlara götürmeleri için lâzımgeleıı tedbirler 
alınmıştır. Eylülden itibaren bu seferler bağlıya
caktır. Bundan başka, bu tarihe kadar da, li
manlarımızda zuhur edecek bu gibi talepleri 
karşılamak üzere, Karadeniz postası yapan ge
milerle İstanbul'a kadar nakledilecek mahsulle
rin, İstanbul'dan kontinan seferine gidecek ge
milere munzam bir ücret vermeksizin doğru 
konişmento ile ve aktarma suretiyle şevkleri 
de kararlaştırılmıştır. Fakat, yaz aylarında da, 
fazla miktarda ihracat malı mevcut olduğu hal
lerde kontinan hattı gemilerimizin seferlerine 
Karadeniz limanlarından başlamaları da müm
kün bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın sorduğu temin 
edilmiş bulunmaktadır. Maruzatım bundan iba
rettir. 

ALİ NACİ DUYDUK (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlar, Birinci Cihan Harbinden beri Ka
radeniz bölgesi ithalât ve ihracatı doğrudan doğ
ruya iskelelerinde olmakta idi. Harbler yüzün
den, muamelâtı ticariyenin bir talkım kayıtlara 
tâbi olması keyfiyetti Karadeniz ithalât ve ih
racatının İstanbul'da temerküzüne sebep olmuş
tur. Bu yüzden de Karadeniz halkı bir takım za
rarlara uğramıştır. 

Bu hususta müsaadenizle ufak bir malûmat 
vermek üzere şunları arzedeyim. (Kısa olsun 
sesleri). Kısa söyliyeceğim, Sahillerimizden İs
tanbul'a fındık nakli için verdiğimiz masraf 
şudur : 

2,5 lira bölgemizden itibaren navlun, dört li
ra sigorta, üç lira aktarma ve 20 para da ko-
mü&yon ve tellaliye ücreti ki, mecmuu kilo ba
şına 10 kuruş tutuyor. Karadeniz bölgesinde 
istihsal edilen fındıkların vasati rekoltesi 60 - 70 
milyon kilo kabul edilirse bunun 30 - 35 milyon 
kilosu iç halinde gönderilmektedir. Demek ki, 
üç, üç buçuk milyon lira müstahsilin kesesinden 
çıkmaktadır. 

Bundan başka fındıkların ambalajları yapık
ken, İstanbul'da yüklenirken, ikinci defa sala
puryada, antrepolarda, şurada ve burada ge
rek nakilden mütevellit gerekse durmadan mü
tevellit ambalaj ve kalite bozulmaları olmakta 
ve bu yüzden Avrupa'daki alıcılara karşı bizi 
mahcup vaziyette bırakmaktadır. Manen ve 
maddeten büyük zararlar karşısında kalmakta
yız. 
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I Sayın Bakanın verdikleri cevap beni tatmin 

etmiştir, gerek kendi namıma ve gerekse muz-
tarip olan bölgem halkı namıma kendilerine arzı 
teşekkür ederim. 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Sivil Havacılık, Hava Endüs
trisi, Türk Hava Kurumu, Uçak ve Motor Fab
rikaları ile Türk Kuşunun bugünkü durumları
na, Hava Kurumuna bağışlanan paraların mik
tarına ve nerelere harcandığına dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Albdürrahıman Boyacıgiller ar-
J kadaşımıtf bulunmadıkları için sorusu gelecek 

Birleşime kalmıştır. 

9. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'-
nun, Meclis müzakerelerinde konuşan milletve
killerinin sözlerinin radyo ite neşri şekli hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/332) 

BAŞKAN — Efendim, bu iş için tavzif edi
len bir bakan bulunmadığından ve Başbakan ile 
Yardımcısı burada bulunmadıklarından müsa
adenizle gelecek Birleşime bırakıyiruz. 

10. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, 
esası Erzurum'da kurulan Et Kombinası teşki
lâtı ile diğer illerdeki müteferrik teşkilât için 
şimdiye kadar sarf edilen paranın miktarına ve 
bu işin ikmali için ne düşünüldüğüne dair soru
suna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
sözlü cevabı (6/333) 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma sözlü olarak Ticaret 

Bakanlığınca Mecliste izahat verilmesini rica 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

1. Esası Erzurum'da kurulan Et Kombina 
teşkilâtının diğer illerdeki müteferrik teşkilâtı 
nelerdir? Ve nerelerde yapılacak idi? Tamamının 
vüsati ve keşif bedeli miktarının ne kadar ol
duğu? 

2. Bu iş verilen şirketin plânının kabulün
deki zaruret nedir? 

3. 14 Mayıs 1950 den sonra bu teşkilâtın ne 
gibi mübalâğalı ve ticarete uymıyan halleri var
anıdır? 
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£ Şiöidiye kadar teşkilâta ne kadar para 

sarfedilmiş ve ne kadar komüsyon verilmiş ve 
daha ne feadar verilieoefetir? 

5. Hâlen yapılan tadilât neden ibarettir ve 
ne zamana kadar ikmal edilecektir? 

6. Normal ve rantabl hâle getirilmesi için 
neler düşünülmektedir? 

7. Buzhaneler yapılmadan buz imal etaıiyen 
vagonların siparişlerinde neden istical edilmiştir? 

8 Erzurum için hayati mesele olan bu kom
binanın. açılmayışı esbabının ve bu hususta bir 
tekâisül ve ihmal mevcut ise müsebbipleri hak
kında ne gibi bir muamele yapıldığının? 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
mufassal şekli 63 muhtasar şekli 33 milyonluk 
bir mevzuu arkadaşım sormuş bulunuyor. 

Müsaade buyurursanız Erzurum mevzuuna 
girmeden evvel şu cihetleri arzedersem zanne
diyorum ki Erzurum kombinası meselesi daha 
iyi anlaşılacaktır. 

17 601 981 lirası iç ve 45 813 869 lirası dış 
krediden sağlanarak 9 yerde et kombinası; 2 
yerde soğuk hava deposu ve 2 yerde buz fabri
kası ve deposu tesisini derpiş eden Menges plâ
nı, Hükümetin talebi ve Avrupa İktisadi İş Bir
liğinin tavsiyesi üzerine E. C. A. tarafından bâ
zı tadîlâtla kabul ve birinci yıl programı, proje 
aplikasyon mektubuyla tesbit. edilmiştir. 

Bıı mektuba nazaran, Ankara, İstanbul, Er
zurum ve Konya'da yapılacak et kombinalariy-
le İstanbul (Haydarpaşa, Fındıklı) Zonguldak, 
Kayseri ve Trabzon soğuk hava depoları ve mü
teferrik masraflar için 1 1.00 000 dolan Ameri
ka'dan direkt yardımdan ve 3 900 000 doları Av
rupa'dan tiraj haklarından temin edilmek şar- ; 
tiyle: 5 000 000; dolar dış kredi ve 2 003 830 do
lar ig kredi ihtiyacı tahmin edilmiş ise de, bilâ-

' Hara "ek bir mektupla dış krediye, Amerika'dan 
direkt yardım olarak 440 000 dolar eklenmiştir. 

"'' Proje aplikasyonunda yazılı işlerin proje ve 
plânlarını yapmak, spesifikasyonları hazırla
mak, en iyi malzemeyi tavsiye etmek, fabrika- ', 
iarda imalâtı takip Ve kontrol etmek, imalâtın 
hitamında ekspertiz, muayene ve tesellüm işle
rini yapıiiak, montaja nezaret etmek, tesellüm 
tecrübelerinde bulunmak, personeli yetiştirmek, 
muayyen bir müddet tesisleri çalıştırmak üzere ; 
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E. G. A. nın tavsiye ettiği Menges ile Ofis ara
sında bir mukavele akit ve bu maksatla da adı 
geçen 350 000 dolar verilmesi kabul edilmiştir. 

Biz iktidara geldiğimiz vakit bu işin biraz 
fazla tutulmuş olduğunu mahallinde yaptığımız 
tetkikat neticesinde gördük ve bu mevzuun sü
ratle tekrar gözden geçirilmesi için direktif 
verdik. Bunun üzerine ofis bu esasa göre çalış
maya başladı. 

Bu plânın tatbikatında Ofise yardım etmek 
maksadiyle ve yine E. C. A. nın tavsiyesiyle mü
şavir olarak görevlendirilen Mc Kee ve \ViIson, 
Menges plânının memleketimizin iktisadi duru
muna uygun bulunmadığını ve Erzurum ve 
Konya'da birer kombina İstanbul, Ankara, Kay
seri, Trabzon ve Zonguldak'ta soğuk hava de
poları tesisinin memleketimiz et sanayii için 
kifayet edeceğini ileri sürmüşler ve yapılan ince
leme neticesinden Menges plânının, rantabilite 
ve maliyet hesaplarının yapılmadığı ve iktisadi 
bünyemize ne dereceye kadar uygun olduğu
nun araştırılmadığı anlaşılmıştır. 

Çok geniş tutulmuş bulunması dolayısiyle 
rantabl olmadığı anlaşılan ve maliyetinin yük
sekliği sebebiyle de dış piyasalarda rekabet 
yapması mümkün görülemiyen Menges plânı ye
rine Mc Kee - Wilson teklifinin ikamesinde 
fayda ve zaruret mütalâa edilmiştir. Ancak 
Menges plânının birinci kısmı için Almanya'da 
14, Danimarka'da bir, İngiltere'de 8, ve Ameri
ka'da 11 firmaya sipariş edilen 7 750 000 dolar
lık malzeme ve tesisat arasında bulunan ve Mc -
Wilson teklifinde yer almıyan Ankara ve İs
tanbul kombinalarına ait malzeme ve tesisatın 
mevcut sözleşmeler muvacehesinde firmalarla 
anlaşarak ibtalleri mümkün görülemediğinden 
ve bu siparişlerin Ofisçe bir taraflı olarak ip
tali halinde küçültülmüş plânın teferruatı ha
zırlanmadan teknik hatalar yapılması ihtima
linden başka ayrıca tazminat ödemek zorunda 
kalınacağı dikkat nazarına alındığından ipta
linden sarfınazar edilerek, iki kombinanın ta
lepleri üzerine mahallî belediyelerine devri ka
rarlaştırılmıştır. Bir sözleşme ile müşavir olarak 
istihdam olunan Menges Mc Kee - Wilson tek
lifini benimsememekle beraber bu işe ait proje
leri hazırlamak hususunda Ofise yaptığı teklif
te ayrıca munzam ücret talep ettiğinden teklifi 
ret ve sözleşmesi f esedilmiştir. 

Et kombinası dâvası bu safhaları takibeder-
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ken E. C. A. Washington et kombinalarına ait 
projeleri feshettiğini bildirmiş ve bu maksatla 
sarfettiği 1 425 000 doları Hükümetimizden ta-
*lep etmiştir. 

Et Kombinaları hakkında bu kısa malûmatı 
arzettikten sonra Sayın arkadaşımız Enver Ka
ran 'm sözlü sorusuna geçiyorum: 

Erzurum'da kesilecek hayvanları nakledecek 
vagonların Erzurumdan sonra seyir esnasındaki 
buz ihtiyacını karşılamak üzere Kayseri'de bir 
buz fabrikası kurulması kabul edilmiştir. 

Erzurum Kombinasının tamamı 8 399 559 li
raya mal olacağı ve Kayseri Buz Fabrikasının 
734 318 liraya çıkacağı tahmin edilmiştir. 

2. Menges tarafından teklif edilen et kom
binalarına ait projelerin kabulünde ne gibi zaru
retler bulunduğu, hâdise eski iktidar zamanına 
taallûk ettiğinden, bizce malûm değildir. 

Bu hususta tetkikler yaptık. Bu tetkikler 
netieesin.de ikinci muazzam projenin iktisadi bir 
stifikasyonu olmadığını yani iktisadi bünyemize 
tevafuk etmediğini anlamış bulunuyoruz. 

3. Menges tarafından hazırlanan plân ve 
projelerin rantabilite ve maliyet hesapları zama-
nınde yapılmamış ve bu işin memleketimiz ikti
sadi. bünyesine ne dereceye kadar uygun olduğu 
araştırılmamıştır. 

Hükümetimiz iş başına geçince bu konu üze
rinde durmuş ve bizzat Menges'e yap
tırılan hesaplara göre maliyetin, dış piya
salarla rekabet tesisine imkân vermiye-
cek derecede, yüksek olduğu tesbit edilmiştir. 
Bilfarz Erzurum'da kesilen etin İstanbul maliye
ti 218 kuruş, Avustural 'yadan ithal edilen etin 
Londra 'ya varış maliyeti 64 kuruş 

Bunun üzerine plânı küçültmekteki isabeti 
anlamış bulunuyoruz, ve et ihracatından vazgeçip 
et ihtiyacı için dâhilde bu kombinalara tatbik 
etmek üzere küçük bir plân tanzim ettirmekte
yiz, 

Diğer taraftan, Menges plânı ile 9 yerde tesi
si kabul edilen et kombinalarının memleketimiz 
iktisadi bünyesine uygun bulunmadığı, Toprak 
Mahsulleri Ofisinde istihdam edilen Amerikalı 
müşavirlerce teslim edilmiş ve yapılan tetkikat 
neticesinde bu iddianın isabeti anlaşıldığından 
(9) kombina yerine Erzurum ve Konya'da; (2) 
kombina kurulması ile iktifa olunmuş ise de 
istanbul ve Ankara kombinaları . için evvelce 
Avrupa ve Amerika'da 34 fabrikaya sipariş edil-
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I miş bulunan malzeme ve tesisatın iptalleri müm

kün olamadığından bu iki kombinanın da. tesisi 
mecburiyetiyle karşılaşılmıştır. 

4. Et kombinaları için bugüne kadar yapı
lan masraf şöyledir : 

7 700 903,65 dolarlık malzeme ve tesisat, 
gayrikabili rücu akreditif açılmak suretiyle sipa
riş edilmiştir. 

Ayrıca Erzurum'da Et Kombinası için. 
3 148 824,08 lira sarf edilmiş . ve bu kombinanın 
demiryoluna bağlanması maksadiyle inşa oluna
cak iltisak hattının 380 118,42 liraya malolacağı 
hesaplanmıştır. 

Konya Et Kombinasının inşası için satınalı-
nan arsaya 35 010 lira verilmiş ve bu arşa üz! 

rinde 17 290 liraya bir ambar ile bir şantiye bı 
naşı yapılmıştır. 

Et Kombinası tesisi işlerinde muhtelif hiz 
metlerinden ötürü Menges'e ceman 947 578,60 
lira ödenmiştir. 

5. Biraz evvel belirttiğim gibi, Menges Plâ
nına göre : 

a) Erzurum, Konya, İzmir, Ankara, İstan
bul, Samsun, Trabzon, Seyhan ve Elâzığ'da bi

rer kombinadan dokuz kombina; 
b) İskenderun ve Zonguldak'da iki soğuk 

hava deposu, 
C) Kayseri ve Malatya'da Buz Fabrikası ve 

deposu, inşa edilecek ve bu maksatla 63 515 849 
lira sarfedilecektir. 

Halbuki, bizim istediğimiz ve tadilen ortaya 
koyduğumuz plânda ise yalnız: 

a) Erzurum, Konya, İstanbul ve Ankara'da 
birerden. 4 kombina; 

b) Kayseri. Trabzon ve Zonguldak'ta soğuk 
hava depoları, şeklinde küçütülmüş ve bu iş için 

sarf edilecek para miktarından da % 50 tasarruf 
sağlanmıştır. Yani (65 milyon, 30 milyona inmiş
tir) . 

Halen aded itibariyle küçültülmüş olan et 
kombinalarının projelerinin ihzarı hususunda 
çalışılmakta olup projel-er hazırlandıktan sonra 
inşaata hızla devam edilecektir. 

6. Kurulacak Et kombinalarından Ankara 
ve İstanbul'a ait olanlarının mahallî belediye
lere devri takarrür etmiş olup diğer iki kombi
nanın da' talep ettikleri takdirde mahallî bele
diyelere devri düşünülmektedir. 

Arkadaşlarım, Ankara ve İstanbul'un mez-
I bahaları vardır, fakat eskidir. 
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Bu şekil işletmenin daha iktisadi olacağı I 

kanaatindeyiz. 
7. Et nakline mahsus vagonlar Menges tara

fından sipariş edilen diğer malzeme ve tesisat 
meyanında bulunmaktadır. Kayseri buz Fabri
kasının da malzeme ve tesisatı aynı zamanda 
sipariş edilmiştir. 

8. Erzurum Et Kombinası 3 kısımdan teşek
kül etmektedir. 

a) Büyük baş kesim yeri ve soğuk hava de
poları, 

b) Küçük baş kesim yeri ve soğuk hava 
depoları, 

c) Buz fabrikası. 
Bunlardan büyük baş kesim yeri, Menges'e 

emanet yolu ile inşa 'ettirilmiş ve fakat birçok 
noksanları dolayısiyle kâtı kabulü yapılama
mıştır. Diğer kısımların inşaatına projeleri 
mevcut olmadığından henüz başlanamamıştır. 

Kombina iltisak hattı inşası eksiltmeye çıka
rılmış ise de talibi bulunmadığından tekrar 
Erzurum Silosu ile birlikte eksiltmeye çıkarıl- I 
mıştır, 

Bütün bil eksikler tamamlanmadığından Er- I 
zurum Kombinasının işletmeye açılması müm
kün olamamıştır. 

Bu son,konuda her hangi bir kimsenin he
nüz tesbit edilmiş ihmal veya tekâsülü mevcut 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan yeni 
hamlelere geçerken eski iktidar zamanında 
iktisadi ve malî mesnetleri olmadığından dola
yı yapılmış ve henüz hesapları tasfiye edilme
miş birçok işler var. Bunların tasfiyesi, görü
yorsunuz ki bizi normal işlerimizden alıkoy
maktadır. Maruzatım bu kadardır. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Arkadaş
lar, kışın uzun sürmesi dolayısiyle senenin 
pek mahdut zamanlarında çiftçilikle meşgul 
ve bu sebepten malî sıkıntıda bulunan Erzu
rum Vilâyeti ahalisinin hemen hemen yarısının 
ticareti hayvancılığa münhasır olduğu yüksek 
malûmunuzdur. İptidai sevkiyatla zayıflıyan 
ve ölen hayvanlardan mütehassıl zararları 
nazarı dikkate almasak bile ceman yekûn 40 
milyon kadar lira sarfiyle evvelce Erzurum'da 
inşa edilen ve tamamlanamıyan Et Kombina
sının birtakım malî ve idari sebeple böyle met
ruk bir halde kalması bugün serhat Doğu hal- | 
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kını müteessir ve mutazarrır etmektedir. Bu 
inşaat ve teşkilâtın ikmali suretiyle vilâyeti
mizde husule gelecek ticari ferahlıktan başka 
diğer illerdeki buna ait müteferrik teşkilât 
yardımiyle de et ve etten yapılan diğer -mad
deler üzerinde yapacağı tesirden bütün mem
leketimizin faydalanacağı bedihidir. Binaen
aleyh Sayın Bakanımızın verdiği izahata teşek
kür etmekle beraber Tortum şelâlesinden son
ra Erzurum'un hattâ Şark'in en başta gelen 
ihtiyaçlarından birini teşkil eden bu kombina 
işine artık bir nihayet verilerek esasen malî 
sıkıntıda bulunan Erzurumlu hemşerilerimizin 
şu suretle geçim ihtiyacının biraz olsun tekvi
nini rica ederim. 

Bugün gazetede birşey okudum. Son defa 
olarak et kombinalarının Toprak Mahsulleri 
Ofisi mevzuundan çıkarılarak et sanayii şirke
tine verilmesi hakkında bir Kanun tasarısının 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca yapılmakta 
olduğunu işittik. Bunun sıhhat derecesini lüt
fen Bakan Beyfendinin izah buyurmalarını 
rica ederim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Varit değildir. 

