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1. -• - Malatya Milletvekili Mehmet 

Kartal'ın, Hekimhan İlçesi Belediye Baş
kanı Tevfik ünsaî'm Malatya Valiliğince 
işten el çektirilmesi sobebjne dair sorusu
na İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfî Karaos-
manoğlu'nun yazılı eovnbj (0/443) 1299:1300 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğiu'nun, ilkokuj öğretmenleri 
Oenel Muvazeneye alınırken Konya tli em
rine hangi derecelerden çok kadro veril
diğine, bu kadroların Konya llince hangi 
öğretmenlere tahsis edildiğine ve öğret
menlerin kıdem ve maaş derecelerine göre 
yeniden bir tevdie tâbi tutulmasının müm-
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Kamutaya 

Sarfa 
kün olup olmadığına, dair sorusuna Millî 
Eğjtim Bakanı Tevfik îleri'nin yazılı çe-. 
yabı (6/5Ş5) . 1300:1313 
3. — Konya Milletvekili . Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, meslekî,ve teknik öğ-. 
retim okulları meslek ve atetye öğretmen
liklerine kanuni şartlar} haiz olmadıkları. -
hajcje ihtiyaç yüzünden • muvakkat kaydı 
ile tâyin edilenlerin damıî kadi'pya alın
maları hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik île
ri'nin yazılı cevabı (6/584) , 13İ4 

... ,4. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'-
m, Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine 
1952 yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat 
ayrıldığına, bu bölgelere tahsis edilen ke
reste ve para miktarı ile bunun tevzi şe
killerine, Emlâk Kreçli Bankasınca bu il
de bir şube açarak depremden zarar gö
ren vatandaşlara uzun vâde ile kredi te
mininin düşünülüp düşünülmediğine da
ir olan sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal JSeytinoğlu, içişleri Bakanı ve Devlet 
Bakanı Vekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu, 
Tarım Bakanı Nedim Ökmen ye Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'm yazılı cevapları 
ı(6/5İ9) 1314:1318 



„8ayf» 
ı5; •'•>-' Kars Milletvekili Sırrı Atalay'in;' 

Kars'ta bir tarım endüstrisi kurulması 
için etüd yapılıp yapılmadığına ve bu 
hususta ne düşünüldüğüne, arazi ihtilâf
larını halletmek üzere tapulama ve arazi . 
tevzi komisyonlarının vazifelendirilmesine, 
Uzun vadeli yeter derecede kredi teminine 
ve tarım kollejleri ile kooperatifleri ku
rulmasına dair sorusuna, Tarım Bakanı 
Nedim ökmen 'in yazılı cevabı (6/517) 1318: 

;>• , '•••-' • 1334-
[ 6. -^ Çanakkale Milletvekili Bedi En-

üstüh'ün, muhtelif devlet çiftlikleri ve 
haralarında 1949 - 1951 yıllarında sahil ve 
yayîaTtohumluk buğdaylarının ekiliş saha 
genişlikleri> ile istihsal ve tohum tevziatı
nın ne cins ve ne miktarının hangi illere 
yerilmiş olduğuna dair sorusuna, Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in yazılı cevabi 
(6/473) ;' 1334:1340 
."•'.' 7. — Konya Milletvekili Abdürrahm an . 
Bİhri Âğaoğlu'nün, muhtelif dairelerde 
çalışan odacıların aylık, ücretlerinin mer
kezde 75 - 125 ve illerde 55 - 100 lira ola
rak ^birleştirilmesinin mümkün olup ol
madığına dair sorusuna, Maliye Bakanı 
Öasan Polatkan'ın yazılı cevabı (6/586) 1341 

8L — Tokad Milletvekili ' Zihni Betil'in, 
Ayvalık Belediye Başkanlığına seçilen 
Avni Başkan'un, seçimine ait muamelenin 

V"'Y'.': ,. Öâjrfa 
iptali hakkındaki Danıştay Altıncı Daire
sinden verilen kararın infaz edilmemesi 
sebebine dair sorusuna, içişleri Bakanı 
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun yazılı ce
vabı (6/444) 1341:1342 

9. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'hun, Devlet Ziraat Üretme 
Çiftliklerinin nerelerde, hangi tarihlerde 
kurulduğuna ve bugüne kadarki gelir mik-

- tarina, Orman Kanununun yayımı tari- . 
hinden bugüne kadar kaç hektar orman 
yandığına ve yetiştirildiğine, ormanlari-
inızm yıllık gelir tutarına, 1950 ve 1951 
senelerinde kaç metre küb kerestelik ve kaç 
ton da odun istihsal edildiğine dair soru
suna, Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı r 
cevabı (6/582) 1^42:1346 

10. — Konya Milletvekili A^bdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, ziraat ceza evlerinin 
nerelerde, hangi tarihlerde kurulduğuna 
ve her birine bugüne kadar kaç lira sarf e-' 

• dildiğine, yıllık gelirleriyle buralarda kaç 
mahkûma ne iş yaptırıldığına ve çalıştı* 
rılmıyan mahkûmla*;; 'Varsa ziraat üretme" 
çiftliklerinde çalıştırılmalarının mümkün , 
olup olmadığına dair sorusuna, Adalet BŞa-; 
kanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı 
cevabı (6/581) ,. 1347:1348 

6. -— Sunuklar ve telgraflar 1348 

' . " - ) • 



t — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum H.. 
Saym üyelerden bâzılarına izin verilmesine; 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla .İzsin 

alan Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'Ia 
Konya Milletvekili Ömer Rıza Doğrul'un 

ödeneklerine dair olan Başkanlık tezkereleri 
okunarak onandı. r 
% Hudut ye Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı; 
v Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri, 
kabul edildi. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 
görüşüldü. 
/ Birleşime ara verildi. 
1 Başkanvekili Kâtip 

Manisa Milletvekili İsparta Milletvekili 
;, ['.M; Tümay '^ Ş. Bilgiç 

.,. , . r • Kâtip 
, ••, .Çanakkale Milletvekili l 

,:.:, v.';•' •. "•• . , Ö. Mart 

İkinci Oturum 
Tarım Bakanlığı; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
Örmârî Genel Müdürlüğü bütçelerinin tümü 

üzerinde1 yapılan • görüşmeler yeter görülerek 
; bölümlere geçildi. 
' Tarım. Bakanlığı Bütçesi, kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
Orman Genel Müdürlüğü, 1952 yılı büfeleri, 

kabul olundu. 
' Ulaştırma Bakanlığı; ,• -

Devlet-Demiryolları; 
Devlet Havayolları; 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin tümü üzerindeki görüş
meler yeter görülerek bölümlere geçildi. >' 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümleri 
İcabul edildi. 

Birleşime ara verildi, 
Başkanvekili Kâtip 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
P. Apaydın t. Kiraşoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran * 

Dördüncü Oturum 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü; 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü; 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğü 1952 yılı Bütçeleri kabul edildi. ; 
\ Çalışma • Bakanlığı bütçesi kabul edildi. 

Dikkate alman önergeler üzerine Bütçe Ko
misyonuna verilen muhtelif bölümler hakkında
ki rapor okundu ve bölümler komisyonca tesbit 
edilen şekilde kabul edildi. 

İşletmeler Bakanlığı; 
Karayolları Genel Müdürlüğü; , 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleri kabul 

e d i l d i . . ' , ' • ' • > . . ; 
Gelir Bütçesi kabul edildi. 

, 1952 yılı. Bütçe Kanunu tasarısının son iki 
maddesinden maadası kabul edildi. Saat tö te 
toplanılmak ü?ere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili İstanbul/Milletvekili 

C. Yardımcı W. Tekil .• .,* 
. Kâtip- ,i;.;' 

Çoruni Milletvekili 
'8. Baran 

3. ^ HAVALE EDÎI.EN KÂĞITLAR 

Önerge • 
3. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pa-

mukoğlu'nun,, Dilekçe Komisyonunun 28.1.1952 
''tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki; 1406 sa-; 

iyili kararın Kamutay'da görüşülmesine dair} 
•önergesi•• (4/238) (Dilekçe Komisyonuna) 

•;...'• M&porlar • 
2. — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkan

lığı ve Sayıştay 1950 yılı kesinhesapTarı Hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/50) (Gündeme) 

3. — Cemiyetler Kanununun 4919 sayılr Ka
nunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci maddeleri* 
nin tadiline ve muvakkat maddenin B fılcfası-
nın kaldırılmasına dair kanun tasarısıyla To-
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B : öl 29.2.1982 O : 1 
kad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Cemiyet-, 
ler Kanununun muvakkat maddesinin değişti
rilmesi hakkında kânun teklifi ve Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (1/231, 2/140) 
(Gündeme) 

. ' 4. ~ ..Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Dostluk And-
laşmasmm onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/356) (Guh
deme). 1 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refik Koraltan 
KÂTİPLER : îbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorunı) 

•*••» 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Milletvekili ilhan Dizdar'm, Mil
letvekilliğinden çekildiğine dair önergesi (4/239) 

BAŞKAN — Sivas Milletvkili İlhan Dizdar 
arkadaşımızdan, Milletvekilliğinden çekildiğini 
bildiren, bir önerge aldık, okutuyorum. 

T. B, M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Eski meslekime avdet etmeyi münasip gör

müş olduğum için Sivas Milletvekilliğinden isti
fa ediyorum. 

Aranızda bulunmak şerefine nail olduğum 
siz güzide arkadaşlarımdan teessürle ayrılırken, 

ömrümün sonuna kadar muhafaza edeceğim 
kıymetli hâtıraların benim için pek müstesna bir 
değer taşıdığını arzeder Büyük Meclisin çok 
mümtaz Başkanı ile sayın üyelerine derin saygı
larımı sunarım. 

29 . n . 1952 
, Sivas Milletvekili 

İlhan Dizdar -

BAŞKAN — Aramızdan ayrılan kıymetli ar
kadaşımızın hayatı boyunca sağlık ve huzur 
içinde bulunmasını temenni ederiz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —r 1952 ytlı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/269) 

BAŞKAN —Bütçe tasarısı kanunun müte
baki maddelerinin konuşulmasına devam ede
ceğiz. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler..!- Itabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunu 
yürütür. / 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 

Maliye Bakam 

Maddeyi 

tasvibinize arzediyorum. Kabul odener... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Kanununun tümü üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Meclis GiaıpU' adına söz, Faik 
Ahmed Barutçu'nundur. 

FAİK AHMBD; BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, bütçe üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Sıra, oylanmışa kullanımya gel
miştir. Bizim kullanacağımız oy.. (Soldan kırmı
zı sesleri, gülüşmeler) tasvipsisslik oyu olacaktır. 
(Soldan gülüşmeler) Niçin tasvipsizlik reyi ola
caktır? (Muhalif olduğunuz için olacaktır' sesle
ri). Tahassür duyuyorsunuz galiba.* (Soldan gü
lüşmeler, kahkahalar). Bunu bütçenin tümü üze
rinde durarak mücmel surette belirteceğiz. 

1288 — 



B :. 51 20.«. 1952 Ö : î 
/Muhterem arkadaşlar, • herşeyden önce bir 

Usul meselesine dikkat nazarlarımızı çevirmeli
yiz. Bütçe üzerindeki konuşmalarımız, eskiden 
itiyat haline gelmi§, milletvekillerinin murakabe 
yetkilerinin icapları ile pek telifi yolay olmıyan 
bir usule başvurulmak suretiyle 9 günlük gibi 
rekor teşkil eden kısa bir müddet içine sıkıştırıl
mıştır. (Soldan 86 gün çalıştık sesleri). Anaya
samızın 21. maddesi, Meclis müzakerelerinin İçtü
zük hükümlerine göre cereyanını âmirdir. İç
tüzük hükümleri hangi ahvalde ve ne suretle 
milletvekillerinin konuşma hakkının takyit edile
ceğini göstermiştir. Bunun dışında .milletvekille
rinin konuşma hakkının kayıtlanması yeni de
mokratik devrimizin zihniyeti olmamalıdır. Par-
lâmentplu rejimlerde yeri olmıyan usul ve iti
yatlar, artık, millî murakabenin demokratik 
anlayışına uygun bir tatbikata yerini vermeme
lidir. Memleket butçesiz kalmaz. Vaktinde çık-
mıyan bütçeler için çare ve tedbir vardır. Mu
rakabe sessiz kalmamalıdır arkadaşlar. (Sağdan 
bv®msesleri): ''.'•'• 

' • ' . . • . ' . ' ) , . , „ / . . . . . . " • ' ' . . . . i . , . . • ; . , ; . ; > . , ••' : . 

Muhterem. arkadaşlar, bütçe hakkında yerile
cek olan tasvip oyları şüphesiz Hükümet için bir 
itimat ifade edecektir. Geçen sene birinci Ad
nan Menderes Hükümeti bütçenin tasdikından 
sonra yerini, zamanın şartlarının istediği ifade 
edilen ikinci Adnan Menderes Hükümetine bı
rakmıştı bu.fdefa ne yapacağını bilmiyoruz,. bili
nen ve bilinmesi gereken şey, yeni. bir icra zih
niyetine ihtiyaç olduğudur. -

ikinci Adnan Menderes Hüldimetinin, iktida
rın iddialı ıslahatçı hükümeti olarak pdogramm-
da tahakkuk ettireceğini bizlere söylediği esaslı 
ıslahat, meseleleri; hemen: olduğu gibi durmakta
dır. •/••"""""•"• :•••: •_••_ •; 

Teçrüpeli demokrasilerde görülen ' örnekler 
göz Jmüncje bu lunduru larak , çok p a r t i l i ; politik 
sistemin bütün icaplarının Hükümetçe yerine 
getirilmesine, herşeyo-rağmen, çalışılacaktı. 