ENVER KARAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Arkadaşımızın sorduğu 
son suale cevap vereyim: Et ve balık işleri bir 
kararname ile Toprak Ofise verilmiştir. Ofî̂  
sin normal olarak kendi işini görmesi ve daha 
başarılı olabilmesi için, gerek kongrede ve ge
rek muhtelif vesilelerle bu işlerin ayrı bir mü
esseseye verilmesi derpiş edilmişti. Fakat bu 
bünyeden bunların derhal koparılması mümkün 
olmadığı için biz evvelâ balık işlerini Ofisten 
alıp bunu başka bir müesseseye vermeyi der
piş ediyoruz. Gazetedeki havadis bundan neşet 
etmiş, belki bundan mülhem olarak bir şey ya
zılmış olabilir. Halen tahakkuk etmiş bir şey 
yoktur; henüz etüdü yapılmaktadır. Evrak 
Ofistedir. 

11. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Adana Pos ormanlannddki travers işinin 
kimlere verildiğine, muhtelif ormanlardan hu 
şahıslara verilen işin miktarına, orman mmta-
kalannda oturan keresteci, oduncu ve kömürcü
lere ne miktar orman verildiğine ve Kadirli Ka-
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Hasının Yeşilyurt mevkiinin orman haline ifrağı 
için kurulan kooperatifin faaliyetine dair soru
suna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in sözlü ce
vabı (6/334) • 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Tarım 

Bakanı tarafından Meclis huzurunda cevaplan
dırılmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Şu birkaç ay içinde harice çıkarılmak 
üzere Adana Pos ormanlarından büyük mikyas
ta travers işinin bâzı zevata verilmiş olduğunu 
işittim. 

Bu traversler kaç aded ve kaç metre mikâp
tır? îmali ne şekilde ve kime tevdi edilmiştir? 
İşletmelerden maksat ormanları işletmek oldu
ğuna göre her hangi bir zata yüksek menfaat 
temin edecek şekilde Devletin orman işletmele
rindeki kapalı bütçesindeki menfaatlerini he
der etmesi demek olan bu işi işletmeler ne su
retle yapmaktadırlar? 

Bu zevatla mukavele yapılmış mıdır? Ya
pılmışsa beher metre mikâbı kaç liraya veril
miştir? Maksat memleketin ticari sahasında 
bir faaliyet göstermek ise neden bu vâsi mik
yastaki işi küıçük küçük parçalara ayırmamış
lar da sırf bir kapitaliste vermişlerdir? Orman 
İdaresinin ve daha doğrusu milletin bu yüzden 
zararı milyonca liraları aşmaktadır. Bu işleri 
düzeltmek vazifesiyle iş basma getirilmiş De
mokrat Parti iktidarı bu zararlı iş hakkında ne 
düşünmekte ve işletmelerin bu keyfî hareket
lerine yardım eden kapalı bütçenin devamına 
hâlâ müsaade edecek midir? 

2. Adana'mn ve Türkiye'nin muhtelif or
manlarında bu pos ormanlarında yapılacak olan 
traversleri alan zevata bugüne kadar ne miktar 
orman işi verilmiştir. Bunların tutarı nedir? 

3. Meslekleri keresteci, oduncu, kömürcü 
olan orman menatıkmda meskûn köylülere 
1950 ve 1951 senelerinde ne miktar kerestelik, 
odunluk ve kömürlük orman verilmiştir. Ve 
kimlere, yoksa bu da mı gene bu şekildeki ka
pitalistlere verilmektedir? 

4. Orman haline ifrağ edilmek üzere bir 
kooperatife devredilen Kadirli kazasının yeşil-
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yurt tesmiye edilen sahası kaç dekardır. Bunun 
ne miktarı bataklıktır? Bu kooperatif mezkûr 
sahayı kanunun emrettiği şekilde ormanlık ha
line ifrağ etmiş midir? Yoksa bu emre riayet 
etmiyerek zeriyatta mı bulunmuştur. Bulunmuş
sa Tarım Bakanlığı bu kanunsuz hareket karşı
sında ne yapmıştır. Ortasında bir köy dahi bu
lunan bu sahada kanunun emrettiği teşeir işini 
ikmal etmeden bu kooperatife tapu verilmiş ve 
bu köyün de bu saha haricine çıkarılmasına te
şebbüs edilmiş olduğu işitilmiş ve görülmüştür. 

Kanunun emrettiği taahhüdünü yerine getir
meden bu şirkete tapu veren hangi makam ve 
mercidir. Tarım Bakanlığı bu salâhiyetsiz ve 
kanunsuz muameleye muttali olmuş mudur? Ol
muşsa tapuyu iptal etmekle beraber mesullerini 
pençei kanuna tevdi etmiş midir? Esasen kısmı 
mühimmi bataklık olmadığı ortasında bir köy 
halkının yaşamasiyle sabit olan bu sahanın yüz-
binlerce vatandaş toprak, toprak diye feryat 
ederken üç beş kişiye verilmesini Hükümet ne 
suretle karşılamakta ve bunun ıslahı cihetine 
gitmeyi düşünmekte midir? 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Ma-
raş) — Seyhan Milletvekili Muhterem Sinan 
Tekelioğlu'nun Adana'nın Pos ormanlarındaki 
travers işleri ile orman mmtakalarmda oturan 
keresteci, oduncu ve kömürcü köylülere verilen 
ihtiyaç miktarları ve Kadirli Kazasının Yeşil
yurt mevkiinin orman haline ifrağı için kuru
lan kooperatifin faaliyetlerine dair sözlü soru
suna sırasiyle cevaplarımı arzediyorum: 

1. Ormanlarımızın henüz işletilmemiş kö
şelerinde bulunan kesim çağını geçmiş teces-
sümden durmuş müterakim servet halinde bu
lunan yaşlı agaçlariyle, çeşitli sebeplerle dikili ve
ya devrik vaziyette veya yangın neticesinde ku-' 
rumak suretiyle hayattan durmuş ağaçları kıy
metlendirmek imkânları arandığı sırada Mısır 
Hükümetinin büyük mikyasta traverse ihtiyacı 
bulunması dolayısiyle Orman Genel Müdürlü
ğüne müteaddit firmalar tarafından müracaat
lar vâki olmuştur. 

Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü 
muhtelif mmtakalardaki ormanlarımızda yu
karda arzolunan müterakim orman servetlerini 
kıymetlendirmek üzere faaliyete geçmiş ve ga-
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zetelerle ilân suretiyle ihalelerini yapmıştır. 

Bu meyanda Adana mıntakasmın Pos or
manlarında mevcut; biri 6000, diğeri 4000 ol
mak üzere 10 000 metre mikâp muadili 100 bin 
aded Mısır tipi traversin istihsal, imal ve vasati 
60 kilometre mesafeye nakil ve bu mmtaka dâ
hilinde ceman 45 kilometrelik orman yollarınla 
yapılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

istanbul, Ankara ve Adana gazetelerinde 
kanuni şekilde ilânat yapıldıktan sonra Adana 
işletme merkezinde kurulan komisyon huzu
runda 16 . II . 1951 tarihinde birincci parti 
6000 metre mikâp traversin ihalesi yapılarak, 
beher metre mikâbı 50 liradan ve travers baki
yesi imal edilecek kerestelerin de metre mikâbı 
45 liradan Ziya Sevindik ve ortağı Kemal Soy-
üzerinde kalmıştır, ikinci parti 4000 metre mikâp 
teraversi ise 15 . 3 . 1951 tarihinde yine ayni-
komisyon huzurunda yapılan açık eksiltmede tra
verslerin metre mikâbı 40 lira 85 kuruş ve ke
restelerin beher metre mikâbı da 36 lira 76 
kuruştan Ziya Sevindik ve evlâtları şirketine 
ihale edilmiştir. 

Adana îşletmesince yapılan her iki mu
vakkat ihale Orman Genel Müdürlüğünce de 
haddi lâyık görülerek işletme Talimatnamesi 
gereğince tasdik edilmiştir. 

Bunu mütaakıp alâkalı işletme ile bu işi 
alanlar arasında birer mukavele aktedilmiştir. 

Yukarda arzolunduğu gibi işin büyüklüğü, 
müstaceliyeti ve mesafelerin uzaklığı dolayı-
siyle o mmtakadaki köylü gücünün bunu başa-
ramıyacağma kanaat getirilerek yapılacak tra
vers işi iki parçaya bölünmek suretiyle ihaleye 
çıkarılmıştır. 

Sayın Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın işa
ret ettikleri gibi bu iş doğrudan doğruya bir 
kapitaliste verilmiş olmayıp kanunlar çerçevesi 
dâhilinde ve ilân suretiyle ihale olunmuş ve bu 
ihalelere başkaları da iştirak etmişlerdir. 

Bu itibarla hâdisede her 'hangi bir kanun
suzluk ve usulsüzlük olmadığı gibi Orman ida
resinin ve dolayısiyle de Devletin zararını mu
cip bir hali de vâki değildir. 

2. Ziya Sevindik firmasına muhtelif yıllar
da yapılan satışlar ve yaptırılan işler aşağıda 
gösterilmiştir: 

Listeyi teker teker okuyayım. 
SINAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Mec

muunu söyleyin. 
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TARIM BAKANI NEDlM ÖKMEN (Maraş) 

— Yekûnu yoktur. Burada müfredatı vardır. 
Arzu ederseniz.. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Mec
muunu istiyorum. Arkadaşlar duysun. Şu ka
dar milyon liradır, deyin. 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— Burada lira yoktur. Metre mikâbı vardır. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ben 
yekûnu biliyorum. Meclis duysun. 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— Başka bir gün teşrif ederseniz arzu ettiğiniz 
bütün malûmatı emrinize amade kılarım. 

Meslekleri keresteci, oduncu ve kömürcü 
olan orman mmtakalarmdaki köylülere 1950 -
1951 senelerinde verilen orman mahsulleri şun
lardır : 

1950 yılında köylüye zatî ihtiyaçları için ve
rilen 134.570 metre mikâp tomruk, 31.000.000 
kental odun. 

Köylüye pazar ihtiyacı için verilen 4.000 met
re mikâp tomruk, 3.000.000 kental odun. 

1951 yılı henüz bitmemiş olduğundan bu yı
la ait rakamları vermek imkânına malik değiliz. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız yalnız Pos or
manları içinde ve kenarındaki köylüleri kaste
diyorlarsa bu köylere verilen ihtiyaç miktarla
rı şunlardır: 

Pos ormanları içinde ve civarında bulunup 
da Orman Kanununun 18 nci maddesi hükmün
den istifade eden 34 köye: 

1950 yılında 18.280 kental zatî yakacak odu
nu, 46.758 kental pazar satış odunu, 5.527 
kental pazar satışı için kömürlük odun, 809 
metre mikâp zatî ihtiyaç tomruğu, 822 metre 
mikâp pazar satışı için tomruk, kereste, mertek. 

1951 senesi Mayıs ayı sonuna kadar 8.550 ken
tal zatî yakacak odunu, 26.200 kental pazar 
satış odunu, 260 metre mikâp zatî ihtiyaç tom
ruğu, 509 metremikâp pazar ihtiyacı için tom
ruk, mertek ve sanayi odunu verilmiş bulunmak
tadır. 

Yeşilyurt Kooperatifinin ağaçlandırma saha
sı meselesine gelince: 

Adana'da kurulan Yeşilyurt Tarım ve Ba
rındırma Kooperatifi 26 . I I . 1947 gün ve 147 
sayılı bir dilekçe ile Seyhan Valiliğine müra
caat ederek Seyhan ilinin Kadirli ilçesindeki 
Hazineye ait Akçasaz bataklığını kurutarak 
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ağaçlandırmak istediğini bildirmiştir. Dilekle [ 
mahallî orman teşkilâtına havale edilmiş ve 
mezkûr teşkilât tarafından tanzim edilen ağaç
landırma raporu Orman Umum Müdürlüğünün 
11. IV. 1947 gün ve 9005-86/1858 sayılı yazısı 
ile tasvip edilmiştir. 

Seyhan îl İdare Kurulu 3116 sayılı Orman 
Kanununun 86 ncı maddesine istinaden 3300 
hektar tahmin edilen bu bataklığın Yeşilyurt 
Kooperatif ince ağaçlandırılmasına 30 . IV. 1947 
gün ve 438 sayılı karariyle izin vermiştir. 

Mezkûr kooperatif, verilen ağaçlama iznini 
mütaakıp ağaçlama çalışmalarına başlamıştır. 

Bundan sonra Kadirli İlçesi (Kerimli Yeni-
yurt) Köyünden Hacı Yasak ve arkadaşlarının 
Yeşilyurt Kooperatifinin elindeki tapuya isti
naden kendi arazilerine el koymak istedikleri 
hakkındaki 27 .XI . 1950 tarihli tel .dilekçeleri 
üzerine vaziyet Seyhan Valiliğinden sorulmuş
tur. Alman 8 . I I . 1951 gün ve 864 sayılı ya
zıda: 

Akçasaz bataklığında Yeşilyurt Koopera
tifine verilen ağaçlama izninden sonra Tapu 
Kadastro Umum Müdürlüğünün 16 .1.1948 
gün ve 24-32/48 sayılı emirleriyle mevzuuba-
his bataklığın 4 . I I I . 1948 tarihinde kadastro 
heyetince kadastrosuna başlanıldığı ve neticede 
arazinin 1097 hektar olarak tesbit edildiği, bu 
arada arazi üzerinde hak talep edenlerin be
yanname ve tapu kayıtları da incelenmesi ne
ticesinde tapu kayıtlarının araziye uymadığı, 
bir kısım köylünün de iddialarını tevsik ede
cek vesaiki bulunmaması yüzünden iddialarını 
reddi cihetine gidildiği, kadastro kararına iti- I 
razları olanların kadastro yargıçlığına dâva aç
makta muhtar olduklarının alâkalılara bildiril
diği ve halen bir kısım alâkalılarla Hazine ara
sındaki ihtilâfın mahkemeye intikal etmiş oldu
ğu belirtilmektedir. 

Yine Seyhan Valiliğinin aynı yazısında bilâ-
hara çıkan 5516 sayılı Bataklık Kurutulması 
hakkındaki Kanunun 3. maddesi gereğince teş
kil edilen komisyonun Akçasaz mevkiine gide
rek yapmış olduğu tetkiklerde bataklık olan I 
araziyi tarifle 853,37 hektar üzerinden bu ara
zi Yeşilyurt tarım ve barındırma kooperatifinin 
kuruttuğuna kanaat getirdiğini ve kooperatif 
tüzelkişiliği adına tapuya bağlanmasına 16 . X , 
1950 tarihinde il idare kurulunca müttefikan | 
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karar verildiği 25 . XI . 1950 tarihinde tapuya 
tescilin yapıldığı bildirilmektedir. 

Yine aynı yazıda o tarihe kadar Akçasaz 
bataklığına Yeşilyurt Kooperatifi tarafından 
401 772 lira sarf ile 939 034 aded kavak ve oka
liptüs fidanı dikilmiş olduğu; halen tutmuş ola
rak 435 400 kavak ve 31 700 okaliptüs fidanının 
mevcut olduğu kayıt edilmektedir. 

Bu duruma göre Akçasaz bataklığı 5516 sa
yılı Bataklık Kurutulması hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre Yeşilyurt Kooperatifi adına 
tapuya bağlanmış olduğundan Orman Genel 
Müdürlüğü ile bir alâkası kalmamıştır. 

Bu sebepten Orman Genel Müdürlüğü bu işe 
ait dosyaları Akçasaz bataklığı hakkında bun
dan sonra yapılacak muamelelerin tâyini için 
alâkası dolayısiyle Toprak ve îskân Umum Mü
dürlüğüne göndermiştir. 

Eğer Tekelioğlu arzu ediyorlarsa, burada, 
Toprak ve iskân Umum Müdürlüğünün de bir 
notu vardır, kendilerine vereyim, isterlerse 
okuyayım. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Biliyo
rum, hepsini biliyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Mısır Hükümeti zaman zaman biz
den travers alır, biz kendimiz Amerika'dan ge
tirtiriz. Fakat kendi ormanlarımızda mevcut 
olan ağaçlardan istifade ederek bu ihtiyacımı
zı temin ve tatmin etmek istemeyiz. Nitekim yol 
güzergâhlarında gördüğümüz Amerikan tra
versleri hariçten gelir, Adana'nm Pos ormanla
rından Mısır'a travers gider. Fakat bize 500 li
raya gelir biz 50 liraya veririz. 

Halk Partisi zamanında Mısır Hükümeti Ce
nuptan, nadide sedir cinsinden ve o iklimin sı
cağında çatİamıyan bu kıymetli ağaçları kendi 
şimendifer traverslerinde kullanmak üzere bir 
miktar kereste istemişlerdi. Halk Partisi ver
medi. Fakat Demokrat Parti iktidara geçti? Da-
rılmasmlar ama, alt taraftakiler iktidarda de
ğil. Onlar Demokrat Partinin bu işe vaziyed et
mesinden istifade ederek derhal vâsi mikyasta 
işe giriştiler. Bakan Bey söylemediler, tam 1,5 
milyon liralıktır bu kereste. 

Arkadaşlar, Adana mıntakasmda, daha doğ
rusu bütün orman idaresinde bugün bir iş vazi-. 
yeti vardır. Hepiniz biliyorsunuz ki; Türkiye-
ormanları eskiden Türk Milletinin hemen aşağı 
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yukarı vârdatı umumiyesini temin edecek kud
ret ve kabiliyette idi. Fakat her sene bütçelerde 
görüyoruz ki ; bugün Orman idaresi senede an
cak 250 bin lira varidat veriyor. Görüyorsunuz 
ki ; bir defada 1,5 milyon liraljk satış yapıyor, 
fakat sene sonu geldi mi, antfak 250 bin lira pa
ra kazandım, diyor. Üst tarafını ne yapıyorlar, 
bilmem. Zaten sormak da günahtır, onlar İktisa
di Devlet Teşekkülleri mevzuatına dâhildir. 
(değildir sesleri) Ayrı bütçeleri vardır. Bu ka
palı bütçe 70 - 100 milyon lira raddesindedir. 
Bu bütçeyi umum müdür idare eder. Bir genç 
mühendis, bir işletme mühendisi bunu ihaleye 
çıkarır, satar, burası da muvafıktır der, olur 
biter. Ama, ne oluyor1? Alt tarafını kimsenin 
bildiği yok. Bendeniz isterseniz bunu biraz de
şeyim : 

Arkadaşlar, Adana'da bir orman teşkilâtı 
vardır, orman ticareti teşkilâtı. Bunu yapan
lar orman idaresini tamamiyle ele almışlar. 
Görüyorsunuz ki bu traversler iki parçaya 
ayrılarak aynı şahsa verilmiştir. Bunun mik
tarım Sayın Bakan iyi toplayamamış Türkiye 
ormanlarının hemen hepsini bu zat işletir. Bu 
ormanlardaki ağaçlar 5 -10 kişi kucaklıyamı-
yacak kadar çok büyük cesamettedir. Adetâ 
eflâke ser çekmiş bir vaziyettedirler. İşte bu 
kerestelik ağaçlardan başka bir de küçük tra
vers kerestelikler keserler. Bunların yekûnu 
Devlete bir buçuk milyon lira zarara mal olu
yor. Çünkü orman idaresini tetkik ve muraka
beye imkân yok. Müstakil b i r idare. Şikâyet 
ettin mi teftiş için oraya kim gidecek? Tabiî 
orman müfettişi gidecek. Kimdir orman mü
fettişi? Onun arkadaşı. Onun aleyhinde karar 
verir mi? Bugünkü orman idaresinin memle
kete açtığı rahne o kadar büyüktür ki, orman 
sahasını lütfen teşrif ederseniz orakla biçilmiş 
gibi olduğunu görürsünüz. Büyük Millet Mec
lisi huzurunda söylüyorum ki beş sene sonra. 
Türkiye'de bir tek orman kalmıyacaktır. 
(Doğru sesleri) Sayın Bakandan rica ediyo
rum, iki maddelik bir orman kanunu getirsin
ler : 1 - İşletmeler mülgadır. 2 - Türkiye'deki 
ormanlar muhafaza ormanlarıdır. Türkiye'nin 
ihtiyacı hariçten tedarik edilecektir, desinler. 
İşte orman kanunu budur, Türkiye bunu bekli
yor. Yoksa ötekini, berikini zengin yapmak 
için Türkiye'nin serveti olan ormanı harcamak 
doğru değildir. Sayın Bakan yenidirler ama 
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biraz orman işlerini tetkik ve teftiş etmişler
dir, bunu kendileri de bilirler. Binaenaleyh bu 
işte vâsi mikyasta bir yolsuzluk vardır. Bunu 
orman müfettişlerine değil, maliye, idare ve 
adliye müfettişlerinden mürekkep bir komis
yona tetkik ettirsinler. Göreceklerdir ki, bu 
işte dehşetli bir kurtyeniği vardır. Çünkü bu 
zat, 40 liraya aldığı ağaçları kaça kestiriyor 
biliyor musunuz? 14 liraya. Beher metre mikâp-
dan 26 lira kâr ediyor. Binaenaleyh orman 
idaresi bu işi yapamaz mı? Ormanın içinde 
amele mevcuttur, bunu pekâlâ yapabilir. Or
man işletmesinde bunu tüccar yapıyor. Sonra 
da pipolarını yakıp oturuyorlar. Otomobilleri
ne biniyorlar, gel keyfim, gel. Onun için bu 
ihale işinin yeniden yapılmasını teklif etmek 
zannedersem hakkımdır. Bundan başka orman 
içerisinde yaşıyan köylülere bir şeyler veril
diğinden bahsediliyor. Hayır arkadaşlar, hiç
bir şey verilmiyor. Kendileri iyice tetkik eder
lerse orman müfettişlerine tetkik ettirmemek 
partiyle, görürler. 70-100 milyon lirayı Umum 
Müdürün emrine "veriyoruz, o da babasının 
çiftliği gibi kullanıyor. 