. İstikrarlı ^bir, peylet nizaminin bütün icap
ları ;• yerine'getirilecekti Hukuki bir Devlet-ol-' 
manın" bütün••• şartları tekemmül ettirilecekti. 
Tek "parti devrinden; arta kalan'ne varsa, tasfi
ye.; edilecekti. •• Usnl olarak, itiyat olarak, kanun, 
olarak; j Vatandaş hak ve hürriyetlerinin, demok-
ratikfinkişafiarıı;ı elde • edilen r neticeleri nıah-
fuz tutulmakla /beraber ; -yeni müeyyideleri• jafo-
tirileçektit;iV;"---v:'̂ '-•"•• ••"'".' ;••' > •.'••••••- '<> •" • ; • 

Tâbiri , Hükümet p rogramından ; alıyorum c : 
Tecrübeli demokrasilerdeki örnekler. • •„••• 

Suat Hayrı Ürgüplü arkadaşımız,- zevkle 
dinlediğimiz yarıda kalan bütçenin heyeti : 
umumiyesi üzerindeki konuşmasında bjr vesi- ' 
le ile' İngiltere 'den misal getirmişlerdi. Tec
rübeli demokrasilerde aradığımız örnekler
den olmak üzere ben de oradan taze bir misal 
vereceğim : Çörçil'in, bu defa iktidara gelir 
gelmez Parlâmentodaki bir konuşmasında, vak
tiyle kendileri muhalefette iken iktidara kar
şı tenkid ettikleri usullerin değiştirileceğini söy
lemek ilk işi olmuştur. Muhalefette, iken sa
vunulan prensiplerin ve dâvaların iktidara, ge
çince tatbikma girişilmesi ve icaplarının ye
rine getirilmesi,, siyasi uzak görürlüğün pek 
tabiî bir icabıdır. Pek tabiî bir icabıdır; çünkü, 
günün birinde yine milletin huzuruna dönmek 
her iktidar için tabiî bir şeydir. Ekseriyet, . 
parlâmentoda temsil • ettiği. aded ,ne okursa ol-; 
sun, muhalefetin yarlığını hesaba katmıya • 
mecburdur. 

Yine tecrübeli demokrasilerden arzedeyim :,. 
Bir ay evvel Belçika'da bir Hükümet değişik
liği oldu. Ekseriyet partisinin içinden teşkil : 
edilen Hükümetin Başbakanı parlâmentoda 
konuşurken, muhalefetin varlığından haber
siz, müstağni Iralmryacağını söylemiştir. . Hu-( 
kümetin içinde muhalefet yoktu ama, parla-, 
mentoda vardır, memlekette yar,dır. Ve anane
vi partilere bir teklif yaptı : Memleketin mü- ... 
him ana meseleleri vardır. Bir karma komisyon 
kurup tetkik edilmesini istedi. 
••.... Aziz arkadaşlar, demokrasilerde muhalefet 

iktidarın tatlı bir belâsı,.tatlı belâlı bir sevgi-
gilisidir. Onun varlığından hiçbir iktidar, ha
bersiz davranamaz ve onun şiddetli mücadele
lerine. ve İktidara hücumlarına, rağmen iktidar -

, deruhde ettiği mesuliyeti! vazifenin icabı -ola
rak, memleket Hükümeti olmak zihniyet ve yo-.. 

, lundan ayrılmaz. . ., 
•Bizdeki manzara nedir? 
Aziz arkadaşlar, henüz arzularımızın gös-

terdiği hedefin uzağındayız. Söylediklerimizin, 
, çoğu nazari kalmaktadır. Hükümetin progra
mında, Hükümet programının hürriyetler üze- . 
rinde, demokratik - ıslahat • üzerinde duran, ta-, 
rafları, istikrarlı, bir devlet nizamının vadeçli-

' len esasları, henüz yerine :getiriIeme.miştir...Ten7, 
kid edilen ve şüphe yok, .tekâmül estirilmesi lâ-. 
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& ; 51 29,2.1952 O ; İ 
/.imgelen eski mevzuat ve müesseselerle idare 
ediliyoruz. Birkısmı, olduğu gibi, olduğu yer
de; durmaktadır. Bir kısmı, tecrübeli demokra
silerde gördüğümü?: Örneklere uygun plmıyan 
istikamet almış bulunmaktadır. Bizim iktidarı
mla» zamanında netameli ikti darımız mı diyeyim.' 
- çünkü buraya her çıktıkça ona taş atmak âdet 
olmuştur - demokratik ıslahatın birinci safhası 
diyebileceğimiz bir devresi vardır, O devrede 
örfi* idare vardı, o devrede Polis Vazife ve Sa
lâhiyetleri Kanununun meşhur bir 1)8 nci mad
desi vardı, o devrede radyonun eşit olmıyan ya
yınlarından şikâyet ediliyordu ve idarede eşit 
muamele isteniyordu. 

O devre fazla uzun sürmedi. Arkasından ör
fi idare kaldırıldı, Polis Vazife ve Salâhiyet
leri Kanununun 18 nei maddesi kaldırıldı, rad
yoda yeni bir sisteme gidilerek seçim zamanın
da partilerin radyodan eşit şartlarla istifadesi 
•esası kabul edildi, bu, bir adımdı, fakât eksik; 

adımdı,••.-sonra- v arkasından 1950 intihabının ya
pıldığı Seçim Kanunu çıkarıldı ve eski iktidar 
onun fdürüst tatbiki ile iktidardaki siyâsi ömrü
nü tamamladı. (Soldan Allah rahmet eylesin 
sesleri). 

Yeni iktidar kendi zamanının demokratik 
ıslâhat.'•bakımından hâlâ birinci devresinde ad
dolunabilir. Örfi idarenin karşısında siyasi, 
askert i mahkemeler sistemi devam, etmektedir. 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun'İ8. nci 
maddpsine mukabil bir meşhur 161 nei madde 
vardır. Radyo hiçbir demokraside örneğine te
sadüf : edilmiyen partici bir sisteme bağlanmış
tır. (Buna bir de resmî ilânların yeni bir tevzi 
şekli [eklenmiştir. İdarede tam eşit bir muamele 
yerin©, siyasi kanaatlere göre farklı bir mua
mele iatbik edildiğinden yer yer şikâyetler hü
küm sürmektedir. Arkadaşlarımız enteresan mu-
şahödelfirihi' Naklettiler. Haklı olarak idealist 
adamların göstereceği feveran, tedbir almak 
hususundaki ^feveran olmak gerekir. 

Arkadaşlar, bir hava vardır, dağıtılmak- is
ter. |Bir haleti ruhiye vardırj o haleti ruhiye-
yi tevlit eden sisler bertaraf edilmek ister. Bir 
vilâyete gitmiştim. Oranın ileri gelen memurla
r ı n d a birisi benim bir bildiğimmiş. Beni gör-
mA|ö tereddüt etmiş. (Şiddetli güıniltüler) 
Aradan zaman geçiyor, bir gün İstanbul 'da te-
sadi|£ idiybmm. Faik Akmed Bey, mazur gör, 
vaktiyle ayni yere Demokrat Partinin liderle

rinden tanıdığı bir zat geldiği zaman onu da 
görmeye cesaret edememiş. (Cebin bir aüatnmı§, 
neden korkmuş T sesleri) Bu bir haleti ruhiye-
nin ifadesidirj bunu tevlit eden sebepleri ber
taraf etmek lâzımdır. (Bu haleti ruhiye değil, 
eskinin mirası sesleri) Bunun çaresini yerleşe
cek olan hürriyet nizamı içinde bulacağız. Bunu 
kim temin edecek? İdealist insanlar.. :' 

MURAD İ I .1 ÜLGEN #onya) — Kim bu 
adanı? <;;̂  

FMK AHMED BARUT# ~-~ Siz. 
MURAD ÂUt ÜLGEN (Konya) !-~ Haya

tımda cebanet göstermedim,, dikkat edin. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Deyamlu) • — 

Cebin demek istemiyorum, idealist insanlar de
dim, kim dediniz, sizler, yani o idealist sisfcsnrte, 
sizlersiniz, Büyük Millet Meclisidir. 

Arkadaşlar, radyonun o zaman kabul edik 
miş bulunan sisteminin kifayetsizliğinden, o za
manın muhalefet partisinin ileri gelenleri ve li
derleri şikâyet etmişlerdir. Biz, radyo ile sesi* 
mizi memlekete duyurabilmeliyiz, dehıişlerdir, 
biz sesimizi memlekete duyurmadıktân sonra, 
demokrasi vardır denilemez, demişlerdir. O za
man kuş gibi uçarak gidiyorlardı, şimdi iktida
ra geldiniz. Uçunuz deyince... 

ABİDİN POTUO&LU (Eskişehir) — Uça
mam. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamca) — 
Abidin Potuoğlu, uçamam, diyor. (Gülüşmeler 
ve alkışlar) t . 

ABİDİN POTUO&LU (Eskişehir) — Q za
man arkamızda hafiyeler yerdi. 

FAİK AHMED BARUTÇU. (Devamla) — 
Tekâmüle gitmiyor muyuz f,; Nereden başladık, 
nereye götürdük, ve daha da götürülecektir. 

Biz radyonun kanundaki sistemim kabul et-. 
tiğimiz zaman diğer demokratik memleketler-
deki sistemleri gözden geçilmiştik: Tabiî, siz de 
geçirmişsinizdir. Devlet radyosunda politik ya
yın yapmıyan demokratik 'memleketler vardır. 
Onlar radyonun tamamen terbiyevi karakterini 
tercih ederek hiç, politik yayma gitmiyorlar. ' 

Biz İngiltere 'deki sistemi göz önünde bulun
durarak ve ondan mülhemj olarak seçim zaman
larında partilerin radyolardan eşitv şartlarla-
istifadesini kabul ettik. <|nun dışında, normal 
zamanlarda İngiltere'de tatbik: edilen; usul ^ 
dur. Partiler arasında senelik konuşma saatleri' 
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tesbit jDdilmektediî* ve her sene yeni baltan gpz-
#en geçirilmektedir. 1947 ele ki, tatbikat şöyle 
idi. Senede 6 konuşma Hükümet partisinin, biri 
Liberal Partinin, beşi de muhalefette bulunan 
diğer partinin olmak üzere hepsi senede 12 ko
nuşma partiler için tesbit edilmiş bulunuyordu. 
Bunun ^ i n d a ayrıca Hükümet idari kararları 
ve teşrii kararları izah için veya milleti iş bir
liğine davet için radyodan faydalanmaktadır. 

Ama, muhalefet eğer, o neşriyatı aleyhte 
telâkki ederse, kendisine ayrılmış olan konuşma 
saatleri dışında olmak üzere cevap vermek hak
kına maliktir. Biz bunu o zaman almamışız: 
(Soldan, neden?. Sesleri) Eski iktidar, birinci 
adımı attı. < 

tşte arkadaşlar, muhalefet partisi liderleri
nin, o zaman kifayetsiz buldukları bu adımı 
şimdi tamamlamak ister. 

Ağaoğlu arkadaşımız geçen gün dediler ki, 
Hükümet yeni bir sistem kabul etmiştir, yahut 
kabul edecektir. O da şudur : Radyodan artık 
politik yayınları kaldırıyoruz, ama Hükümet ic
raatı olarak bakanların konuşmaları yayınlana
caktır, dediler. (Soldan, tabiî sesleri) Halbuki 
demokratik memleketlerdeki ve anlattığım gi
bi İngiltere'deki usule nazaran bu bakanlıkla-
rın veya makamların yayınladıkları icraata ait 
bilgiler aleyhte görüldüğü takdirde muhalefet 
sözcüsünün cevap vermek salâhiyeti kabul edil
mek zaruridir. Aksi takdirde Devlet radyosun
da politik yayınlara son verilmiş olmaz. Politik 
yayınlara bir taraflı mevki verilmiş olur. Bu 
radyo ile verilen haberler için de böyledir. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) -r~ îç ha
berlerde yoktur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) ~~~ 
Meselâ geçenlerde Şaym Cumhurbaşkanının 
Amerika'ya davet edildiğine dair gazetelerde 
çıkan bir haber muhalefete atfen uydurulmuş 
bir haber diye radyo tarafından yayınlanmıştı. 

Aslı ,olmıyaıı böyle bir atfın muhalefet sözcü
sü taraf nidan'.radyoda tekzip hakkını kabul et-, 
mek kadar tabiî birşey olmaz. Başka türlü 
Radyodaki sistemin, demokratik memleketlerdeki 
örneklere uygunluğu söylenemez. 

' Aziz iirkadaşlar; bir cemiyet otomat halinde, 
yalnız bir tarafın yayınladığı - fikirlerin ve inti
haların tesiri altında kalacak olursa, hürriyetin 
zevki, şuuru, gururu vatandaş nazarında küçü
lür. -•'•'• • ':'/J •;•-••' ';;-.., ;•'•••• :/..-

10Ö2 0 : 1 
Arkadaşlarım, evvelce, tek par t i zâmanmda, 

biliyorsunuz, gazeteleri kapatmak usulü vardı, 
himayeli tevzi usulü de mevcuttu. Gazete ka
pa tmak usulü kaldırı lmışt ır . Himayeli tev
zi usulü de kaldır ı lmak lâzımgelirken şimdi 
daha ileriye götürülmüştür . Neden kaldırıl
ması ' l â z ı m gelir? Çünkü demokrat ik hak ve 
hürr iyet ler le telif kabul eder- taraf ı yoktur , çün
kü Anayasanın koymuş olduğu eşitlik prensibine 
aykırı bir usuldür. Vatandaşı ; kanuni < mükel
lefiyette de ve himayede de eşit muameleye :tâbi 
tutmak lâzımdır. Bâzı esaslı kaideler üzerindeki 
vazifeler i h m al edilemez. Vicd ani ar ı isyana sev-
keder. Sen vatandaştan bir mükellefiyet isterken, 
b i r vazife isteriden müsavat esasları koyuyorsun, 
ona göre bir statü tanzim ediyorsun, Hakkını dü
şünürken aynı şekilde bir statü tâyinine mecbur
sun. „'• • • ' :••••''. •-.. .'.', V->;-" 

Ş İ M M E T ÖLÇMEN (Konya) - - B i r a z da 
bütçeden bahsetseniz iyi olur.? ;jv., • • • -

FAİK AHMED BARUTÇU .(Devamla) h-
Sayın Başbakan Yardımcısı, tevziatın siyasi mü
lâhazalara. tâbi olmadığını söylemiştir, tatbikat 
bu değildir. Komisyon Sözcüsü, müspet ölçü-
çüler olmak lâzımdır, demiştir. Tatbikat bu de
ğildir. Başbakan Yardımcısının dediği gibi, ro
tatif makinesi olmıyanlar için farklı muamele 
gözetmek yoluna gitmek hele asla caiz değildir. 
Çünkü bir defa, kanundaki maksada;.uymaz ve 
askı. demokratik nizamın prensiplerine uymaz. 
Niçin 21 milyon içinde birkaç vatandaş, veya 
niçin bir meslek erbabı için şu vatandaş, bu va
tandaş için himaye? Bu olmaz. Demokraside 
her hangi bir farklı himaye mevzuubahis ola-

.maz. Demokrasinin vatanı yok, kaideleri Var
dır. Biz zemini temizlemişiz, tesviye İtmişiz, 
binayı kurarken elbette en iyi projeyi tercih et
meliyiz. 