Bir de Yeşilyurt Kooperitifine temas etmek 
istiyorum : 

Bilhassa Yeşil Yurt Kooperatifi hakkında 
vermiş oldukları izahat bendenizi hiç tatmin 
etmemiş olduğu gibi, Sayın Bakan oraları teş
rif ederlerse, kendilerini de tatmin etmez. Çün-
jkü bu saha onlara ,orman haline getirmek şar-
tiyle verilmiştir. Pirinç eksinler, zeriyat yapsın
lar diye değil. Bu sahanın orta yerinde bir köy 
var. Bunları çıkarıyorlarmış, bana geldiler Ba
taklık olur da bunun orta yerinde köy olur mu? 
Şu halde orası bataklık değildi. Bu sahaya.di
kilen ağaçlar nazarı dikkate alınırsa şirketin 
vazifesini yapmadığı görülür. Hangi makam 
bunlara tapu veriyor? Orası tamamen orman 
haline gelmiş midir? Yoksa etrafına birkaç 
ağaç dikerek ortasına pirinç «kin ve bir senede 
5 milyon lira kazanın diye verilmiş değildir. 
Bana müracaatları üzerine uğraştım ve bu ba-

. taklık denen sahadaki köylüyü buradan çıkart
tırmadım. Ama çıkacaklar. Çünkü bunlar bura
sının -tapusunu almışlardır. Bu şirket taahhü
dünü yerine getirmediği için kendilerine verilen 
tapunun iptali icabder. O zamanki Orman İda
resinin başında bulunan insanlar bunun ele-
haşısıdır. Tetkik ederlerse göreceklerdir. 
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Onun için arkadaşlar, Demokrat Partinin 

iktidarda bulunduğu bir zamanda bu iş olmuş
tur, Demokrat * Parti namına yapılmıştır. Bu 
işin etrafındaki birçok insanlar feryat ediyor. 
Arazi, arazi isteriz, açız diye bağırıyor. Onun 
için bunu Bakanın nazarı dikkatine arzederim. 

Oraya gidecek olan müfettişin orman müfet
tişlerinden değil, idari müfettişlerden ve adlî 
müfettişlerden olması ve bu heyet marifetiyle 
tetkiki şartiyle, memleket namına, Demokrat 
Partiyi koruma namına büyük bir hizmet etmiş 
olur. Çünkü halkın dedikodusunu mucip ol
maktadır bu mesele. (Alkışlar) 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— Efendim, Sinan Tekelioğlu arkadaşımız hiç
bir vesika ibraz etmeden, hiçbir esasa istinat 
etmeden bu kürsüden kendi mesuliyetime tevdi 
edilmiş daire mensuplarının mühim bir kısmını, 
ki, bendeniz şahsan bunların feragat ve namus
la çalıştıklarına kaniim, töhmet altında bırak
mıştır. Eğer bir milyon aded traversin ihalesin
de suiistimal olduğunda ısrar ediyorsa, Yüksek 
huzurunuzda kendilerinden rica ediyorum, bana 
dökâman versinler, malûmat versinler, ip ucu 
versinler. O zaman tahkikatın ne şekilde yaptı
racağımı kendim tâyin ederim. 

Sonra orman müfettişlerinden bahsettiler. 
Feragat ve namusla çalışan orman müfettişleri 
de, en az kendileri kadar bu memleketin çocuk
larıdır. Binaenaleyh büyük kürsüden, millet hu-
zorunda suçlandırırken vesikaya istinat etmele
rini bilhassa rica edeceğim. Sonra bu mevzu yal
nız ağaç kesilmesi değildir. Ağaç kesilecek ve 
tomruklandırılarak, travers haline getirilecek 
ve uzak mesafeye nakledilecektir. 

Tekrar rica ediyorum; kendileri meseleyi 
esaslı tetkik etsinler, ondan sonra tereddütleri, 
şüpheleri varsa bendenizi tenvir etsinler ve ben
deniz lâzımgelen tetkiki yapmazsam ondan sonra 
bu ithamda bulunsunlar. 

Tekrar ediyorum, bir zümreyi alelıtlak lekele
melerini doğru görmüyorum. 

Bu Akçasaz bataklığının iki safhası vardır : 
Birincisi. doğrudan doğruya Orman Umum Mü
dürlüğünü alâkadar eder, diğeri 5516 sayılı Ka
nun dolayısiyle. Bayındırlık Bakanlığını alâka
dar eder. 

Birinci safhayı demin arzetmiştim. Yüksek 
Meclisinizi tenvir etmek için 2 nci safhayı; göl ve 
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bataklıkların kurutulması hakkındaki 5516 sayı
lı Kanun hükümlerine göre olan safhayı da arze-
deyim : 

İkinci safha, Göl ve Bataklıkların kurutul
ması hakkındaki 5516 sayılı Kanun hükümlerine 
göre verilen kurutma izni üzerine yapılan tahsis 
ve temlik işleridir. 

Kooperatif Orman Kanununun 86 ncı mad
desine istinaden aldığı izin üzerine ağaçlandırma 
işine başlamış iken 5516 sayılı Kanununun yürür
lüğe girmesi üzerine vilâyete müracaatla bu ka
nun hükümlerine göre izin verilmesini istemiştir. 
Bu müracaat üzerine Adana Bayındırlık ve Su 
İşleri müdürlükleri taraf mdan tanzim edilen pro
je ve haritalar ve 1950 tarihine kadar yapılan iş 
ve masrafları gösterir cetveller Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. Bayındırlık Bakanlığı-
nîn 31. VIII . 1950 tarih ve 27097/18974 numa
ralı yazısında 5516 sayılı Kanunun muvakkat 
maddesi hükümleri dâhilinde kurutulan sahanın 
kanunen teşkil olunacak komisyonca kurutma 
keyfiyeti incelendikten sonra kurutanlar namına 
tescili gerektiği bildirilmiştir. Bir heyet tarafın
dan tetkikat yapılarak 5 bin dönümün ağaçlandı
rılmış 7000 dönümünün ağaçsız olarak kurutul
muş olduğu tesbit edilmiş ve kanunun 3 ncü mad
desine göre kurulan heyet tarafından 8533 dö
nüm arazinin kooperatif namına tesciline karar 
verilerek tapuya bağlanmıştır. 

Vâki olan müracaat -ve şikâyetler üzerine key
fiyet 31. I I I . 1951 tarihinde bir müfettişe tetkik 
ettirilmiştir. 

Yapılan son tetkikata göre : 
Koru ve ağaçlık 8533 dönüm sahanın koopera

tif, 2358 dönüm arazinin Hazine namına tapuya 
tescil edilmiş bulunduğunu, kooperatif namına 
tescil edilen arazinin 24 dönümü üzerinde Yeni-
köy namı ile anılan bir mahallenin mevcut oldu
ğunu ve kadastro tesbitinde bu parselin üzerinde 
şahıslar tarafından yapılmış binaların tapu kü
tüğünün beyanlar sütununa şerh verildiği, kuru
muş sahaların hemen hepsinin köylülerin işgalin
de bulunduğunu, kooperatif idareten bunların 
müdahalesini men'ettiremediği için mahkemeye 
dâva açtığftıı ve bâzı köylüler tarafından bir kı
sım araziye tasarruf iddiasında bulunarak muka
bil dâva açtıkları anlaşılmıştır. 

Toprak Komisyonu bu ilçeye el koyduğunda 
Hazine namına kayıtlı olan toprakları, çevresin
deki hak sahibi çiftçilere dağıtacak ise de 5516 sa-
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yılı Kanuna dayanılarak kooperatif namına ya
pılan tescilin idareten iptaline imkân olmadığın
dan zaruri olarak mahkemenin vereceği karara 
intizar edecektir. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, yine tekrar ediyorum, Bakan pek 
tabiî ormanı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. 
Ve tabiîdir ki Bakan olmaları itibariyle maiye
tindeki memurları himaye etmekle de mükellef
tir. (Hayır sesleri) 

Arkadaşlar, biz müfettişleri tecrim etmedik. 
Yalnız dedik ki orman müfettiş1 eri ormanda ça
lışan memurları arkadaşlık dolayısiyle himaye 
eder, başka bir daire mensuplarından müfettiş. 
gönderin. Yoksa onlar hjırsızdır diye bir şey 
söylemedik ve bu kimsenin aklına gelmez. 

Bizim bildiğimiz bir ^ey varsa; Adana'da 
ve diğer ormanlarda yapıpn satışlar daima mil
yondan yukarıdır. Bu bir| kasdı mahsusla yapı
lır. Çünkü bu şekildeki b^r satışa ancak zengin
ler müşteri olabilir, diğerjleri depozito bile yatı-
ramaz. Neden böyle yapıljıyor? Bunun bir kısmı 
bir milyonluk, bir kısmı 500 bin liralık satıştır 
ve bunları ancak onlar alabilir, başkası alamaz. 
Bizim iddiamız işte budur. Ellerindeki dosyalara • 
lütfen bir baksınlar, hepsi böyle olmuştur. Mak
sat memleketin ticaretini temin etmekse bunu 
bir değil, birçok kimselere vermek lâzımdır. Bu 
zat kısa bir zamanda 15-20 milyona sahip olmuş
tur. Benim maruzatım şudur: Orman İdaresi 
vazifesini tamam görmüyor. Ufak ufak parçala
ra ayırarak münakaşaya çıkarmıyor. Yüksek 
miktarda keresteleri münakaşaya çıkarıyor, an
cak ve ancak mahdut kimseler alıyor. Sonra ke
resteleri kesecek, biçecek, sevkedecekmiş. So
ruyorum acaba nereden sevkedecek? Bakan Bey 
biliyorlar mı? Seyhan nehrinden. Sala koydu-
mu uçarak gider. 14 liraya kestiriyor biraz pa
ra da nakline verirse, demin kâr 26 mı demiştik, 
şimdi 20 lira kâr ediyor, deriz. Rica ederim bir 
metre mikâbından Devlet 20 lira kâr ediyor mu? 
Benim dâvam budur. Onun için Bakan Bey da
rı1 masmlar. Benim elimde done olmadığından 
bahsediyorlar, kendilerinin de yoktur. Orman 
İdaresinden aldığı yazı ile karşıma çıkıyor. Ben, 
Orman İdaresinden şikâyet ediyorum. Ben, mil
letten aldığım donelerle buraya geliyorum. Si
nan Tekelioğlu hiçbir zaman buraya donesiz gel
mez. Çünki Sinan Tekelioğlu'nun söyledikleri 

6.1951 O : 1 
hakikat olmazsa, Sinan Tekelioğlu yarın bura
ya çıkamaz. 

Bir şeyler soyuyorlar: Sinan Tekelioğlu ye
min etmiş katiyen takrir vermiyecekmiş. Bu
nun aslı yoktur, hem ben bu hususta yemin et
sem bile bu yemin tutulur mu? (Gülüşmeler) 
Bu şekilde söyliyenlere buradan bu millet kür
süsünden bu hakikati söylemeyi bir borç bili
rim. 

Bataklık meselesine gelince: Sayın Bakan bu 
sahanın orta yerinde bir köy olduğunu soyu
yorlar. Nasıl batakhkmış ki orta yerinde insan 
oturuyor? Rica ederim Bakancığım böyle şey 
olur mu? (Gülüşmeler) 

Demokrat Partinin mevkiini sarsmıyalım. 
Demokrat Partiye hizmet etmeyi millete vait et
tik de, millet onun için bize rey verdi. Rica ede
rim birçok vatandaş1 ar feryat ederken, bu ci
varda o kadar arazisiz insan varken bunları
mı verelim? Onlar Devletin kanununa uygun 
olarak hareket etmemişlerdir. Bataklık dedik
leri yer bataklık değildir. Bir insan Devlete 
ait olan bir araziyi müstemirren, dâvası? ve ni-
zasız işletirse orası kimindir? Orası kooperatifin 
midir, yoksa sahibi oradaki insanlar mıdır? (Şa-
gillerdir sesleri). Şagillerdir.. 

Darılmasın Bakancığım, bu iş böyledir. Be
nim söylediğim hakikattir. Elimde vesikaları 
çoktur. "İstedikleri kadar getiririm. Hattâ ken
di resmî dosyalarından getiririm. El ele vere
lim. Mâruzâtım hakikattir, doğrudur. Orman 
İdaresi haksız olarak Devleti zarara sokmak su
retiyle yalnız kestireceği ağaçlardan zayiat 
hakkı olarak bir buçuk milyon lira zarara gir
miştir. Orman işinden anlıyan bir insan olarak 
söylüyorum. Bu adamlar bir buçuk milyon sa
tış yapmıştır. Orada bir milyon kâr ediyor, hiç 
olmazsa 700 bin lira kâr ediyorlar. Devlet iki 
buçuk milyon zararı nasıl telâfi edecektir? Na
sıl olacak? Ormanda zarar et, ette, balıkta za
rar et. Milletvekilleri gelip söylesinler, yolsuz
lukları saysınlar, ondan sonra yüz üstü kalsın. 
Nasıl olur? Revayi hak mıdır bu? 

Rica ederiım bakanlar vazifelerine sımsıkı 
sarılsınlar. Bu sorular bir şikâyet, bir ihbardır. 
Elinde done yok diye milletvekilini mahcup 
^tmek, memurlara tecavüz ediyor, demek doğru 
değildir. Milletvekili söylediğini haklı olarak, 
tetkik ederek huzurunuza getirir. Bakan da 
onun hakikati söylediğini nazarı itibara alarak 
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ele alır. Mebusa inanıyorsa söylediğini olduğu 
gibi kabul ederek milleti zarardan kurtarır. Bu
güne kadar milyarlarca zarara uğrıyan Türk 
Milletini; hiç olmazsa bundan sonra muhafaza 
edelim de haklarını yerine getirelim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Bakana her za
man elimizden gelen yardımı yapmayı borç bili-

1951 O : 1 
yoruz. Ne zaman emrederlerse yardıma hazırım. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
—" Yardımınızı bekliyorum. 

BAŞKAN — Gündemdeki maddeler bitmiş
tir. Ayın 18 nei Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati- : 18,23 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'-
ün, askerî otomobillerin kullanış şekli hakkında
ki sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy-
men'in yazılı cevabı (6/328) 

5 . VI . 1951 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olacak Millî Sa
vunma Bakanlığı tarafından cevaplandırılmasına! 
delâletleri saygiyle rica olunur: 

1. 3827 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, tü
men ve müstahkem mevki komutanlıklarının ma
kamına kadar binek otomobilinin, verilmiş oldu
ğunu kayıt ve 14 ncü maddesiyle de daha aşağı
daki makamların aksine hareketlerini memuriyet 
vazifelerini suiistimal mahiyetinde bir suç olarak 
kabul eylemiş bulunmasına rağmen emirlerinde 
otomobil bulunan kıtaların hemen bölük komu
tanlarından tugay komutanlarına kadar şahısla
rına fiilen birer binek otomobili tahsis ederek 
Hazinei yüzbinlerce lira zarara soktukları bir 
hakikattir. Şu vaziyet karşısında : 

A) Millî Savunma Bakanlığı kanunsuz şu 
hareketleri önlemek için umumi olarak ne gibi 
fiilî tedbirlere müracaat etmiştir? 

B) Bilhassa Ankara'da fazlasiyle nazarı 
dikkati celbeden ve hattâ Ankara'da D. P. î l 
Kongresinde acı acı tenkit edilen bu suiisti
mallerin önünü almak için merkez komutanlı
ğınca alınmış bir tedbir var mıdır? Varsa ne
lerden ibarettir? 

2. Ankara'daki İkinci Tugay Komutanının 
emrine 250 003 plâka sayılı askerî jipin tahsis 
kılındığından Bakanlık haberdar mıdır? Birin
ci maddede arzolunan kanun muvacehesinde 
böy-le bir tahsise imkân mevcut mudur? 

3. 2 . VI . 1951 günü 250.003 plâka sayılı 

jipin saat 9 sıralarında Bahçelievler 43 sokak 
6 numaralı eve yeşil renkte bahçe sandalyası ta
şıdığı tarafımdan görülerek tesbit kılınmıştır. 
Bakanlık şu hali suç telâkki ederek takibat ya
pacak mıdır? 

3. İkinci Tugay Ankara'ya kaç kilometre 
mesafede yerleşmiştir? Subaylarını taşımak için 
hususi bir otobüs varsa Tugay Komutanının ve 
diğer yüksek rütbeli subaylarının .aynı otobüs
le gidip gelmeleri kanuna ve maslahata daha uy
gun değil midir? 

4. İkinci Tugay Komutanının emrindeki 
bahsi geçen jip komutanı evinden alıp akşam 
evine getirdikten sonra geceyi nerede geçirmek
tedir? Bahçelievlerden tugayın bulunduğu ye
re kadar bu jipin bir defa gidip geri gelmesi için 
sarfettiği benzin ve yağ ve aşınma payının kıy
meti neden ibarettir? 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 
M. S. B. 1 4 . V I . 1951 

Genelkurmay Başkanlığı 
Harekât Başkanlığı 

Harekât Dairesi 
II. Ş. 2. Ks. 
Sayı: 118019 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük tara

fından verilmiş olan ve 3827 sayılı Kanunun ih
lâl edildiği iddiasını ihtiva eden yazılı soru 
önergesine Bakanlık cevabı ilişikte sunulmuş
tur. Arzederim. 