Aziz arkadaşlar; bütçenin malî ve iktisadi 
kısımları üzerinde evvelce konuşan arkadaşları
mız Grupumnzun noktai nazarlarını belirttiler. 
Bütçenin bâzı kısımlarında memnuniyetlerini de 
yerlerine göre ifade ettiler. Hükümetin hisse
sini de verdiler. Sıhhatli bir malî politikanın ve 
istikrarlı bir iktisat politikasının şartlarıp gös
tererek bu bakımdan Hükümetin malî ve ikti
sadi politikasını tenki elettiler. Vergilere yapı
lan. zamları ve bâzı Tekel maddelerine ve mamul 
eşya fiyatlarına : yapılan zamları objektif esas
lara dayanan mülâhazalarla tenlddettiler. 
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j;Etüküntet bize şunu sorabilir ^-Paki ama büt

çe açığı ne ile kapanır? Cevapta insaflı olmak 
lâzımdır, elbette bütçe açığını kapamanın yo
lu bir vergidir, bir de istikrazdır. Ancak, takip, 
edilmesi lâzımgelin yolu cesaretle tercih etmek 
lâzımdır. Bu yol enflâsyoneu olmıyan' yoldur, 
bu enflâsyonu önliyen âdil ölçülerle vergileri 

" ayarlama yoludur. Vergi, en sonra gidilecek ve 
gidildiği zaman da, gidilmesi lâzınıgeldiği za
man da hayatı çarpan vergilere değil, hayat pa
halılığını kam çılıyan mükellefiyet yollarına de
ğil, başka memleketlerde olduğu gibi; fazla * 
iradı çarpan ve evvelâ yüksek konjonktürden hâ
sıl olan yüksek kazançları istisnasız olarak mükel-

' lef tutan vergilere, sosyal adalet esasına daya
nan vergi ayarlamalarına gidilmek lâzımdır. 
(Varlık Vergisi gibi mi? sesleri). 

Başbakan sölediler, Devletin işleri görülecek
tir. Bilinen hakikattir, Vergilerin eski anlayışı 
değişmiştir, Devletin iktisadi, sosyal hizmet ve 
vazifeleri vardır. Bazan meselâ ücretlerin istik-; 

rarmı temin edebilmek için Devlet vatandaşın 
bir kısmından alıp diğer kısmına vermektedir. 
Vergi Devletin masraflarına vatandaşın iştirak 
hissesidir. Bu nün istisnası yoktur. Bunun istis
nası vardır, ancak iktisaden zayıf olanları hima
ye mevzuunda vardır. Ancak iktisaden zayıf 
olanlar istisna ve himaye edilir. Askerlikten 
kim istisna edilir? Bedenen zayıf olanlar. Vergi
den kim istisna edilir? İktisaden himayeye muh
taç olan istisna edilir. Vergi reformunu tamam
lamak, istisnaları kaldırmak, muafiyetleri, 
iktisaden himaye edilmesi lâzımgelenler üzerin
de tesis etmek ve âdil ölçülerle vergi ayarlama
ları gibi mâkul, lüzumlu tedbirler yerine hayatı 
çarpan, hayat pahalılığını kamçılıyan vergi ve 
fiyat: zamları yoluna gitmek Demokrat Parti Hü
kümetini iktidara götüren demeçlere, ve esaslara 
uygun olmıyan bir politika yoludur. 

Hükümet sözünü, va'drin unutamaz, va'dı ol
masa da vazifesini unutamaz. Hayat pahalılığı 
mevzuu Hükümetlerin baştaki düşünceleri olmak 
tabiîdir. Bu hiç bir memlekette başıboş bırakı
lan bu mevzu, değildir. 

Sayın Polatkan rakamlar verdiler, rakamlar 
çok' yumuşak şeylerdir, bükülebilir şeylerdir. 
Ben en yeni gördüğümü söyliyeyim; Belçika'da 
Kore Harbinden sonra hayat '•baHalılığının* artış 
nispeti % 6 dır. Fransa'da 36. Bu 1948 sene
sinden beri frankın kaybettiği kısmet nispetin- j 

;1952 O : 1 
| de '• vukubul-mâktadır. Fransa; HindiçmPdelî 

harekât sebebiyle bir musibetin kenarıhd^gîöste-
rilmektedir. : r < ; '•' 

Belçika'da % 6, dedim, ııe yapıyorlar? 
| iptidai madde fiyatlarının yükselmesi 'kirşisin-
I da memleket dâhilinde fiyat artışlarını tahrik 

eden faktörleri bertaraf etmeye çalışıyorlar. 
| Bizde Hükümetin tedbirleri nedir? Her hal-
I def tarifelere, tekel maddelerine, Devlet ma

mullerine ve vasıtalı vergilere zam yapmak, 
! bunun tedbirleri -değildir arşivlerdeki müte

hassıs raporları bunu göstermeye.kâfidir. 
Aziz arkadaşlar, Hükümetin bir malî politi

kası ve iktisadi politikası olacaktır, Ama bu 
suların akmasına bakmak şeklinde olmıyacak-

vtır. Bol istihsal evet, ama. ucuz istihsal ve bu
nun Hükümetçe tedbirleri vergilero zam, evet, 
ama kabili tahammül, bir zemin üzerinde... 
(Meselâ Yol Vergisi, meselâ Varlık Vergisi gi-

. bi şeşleri) Fiyatları artırmamak, muvazeneli 
kalmak esaslarından mülhem olmıyan bir malî 
ve iktisadi politika görüşüne dayanan bütçe
yi tasvip etmiyeceğiz. - •....••-• , » ,• 

Muhalefet istediklerini söyledi.; Muhalefet 
. olarak Devlet idaresinde: eşit • muamelenin1 esas 
olmasını istiyoruz. Radyo yayınlarının taraf siz
li ğmı ve Muhalefetin de radyodan istifade etme
sini istiyoruz. (Gürültüler)- , 

Biz demokratik anlayışların tecrübeli demok
rasilerdeki usullerle tatbik edilmesini istiyoruz.' 
Biz, hür dünya metotlariyle demokratik, inki
şafların tekâmüle getirilmesini istiyoruz. Bun
lar meınlekctinye rejimin meseleleridir." Bu me
seleler muvacehesinde, bugünkü yerindo duran 
durumu muhalefette olsanız siz de \ beğenmezsi
niz. (Soldan boş lâf sesleri) \ 

Bütün bu sebeplerdir^ki, bütçe- hakkında 
reylerimizi kırmızı olarak kullanacağız. <;(bağ
dan alkışlar) r .- • ; •,, • - ; ' ; , • ; ' ' '•"• • 

BAŞKAN — Demokrat Parti Meclis Grupu 
adına Burdur Milletvekili Fethi ^elikbaş'a söz 
veriyorum/Buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞ. V.' FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
1952 yılı Bütçe tasarısının müzakeresine baş
ladığımız günden itibaren bütçeye tâsvipsizlik 
kararım vermek azminde bulunan Sayın' Halk 
Partisi muhalefeti arkadaş] arımız bu kararla
rının muhtelif vesilelerle kendilerince mâkul 
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olan mucip sebeplerini serçletmekten geri kal
madılar. 