M. Savunma Bakanı 
H. Köymen 
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Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün B. M. I 
•M. Başkanlığına sunulan sorusuna karşılık Millî 

Savunma Bakanlığının cevabı 
1. 3827 sayılı (Nakil Vasıtaları hakkında

ki) Kanunun 3. maddesine ek (2) sayılı cet
velde (salâhiyetleri tümen ve daha yukarı ma
kam muadili olanlar) denilmektedir ki, bağım
sız tugay K. lığı Askerî Ceza Kanununun 30. 
maddesine göre tümen salâhiyetindedirler. 
Kadro gereğince bağımsız tugay komutanları- | 
na birer jip tahsis edilmiştir. Bu sebepten so
ruda bahis konusu edilen 2. Zıhlı Tugay Komu
tanının tümen K. lan gibi bu vasıtasından fay
dalanması kanuna aykırı değildir. 

2. Zırhlı ve motorlu birliklerdeki bütün 
kıta komutanlarının şahıslarına fiilen birer bi
nek otomobili tahsis ettikleri varit değildir. Bu 
gibi kıtalarda subay, askerî memur ve sivil 
müstahdemleri garnizona toplu olarak getirip | 
götürmek üzere servis arabaları tahsis edil
miştir. Servise ayrılan bu vasıtaların faaliyeti 
dışında çıkacak teftiş, gece eğitimi ve diğer 
hizmetler için karargâhında motorlu vasıta bu
lunan birlik komutanları hizmet icabı olarak 
ya kendileri veya kıta ve karargâhlarından 
memur edecekleri kimseler bu vasıtalardan is-
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tif ade etmektedirler. Çünkü, şimdi ordu motör-
lenmiştir. Eskiden at ne ise bugün jip aynı 
şeydir. 

3. 2. Zıhlı Tugay Garnizonu şehre 16 km. 
mesafededir. Tugay K. dan başka diğer kıta 
komutanları normal çalışma saatlerinde özel 
servis vasıtalarından istifade etmektedirler. 

4. Millî Savunma Bakanlığı muhtelif ta
rihlerde nakil vasıtaları hakkında muhtelif 
emirler vermiş olup bunları önemle takip et
mektedir. Merkez Komutanlığı bütün bu emir
lerden haberli olup askerî nakil vasıtalarının 
usulüne göre göreve çıkıp çıkmadığını devamlı 
olarak kontrol ve takip etmektedir. Aykırı ha
reketi görülen arabalar derhal yakalanır ve me
sulleri cezalandırılır. 

5. 2 Haziran 1951 günü yukarda 2. Zırhlı 
Tugay Komutanına tahsis edildiği bildirilen 
jip arabası, tugay komutanının manevraya 
mahsus portatif eşyasını evine iade etmiştir. 
Akşamları l̂ izmet için şehre inen arabalar şe
hirde bir askerî garajda kalırlar. 

Hulâsa : Bakanlık bu konuda gereken has
sasiyeti göstermekte, kanun ve emirlere aykırı 
hareket edenler hakkında takibat yapılmakta
dır. 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 157 ye ek 
Vakfa ait tarihî ve mimarî kıymeti haiz olan eserlerin korunma, 
bakım ve restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir danışma kurulu kurulması hakkında kanun tasarısı ve 

Eğitim Komisyonu mütalâası ile Bütçe Komisyonu raporu 
d / 1 4 ) 

MÜH Eğitim Komisyonunun mütalâan 

Eğiti?n Kvmüyorm 
Esas No» lfoâ 
Karar No. 2M, 

23... V .1931 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Komisyonunun 22 . V... 1951 tarih ve 
esas lj/14, karar 208 sayılı tezkerelerine ekli ola
rak komisyonumuza havale- böynatea Tarihî ve 
Mimari kıymeti haiz eserlerin korunma, bakım 
ve restorasyon işlerindfc uyulacak prensipleri 
kâ^r j^potak Ügeret bir/ danışma kurulu kurul
ması hakkındaki kanun tasarısmnı 6 ncı maddesi 

ronnmuzun .23 . V . 1951 günkü birleşmin-

de incelendi. 
Görüşmeler sonunda işbu teşekkülün Millî 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer almasının mu
vafık olacağına ittifakla karar verildi. 

Eeyi%-eti> saygılarımla arzederim. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı 

Edirne Milletvekili 
Cemal Köprülü 

Bütçe Komisyonu rapora 

T.B.M.M, 
% Komşm*? 

EmJfo, 1/14 
Kdmı> No, 100 

11 . 71 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan 
eserlerin korunma, bakım ve restorasyon işlerin
de uyulacak prensipleri kararlaştırmak üzere, 
bir danışma kurulu kurulması hakkındaki ka
nun tasarısının Kamutayda müzakeresi sırasında 
Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti taraf ni
dan mezkûr tasarının altıncı maddesinin Bütçe 
Komisyonuna havalesi hakkında verilen takrir 
Kamutayın 18 . V . 1951 tarihli 78 nci Birleşi
minde kabul olunarak madde komisyonumuza 
havale olunmuştur. 

Tasarının içişleri ve Bayındırlık komisyon
larında görüşülmesi sırasında, bu teşkilâtın Millî 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alması esası ka
bul edilmiş olduğu halde alâkalı Millî Eğitim Ko
misyonunun tetkikından geçmiyerek Kamutaya 
intikal etmiş olduğu anlaşılmakla mezkûr madde 
hakkında Millî Eğitim Komisyonunun mütalâa
sının alınması lüzumu komisyonumuzca kabul 
edilerek keyfiyet adı geçen komisyondan sorulmuş 
ve alman cevapta, «teşkilâtın Millî Eğitim Ba
kanlığı bünyesinde yer almasının muvafık olaca-
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gına ittifakla karar verildiği» bildirilmiştir. 

Komisyonumuz; kurulda vazife alacak üye
lere verilecek yolluk, yevmiye ve huzur hakları
nın tediye şeklini 61 ncı maddede tesbit ve kanu
nun yürürlüğe girmesiyle bu kurulda emekleri 
geçecek üyelere ödenmesi gerekecek paraların 
karşılığını da temin maksadiyle bir geçici mad
de ilâve etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedümek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Ankara 

M,. Bayramoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Giresun 

M. Şener 
Konya 

B. Birand 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Elâzığ 

ÖF. Sanaç 
Kastamonu 
B. Türe 

Ordu 
5. AJısoy 

MADDE 6. — Kurul üyelerinden, çeşitli ba
rem kanunlarına tâbi daire ve müesseselerde 
maaş veya ücretli bir görevi olmıyanların hu
zur hakları ile ikametgâhlarının bulunduğu 
mahal haricindeki toplantılara katılmaları ha
linde verilecek yol masrafı ve gündelikleri Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Kurul üyelerinden umumi harcırah hüküm
lerine tâbi bulunanların, kurul toplantıları 
için memuriyetlerinin bulunduğu mahal hari
cine seyahatleri halinde verilecek yol masraf
ları ve gündelikleri hakkında da lüzum görül-

Mardin Bize Sivas 
Dr.K. Yörükoğlu O. Kavrakoğlu H. tmre 

Trabzon Van 
8. F. Kalayctoğlu F. Melen 

Topkapı Müzesinin yangından korunma 
tesisatının tevsi ve ıslahı için bütçeye konan 
ödenekten nakil suretiyle bu hizmete tahsi
sat aktarılmasına iki noktadan muhalifim. 

1. Mefahiri milliyemiz bulunan ve kıy* 
met biçilemiyecek kadar eserleri bünyesinde 
•saklıyan bir binanın yangın tesisatı için ay
rılan ödenekten nakil teklifi yerinde değil
dir, hizmeti aksatır. 

2. Bütçe tekniği bakımından hizmet 
kanunu ile aktarma kanununun bir olarak 
çıkmasını doğru bulmuyorum. 

Konya 
M. Â. Ülgen 

düğü takdirde yukarıki fıkra hükümleri uy
gulanabilir. 

GEÇİCİ MADDE — 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/2 işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının 911 nci (İstanbul Topkapı 
Sarayı Müzesi yangın tesisatı giderleri) mad
desinden (10 000) lira tenzil edilerek aynı ka
nuna bağlı A/ l işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında (özel kanunu gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine verilecek hu
zur hakları ile yollukları karşılığı) adiyle ye
niden açılan 220 nci bölüme olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır, 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRîgî 

(Anıtlar Yüksek Kurulu) teshiline dair Kanun 

t S. SayMi = 157 y « « k ) 



S. Sayısı: 186 
Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşmasının 8 nci maddesi hü
kümlerinin Türkiye ile Fransa arasında tatbikini mümkün kılmak 
üzere teati edilen mektupların onanması hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1 /162) 

T. C. 
Başbakanhk 24 . III . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1676, 6 - 1045 İ ; • . , . " 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşmasının 8 nci maddesi hükümlerinin Türkiye ile Fransa 
arasında tatbikini mümkün kılmak üzere teati edilen mektupların onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 . III . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5436 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
16 . III . 1951 tarihli ve 3/12687 sayılı kararlaonanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, . , i .v A. Menderes 

GEREKÇE 

Mer'i 21 Eylül 1946 tarihli Türk - Fransız Ödeme Anlaşmasında kredi marjı yalnız Fransa 
lehine olmak üzere tek taraflıdır. Anlaşma hesabımızın bu yüzden zimmet bakiyesi vermemesi, ih
racatımızın durgunlaştığı mevsimlik devrelerde, disponibilite yokluğu, dolayısiyle, zaman zaman 
ithalâtımızı da durdurmak gibi memleketimiz için oldukça mahzurlu bir vaziyet ihdas etmekte idi. 

30 Haziran 1950 tarihine kadar tiraj hakları, o tarihten sonra da Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasiyle Fransa Bankası arasında «Swaps» muameleleriyle bertaraf edilmeye çalışılan bu mah
zurlu durum, Avurupalılarara&ı Tediye Birliği Anlaşmasının meriyete girmesi üzerine, mezkûr anlaş
manın 8 nci maddesine dayanılarak, müstakar bir esasa bağlanmak istenmiş ve bu maksatla 
Paris'te 3 Şubat 1951 tarihinde Türk ve Fransız delegasyonları başkanları arasında mektup tea
tisi yapılmıştır. 

Bu suretle varılan anlaşmanın 1 nci maddesine göre, Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması 
iki memleket için mer'i olduğu müddetçe, Fransa Millî Bankası, Türk lirası karşılığı «Swaps» 
şeklinde, yani Fransa Millî Bankasınca tahsis edilecek frankların mukabilini teşkil eden Türk li
ralarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından karşılık gösterilmesi şartiyle, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının emrine otomatik olarak gerekli miktarda frank tahsis edecektir. 
Ancak bu tahsisler, Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşmasının 8 nci maddesinde derpiş edilen 
kotayı aşamıyacak yani hudutsuz olmıyacaktır. 

2 nci maddeye göre, bu tahsis muameleleri senelik % 2 üzerinden faize tâbi tutulacaktır. 
Mektupların 3 neü maddesinin 1 nci fıkrasına göre, Fransa Millî Bankası tarafından tahsis 

edilen franklara 'bağlanmış olan Türk liraları, Ajan tarafından gerekli majhsup muamelelerinin 
yapılmasını müteakip, seribest kalacaktır. 

Ayni maddenin son fıkrası lehimize bir hüküm ihtiva etmektedir. Şöyle ki: 21 Eylül 1946 ta-
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rihli Türk - Fransız Tediye Anlaşması mucibince, mezkûr Anlaşmanın devamı sırasında ahdî he
sapta tekevvün eden matlubumuzun ancak 100 milyon franklık muayyen bir plafonu aşan kısmı 
Fransız Hazine bonosuna yatırılafbiliyor, yani faizi getirebiliyordu. Yeni anlaşma bu haddi kal
dırmış ve Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması iki memleket için yürürlükte kaldığı müd-
deçe, 'ahdî hesapta tekevvün edecek matlubumuzun tamamını % 2 faize tâJbi tutmak suretiyle 
mütekabiliyet temin etmiştir. 

Mektup teatisi sureiyle varılan ve mütekabil iye t esasına dayanan yeni anlaşma, mer'î 21 Ey
lül 1946 tarihli ödeme Anlaşmasında derpiş edilmiş olan tek taraflı kredi marjı sisteminin mah
zurlarını bertaraf etmesi itibariyle menfaatlarımıza uygun mütalâa edildiğinden, ilişik kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyou raporu 

T. B. M. M, 
Dışişleri Komisyonu 

S sos No. 1/162 
Karar No. 30 

16 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması
nın 8 nci maddesi hükümlerinin Türkiye ile 
Fransa arasında tatbikini mümkü kılmak üze
re teati edilen mektupların onanması hakkında, 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 16 . III . 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı 
ile gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkanlıkla
rından Dışişleri Kamisyonuna havale edilmiş 
olmakla komisyonumuzun 25 . IV . 1951 tarihli 
toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin 
huzuriyle incelendi. 

Sözü geçen mektupların 5436 sayılı Kanu
nun verdiği, yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca 16 . TU . 1951 tarihli ve 3/12687 sayılı 
Kararla onanmış olduğu görülmüştür. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 
Kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 

olduğu neticesine varmış ve tasarıyı aynen ka
bul etmiutir. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri havalesi ge
reğince Ticaret Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri K. Başkanı 
izmir 

Vasfi Mcnteş 
Kâtip 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

izmir 
A. Başman 

Samsun 
F. Kesim E. 

Bu Rapor Sözcüsü 
Denizli 

Ali Çobanoğlu 

Ankara 
S. M. Arsal 

İmzada, bulunamadı 
izmir 

0. Tunca 
İmzada bulunamadı 

Seyhan Trabzon 
0. A rıh II. Saka 
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Ticaret Komisyona raporu 

T. B. M, M. 
Ticarei Komisyonu 
Esas No. 1/162 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupahlararası Tediye Birliği Anlaşması
nın 8 nei maddesi hükümlerinin tatbikini müm
kün kılmak için Türkiye ile Fransa arasında 
teati edilen mektupların tasdikini mutazammın 
kanun tasarısı ve gerekçesi ile ekleri 23.V.1951 
Çarşamba günü, Hükümet mümessillerinin işti
rakiyle, Komisyonumuzda tetkik edilmiş ve mev-
zuubahis mektupların ve kanun tasarısının mem
leket menfaatlerine uygun olduğu tesbit edilerek 
ittifakla aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince kanun tasarısı ve ekleri 
Yüksek Meclisin tasdikma arzedilmek üzere ili
şik olarak sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

Erzurum Balıkesir 
8. Başak E. Güreli 

Afyon K. 
8. Kerman 

Kâtip 
Ankara 
8. Benli 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Kars 
F. Aktaş 

imzada bulunamadı 
Kocaeli 

E. Alican 

1 ,VI . 1951 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

istanbul 
B. N. Göknü 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 

Kütahya 
M. Alkin 

Kütahya Sivas 
A. Kavuncu H. Yüksel 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Trabzon 

C. Zamangil 

MADDE 1. — 19 Eylül 1950 tarihinde Pa
ris'te imzalanan Avrupahlararası Tediye Birli
ği Anlaşmasının 8 nci maddesi hükümlerinin 
Türkiye ile Fransa arasında tatbikini mümkün 
kılmak üzere, Paris'te Türk ve Fransız dele
gasyonları başkanları arasında 3 Şubat 1951 ta
rihinde teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2. — 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Avrupahlararası Tediye Birliği Anlaşmasının 8 
nci maddesi hükümerinin Türhiye İle Fransa 
arasında tatbikini mümkün kılmak üzere teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
,F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ÎUH 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

ö. ve Tekel Bakanı 
Rıfkı S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
BaşbakanYardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmm 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

işletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 
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Bay Başkan, 

19 Eylül 1950 tarihinde Paris'te imzalanan bir Avrupalılararası Tediye Birliği tesisine, müte
dair Anlaşmanın 8 nci maddesi hükümlerinin Fransa ve Türkiye arasında tatbikini mümkün kıl
mak için, Fransa Bankasının aşağıdaki tedbirleri almayı kararlaştırdığını bilginize arzetmekle şe
ref kazanırım: 

1. Bir Avrupalılararası Tediye Birliği tesisine mütedair Anlaşma, Fransa ve Türkiye için 
mer'î olduğu müddetçe, Fransa Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen 
Ödeme emirlerinin ifasını sağlamak üzere, onun emrine, Türk lirası karşılığında «Swap» şeklinde, 
gerekli, Fransız franklarım kendiliğinden tahsis edecektir. 

Bu hüküm ancak bir Avrupalılararası Tediye Birliğinin tesisine mütedair Anlaşmanın 8 nci mad
desinde tasrih edilen hadler dâhilinde tatbik olunacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası emrine bu şekilde tahsis olunmuş meblâğlar, bu mües
sesenin, 31 Ağustos 1946 tarihli ödeme Anlaşmasının birinci maddesi hükümleri gereğince, Fransa 
Bankası nezdinde namına açılmış hesabın zimmeti ile ödenmek üzere vereceği tediye emirlerini 
karşılamaya yarıyacaktır. 

Bu «Swap» 1ar senevi i% 2 had üzerinden hesaplanmış bir komüsyon ödenmesini müstelzim ola
caktır. 

3. Yukardaki 1 nci fıkrada istihdaf edilen Türk lirası mukabili Fransız frankı «Swap» lan, 
t bir Avrupalılararası Tediye Birliği tesisine mütedair Anlaşma hükümlerine tevfikan Ajan tara

fından tavsiye olunan muameleler ifa edildikten sonra çözülecektir. 
Bir Avrupalılararası Tediye Birliğinin tesisine mütedair Anlaşmanın 8 nci maddesi hükümle

rinin Fransa ve Türkiye arasında tatbikim mümkün kılmak için, Fransa Bankası tarafından bu 
surette alman tedbirler üzerinde Fransız Hükümetinin mutabık bulunduğunu size teyit edebil-
mekle bahtiyarım. * p - > ; « ? 1 i r , ' " > w • ' • • • - ' ' * - ' ' •. ^ 

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının arzusuna uyarak, Fransa Bankasının, 
istisnai bir muamele olarak, ve işbu mektupta tesbit edilmiş anlaşmalar yürürlükte kaldığı müddet
çe, defterlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına tutulan <«A» hesabında mevcut mat
lup bakiyesinin tamamını yukardaki 2 nci fıkrada derpiş edilen komisyon haddine müsavi hadli 
bir faizden müstefit kılmayı kabul ettiğini' size beyan edebilirim. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

Türkiye Cumhuriyeti Fransız Delegasyonu Başkanı 
Delegasyonu Başkanına Lucien Fklix 

3 Şubat 195i 
Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı 12 Ocak 1951 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
19 Eylül 1950 talihinde Paris'te imzalanan bir Avrupalılararası Tediye Birliği tesisine mütedair 

Anlaşmanın & nei maddesi hükümlerinin Fransa ve Türkiye arasında tatbikim mümkün kılmak için, 
Fransa Bankasının aşağıdaki-tedbirleri almayı kararlaştırdığını bilginize arzetmekle şeref kazanırını: 

1. Bir Avrupalılararası Tediye Birliği tesisine mütedair Anlaşma, Fransa ve Türkiye için-mer'i 
olduğu müdde.tçe, Fransa Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen ödeme 
emirlerilia ifasını sağlamak üzşre, onun emrine, Türk Lirası karşılığında «Swap» şeklinde, gerekli 
Fraaşışfranglarını kendiliğinde^- -tahsis edecektir. 

Bu hijküm ancak bir Avrupalılararası Tediye Birliğinin tesisine mütedair Anlaşmanın 8 nci mad
desinde tasrih edilen hadler dâhilinde tatbik olunacaktır. 