Bugün dahi .çok saym muhalefet söcüsü Fa
ik Almıed Barutçu arkadaşımız bütçe müzakere
lerine başlarken serdedilmesi lâzımgelen bir 
usul meselesi ile konuşmaya başladılar. ; 

Muhterem arkadaşlar, kısa bir devreye sı
kıştırılmış olmakla beraber bütün milletin hu
zurunda cereyan eden müzakereler göstermiş
tir ki, bu sene bütçe, müzakereleri tarihimizde 
emsaline rastlanmıyacak bir tenkid serbestisi 
içerisinde cereyan edip gitmiştir. (Soldan bra
vo sesleri) Ve Demokrat Partinin iktidarı za
manında her yıl objektif, yapıcı tenkidlerin te
vali edip gitmesini bizim grupumuz bu rejimin 
tabiî icabı telâkki etmektedir. 

Sayın Barutçu, iç politika hâdiselerine te
mas ederlerken âdeta geçen devrin hasretini çe
ken bir haleti ruhiye içinde konuştular. (Soldan 
«gayet tabiî» sesleri) . 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Böyle bir şey yok. 

FETHİ ÇELÎKBÂŞ (Devamla) — Eğer bu, 
muhalefetin, iktidar hasreti ise bizlerin diyece
ği bir şey yoktur. (Soldan, bravo sesleri) 

Fakat geçen devrin nizamı ise, sadece ikti
darımız zamanında geçirilmiş olan seçimlerin 
vatandaş vicdanında ne kadar elerin bir huzur 
tevlit ettiğini, vatandaşın her seçime, hiçbir 
şeyden korkmadan, bir bayram havası, sevinci 
içinde gitmiş olduğu misalini vermekle kendi
lerine katî bir cevap vermiş olmak istiyoruz 
arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri). 

Yine bütçe müzakereleri esnasında Sayın Li
derimiz, temas ettiği birçok noktalarla Hükü
metin görüşünü ifade ettiler. Bu itibarla gru-
pun itimadına mazhar olan bu görüşlere bizim 
ilâve edecek bir şeyimiz yoktur. 

Yine kendilerinin ifade ettiği veçhile, şun
dan emin olmalarını bilhassa istiyoruz ki, de
mokratik rejimin kökleşmesi, inkişaf etmesi 
için ne gibi şartların hazırlanması lâzımgeliyor-
sa, her gün bu şartların biraz daha fazlasiyle 
bu millete intikâl ettirilmek yolundaki çalışma
larımız devam edecektir. 

GEZMl TÜRK (Seyhan) — İnşallah. 
FETHİ ÇELÎKBÂŞ (Devamla) — Hüküme

tin takip ettiği malî ve iktisadi politikanın isa
betsiz olduğu kanaatiyle iç politika meseleleri 

I] 1952 0 : 1 
J dışında bütçe tasarısının kendilerinin tasvip-

sizlik reyi ile karşılıyacağını ifade ettiler ve bu 
suretle ilk günü konuşan Sayın Eyüboğlu ar
kadaşımız gibi bugün konuşan Muhterem Ba
rutçu'da Hükümetin takip ettiği malî ve ikti
sadi politikayı tenkid etmek istediler. 

Bir kere şu noktayı tesbit etmek lâzımgelir ki, 
Hükümetin iktisadi politikası, bu memleketin bir 
taraftan iktisadi kalkınmasını mümkün kılacak, 
diğer taraftan yıllar boyunca müzminleşen dal
galı borçlara dur demek ve memleketin malî is
tikrarını sağlam esaslara istinadettirmek gibi 
malî salâh politikası takip etmek ve nihayet 
bir taraftan iktisadi kalkınma, öte taraftan malî 
salâh politikasiyle beraber memleketimizin sa
vunma gücünü mütemadiyen takviye etmek gibi, 
üç hedefli bir politika şeklinde tecelli etmekte
dir arkadaşlar. 

İktisadi sahada, sebepleri üzerinde tereddüt 
ettikleri büyük bir istihsal inkişafı bütün mille
tin gözü önündedir. Ziraat sahasında inkişaf 
aşikârdır. Madencilik sahasında inkişaf aşikâr
dır. Sanayi sahasındaki inkişaf 1951 yılının 2-
3 aylık devresi müstesna aşikârdır. İç ticaret ve 
dış ticaret hacmmda kaydedilen inkişaf aşikâr
dır. Bu bakımdan sağlam, bir malî politikanın 
mesnedi olmak lâzımgelen iktisadi politika üze
rinde Hükümet kararlı olarak yürümektedir. 

Bütçe tenkidlerinde memleketin geniş bir kit
lesinin küçük zirai işletmeler olduğunu söyliyen 
sözcü Eyiboğlu arkadaşımız, bu mevzuda Hükü
metin, kooperatifler vasıtasiyle bu kitleyi maki
ne ve aletlerle teçhiz etmesini toprak edinme ve 
toprak ıslah etme mevzuunda çalışmasını, hay
van yetiştirilmesini, ev ve el sanatları mevzuunu 
ele almasını ehemmiyetle tavsiye etmektedir. 
Müsterih olmaları için derhal rakamlara daya
narak arzedeceğim ki, Hükümet bu mevzuda ümit 
ettiklerinin fevkmda bir hamle yolundadır ar
kadaşlar. 

I Kasım 1951 sonunda doğrudan doğruya Zi-
I raat Bankasının müstahsıla verdiği krediler ye

kûnu 355 milyon küsur liradır. Halbuki bu mik
tar 1950 sonunda ancak 233 milyon lira idi. 

Bunun içinde çevirme krediler 163 milyon
dan 203 milyona, Donatım, kredileri 9 milyon
dan 21 milyona, sürüm ve satış kredileri 10 mil
yondan 24 milyona, verimlendirme ve ıslah kre
dileri 7 milyondan 12 milyona, ziraat sanatları 

j sahasında 500 bin liralık bir ikraz, 1951 Kasım 
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sonunda 1 milyon 530 bin rakamına iblâğ edil- J 
mis. bulunmaktadır. Şu halde bu rakamlar zira
at politikasında Hükümetin tuttuğu yolun isa
betini tamamen göstermektedir. Bu sebeple mu
halefet arkadaşlarımızın hakikaten memnun ve 
müsterih olmaları iktiza eder. 

Yine memleketin iktisadi kalkınma mevzuun
da, üzerinde çeşitli mütalâalar serdedilen plân 
mefhumuna veya tarifine temas «diyorlar. Ve 
Hükümetin kalkınmayı sağlamak için uzun yıl
lara sâri bir plânı benimsemesi hususunda ısrar 
ediyorlar. Derhal ilâve edelim ki; memleketin 
kalkınmasında en mühim unsur; yıllarca Devlet 
müdahalesi ile iktisadiyatımızı ihata eden emni- | 
yetsizlik ve istikrarsızlık havasına son vermek 
ve hakikaten teşebbüs ve sermaye erbabını tam 
bir emniyet ve istikrar içinde bulundurmaktan 
ibarettir, arkadaşlar. Mazinin acı hâtıralarına 
temas etmiyeceğim. Fakat muhalif arkadaşları
mız unutmasınlar ki, bu memleketin tüccarı fab
rikatörü ve çiftçisi hakikaten istihsal için emek 
ve sermayesini çalıştığı sahalara yatıramaz 
olmuştu. 

Arkadaşlar, bu bakımdandır ki, Hüküme
tin iktisadiyatımızda tam bir emniyet ve istikrar 
havası yaratmak için almış olduğu tedbirler 
hakikaten iktisadi halkınmamızın temel taşla
rını teşkil etmektedir. (Soldan alkışlar) 

Bu mevzuda muhalefetin üzerinde durduğu 
bir'mesele, zamlar dolayısiyle vergi politika
sıdır. 

Arkadaşlar, geçenlerde bir vesile ile temas 
etmiştim. Vergi politikası verginin ihdas edile
ceği zaman içerisinde* memleketin iktisadi ve 
malî şartları göz önünde bulundurularak ihdas 
edilmesi lâzımgelir. Bu bakımdan parti progra
mında, seçim beyannamesinde ve Hükümet prog
ramında vasıtalı vergilerin azaltılması, vası
tasızların çoğaltılması hükmüne dayanarak, 
Hükümetin bu politikadan inhiraf ettiğini iddia 
etmek, vergi politikası bakımından şartların 
nazarı dikkate alınması lâzımgelindiği hususu
nu bir nevi inkâr etmek demek olur. Hükümet 
kömüre zam yapmışı, demir mamullerine zam 
yapmış, beze zam yapmış, Arkadaşlar bunlar, 
hakikaten ulaşmak istediğimiz malî istikrar 
mevzuunda yapılması lâzımgelen şeylerdir, onun 
için yapılmıştır. Arzedeyim; yılardır bu mem
lekette kömür işletmeleri 20 milyon liraya ya
kın zarar verirken bunun taelâfisi için pamuk-
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luya zam yapılmış ve pamuklunun müstehliki 
aleyhine, bâzı şehirlerde oturan kömür müsteh
likleri âdeta sübvansiyone edilmiştir. Arkadaş
lar, Hükümet bu politikası ile evvelâ iktisadi 
karekter arzeden işletmelerin kendi imkânla-
riyle çalışmalarını mümkün kılacak şekle sok
mayı gözetmektedir. Aynı zamanda serbest re
kabet içinde çalışan bir kısım Devlet işletmele
rinin mümasil hususi teşebbüse karşı gayri-
kanuni bir halde rekabet etmek durumundan 
çıkarmaktadır. Devlet işletmelerinin maliyeti 
hususi teşebbüsün maliyetinden daha düşük ça
lıştığı takdirde hususi teşebbüsün, buna reka
bet etmesine imkân yoktur. İşletmelerin ken
di imkânlariyle çalışmalarını mümkün kılmak, 
diğer taraftan normal şartlar içinde bulundu
rulmak şartiyle bu zamlar yapılmaktadır. Bun
ları, hem iktisadi politikanın, hem de malî politi
kanın zaruri bir neticesi addetmek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, derhal hatırlatmak 
istiyorum ki; Hükümet demek seçmek, intihap 
etmek, muhtelif imkânlardan şunu almak, bu
nu almak, diğerlerini bırakmak demektir. De
mokrat Partinin Menderes Hükümeti, demin 
arzettiğim veçhile, iktisadi işletmelerimizi ken
di imkânlariyle çalışır bir hale getiren bir ted
bir almıştır. Halbuki muhaliflerimiz senelerce, 
bu işletmelerin açıkla çalışmalarına, iktisadi-
liklo alâkası olmıyan bu işletmelere seyirci kal-
mıştur. Bu bakımdan Hükümetin intihabı yerin
dedir. Muhalefetin bunu tenkidetmesini vak
tiyle kendi tatbik ettikleri politikanın bir icabı 
saymak lâzımgelir. 

Yine bütçe üzerinde konuşan sözcü arkada
şımız; gelirler mevzuunda konuşurken, geçen 
yılki beyanlarından bâzı cümleler almışlar ve 
gelirler aşırı bir nikbinlikle tahmin edilmiştir, 
Gelir Vergisi hasılatının tahmini mübalâğalıdır 
demiştik, diyerek bu sene Varidatımızın bâzı ka
lemlerinde kaydedilen noksanların, evvelce ken
dileri tarafından tahmin olduğunu âdeta ifa
de etmek istemişlerdir. Kendileri pek iyi takdir 
ederler ki Gelir Vergisi memleketin bünyesinde 
ilk defa tatbik edilmiş bir vergidir. Binnetiee 
muhammen&ta mesnet olacak geçmiş yıl rakam
ları yoktu. Esasen bu verginin ilk yıllarda ne 
getireceğini tahmindeki müşkülâtı kendileri de 
hissetmiş oldukları içindir ki, Meclise sevket-
tikleri kanun tasarısında iki yıl müddetle ver
ginin yüzde 25 fazla tahsil, edileceği muvakkat 
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bir madde ile tesbit edilmişti. Bu bakımdan 
'Gelir Vergisinin 60 milyon lira noksaniyle ta
hakkuk ettiğini söylemeleri kendi noktai nazar
larını teyit edecek bir hal olarak gösterilemez. 

Burada bunu böyle söylemekle beraber, beri 
tarafta gümrük varidatının, İthalât Muamele 
Vergisinin inkişaflarında tahmin edilen rakam
ların tahakkuk etmiş olmasını - tahminlerdeki 
isabet olarak - kabul etmiş olsalardı mesele 
yoktu. Halbuki arkadaşlar vaziyet nedir? 

Geçen sene gelir bütçesi tahmin edildiği sı
ralarda memleketimize tanınmış 25 milyon do
larlık disponibl bir pozisyon insiyal kredisi var
dı. Aynı zamanda 50 milyon dolarlık bir kota 
kredimiz vardı. İktidara geldiğimiz yılın 2 nci 
ayında kabul buyurduğunuz 17 milyon dolarlık 
İmar ve Kalkınma Bankasından limanlar ve si
lolar için akdedilmiş bir kredi vardı. Bütün bun
ların yekûnu 200 küsur milyon liralık bir kre
didir ki bu kredinin haiz olduğu müsait şartlar 
nazarı itibara alındığı takdirde bunların yılı 
içerisinde kullanılması menfaatimize uygundu. 
Böyle bir' kredinin gümrük varidatı ve onunla 
beraber gümrüklerdeki İthalât Muamele Vergi
sinin muhammenatı üzerine müessir olması ga
yet tabiîdir ve bu miktarlar fazlasiyle tahak
kuk etmiştir. Bunları Hükümet için bir sürpriz, 
Gelir Vergisi muhammenatmdaki noksanı da ba
şarısızlık addetmek hakikaten muhalefet için, 
muhalefet yapmaktan başka bir şekilde izah 
edilemez. (Soldan bravo sesleri) 

Halk Partisi muhalefeti; 1951 yılında tica
ret muvazenesinin kaydettiği 234 milyonluk açı
ğı, telâşlı bir vaziyette mütalâa etmekte ve söz
cüleri olan arkadaşımız, bu açık, şimdiye kadar 
görülmemiş bir açıktır, gümrük varidatı artışı
nın ticaret muvazenesi açığına mal olduğunu 
göz Önünden kaçırmamak lâzımdır, dedikten 
sonra, bu noktaya Büyük Meclisin nazarını 
çekmek isteriz, diye bir de hüküm vermek
tedir. 