2. Türkiye Cumhttnyşt Merkez Bankası emrine bu şekilde tahsis olunmuş meblâğlar, bu müesse-
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senin, 31 Ağustos 1946 tarihli ödeme Anlaşmasının birinci maddesi hükümleri gereğince, Fransa 
Bankası nezdinde namına açılmış hesabın zimmeti ile ödenmek üzere vereceği tediye emirlerini kar
şılamaya yarıyacaktır. 

Bu «Swapn'lar senevi % 2 had üzerinden hesaplanmış bir komisyon ödenmesini müstelzim olacak
tır. 

3. Yukardaki 1 nci fıkrada istihdaf edilen Türk Lirası mukabili Fransız Frangı «Swap> 
lan, bir Avrupalılar ar ası Tediye Birliği tesisine mütedair Anlaşma hükümlerine tevfikan Ajan 
tarafından tavsiye olunan muameleler ifa edildikten sonra çözülecektir. 

Bir Avrupalılar ar ası Tediye Birliğinin tesisine mütedair Anlaşmanın 8 nci maddesi hüküm
lerinin Fransa ve Türkiye arasında tatbikim mümkün kılmak için, Fransa Bankası tarafından 
bu surette alman tedbirler üzerinde Fransız Hükümetinin mutabık bulunduğunu size teyit ede
bilmekle bahtiyarım. 

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının arzusuna uyarak, Fransa Bankasının, 
istisnai bir muamele olarak ve işbu mektupta tesbit edilmiş anlaşmalar yürürlükte kaldığı müddet
çe defterlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına tutulan «A» hesabında mevcut 
matlup bakiyesinin tamamını yukardaki 2 nci fıkrada derpiş edilen komüsyon haddine müsavi 
hadli bir faizden müstefit kılmayı kabul ettiğini size beyan edebilirim. 

Bu mektuptaki hususat hakkında, Hükümetim adına mutabık bulunduğumu size teyit etmekle 
şeref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

Fransız Delegasyonu Başkanına Türkiye Cumhuriyeti Delegasyonu 
Başkanı 

Fatin Büstü Zorlu 
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S. Sayısı: |87 
Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satışları hakkındaki Protoko
lün onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel 

ve Ticaret komisyonları raporları (1 /116) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . I . 1951 

Muamelât Genel-Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-712,6-186 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satışları hakkındaki protokolün onanmasına dair Dışişle
ri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . XII . 1950 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen protokolün, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 15 . XII . 1950 tarihli ve 3/12270 sayılı kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

s Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE *'";"; ": '\ '. 

9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesi hükümleri
ne göre ve Çek Hükümetinin isteği üzerine Ankara'da toplanan muhtelit komisyon çalışmaları 
neticesinde, Çekoslovakya'ya tütün satışı hakkında bir protokol imzalanmıştır: 

Protokol hükümlerine göre: 
1. Geçen seneki tütün ihracatımıza karşılık ithal ettiğimiz, 9 Temmuz 1949 tarihli mektuba 

ek listedeki mallar, tütün ihracatımızın bedelini karşılamadığından, aradaki fark % 50 genel 
ithalât listesi ve % 50 yeni ek liste mallarının ithali suretiyle tasfiye edilecektir. 

2. 1950 - 1951 devresinde satılacak tütün bedellerinin bir kısmı ahdi hesaptan, diğer kısmı 
aşağıda gösterilen nispette ek listedeki malların ithali suretiyle ödenecektir: 

a) îhraç edilecek 1 ilâ 1500 tonluk ilk kısım tütün için tütün bedelinin % 25 i; 
b) 1500 ilâ 3000 tonluk kısım için ı% 33; 
c) 3000 tondan fazlası için % 40. 
3. Liste mallarına, tütün bedelleri ahdi hesaba peyderpey yatırıldığı nispette ithal müsaadesi 

verilecektir. 
4. Bu hususta tanzim edilen protokol, imza tarihinden 30 Haziran 1951 e kadar muteber 

olmakla beraber, tütün karşılığı ithal edilecek ek liste mallarına 30 Eylül 1951 e kadar ithal mü
saadesi verilecektir. 

Çekoslovakya'dan alacaklı olduğumuz takriben 70 milyon kuronun mal ithali suretiyle tasfiye
sini mümkün kılmak ve 30 Haziran 1951 tarihine kadar bu memlekete tütün satışı imkânını temin 
eylemek bakımlarından menfaatimize uygun olduğu mütalâa kılman pt'ot.oklün onanması için ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/116 
Karar No. 24 

28 .IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Çekoslovakya 'ya eski ve yeni tütün satışları 
hakkında 10 Kasım 1950 tarihinde Çekoslovakya 
Hükümeti ile imzalanan protokolün onanmasına 
dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 15 . XI I . 1950 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı ile gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkan
lıklarından Dışişleri Komisyonuna havale edil
miş olmakla komisyonumuzun 17 . IV . 1951 ta
rihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilci
sinin huzuru ile incelendi. 

Sözü geçen protokolün 5589 sayılı Kanunla 
süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 15 . X I I . 
1950 tarihli ve 3/12270 sayılı kararla onanmış 
olduuu görülmüştür. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 

kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
olduğu, neticesine varmış ve tasarıyı aynen ka
bul etmiştir. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri havalesi gere
ğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Başkanlıklarına sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı 
îzmir 

V. Menteş 
Hatay 

Dr. A. Melek 
îzmir 

C. Tunca 
Muğla 

N. Nadi 
İmzada bulunamadı 

Bu rapor Sözcüsü 
Samsun 

F. Kesim 
îzmir . 

A. Başman 
Kütahya 

A. Gündüz 
Trabzon 
H. Saka 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/116 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

16 . V . 1951 

Eski ve yeni tütün satışları hakkında Çekos
lovakya Hükümeti ile imzalanan 10 Kasım 1950 
tarihli Protokolün onanmasına dair 15 . XII . 
1950 tarihli Hükümet tasarısı Komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla 2 . V . 1,951 tarihli top
lantıda ve ilgili Bakanlıklar mümessilleri hu-
zuriyle görüşülüp oylaşıldı ve tasarının aynen 
kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Başkanı namına Sözcü Sözcü 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Kâtip 
Samsun 

îsmaü Işın 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Ağrı 
Halis öztürk 

İmzada bulunamadı 
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— 3 
Çorum 

A. Başîbüyük 
Tokad 

M. özdemir 
Trabzon 

Tevfik Koral 
Yozgad 
H. Üçöz 

Ticaret Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/116 
Karar No. 26 

l.VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Çekoslovakya'ya yapılan eski ve yeni tütün 
satışları hakkında 10 Kasım 1950 tarihinde im
zalanan Protokolün tasdikına dair kanun ta
sarısı ve ekleri 23 . V . 1951 tarihinde Komisyo
numuzca alâkalı bakanlıklar mümessillerinin 
iştirakiyle tetkik edilmiş ve memleket ekonomi
sine-uygunluğu tesbit edilerek tasarı ittifakla 
•aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince kanun tasarısı ve ekleri 
Yüksek Meclisin tasdikına arzedilmek üzere ili
şik olarak sunulur. 

Ticaret Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Erzurum Balıkesir Ankara 
S. Başak E. Güreli S. Benli 

Afyon K. 
S. Kerman 

İstanbul 
B. N. Göknil 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Ankara 
/ / . Bulgurlu 

Kars 
Fevzi Akta§ 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
E. Âlican 

Kütahya 
M. Alkin 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

İmzada 'bulunamadı 

Trabzon 
C. Zamangil 

HÜKÜMETİN TEKLÎFI 

Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satışları hak
kındaki Protokolün onanmasına dair Kanun ta 

sarısı 

MADDE 1. — Çekoslovakya'ya 9 Temmuz 
1949 tarihli mektup gereğince satılan tütün mu
kabilinde ithal ^.edilecek bakiye mallar ve 30 Ha
ziran 1951 tarihine kadar satılacak tütün ile te
diye şekli hakkında. 10 Kasım 1950 tarihinde Çe
koslovakya Hükümeti ile imzalanan Protokol ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başjbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Bayın. B. V. 
8, Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

MilH Savunma Bakanı 
Refik §. İnce 

Dışişleri Bakanı 
E. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
ve Çalış. B> V. 

2. H. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 
İşletmeler 

Muhlis 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. tyriboz 

Çalışma Bakanı 

Bakanı 
Ete 
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— 4 — 
POTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti, 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesine uygun olarak, Çekoslovakya Hükümetinin isteği üze
rine 17 Ağustos 1950 tarihinde Ankara'da toplanan Muhtelit Komisyon çalışmaları neticesinde, 
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

A - 9 Temmuz 1949 tarihli mektuba ait bakiyenin tasfiyesi 

1. Türkiye, Çekoslovakya'ya tütün satışı hakkındaki 9 Temmuz 1949 tarihli mektup mucibince, 
takriben 220 000 000 Ç. K. değerinde tütün ihraç eylediğine ve Çekoslovakya'ya takriben 
150 000 000 Ç. K. ya tekabül eden mal miktarı için lipnns verildiğine nazaran, kullanıl-
mıyan 70 000 000 Ç. K. aşağıdaki şartlar dairesinde tasfiye olunacaktır: 

Bubakiyenin ı% 50 si karşılığında, 22 000 000 Ç. K. kıymetinde otomobil dâhil, Türk Dış Tica
ret Eej iminin IV numaralı genel ithalât listesindeki Çekoslovakya malları ithal edilecektir. 

Geri kalan % 50 si karşılığında 5 000 000 Ç. K. kıymetinde (radyo dâhil) ilişik listedeki Çe
koslovakya malları ithal olunacaktır. 

2. 9 Temmuz 1949 tarihli mektup mucibince satmalmmış olmakla beraber yukardaki 70 000 000 
Ç. K. luk bakiyeye dâhil bulunmıyan tütünler hakkında işbu tasfiye anlaşması hükümleri tatbik 
olunacaktı!. 

3. işbu anlaşma ile ilgili Çekoslovalya malları 10 Kasım 1950 tarihinden itibaren ithal 
edilebilecektir. 

4. Çekoslovakya mallarının ithali için verilen müsaadeler, evvelâ geçen sene bakiyesinin 
tasfiyesine tahsis olunacaktır. 

5. işbu Anlaşmanın yürürlüğü i o randa bir bakiye kalırsa 9 Temmuz 1949 tarihi : Gdeme An
laşması hükümlerine göre tasfiye edilecektir. 

B) 1950 - 1951 mevsimine ait tütün mubayaası 

1. . Türkiye Hükümeti, Çekoslovakya'nın Türkiye'den tütün mubayaalarını t c mı eylemek 
üzere, ilişik listede gösterilen Çekoslovakya mallarının aşağıdaki nispetler dairesinde iû. aline' mü
saade edecektir: 

1 ton ile 1500 ton arasındaki ilk kısım mubayaaları için, tütün kıymetinin % 25 , 
1500 ton ile 3000 ton arasındaki kısım mubayaaları için, tütün kıymetinin ,% 33 ü 
3000 tonu aşan kısım için, tütün kıymetinin % 40 ı. 
2. İlişik listede gösterilen Çekoslovakya mallarının ithaline Çekoslovakya tarafından satma-

lman tütün bedelinin Anlaşma hesabına yatırılması nispetinde müsaade olunacaktır. 
İlişik listede gösterilen ve işbu Proiokolün yürürlüğü sonuna kadar satmalman tütünün kar

şılığını teşkil eyliyen Çekoslovakya mal'«iri için ithal müsaadeleri yukarda bildirilen şartlar da
iresinde, -30 Eylül 1951 e kadar v er i.^c.el tir. 

3. Karşılıklı satışların tâbi olacağı şartlar müstesna olmak üzere, işbu Protokoî 3e derpiş 
olunan mübadelelerde, bir taraftan Çekoslovakya'ya ihraç edilen tütünlerin Türk limanı FOB 
fiyatı, diğer taraftan Türkiye'ye ihraç edilen Çekoslovakya mallarının Çekoslovakya Hududundaki 
teslim fiyatı esas alınacaktır. 

4. işbu Protokol 10 Kasım 1050 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1951 e kadar 
yürürlükte kalacaktır. 

9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret Al ı şmas ın ın yürürlüğü, süresi sonunda, kendiliğinden temdit 
edilirse işbu Protokol Ticaret Anlaşmasına ek sayılmıyacaktır. 

Ankara'da 10 Kasım 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak imzalanmıştır. 
Çekoslovakya Hükümeti 'id na Türkiye Hükümeti adına 

Hanus Hermann Rıfkı R. Vasin 
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Çekoslovak malları listesi 

Türk Gümrük 
Tarife No. 

87 
90 
93 

105 

110 

İstatistik No. 

250-254 
260,261 
265 
373-378 

392 

M a l l a r ı n c i n s i 

125 
134 
146 a,b 
281 
297 
307 

343 
384 
400 

481 

487 

503 
504 
510 
511 d 

512 a,b,c,d 

535 

568 a,b 
606 J 

607 

429-1 
449 
470,471 

1003 
1029 

1030 
1115 
1330 
A/1362 
B/1363 
1574 
1575 
1597-1599 
1600-1602 
1603-1605 
1606-1608 
1651,1652 
1653-1655 
1662-1664 

1680 
1681 
1682 
1683 -1695 a 

1821 
1822 
1819 
1820 
1823 
1832 
2015,2016 
2183 
2185 

Deri ve kösele mamulâtı (Ayakkabı hariç). 
Deri ve köseleden mamul sair eşya (ayakkabı hariç). 
Her nevi deriden eldiven. 
Safi veya mahlut yünden kadife, pelüş, astragan, lutr ve sair kürk
ler taklidi olan mensucat ve bunların kordelâları. 
Yün dantelâ ve dantelâ nevinden örgüleri bulunan harçlar ve ku
maşlar." 
A) Erkek şapkası: 
Silindir şapka 
Kravâtlık kumaş. 
Kravatlar. 
Plâstik maddeden eşya. 
Yalnız ağaçtan sigara levazımı. 
Selüloit, galalit ve sair plâstik mevaddan, abanoz ve pelesenk 
ağaçlarından ve nikelden fırçacı mamulâtı. 
Sair mevaddan. 
Sair mukavvalar. 
Pamuk dantelâ. 
Yalnız kenarları bastırılmış pamık mendiller. 
Yalnız ajurlu pamuk mendiller . 
Döşemelik tuğla (sade). 
Boyalı, sırlı, resimli, çiçekli ve kabartmalı döşemelik tuğla. 

Çiniden eşya. 

Camdan lâmba karpuzu ve abajurları. 
Camdan lâmba ve fenerler. 
Cam, mine ve porselenden mâmûl sahte mücevherat. 
Mevaddı saire ile gayri mürettep zücaciye egyası. 
Sofra için 
Tuvalet için 
Salon ve yazıhane için. 
Sofra, tuvalet, salon ve yazıhane için eşyayı zücaciye ve sair 
kristal eşya. 
Havagazi sobaları ve aksamı. 
Fitilli veya tazyikli sobalar ve aksamı. 
Petrol sobaları ve aksamı. 
Elektrik sobaları ve aksamı. 
Sair soba ve ocaklar ve aksamı. 
Teshin sobaları ve aksamı. 
Mücevherat ve müzeyyenat ve nefis eşya. 
Gramofon. 
A) Musiki âleti aksamı, teferruatı ve yedek parçaları. 
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Türk Gümrük 
Tarife No. 

676 
858 
859 
286 
288 
309 
326 
329 

337 

346 
362 
394 
559 

599 

601 

İstatistik No. 

2189 

2190 

2197 
2198 
2185 
2186 
2187 
2188 
2191 
2192 
2194* 
2195 

2472 
3322 - 3324 
3325-3327 
972,973 
979 
1034-1039 
1075 
1079 
1081 
1101 

1156 
1351 
1970 
1971 
1972 
1973 

1974 
2151 
2152 
2153 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 

M a l l a r ı n c i n s i 

Davul, tanbur ve sair değnek ve tokmakları. 
D) Gramofon, fonograf, gramofon plâkları ve kovanları. 
Gramofon plâkları (Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edi
lenler) . 
Pianola ve emsaline mahsus şeritler. 
Başka yerde zikrolunmıyanlar. 
Her nevi yay ve teller. 
Her nevi madenden tel (içi barsak veya ipek olanlar dâhil). 
Barsaktan 
İpekten. 
Yalnız yabancı dil öğretimine yarıyan plâklar. 
Gramofon plâkları. 
Âdi madenden gramofon iğneleri. 
Kıymetli madenle mürettep gramofon iğneleri. 
Otomatik kalemler 
Termos. 
Çocuk arabaları. 
Bebekler. 
Sair çocuk oyuncakları 
Yalnız kontrplake tahta ve parke. 
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi (1 cm. den ince olanlar). 
Mobilya 
Abajur (krep kâğıdı). 
Yâlnız uçak postaları için yazı kâğıdı. 
Yalnız uçak postaları için hafif zarf. 
Mücellit kâğıdı, tebeşir, üstübeç ve emsali mevad ile sathı cila 
edilmiş kâğıtlar (papier couche), bir yüzü boyalı veya vernikli 
veyahut yazdızlı kâğıtlar. 
Yalnız masura, bobin ve düğmeler. 
Kâğıt veya mukavvadan mamul eşya. 
Yalnız erkek yakalıkları. 
Altın veya gümüş yaldızlı bakırdan sırmacılık eşyası. 
Âdi cilâlı veya nikel yaldızlı. 
Altın veya gümüş yaldızlı 
Kaytan şerit, dantelâ, tırtıl, püskül, kordon ve sair harçlardan 
altın veya gümüş yaldızlı. 
Diğerleri. 
Pianolâ (Kuyruklu). 
Pinyolâ (Kuyruksuz). 
Diğerleri. 
Büyük kilise orgları, kuyruklu piyanolar. 
Dörtte bir kuyruklu piyanolar. 
Yarım kuyruklu piyanolar. 
Üç çeyrek kuyruklu piyanolar. 
Tam Kuyruklu piyanolar. 
Kuyruksuz küçük boy piyanolar. 
Kuyruksuz büyük boy piyanolar, 
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Türk Gümrük 
Tarife No. İstatistik No. M a l l a r ı n o i n s i 

602 

603 

604 

2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 

2175 
2177 
2178 

Armonyom (Ayak ile çalınan). 
Armonik (el ile çalınan). 
Diğerleri. 
Pedallı harplar. 
Pedalsiz harplar. 
Yalnız keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, gitara. 
Diğerleri 
Gümüşten flüt. 
Diğer madenlerden flüt. 
Ağaçtan flüt. 
Ebuva, korangılez klarnet, kleron, bason, fago Böm sistemi. 
Diğerleri 
Saksafon, kornosyal, kornet, piston, trombon, kornofanyon, küçük 
bas, bas helikon. 
Fifreler, 
Tempal (pedalsiz). 
Tempal (pedalsiz). 

I I ^ « » ı 
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S. Sayısı: 188 
Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması hükümlerinin Türkiye 
ile Belçika arasında tatbikini mümkün kılmak üzere imzalanan 
Protokolün onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Zi

raat komisyonları raporları (1 /168) 

T. c. ; 
Başbakanlık 5 . IV . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71-1676,6-1191 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması hükümlerinin Türkiye ile Belçika arasında tatbikim 
mümkün kılmak üzere imzalanan protokolün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 29 . III . 1951 tarihinde, Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen protokolün, 5436 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
29 . III . 1951 tarihli ve 3/12751 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' , A, Menderes 

GEREKÇE 

Mer'i 2 Aralık 1948 tarihli Türk - Belçika ödeme Anlaşmasında kredi* marjı yalnız Belçika 
lehine olmak, üzere tek taraflıdır. Anlaşma hesabının bu yüzden zimmet bakiyesi verememesi, ihra
catımızın durgun gittiği mevsimlik devrelerde, disponibilite fıkdanı dolayısiyle, zaman zaman 
ithalâtımızı da durdurmak gibi memleketimiz için oldukça mahzurlu bir vaziyet ihdas etmekte idi. 

30 Haziran 1950 tarihine kadar tiraj haklariyle bertaraf edilmiş olan bu mahzurlu durum, Avru
palılararası Tediye Birliği Anlaşmasının 19 Eylül 1950 tarihinde imzalanması üzerine mezkûr An
laşma hükümlerine dayanılarak müstakar bir esasa bağlanmak istenmiş ve bu maksatla Paris'te 
Türk ve Belçika delegasyonlarmca tanzim edilen protokol 19 Şubat 1951 tarihinde Ankara'da Dış
işleri Bakanlığı ile Belçika Elçiliği tarafından imzalanmıştır. 

2 Aralık 1948 tarihli Türk - Belçika ödeme Anlaşmasının Avrupalılararası Tediye Birliği An
laşması hükümlerine intibakı mahiyetinde olan bu protokol, Türkiye'ye ve Belçika'ya, Tediye Bir
liği Anlaşmasından aldıkları kota hudutları dahilinde birbirlerine karşı borçlanma imkânı tanı
makta ve 10 milyon Belçika franklık plâfonu aşan miktarlar için de % 1 faiz vermek esasını sağ
lamaktadır. 

Protokolün 1 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabının kota hudutları dahi
linde zimmet bakiyesi verebileceğine mütaalliktir. 

2 nci maddeye göre bu hesap Avrupalılararası Tediye Birliği marifetiyle tesviye edilecektir. 
3 ncü madde, anlaşma hesabında 10 milyon Belçika frangını geçen miktarlar için mütekabil 

olarak % 1 faiz esasını kabul etmektedir. Bu faiz prorata temporis olacak, yani işlemiş olduğu 
nispette tahakkuk ettirilecektir. 

4 ncü madde, bir hesap devresi sonundaki bakiye Avrupa Tediye Birliğince tesviye edilmezse, 

• 
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mezkûr bakiyenin borçlu Çerkez Bankası tarafından altın veya dövizle ödenmesi sobasında eiââ 
tutulacak rayici göstermektedir. 

Protokolün 5 ncj maddesi, 25 Şubat 1950 Protokolünü ilga etmekte, 6 ncı madde yeni Proto
kolün 2 Aralık 1948 Türk - Belçika ödeme Anlaşmasını tadil eden hükümlerinin hududunu tesbit 
etmekte ve nihayet, 7 nci madde gerek yeni protokolün gerek 2 Aralık lfM$ AnlagRiaasifu» mer'i 
hükümlerinin şümulünü tâyin eylemektedir. 

Mütekabiliyet esasına dayanan yeni anlaşma, mer'i 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasında 
derpiş edilmiş olan tek taraflı kredi marjı sisteminin mahzurlarını bertaraf etmesi itibariyle 
menfaatlerimize uygun mütalâa ©dikicinden, ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komiayonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu iti , V . 1BS1 

Esas No. 1/168 
Karar No. 28 

Yüksek Başka^Uga 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması 
hükümlerinin Türkiye ile Belçika arasında tat
bikim mümkün kılmak üzere imzalanan proto
kolün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . III . 
1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısiyle gerekçesi ve ili
şikleri Yüksek Başkanlıklarından Dışişleri 
Komisyonuna havale edilmiş olmakla komisyo
numuzun 25 . IV . 1951 tarihli toplantısında 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin huzuriyle ince
lendi. 

Sözü geçen protokolün 5436 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 29 . III . 1951 tarihli ve 3/12751 sayılı 
kararla onanmış olduğu görülmüştür. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 
kanım tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
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olduğu netieesine varmış ve tasarıyı aynen ka
bul etmiştir. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri havalesi gere
ğince Ticaret Komisyonuna verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı Bu B. Sözcüsü 
izmir Denizli 

V. Menteş X. Çobanoğlu 
Kâtip 
Denizli İzmir izmir 

A. Çokanoğîu A. Maşmsn C. Tunca 
imzada buî«ıamadı 

Ankara Samsun Seyhan 
S. M. Arsal F . Kesim R, O. Arık 

imzada bulunamadı 
Trabzon 
H. 8ak<$ 



Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret 'Komisyonu 

E ses No. 1/Î68 
Karar No. 28 

l.¥î, İ9BÎ 

Yüksek Başkanlığa 

AypGpaMar#p,ası Tediye J&rliği Anlaşması 
hükümlerinin Belçika ile Türkiye arasında tat
bikini mümkün kılmak üzere imzalanan Proto-
JtMitn iajadik^a dair Kanun tasarısı, gerekçesi ve 
ekleri 83 • V. 1951 Çarşamba günü alâkalı bakan
lıklar mömjessüerinin iştirakiyle komisyonumuz
da tetkik ejplmjş ve yurt menfaatlerine uygun 
olduğu müşahede edilerek tasarı ttifakla aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince kanun tasarısı ve ekleri 
Yfifcsefk Meclisin tasdikuaa arze4ilmek üzere ilişik 
olarak sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkam Sözcü 

Erzurum Balıkesir 
Said Başak Enver Güreli 

Ankara 
Saâhaitin Benli 
Afyon Karahisar 
Gazi Yiğifbap 

istanbul 
B. Nedim Göknil 

Kastamonu 
Şükrü Kerimzade 

Kütahya 
Mecdet Alkin 

Sivas 
Jlüseyin Yüksel 

imzada bulunamadı 

Afyom Karahigar 
Süleym&n Kevman 

Ankara 
H-amdi Bulgurlu 

Kars 
Fevzi Aktag 

imzada bulunamadı 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
Kütahya 

Ahmet Kavuncu 
imzada bulunamadı 

Trabzon 
Cahid Zamangil 

HÜKÜMETIN TEKLJFI 

ÂvrupaMararası Tediye Birliği Anlaşması hü
kümlerinin Türkiye ile Belçika arasm&a tatbi
kim mümkün kılmak üzere imzalanan Protoko

lün onanması hakkında Kamun tasarısı 

MADDE 1. — 19 Eylül 1950 tarihinde Pa
ris'te iupsaj.aaan Avrupalılararası Tediye Birli
ği Anlaşması hükümlerinin Türkiye ile Belçi
ka arastada tatbikini mümkün kılmak üzere 
Paris'te parafe edilip 19 Şubat 1951 tarihinde 
A«feaw'4a Dışişleri B.akanbğj^ ile 3elçüka Elçi
liği *£a«uMİLa imzalananı Protokol kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

MADDE 2. —- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürür&ife girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürüt#r. 

Pevl#t Bakanı 
BafbftkAa Barbakan Yardımcısı 

X, M*nd$r«s S. Ağaoğlu 

Derlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprijdü 

Millî Egjtim Bakanı 
T. lUri 

Piko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. m Tekel Bakanı 
B, S. JBurçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kuribsk 

işletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhiağlu 
Içijleri Bakanı 
ff. ösyörük 

Maliye Bakanı 
ff. Polatkan 

Bayandırlık Bakanı 
K. Z,eytinoğlu 

Sa. v&So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
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2 ARALIK 1948 TARİHLÎ TÜRKİYE - BELÇİKA ÖDEME ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 
Türkiye Hükümeti ve gerek kendi adına gerek Lüksemburg Hükümeti adına hareket eden Belçika 

Hükümeti, 
2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının tatbikatı neticesi, Belçika Millî Bankası defterlerinde 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına açılan hesabın zimmet bakiyesi arzedemiyeceğini göz 
önünde bulundurarak, 

Ve her iki Hükümetin de âzası bulundukları bir Avrupalılararâsı Tediye Birliğinin kurulmasına 
mütedair Paris'te 19 Eylül 1950 tarihinde imzalanan Anlaşmanın - ki, aşağıda A. T„ B. Anlaşması 
diye anılacaktır - hükümlerinin iki memleket arasında, tatbikim sağlıyabilmek için işbu prensibe lü
zumlu intibak tedbirleri ilâvesinin yerinde olacağını müşahade ederek, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 
1. A. T. B. Anlaşması Türkiye ve Belçika içirımer'i olduğu müddetçe, Belçika Millî Bankası, 2 

Aralık 1948 tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kendisine gönderilen tediye emirlerini, velevkî bu 
emirlerin ifası kendi defterlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabını borçlu kılmayı intaç 
etse bile, ifa edecektir. 

Bununla beraber, bu hüküm ancak A. T. B. Anlaşmasının 8 nci maddesinde tesbit edilen hudutlar 
dâhilinde tatbik olunacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabının matlup veya zimmet bakiyesi A. T. B. 
Anlaşması hükümleri mucibince Avrupalılararâsı Tediye Birliği delaletiyle tesviye edilecektir. 

3. Her hesap devresi sonunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Belçika Millî Bankası 
nezdinde açılmış bulunup 2 Aralık 1948 tarihli Tediye. Anlaşmasının 2 nci maddesinde istihdaf edi
len hesabın zimmet bakiyesinin 10 milyon Belçika frangını geçen miktarları için senede % 1 «pro-
rata temporis» faiz ödiyecektir. 

Her hesap devresi sonunda Belçika Millî Bankası, Belçika Hükümetinin ajanı sıfatiyle, mez
kûr hesabın matlup bakiyesinin 10 milyon Belçika frangını geçen miktarları için senede •% 1 «pro-
rata temporis» faiz ödiyecektir. 

4. Bir hesap devresi sonunda gözüken bakiye, A. T. B. Anlaşmasında veya bunun işlemesini 
tanzim eden veya edecek olan directive'ler veya kararlarda tesbit edilen mühletler içinde, Av
rupalılararâsı Tediye Birliği tarafından her hangi bir sebeple tesviye edilmezse, mevzuubahis ba
kiye, borçlu Merkez Bankası tarafından Belçika frangı ile A. T. B. Anlaşmasının 26 a maddesinde 
derpiş edilen hesap parası arasında bakiyenin tekevvün ettiği hesap devresi zarfında mevcut rayiç 
üzerinden derhal altın veya alacaklı Merkez Bankası tarafından kabul edilecek dövizle ödenecek
tir. 

îşbu ödeme alacaklının kabul ettiği bir dövizle yapıldığı takdirde, ödeme iki Merkez Bankası 
tarafından mutabık kalınacak kurs ve şartlara göre olacaktır. 

5. 2 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasına ekli 25 Şubat 1950 tarihli Pro
tokol hükümleri ilga edilmiştir. 

6. îşbu Protokol hükümleri tatbik mevkiinde kaldığı müddetçe, bu hükümler, işbu protokolde 
ve bahsi geçen 2 Aralık 1948 tarihli Anlaşmada benzeri meselelerde istihdaf edilen bütün haller
de, mezkûr 2 Aralık 1948 tarihli Anlaşma hükümleri yerine kaim olacaktır. 

7. Gerek işbu protokolün gerek 2 Aralık 1948 tarihinde Roma'da imzalanmış Tediye Anlaş
masının hükümleri bir Avrupalılararâsı Tediye Birliğinin kurulmasına mütedair anlaşmadan ve 
işbu son anlaşmanın tatbkatmdan olarak ilerde alınabilecek kararlardan doğacak hak ve vecibe
lerin tahdit veya tenkisini istihdaf etmezler. . , .,„ „ , ,• *nr-, 

J Ankara, 19 Şubat 1951 
Türkiye Hükümeti adına . Belçika Hükümeti adına 

Fatin Rüştü Zorlu $. Halot 
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S. Sayısı: 189 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutturulacak 
ders kitaplarının seçilmesi, basılması ve dağıtılması 
hakkındaki 5429 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve Bütçe Komis

yonları raporları ( 1/173 ) 

T. C. 
Başbakanlık 11. IV. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Satfi : 71/1954, 6/1279 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutturulacak ders kitaplarının seçilmesi, basılması ve 
dağıtılması hakkındaki 5429 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair Millî Eğitim Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 4. IV. 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' • ' » ' • ' * ' A. Menderes 

GEBEKÇE 

5429 sayılı Kanunla okul kitapları serbest basıma bırakılmış bulunduğundan Bakanlığımız her yıl 
müellifleree yazılıp gönderilen ve çeşitli ihtisas dallarına ait olan çok sayıda ders kitaplarını tetkik 
etme mevkiindedir. Merkez Teşkilâtı Kanunumuza göre bu tetkiki yapacak olan Talim ve Terbiye He
yeti 6 üyesi ile işe yetişmek imkânına sahip bulunmadığı gibi ihtisasa bağlı çeşidi 150 ye çıkan ders 
kitapları sayısınca talim ve terbiye üyesi görevlendirmek de mümkün değildir. Teşkiâtımıza giren ilk 
ve ortaokullar, liseler, teknik okulları, ticaret liseleri, çeşitli dalları olan erkek sanat okul ve enstitü
leriyle kız sanat okul ve enstitüleri, öğretmen okulları, köy enstitüleri gibi öğretim müesseselerinde biri-
birinden farklı dersler okutulduğu ve bu dersler sayısınca okul ders kitabına ihtiyaç bulunduğu, her 
dala ait ders kitabından da ekseriya Bakanlığa birkaç tane kitap gönderilmekte olduğu ve yüzlerce 
kitabın okullar açılmazdan önce birkaç ay içinde tetkikına zaruret bulunduğu göz önüne alınırsa hiz-
emtin ifasının ancak tasarlanan şekilde kanuna bağlı olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 18 . V . 1951 

Esas No. 1/173 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığın
dan havale edilen, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda okutulacak ders kitaplarının 
seçilmesi, basılması ve dağıtılması hakkındaki 
5429 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
olan Hükümet tasarısı üzerinde komisyonumuz
ca 16 . V . 1951 tarihli oturumda Bakanlık mü
messillerinin de iştiraki ile müzakereler yapıl
mıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez. Teşkilâtı Ka
nununa göre okul ders kitaplarını tetkikle mü
kellef bulunan ve okul kitaplarının Millî Eği
tim Bakanlığının inhisarında bulunduğu ve tek 
kitap esasının hâkim olduğu zamanlarda bu 
tetkiki yapmak imkânına sahip olan Talim ve 
Terbiye Kurulu, okul kitaplarının serbest ba
sma bırakan 5429 sayılı Kanunun çıkması üze
rine, bugün ihtisas çeşidinin 150 ye varması, 
çeşit öğrenim kurumlarında mahiyet itibariyle 
birihirinden farklı pek çok derslerin okutul
makta bulunması, her çeşit ders kitabından, tet
kik «dilmek üzere, Bakanlığa birkaç tane gel
mekte olması, bir iki ay gibi kısa bir zaman 
içerisinde çeşit ihtisas dallarına ait çok sayıda 
ders kitabının tetkiki mecburiyeti karşısında 
kalınması ve nihayet 6 üyelik mahdut bir kad
roya sahip olması dolayısiyle bu imkânı mutlak 

olarak keybetmiş bulunmaktadır. 
Bu gerçeğin yanında, ders kitabı tetkikinin 

külfetli olduğu kadar ihtisas istiyen bir iş ol-
ması ve mütehassıslarea yapılacak çok esaslı 
tetkiklerin memlekette yüksek kalitede ders ki
taplarının meydana gelmesini sağlıyacağı da göz 
önüne alınarakı Millî Eğitim Bakalığınca hazır
lanacak bir yönetmelikle tesbit edilecek esaslar 
dâhilide ve ücret karşılığında mütehassıslara 
ders kitapları tetkik ettirmeyi tazammun eden 
bu kanun tasarısının kabulüne ittifakla karar 
verildi 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Edirne Rize 

A. Cemal Köprülü A. Margil 
Ankara Burdur Çanakkale 
ö. Bilen M. özbey Ömer Mart 
Çankırı Denizli Gümüşane 

K, Arar F. Başaran V. M. Kocatürk 
Kars Konya 

Tezer Taşkıran Ö. R. Doğrul 
imzada bulunamadı 

Kütahya Trabzon 
R. Koçak M. R. Tarakçtoğlu 

( S. Sayısı : 189 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/173 
Karar No. 95 

6 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
okutturulacak ders kitaplarının seçilmesi, ba
sılması ve dağıtılması hakkındaki 5429 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başbakanlığın 11 . IV . 1951 tarihli ve 6/1279 
sayılı tezkeresiyle sunulan Kanun tasarısı, 
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza havale olunmakla, Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcileri hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü. 

5429 sayılı Kanunla okul kitapları 1949 
yılında serbest basıma bırakılmış bulunduğun
dan her yıl müelliflerce yazılıp gönderilen ve 
çeşitli ihtisas dallarına ait bulunan çok sayı
daki ders kitaplarını tetkik etme mevkiinde 
olan Millî Eğitim Bakanlığı, Teşkilât Kanunu
na göre bu tetkiki yapacak olan Talim ve Ter
biye Heyetinin altı üyesi ile işe yetişmek im
kânına sahip bulunmadığı ve ihtisasa bağlı 
çeşidi 150' ye varan ders bitapları sayısınca 
mezkûr Heyet üyelerini de görevlendirmek 
mümkün olamadığı ve her dala ait ders kita
bından da ekseriya birkaç tane kitap gönderil
mekte olduğu ve bu suretle yüzlerce kitabın 
okullar açılmadan önce birkaç ay içinde tetki-
kma zaruret bulunduğu cihetle hizmetin ifasını 
mümkün kılabilmek için Bakanlık lüzum gör
düğü takdirde bu kitapları mütehassıslara ve
ya mütehasssılardan kuracağı komisyonlara 
tetkik ettirebilmek ve bu hizmet mukabili ve
rilecek ücretin Bakanlıkça çıkarılacak bir Yö
netmelikle sağlanmasını temin maksadiyle ta
sarının hazırlanmış olduğu bildirilmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu Hükümet gerekçe
sinde yazılı sebepleri yerinde görerek tasarıyı 
aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerden ve 
Bakanlıklar temsilcilerinin verdikleri izahat 
dinlendikten sonra mevzuun 5429 sayılı Kanuna 

bir madde eklenmesiyle alâkadar olmaktan zi
yade, Talim ve Terbiye Heyetinin vazifelerine 
taallûk ettiği nazarı dikkate alınarak tasarı
nın kanun tekniği bakımından Millî Eğitim Ba
kanlığı merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunu değiştiren 2773 sayılı 
Kanuna bir fıkra eklenmesi suretiyle tanzimi
nin daha uygun olacağı anlaşılmış ve başlık ve 
maddeler komisyonumuzca bu esasa göre hazır
lanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
göre ders kitaplarının tetkiki vazife ve mesuli
yeti Talim ve Terbiye Heyetine ait bulunduğun
dan mütehassıs veya mütehassıslardan kurula
cak heyetlerin tetkikma arzolunaeak kitapların 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından değil mez
kûr Talim ve Terbiye Heyeti tarafından yine 
mesuliyetleri tahtında havalesinin uygun ve 
mütehassıslara verilecek ücretlerin umumi hü
kümler dairesinde tediyesinin muvafık olacağı
nı kabul eden komisyonumuz birinci maddeyi 
bu şekilde tadil ederek kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, mütehassıslara verilecek üc
retlerin tediyesini temin maksadiyle tasarıya 
geçiei bir madde eklemiş ve 2, 3 ncü kanunun 
yürürlük maddelerini Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

JS. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
Giresun Oümüşane İstanbul 
M. Şener K. Yörükoğlu A. H. Başar 

İzmir Ordu Sivas 
B. Bilgin R. Aksoy B. İmre 

Trabzon Trabzon Urfa 
C. B. Eyüboğlu S. F. Kalaycıoğlu Dr. F. Ergin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağh okullarda okut
turulacak ders kitaplarının seçilmesi, basılması 
ve ddğbtibnası hakkındaki 5429 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı okullarda okutturulacak ders kitaplarının se
çilmesi, basılması ve dağıtılması hakkındaki 
5429 sayılı Kamına aşağıdaki madde eklenmiş
tir. 

Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördüğü tak
dirde ders kitaplarını mütehassıslara veya mü-
tehasıslardan kuracağı komisyonlara tetkik et
tirir. Bu tetkikin esasları ve tetkik ücretlerinin 
miktarı Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik
te gösterilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kam yürütür. 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeyttmğlu 

Sa, ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma B.akanı 
N. özsan 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı ı 
Muhlis Ete 

B. ve Tekel Bakanı 
B. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞt 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Va
zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kânunun 2773 
sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkındaki 10 . VI . 1933 
tarihli ve 2287 sayılı Kanunun 2773 sayılı Ka
nunla değiştirilen 9 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

D - (e) fıkrası gereğince Talini ve Terbiye 
Kurulunca tetkiki lâzımgelen kitaplar, üyelerin 
ihtisası dışında bulunduğu veya Kurulca lüzum 
görüldüğü takdirde bir mütehassısa veya müte
hassıslardan kurulacak heyetlere tetkik ettirile
bilir. Mütehassıslara verilecek ücretler hakkın
da 3656 sayılı Kaatmun 22 fici madâesö hüküm
leri uygulanır. 

Geçici madde : 
Bu kanunun gerektireceği inceleme ücretleri, 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l işaretli 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 451 
nci (yayın inceleme derleme giderleri) bölü
münün 2 nci (inceleme) giderleri maddesinden 
ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanana Bakanlar Kurulu 
yürütün 

^ • — 
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S. Sayısı:. 190 
Milletlerarası Telekomünikosyon Sözleşmesine ek 
Telgraf ve Telefon Tüzüklerini, nihai Protokolü, karar 
ve dilekleri ihtiva eden vesikaların onanması hakkında 

kauun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu 
raporu (1/119) 

T.C. 
Başbakanlık •• 19.1.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü ' 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1786, 6-185 / ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5450 sayılı Kanunla onanan Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine ek telgraf ve telefon 
tüzüklerini, nihai protokolü, karar ve dilekleri ihtiva eden vesikaların onanması hakkında Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . XI I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

16 Mayıs 1949 tarihinde Paris'te toplanmış olup mukarreratı Hükümetimizin delegesi tarafın
dan da imza edilmiş olan Milletlerarası Telgraf ve Telefon Konferansında 1932 Madrit Milletler
arası Telekomünikasyon Sözleşmesinle bağlı telgraf ve telefon (1939 Kahre revizyonları) tüzük
leri incelenmiş, bâzı maddeleri tadil veya ikmal olunmuş ve bâzı yeni maddeler ilâve edilmiştir. 

Milletlerarası telgraf ve telefon işletmesinin usul ve kaMelerinli, tarifelerin teşkil tarzımı ve 
hesaplaşma işlemlerini gösteren bu tüzüklerin tadil veya ilâve olunan maddeleri arasında : 

1. Milletlerarası telgraf tarifesine her hangi bir yergi ve resim ilâve edilemiyeceği; 
2. Tehirli telgraflarla tebrik telgraflarının lağvedilmesi; 
3. Milletlerarası telgraflarından beş kelimelik ve basın telgraflarından ise on keîdm'elik asgari 

ücret istifası; 
4. Avrupa harici rejimi basın telgraflarına % 66 2/3 nisflbetiride tenzilât tatbiki; 
5. Avrupa harici rejiminde mukaveleli lisanla yazılmış (kodlu) telgraflara uygulanmakta 

olan % 40 tenzilâtın kaldırılarak kodlu telgraf ücretlerinin âdi telgraflarmkine müsavi kılın
ması; 

6. Avrupa harici rejimine ait olup ücretleri yukardaki şekilde tevhit edilen telgraflardan, ha
va postalarının rekabetini mümkün olduğu kadar önlemek üzere şimdiki tarifeye göre % 25 nis
petinde tenzilât yapılması; 

7. 2/3 nispetinde tenzilâta tâbi bulunan Avrupa hariei rejimi mektup telgraflarına % 50 ten
zilât tatbiki; 



8. 25 kelimelik asgari ücrete tâbi bulunan mektup - teılgraflardan bundan sonra 22 kelime
lik asgari ücret alınması; 

9. — Mecburi iniş sırasın'da titoaret uçaklarının pilotlariyl'e uçak meydanları 'arasında yapılan 
acele - uçak konuşmalarının lâğvedilmesi ve buna mukalbÜ bütün konuşmalara ter cihan geçİTİimJe-
si lâzımgelen ve deniz ve havalarda insan bayatı nın korunmasına dair olan istimdat konupaaları 
Mas ı gibi hükümler mevcuttur. 

Konferansta tanzim olunan tüzüklerle nihai protokolün ve alınan kararların, on&nması mak-
sadiyle ilişik kânun tasarısı hazırlanıp sliaulmugtur. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 6 .VI . 1951 

Esas No. 1/119 
Karar No. 11. 

Yüksek Başkanlığa 

5450 sayılı Kanunla onanan Milletlerarası 
(Telekomünikasyon) Sözleşmesine ek Telgraf ve 
Telefon tüzüklerini, nihai protokolü, karar ve di
lekleri ihtiva eden vesikaların onanması hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 29 . XII . 1950 tarihinde Yüksek Ba| 
kanlığınıza sunulup 22 . I . 1951 tarihinde Ko
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
komisyonumuzun 25 . IV . 1951 günlü toplantı
sında Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi de hazır ol
duğu halde okunup incelendi. 

5450 sayılı Kanunla onanan Milletlerarası Te
lekomünikasyon Sözleşmesine ek bulunan ve bu 
sözleşmenin tetkik ve hukuki tamamiyetini temin 
eden bilcümle vesikaların "aynen 'onanmasını ve 
tasarının aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Yüksek Başkanlığa "sunulur. 
Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü 

Namına Sözcü Konya 
H. ölçmen H. ölçmen 

Katip 
Amasya Antalya 

C. Topçu Ahmet Tokuş 
İmzada bulunamadı. 

Bilecik Bolu 
K. M. Kurkut Vahit Yöntem 

İmzada bulunamadı. 

Çoruh Denizli 
= Dr. M. Bumin H. Akşit 

Giresun Malatya 
H.Bozbağ L. Sayman 

Ordu Tokad 
H.Akyol Fevzi Çubuk 

İmzada bulunamadı. 

Tunceli 

( S. Sayısı : 190 \ 
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HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ 

5450 sayik Kanunla onanan Milletlerarası Tele
komünikasyon sözleşmesine ek telgraf ve tele
fon tüzüklerini, nihai protokolü, karar ve dilek
leri ihtiva eden vesikaların onanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Telgraf ve Telefon tüzüklerini, 
nihai protokolü ve kararlar ile dilekleri ihtiva 
eden Milletlerarası (Paris 1949) telgraf ve tele
fon konferansı vesikaları onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
BâşbakanYardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

E. özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. E. Velibeşe 

Ö. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

' Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

E. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. tyriboz 

Çalışma Bakam 
E. Köymen 

Bakanı 
Ete 
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S- Sayısı: |93 
Askeri memurlar hakkındaki Kanunun 3128 sayılı Kanunla değiş* 
tirilen S nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 

Savunma ve Bütçe komisyonları raporları (1/158) 

Başbakanlık 15 . III . 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü ; v;~yrK » t v. 

Tetkik Müdürlüğü ^ ^ 7; ^ p« 
8ay%: 71-1931,6-958 

• Büyük Millet Meclisi Yüksek BaşkBİÜığına f~ 

1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununun 3128 sayılı Kanunla değişen 5 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ekknmesine dair Millî Savunma Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 2 . 3H . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması karalaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
' '-*;;,? A. Menderes 

GEREKÇE 

312& sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmüne göre yabancı memleketlerde Askerî Yüksek mü
hendislik tahsilini tamamlıyanların memuriyetleri 5 nci sınıftan ve askerî mühendislerinin 
altıncı sınıftan baslar. 

4273 sayılı Terfi Kanununun bekleme sürelerine ait 10 neü maddesinde 5611 sayılı Kanunla 
yapılan ôn değişiklikler dolayısiyie, harb okulundan yetişen bir subayın yüzbaşılığa yüksel
mesi için geçireceği sür* eskisine nazaran üç yıl fazlalaşmıştır. Bu durum karşısında; 3128 sayılı 
Kanunun yukarıda sözü geçen hükmü muhafaza edildiği takdirde yabancı memleketlerde tahsil 
göre yüksek mühendisler Harb Okulundan yetişen subaylara bundan evvelki duruma nispetle 
üç yıl takaddüm edeceklerdir. 

Subaylara mahsus bekleme sürelerinin değiştirilmesinden mütevellit bu takaddümü önlemek 
ve 3128 sayılı Kanunla eski bekleme sürelerine göre sağlanmış olan karşılıklı statülerini aynı 
şekilde muhafaza etmek maksadiyle işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır, 



— 2 — 
Millî Savunma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
•Bmunma Komisyonu 
Em No. Ifm 
IÇarar No. 16 

13 .£V .tm 

Yüksek Başkanlığa 

1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununun 
3128 sayılı Kanunla değişen 5 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Komisyonu
muza havale buyrulmuş olan kanun tasarısı ile 
gerekçesi incelendi. 

Gerekçede tafsil olunan sebeplere ve Komis
yonumuzda hazır bulunan Millî »Savunma Ba
kanı ile Bakanlık temsilcilerinin verdikleri 
izahlara göre : 

3128 sayılı Kanunun birinci maddesi hüküm
lerine göre yabancı memleketlerde Askerî 
Yüksek mühendislik tahsilini tamamlıyanlârm 
memuriyetleri beşinci sınıftan ve askerî mü
hendislerin de altıncı sınıftan başladığı, 

Ve bilâhara 4273 sayılı Terfi Kanununun 
bekleme sürelerine dair olan 12 nci maddesinin 
5611 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan yeni 
hükümlerine nazaran, Harb Okulundan yeti
şen bir subayın yüzbaşılığa yükselmesi için 
gşgireceği sürenin eskisine nazaran üç yıl faz-
lalaştınloıış olduğu, . 

Ve bu duruma göre, 3128 sayılı Kanunun 
hükmü muhafaza edildiği takdirde, yabancı 
memleketlerde tahsil gören yüksek mühendis
lerin B.mb Okulundan yetişen subayların, bun

dan evvelki duruma nispetle, üç yıl takaddüm 
etmeleri icabedeceği anlaşılmıştır. 

Subaylara mahsus bekleme sürelerinin de
ğiştirilmesinden doğan bu takaddümü önlemek 
ve 3128 sayılı Kanımla eski bö&kw*esji&elerine 
göre sağlanmış olan taşılıkh statiümni aynı 
şekilde muhafaza etmek maks&dîiyie hazırlan
mış olan kanun tasarısmm &ynen kaıbulüne Ko-
misyonuöiuzea da, oybirliği ile karar verilerek 
havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa susunulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Gl, 8. Önhon 
Sözcü Kâtip 

Kastamonu Niğde 
Gl. R. Taşkın H. N/Yurdakul 

imzada bulunamadı 
Afyon K. 

m. A. Sâbis 
Diyarbakır 
Y. K. Aktuğ 
Kayseri 

Gl. 1. Berfrak 
Rize 

# . Balta 

Bolu Çanakkale 
Gl F. Belen S. Endik 

Kars Kastamonu 
H. Tugaç Gl. G. Deniz 

Konya Kütahya 
Z. Barl&s Gl. B. Begin 

Sivas 
B. Tmer * 

( S. Sayış* : 193 ) 



Bütçe KoBâayoB.* rapora 

9. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî memurlar hakkındaki Kanunun 3128 sa- metçe tanzim olunan .geçici maddenin tasarıda 
yılı Kanunla değişÜrHen 5 nchna&Mesioin u^ncü yer almaması ve mezkûr kanunun meriyet tarihi 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici ile bu tasarının kanuniyet kesbedeceği tarih ara-
bir madd« ejdenmesine dair Millî Savunma Ba- sınlda bu gibiler hakkında, eski kanun hüfâımle-
kanlığmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca rinin uygulanması gerekeceğine dair fikirler ile-
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başbakan- ri sürülmüş ise de istisnai bir vaziyetin hudu-
lığm 15 .III .1981 ijarihli ve 6/§58 sayılı tezfee- suna ve bu suretle bir adaletsizliğe meydan ver-
resi ile sunulan kanun tasarısı, Millî Savunma memek ve aynı hak sahibi kimseler arasında mu-
Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza adeleti teinin bakımından geçici maddenin ta-
havale oluramaMa Millî Savunma ve Maliye Ba- sarıda yer alması lüzumu kabul edilmiştir. 
kanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde in- 5611 sayılı Kanunla subaylara mahsus bek-
celenip görtifttldü. leme sürelerift&ı değiştirtmesinden dö§an bîr 

Hükümet gerekçesinde; 3128 sayılı Kanu- abankisizlSği ve adaletsizliği önl«tt6k ve 3138 
nun birinci maddesi hükmüne göre yabancı mem- sayılı Kanunla eski bekleme sürelerine .göre sağ-
leketlerde askerî yüksek mühendislik tahsilini lanmış olan kar^ılıMı statülerini aynı şekilde mu-
tamamlıyanîarın memuriyetleri 5 nci ve askerî hafaza etmek fmaksadiyle hazırlanmış olan kanun 
mühendislerin 6 ncı sınıfından başladığı cihetle tasarısı Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
4273 sayılı Terfi Kanununun bekleme sürelerine edilmiştir. 
ait 10 ncu maddesinde 5611 sayılı Kanunla ya- Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük-
pılan son değişiklikler dölayısiyle, Harb Oku- sek Başkanlığa sunulur. 
lundan yetişen bir subayın yüzbaşılığa yüksel- Başkanvekili Sözcü Kâtip 
ınesi için geçireceği süre eskisine nazaran üç-yıl Burdur Çanakkale Bursa 
fazlalaşmış olduğundan 3126 sayılı Kanunun F. Çelikbaş E. Kalafat H. Şaman 
yukarda sözü geçen hükmü muhafaza edildiği Ankara Aydın Balıkesir 
takdirde yabancı memleketlerde tahsil gören M.Bayramoğlu E. Menderes E. Budakoğlu 
yüksek mühendisler Harb Okulundan yetişen Çanakkale Efiftdlşelhiir 
subaylara, bundan evvelki duruma nispetle üç K. Akmanlar A. Potuoğlu 
yıl tekaddüm edeceklerinden bunu önlemek ve İstanbul ÎBtanlbui 
3128 sayılı Kanunla eski bekleme sürelerine gö- Geçici maddeye muhalifim. C. Türkgeldd 
re sağlanmış olan karşılıklı statülerini aynı şe- A. Hamdı Başar 
kilde muhafaza etmek maksadiyle tasarının ha- îzmir Kastamonu Konya 
zırlandığı bildirilmektedir. B. Bilgin H. Türe R. Birand 

Tasarıyı tetkik eden Milî Savunma Korniş- Malatya * Mardin 
yonu Hükümet gerekçesinde izah olunan sebep- Geçici maddeye muhalifini. K. Türkoğlu 
leri yerinde görerek maddeleri oy birliği ile ve M. S. Ete 
aynen kabul etmiştir. Ordu Rize Sivas 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 5611 R. Aksoy O. Eavrakoglu H. îmre 
sayılı Kanunun meriyete girdiği 30. VT. 1950 Trabzon Urfa 
tarihinden sonra tahsillerini başarı ile bitirmiş Geçici maddeye muha- Geçici maddeye muha-
olan askerî yüksek mühendisler hakkında da bu lifim. lifim. 
tasarı hükmünün uygulanacağına dair Htikü- S. F. Kalay ctoğlu F. Ergin 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/158 
Karar No, 99 

( S. Say** r 193 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1455 sayılı Askerî Memurlar Kammunun 3128 
sayılı Kanunla değişen 5 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1455 sayılı Askerî Memurlar 
Kanununun 19 şubat 1937 tarihli ve 3128 sayılı 
Kanunla değişen 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« öğrenimi başarı ile bitiren askerî yüksek 
mühendislerin memuriyetleri kıdemli 6 nci sınıf
tan ve askerî mühendislerinki 6 nci sınıftan baş
lar ». 

GEÇİCİ MADDE — 30 Haziran. 1950 tari
hinden sonra öğrenimlerini başarı ile bitirmiş 
olan askerî yüksek mühendisler hakkında da yu-
kardaki hüküm uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
de yürürlüğe girer. 

yayımı tarihin-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
A. Menderes BaşbakanYardımcısı 

S. Ağaoğhi 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğkı 

Millî Savunma Bakanı 
Refik §. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. Özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
H. Özyörük 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

«MM» 
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Kocaeli eski Milletvekili ismail Rüştü AkRaFıft, Dilekçe Komisyo
nunun 16.11.1950 tarihli Haftalık Karar Cetveundeki 2937 sayılı 
kararttı Kamutayda görüşülmesine dair önergeti ve Dilekçe Ko

misyonu rapem Ç4fö&) 

M. m.mm 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 tarih ve 37 sayılı haftalık karar cetveli ile neşredilen, An 
kara Emnfyet Müdürü Rifat Ayaydın hakkındaki 13 . II . 1950 gün ve 2937 sayılı kararın Mecliste 
müzakeresini dilerim. Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
/. R. Aksal 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu ._ . '_ x 11 . Tfl . 1951 

Kâğıt î§, No. 13538 
Dilekçe Ko. No. 12473 

K. K. No. 4-26 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi jandarma yarbaylığından müstafi 
ve halen Ankara Emniyet Müdürü bulunan Ri
fat Ayaydın 19 Aralık 1949 tarihli dilekçesiyle: 

25 Haziran 1335 yılında yedek teğmen ola
rak Millî Mücadeleye ve bilfiil savaşlara işti
rak ettiğinden bahsile terhisini mütaakıp inti
sap ettiği jandarma meslekinde 400 sayılı Ka
nunla MHicadelei Millîyede hizmeti sebkedenle-
re tanınan terfiden faydalandırılmamasmdan 
dolayı 6 yıllık kıdemini kaybettiğini belirterek 
buna mukabil hiç olmazsa 3 yıllık kıdem veril
mek suretiyle bir üst dereceye terfi ettirilmesini 
dilemiştir. 

Bu konu da İçişleri Bakanlığından alman 
mütalâa ve cevabi iş'arda: 25 Temmuz 1335 yı
lında yedek teğmen olarak istiklâl Savaşına ka
tılan dilekçinin umum meyanmda ve 31 Ağus
tos 1338 yılında üsteğmenliğe terfi ettirildiği 
ve savaş sonunda (15 Ağustos 1339 da) terhis 
olunduğu bu tarihten 4 ay 26 gün sonra jandar

ma subaylığına talip olması dolayısiyle bu müd* 
det tenzil olunarak 27 Ocak 1335 nasıplı olarak 
30 Ağustos 1930 yılında yüzbaşılığa ve aletde* 
recat 1945 yılında yarbaylığa yükseltildiği 15 
Mayıs 1335 yılından itibaren hizmetleri sebke-
denlere ait bulunan 400 sayılı Kanuna göre ya» 
pılan muamelenin Mayıs 1340 tarihinde sona er
miş bulunmasından dolayı hakkında yapılmış 
bir muamele olmadığı bildirilmiştir. 

Komisyonca tezekkür olunan mesele üzeri
ne : Millî Mücadele de savaşa katılan dilekçinin 
üsteğmenlikte 7 sene 5 ay 4 gün beklemiş olma
sına binaen geçmişe ait maaş ve tazminata sâri 
olmamak suretiyle 3 yıllık kademinin tanınma
sına 13 . II . 1950 günü karar verilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. • . 

16 . II . 1950 tarih ve 37 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelinde neşrolunan 2937 sayılı Mezkûr 
karara Kocaeli eski Milletvekili İsmail Büstü 
Aksal tarafından itiraz olunmuş bulunmakla hâ* 



dişe komisyonumuzca yeniden ele alınarak in
celenmiş ve : Bir üst dereceye terfi talebine 
ait bulunan isteğin tetkiki 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun 23 ncü maddesine göre idarî kaza 
vezaifi cümlesinden bulunmasına ve Komisyo
nun vazifelerini tâyin eden içtüzüğün 53 ncü 
maddesine göre de bu kabîl mesailin mercii aidi
ne tevdii iktiza etmesine rağmen komisyonun 
vazife ciheti düşünmeksizin itiraz konusu olan 
karan almasını adı geçen kanun ve içtüzük hü
kümlerine münafi bulunduğu görülmüş ve 2937 
sayılı mezkûr kararın kaldırılmasına dair olan 
işbu rapor âzanm ittifakiyle tanzim olunarak 

Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
Erzurum içel 
B. Dülger Ş. Tol 

Bu rapor Katibi 
Bolu Bilecik 

1. Gülez T. Oran 
Gümüşane Kayseri Malatya 

C. Baybura T . Z. Turgut N. Ocakctoğlu 
Trabzon Urfa Yozgad 

S. E. Alperem, C. öneel Yusuf Karslıoğlu 
İmzada bulunamadı. 

(S. Sayısı: m t 



S. Sayısı: 196 
Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 
6.1 .1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2695 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ye Dilekçe Komisyonu 

raporu (4/33) 

* '-'•**;.•. - - Ankara 
3 Şubat 1950 

v " Büyük Millet Meolisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Ordu Donatım Başkanlığı Merkez Dairesi II. Şube Müdürü Albay 
Yaşar Sokullu (333 - 527), .400 sayılı Kanunla İstiklâl Savaşında fedakârlıkları görülen emsal
leri subaylara temin edilen taltif ve terfiden mahrum bırakıdığmdan bahisle nasbinin düzeltil
mesini 20 Şubat 1948 tarihinde dilekçe ile Millî Savunma Bakanlığından istemiştir. 

Dilekçe sahibi 10 Ekim 1336 nasıbh üsteğmen iken istiklâl Savaşındaki hizmetinden ötürü 400 
sayılı Kanunla taltif edilmesinin teklif edilmesi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 22 Ekim 

- 1340 tarihinden muteberen yüzbaşılığa yükseltilmiştir. 
400 sayılı Kanunun 14 Şubat 1340 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine terfi işlemlerinde yek

nesaklığı temin ve vesaiki lâzimeyi cemi ve tertip maksadiyle bu kanunun sureti tatbikim gösterir 
•* Millî Savunma Bakanlığınca tanzim olunan talimatın 6. maddesi gereğince 1340 yıll Mayıs sonuna 

kadar müracaat etmiş olanların durumları Millî Savunma Bakanlığınca incelenerek formalite
leri ^ paralık İ340 tarihinde hitam bulduğundan 400 sayılı Kanundan istifadeleri gerekenlerin 
ve %a- ıseyanda dilekçi Albay Sokullu'nun da 22 Aralık 1340 tarihinden muteberen yüksel
tilmesiyapılmıştır. 

10 Ekim 1336 nasıblı üsteğmenler normal olarak 1 Haziran 1341 tarihinde Yüzbaşı olmuşlar
dır. 29 Mayıs 1926 tarihinde yürürlüğe giren 863 sayılı Kanunun 17. maddesi ile subay ve askerî 
memurların terfilerinin her sene 30 Ağustosta yapılması esası kabul edildiğinden diğer farklı 
rütbe ve nasıplılar da olduğu gibi 22 Aralık 1340 tarihinde fevkalâdeden yükselen dilekçi ve em
sali yüzbaşılar ve 1 Haziran 1341 tarihinde normal olarak yükselen yüzbaşılar binbaşılıkta birleş
mişlerdir. 

Dilekçi ve emsali ve diğer farklı nasıplı subaylar için seyyanen yapılmış olan bu işlem hakkın
da dilekçi, o zaman ne Millî Svunma Bakanlığına ve ne de 18 Haziran 1934 tarihli ve 2515 sayılı 

*• Kanunla kurulmuş olan mülga Zat İşleri Tetkik Mercii Encümenine ve ne de daha evvel Devlet 
Şûrasına itirazen bir müracaatta bulunmamış ve 16 Haziran 1936 tarihH ve 3410 sayılı Kanunla 
tâyin ve tesbit olunan süre içinde kanuni merci olan Askerî Yargıtaya da baş vurmamıştır. 

3410 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesinde; «2515 sayılı Kanunun meriyete girdiği güne 
kadar gerek Şûrayı Devlete (LDanıştaya) ve gerek Zat İşleri Tetkik Encümenine hiç bir müracaat 
ve iddia dermeyan edilmemiş olan karar ve muameleler katidir. Bu tarihten sonraki karar ve mua
meleler hakkında kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 60 gün zarfında Temyiz Mahkemesi
ne nıüraçaat olunabilir» denildiğine göre dilekçi Yaşar Sokullu hakkındaki işlemin de bu suretle 

< kesinleşmiş bulunacağı tebiî olduğundaû isteği hakkında kanunen bir işlem yapılmasmm mümkün 
alamıyacağı kendisine tebliğ edilmesi üzerine 3410 sayılı Kanun hükümlerine dayanarak 3 Mayıs 
1948 tarihinde Askerî Yargıtay'a dâva açmıştır. Askerî Yargıtay'ca yapılan inceleme sonunda 3410 
sayılı Kanun hükümleri muvacehesnde süre aşımından dâvası 24 Kasım 1948 gün ve 782/431 sa
yılı kararla reddedilmiş ve bu ret kararma karşı dilekçi tarafından karar tashihi cihetine de gidil-

• mediğinden bu karar kesin bir hal almıştır. Bu kesin karara rağmen dilekçi Yüksek Meclise mü
racaatta bulunmuştur. • * *"»I -•" ? * ' ' 

Yüksek Meclis Dilekçe Komisyonunca yapılan inceleme sonunda ittihaz olunan 26 M&yıs 1940 
gün re 2695 sayılı Kararda: 



1. 400 sayüı Kanun, dilekçi ve emsalleri gibi İstiklâl savaşında fedakârlık gösterenlerden talti
fe lâyık olanlara kanunun neşri tarihi olan 14 Şubat 1340 tarihinden muteberen bir hak tanımakta 
olmasına; 

2. Millî Savunma Bakanlığı bu kanuna istinaden yaptığı talimat ile terfi edeceklerin 15 Mayıs, 
1340 tarihine kadar vekâlete müracaat »edenlere teşmil kaydını koymuş olduğu için: Bu kaydın, 

kanunun ruh ve mânasına ve mutlak sarahatineuymadığını dikkate almıyarak ve formalite ne 
zaman biterse bitsin nasıp tarihi 14 Şubat 1340 olarak kabul edilmesi lâzımgelirken formalitenin bi
tim tarihi olan 22 Aralık 1340 tarihi nasıp tarihi olarak kabul etmiş bulunmasına, ve formalitenin 
vaktinde tamamlanmasında dilekçinin bir sunutaksiri olmadığı gibi terfie mâni bir halinin de mev
cut bulunmamasına; 

3. Bu netice ile de Millî Savunma Bakanlığının cevabında belirtildiği gibi dilekçi 22 Aralık 
1340 nasıplı yüzbaşı iken 1 Haziran 1341 nasıplı normal terfie tâbi yüzbaşılar ile binbaşılıkta bir* 
leşmek suretiyle ve fevkalâde hizmeti nazara alınmıyarak 400 sayılı Kanunla tanılan haktan açıkça, 
mahrum edildiği anlaşılmasına binaen 400 sayılı Kanunun mutlak hükümlerine dayanılarak bu 
kanunun yürülüğe girdiği 14 Şubat 1340 tarihinden muteberen dilekçinin nasbinin tashihi lüzu
muna oy birliği ile karar verildi» denilmiştir. 

Halbuki; Dilekçe Komisyonunun yukarda işaret olunan kararında da belirtildiği gibi hâdise 
1340 senesine taallûk etmektedir. Dilekçi Albay Yaşar Sokullu hakkında 400 sayılı Kanun hük
mü tatbik edilerek terfi ettirilmiştir ve bu işlem tamamen mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 
400 sayılı Kanundan istifade ettirilmediği hakkındaki iddiası yersizdir. Nitekim kendisi de bu 
hususta mağdur olduğuna dair o zaman ne Millî Savunma Bakanlığına ve ne de Danıştaya bir 
müracaatta bulunmadığı gibi 18 Haziran 1934 tarihinde meriyete girmiş olan 2515 sayılı Kanun 
gereğince kurulmuş olan mülga Zatişleri Son Tetkik Mercii Encümenine de baş vurmamıŞştır. 
Askerî Yargıtaya vâki müracaatı da 3410 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesinde. «2515 sa
yılı Kanunun meriyete girdiği güne kadar gerek Devlet Şûrasına ve gerekse . Zatişleri Son 
Tetkik Encümenine hiçbir müracaat ve iddia dermeyan edilmemiş olan karar ve muameleler 
katidir. Bu tarihten sonraki karar ve muameleler hakkında kanunun meriyete girdiği tarihiben 
itibaren 60 gün zarfında Temyiz Mahkemesine müracaat olunabilir» denildiğine ve dilekçi Yaşar, 
Sokullu 'nun müracaatı ise kanunun tâyin ettiği bu mehilden yirmi beş yıl sonra yani 3 Mayıs 
1948 tarihinde vukubulmuş olmasına binaen 3410 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesinin 
âmir hükümlerine uygun olarak süre aşımı bakımından reddedilmiştir. Bu karar aleyhine (Ka
rar tashihi ve iadei muhakeme) gibi kanuni yollara da müracaat edilmemiş olmasından dolayı 
kesinleşmiş olan bu karar muvacehesinde Dilekçe Komisyonunun müracaatı tetkik etmesi Anar 
yasa ve 3410 sayılı Kanunun muvakkat 1: maddesiyle esas ;L. maddesi hükümlerine ve 1186, 1187 
sayılı tefsir kararlarına aykırı görülmektedir. 

Askerî Yargıtay; dilekçinin dâvasını dosyasını getirterek tetkik etmiştir. 3410 sayılı Ka
nunun muvakkat 2. maddesi hükmü gereğince süre aşımı noktasından dâvayı dinlemeye kendisi
ni yetkili görmemiştir. Süre aşımına taallûk eden hukuki mülâhaza, asırlardan beri Şark ve 
Garp hukukunda bir lüzum ve zaruret olarak yer almış bulunmaktadır. Bizim bütün mevzuatı
mızda da millî irade bu lüzum ve zarureti kabul ederek tecelli eylemiştir. Aksi. halde çok eski 
senelere ait olmak üzere birçok isteklere meydan verilmiş.ve idari tasarrufta bir istikrarsızlı
ğa yol açılmış olur. _ 

Kaldı ki ; mahkemelerin kanunen vazifeleri dairesinde olan^ hususların Yüksek Meclis huzu
runa arzedilmesi de yukarda işaret edilmiş olan kanun ve tefsir- hükümlerine aykırı düşmekte
dir. 

Bu sebeple Yüksek Dilekçe Komisyonunun 6 Ocak 1950 gün ve 34 sayılı Haftalık Karar Cet
velinde yazılı ve dilekçi lehine ittihaz edilmiş olan 26 Mayıs 1949 gün ve 2695 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını içtüzüğün 57. maddesi gereğince arz ve teklif 
ederim. Samsun Milletvekili 
. . . . . ' > . . •z*"**': fi. Çaktr , 
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Düfte*yKç»J«onu 

Dilekçe Kov^nf^trw< 

Zat v$ğgğğ^^4m&^k 
U 

Yüksek Başkanh^a» c 

Dilekgi^illî Savulma Bakajdjgl$rdu Do-.. 
natım Başkanjjtğı Jjterkez Dairesi % nci t Şube. 
Müdür ju^ay Yaşar Sokullu, 2 4 . II , 1949 tar 
rihli dilekçesi ile İstiklâl şavaşnı^a fedakârlık?, 
lan görülen emsalleri 4,00 sayılı Kanuna^ göre 
taltif ve terfi, ettirildikleri halde kendisinin bu 
haktan .mahrum% edilmiş olduğundan ye vâkıf 
müracaatının Millî Savunına Bakanlığınca Jsabul , 
edilmemesi üzerine Askerî Yargıtay r nezdin4e, 
ikame ettiği dâvasının da 3410 sayılı Kanunun , 
2 nci maddesine göre ve esasa _giriş<ilme4en re4-
dolunmasjndan bahis_,ve şikâyetle kanuni, hak
kının verilmesini dilemiştir. 

Bu konuda Millî .Savunma Bakanlığının t alı
nan cevabi mütalâa ye işarında: 

1. Mumaileyhin 10 , X . r1336 nasıblı üsteğ
men iken İstiklâl savaşındaki hizmetinden do
layı ve 400 sayılı Kanuna.göre,. 22 . XII . 1340 
tarihinden muteber olmak Üzere yüzbaşılığa 
yükseltildiği, 

2. Mezkur kanunun sureti tatbikına dair 
hazırlanan talimatnamenin 6 ncı maddesi ile 
kanun tatbikatında yeknesaklığı temin için ka
nundan faydalanacakların 1340 Mayıs sonuna 
kadar müracaatları şartı konulmuş ve bu tarihe 
kadar müracaat edenlere ait formalitenin de 
müstedinin terfi tarihi olan 22 . XH , 1340 ta-
rihinde tekemmül ettirilmiş bulunduğu, 
• 3. Dilekçiye emsal nasıplı olanlardan bu 
kanundan faydalanamıyanların normal terfile
rinin ise 1 Haziran 1341 tarihinde yapıldığı an
cak 29 . V . 1926 tarihinde yürürlüğe giren 863 
sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile terfilerin 30 
Ağustosta yapılması derpiş olunduğundan bin
başılığa terfi tarihlerinde her iki durumda bu
lunanların da birleşmiş oldukları; 

4. Dilekçinin bu konuya ait Askerî Yargı
tay nezdinde açtığı dâvasının da 3410 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince reddolunmuş 
bulunduğu bildirilmiş olması üzerine komisyon
ca İstiklâl Savaşında fedakârlık gösterenlerin 

terfi ve t&jtjfe layık^lanlarm terfi^ett3rilmf|e* 
ri ve madaîye ile taltif olunmaları^ hakkındaki 
400 sayrij^Kjnunla bu hgkkın kanunun merice* 

, tarihi olan J4 Şubat 134ID tarihinden itibarca 
tanınmjş^plması itibariyle ^.dilekçiye ait ŷe bu 

,o Kanuna, göre^sapılan terfiin, bu tarihten mute
ber olmaş l^zırngelece^ talimatnameye kanTjii-
da münde_riç,olmıyan bir müracaat müddeti ko
nulması jturestiyle haktan istifade edeceklerin 
formalitenin tekemmül tarihinden itibaren ter
fi ettirilmelerinin kanunun ruhuna ve maksadı
na uygun düşmiyeceğinden mumaileyhin yüz
başılık nasbinin kanunun meriyet tarihi olan 
mezkûr tarihe irca olunmak suretiyle düzeltil
mesine ittifakla ve 6 . VI . 1949 tarihinde karar 
verildiği görülmüştür. 

6 Ocak t1950 gün ve 34 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelin4ft neşredilmiş^ bulunan 2695 sayılı işbu 
karara ̂ .Samsun eski ^milletvekili Hüsnü Çakır 
tarafından dilekçinin bu husustaki isteğini tet^ 
kika yetkili markam ve mercilere vaktinde mü
racaat etmemiş bulunması 3410 sayılı Kanuna 
göre müracaat ettiği Askerî Yargıtayca 
dâvasının süre aşımı bakımından reddolun
muş ve kanun yollarına da müracaat etmemek 
suretiyle kesinleşmiş bulunması itibariyle mah
keme hükümlerinin - Yüksek Meclise arz ve 
tetkik olunmasının Anayasa ve 3410 sayılı ka
nunlar hükümlerine ve 1186 ve 1187 sayılı ka
rarlara - münafi olacağından bahsile yapılan 
itiraz üzerine bu konudaki dosya ve teferru
atı Komisyonumuzca yeniden ele alınarak ya
pılan inceleme sonunda : 2695 sayılı mezkûr 
kararın, 

a) Yüzbaşılık nasbinin geciktirilmesinden 
doğan ve mahiyeti itibariyle kaza mercileriAce 
tetkiki ieab eden mevaddan bulunan mesele
nin komisyonun vazifelerini tâyin eden İçtü
züğün 53 ncü maddesine göre Dilekçe Komis
yonunca tetkik ve karara bağlanmasına mesağ 
bulunmaması, 
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h) Süre aşımı yönünden ve Askerî Yar-

gıtayca reddolunan bir meselenin Anayasanın 
54 ncü maddesi ile mahkeme kararlarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisince değiştirilip baş-
kalanamıyacağı hakkındaki sarih ve mutlak 
hükmüne mugayir bulunması sebepleriyle kal
dırılmasının maslahata uygun olacağı hakkın
daki işbu rapor üyeden Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri- Okcuoğlu'nun muhalefetiyle tan
zim olunarak Kamutayın Yüksek takdir ve 
tasviplerine sunuldu. 
Dilekçe Kom. Bşk. Sözcü Kâtip 

Erzurum Bursa içel 
B. Dülger R. Aylm Ş. Tol 

Ankara Balıkesir Balıkesir 
C. Soydan M. Emiroğlu A. F. îşeri 

Bingöl Bolu Gümünaşe 
Muhalifim, muhalefet /. Gi'dez C. Bvylura 

şerhi aşağıdadır. 
M. N. Okçuoğlu 

Sivas Trabzon 
Nurettin Ertürk 8. E. Alperen 

İmzada bulunamadı. 

Muhalefet : 
400 sayılı Kanunun hükmü, İstiklâl har

binde fedakârlık gösteren subayların terfileri 
hakkında mutlak olup bir müddetle takyit edil-

• ı mum 

memiş ve müracaat müddetini takyit eden ta* 
limatname hükmü dahi bu kanunun hükmıtne 
muhalif bulunması itibariyle kanunla kabul 
edilen bir hakkı iptal edemiyeceğine; 

Ve bununla beraber bu talimatnamenin 
hükmü kabul edilse bile Büyük Millet Mecli
sinin ve onun nam ve hesabına niyabeten bu 
gibi işlere bakmakta olan Dilekçe Komisyonu
nun vazifesi, asıl böyle müracaatların müddetle 
mukayyet bulunduğu ve müddetin geçtiği hal
lerde başlayıp bu ve emsali hallerdeki müra
caatları tetkik edemiyeceğine dair mâni bir 
hüküm de mevcut olmamasına; 

Ve Askerî Yargıtayın kararı ise esasa gi
rilmiş ve hâkimin kanaat ve ilmi lâhik olmuş 
mukarrerattan olmayıp süreden dolayı reddine 
dair verilen kararlar Anayasa 'nın 54 ncü 
maddede yazılı mukarrerattan madut olmıya-
cağma; 

Ve sırf bir hakkın, 400 sayılı Kanunun 
mutlak hükmüne muhalif olarak tanzim edilmiş 
bulunan talimatnamenin kabul ettiği formali
teye feda edilmesi de adalet kaideleriyle kabili 
telif olamıyacağına göre komisyonca verilen ka
rar yerinde olup tasdiki lâzımgeleceği reyin-
deyim. 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

ı | ı « ı > | 
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