Arkadaşlar, ithalâtın, müsait şartlarla temin 
edilen kredilerle, nasıl muayyen bir ölçüde ya
pıldığını söylemiştik. Diğer taraftan ithal edi
len emtianın cins ve nevine baktığımız takdir
de, bunun da hakikaten memleket hayrına ve 
iktisadi kalkınmamızın zaruri kıldığı birtakım 
istihsal mallarından ibaret olduğunu görmek ve 
binnetice bu açıktan muhalefetin de endişe et
memesi, fakat memleketin âtisi için tediye mü-
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] vazenesinde ve ticaret bilançosunda aktif bir 

nusur olduğunu düşünerek bunlara sevinmesi 
iktiza eder. 

Şimdi, bu fazlalık nereden ileri gelmiştir? 
1950 yılında, 185 milyonluk makine ithal ettiği
miz halde, 1951 yılında^ 250 milyonluk makine 
ithal edilmiştir. Yine iktisadi kalkınmamızla il
gili olarak 1950 yılında 98 milyonluk demir ve 
çelik ithal edildiği halde, 1951 yılında 112 mil
yon liralık demir, çelik ithal edilmiştir, otomo
bil, kamyon ithali ise 1950 senesinde 44 milyon 
iken, 1951 senesinde 90 milyona baliğ olmuştur. 

Bütün bunlar hakikaten ahenkli bir şekilde 
kalkınmakta olan bir millet iktisadının muh
taç olduğu istihsal vasıtalarıdır. Bu bakımdan 
Hükümetin takip etmekte bulunduğu ithalât 
politikasını ancak yerinde görmek ve takdir et
mek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; içine girdiğimiz rejim
de iktidara terettüp eden vazifeler olduğu ka
dar muhalefete de terettüp eden vazifeler oldu
ğunu bu vesile ile hatırlatmak isteriz. 

İktidar kendi görüşlerinin, kendi programı
nın tahakkukuna medar olacak bir bütçe ile ge
lirken,, muhalefet de kendi görüşüne, kendi pro
gramına uygun olarak, bütçenin tenkidini ya
pacak ve bu suretle efkârı umumiye, memlekete 
iktidar partisi prensiplerinin mi, yoksa muhale
fetin mensuplarının mı daha uygun olduğu hak
kında bir hükme ve kanaate vâsıl (Olabilecektir. Y 

Fakat maalesef şimdi okuyacağım bir vesika
ya göre muhalefetin bunu yapmaktan çok uzak 
olduğunu, herhalde kendileri de teslim edecekler
dir. 

Hükümet gerekçesinde, yatırımlara daha az 
tahsisat konulmak suretiyle bütçe açığına mey
dan verilmiyebilirdi. mütalâasına bağlanarak 
açığın tevil edilmek istendiği iddia olunmakta
dır. 

Ve bunu takiben de; şu halde bütçe açığı üze
rinde bir anlaşmaya varmak lâzımdır, denmek
tedir, ve bu seneki nutuklarında; şu halde her-
şeyden evvel açık mefhumu' üzerinde müşterek 
bir anlayışa varmak gerektir, dedikten sonra, 
ilmî mânada açık, normal kaynaklarla sağlanan 
gelirler ile bütçenin karşılahamıyan masraf ba
kiyeleridir diye tarifi yapılıyor. 

1.950 Bütçesinin esbabı mueibesinde. ise, ki ol-
| dukça hacimli bir esbabı mucibedir, şu ibarelere 
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raslanmaktadır: 226 milyon 636 bin liralık ya- I 
tırımlardan 71 milyon 687 bin 48 lira normal ge
lirler ile karşılanan bir bütçeye açık nazarı ile 
bakmaya imkân yoktur. Anlaşılan arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefetteyken 
bütçe açığı hakkındaki görüşü başka, iktidarda 
iken bütçe açığı hakkındaki görüşü yine başka
dır. (Soldan alkışlar). 

MUKAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Her işte 
olduğu gibi. (Sağdan bir ses, sizin görüşünüzle) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şu hal
de bütçe samimiyetini sık sık ileri süren arka
daşların, bütçe samimiyeti şöyle dursun, kul
landıkları ilmî tâbirlerde olsun samimiyet gös
termelerini istemek elbette bizim kendilerinden 
beklemekte haklı olduğumuz bir keyfiyet ol
mak lâzımgelir. (Soldan, bravo sesleri) 

Gerek Sayın Eyüboğlu, gerekse Muhterem 
Barutçu arkadaşımız tasvipsizlik kararlarını bil
dirirlerken şu ifadede bulunmaktadırlar. «Umu
mi hatları üzerinde kısaca durduğumuz bütçe 
tasarısı görülüyor ki, memleketin muhtaç oldu
ğu malî ve iktisadi kalkınmayı sağlıyaeak esas
lardan mahrumdur.» 

Bu bütçe tasarısının hakikaten memleketin 
kalkınmaya muhtaç bir bütçesi, malî istikrarı 
sağlıyaeak bir bütçe olup olmadığı hakkında 
hüküm verirken evvelâ arkadaşlarımızın ken
di sözleriyle tezada düşmemelerini beklemek bi
zim hakkımızdır. Filhakika 1952 yılı Bütçesi
nin giderleri tetkik edilirken yollar mevzuun
da, sular mevzuunda ki, bunlar bizim şartlarımı
za göre iktisadi kalkınmanın belli başlı mev-
zularıdır, bu sene yapılmış olan zamların ye
rinde olduğu ve bunlarda isabet mevcut oldu
ğu kendilerince teslim olunmaktadır. Bu bakım
dan burada kalkınmaya medar olan bir bütçe 
hazırlandığını ifade edip, hüküm fıkrasında 
bunu ret yoluna gitmek, tezada düşmek demek 
olur. 

Malî istikrara gelince; Hükümet geçen sene
den beri programına sadık kalarak, evvelâ Mer
kez Bankası kaynaklarına müracaat etmek su
retiyle mülhak bütçelerin ve hattâ İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin çalışmalarım durdurmak 
kararında olduğunu belli etmiştir. Bu sebep
ledir ki, mülhak bütçelerde bu yıl açığımız sa
dece 10 milyon lira gibi geçen yıllara nispetle 
son derece düşük bir rakama indirilmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan malî assainissement, j 
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malî salâh mevzuunda, memleketin maliyesini 
sıhhatli şekle sokmak mevzuunda - borçlanma
lara dur demek, ondan sonra gerekli tedbir
lerin alınması iktiza eder idi. Ve Hükümetin 
bu yol üzerinde olduğu görünmelidir. Geçen yıl 
kabul buyurduğunuz Denizcilik Bankası Kanu
nu ile, yıllarca Devlet maliyesine yük olmak
tan kurtulamıyan Denizyolları İdaresi artık 
kendi imkânlariyle çalışır bir müessese olmak 
yoluna getirilmiştir. Yine Hükümetin bütçe 
müzakerelerinde ifade ettiği üzere; iktisadi ka
rakter arzeden mülhak bütçeli daireler de Dev
let iktisadi teşekkülleri haline getirilmesi ile, 
muttasıl Devlet Bütçesinden yardım almaktan 
kurtarılmak istenmektedir. 

Bu sebeple malî politikanın mesnetleri, pren-
• sipleri tesbit edildikten sonra, bunun sonunda 

iktisadi esasları kuvvetli olan bir maliyenin 
ancak tahakkuk etmesi mümkün olabilecektir 
ve Hükümet bu yol üzerinde bizim, kanaati
mize uygun olarak kalkınmaya doğru yürü
mektedir. 

1951 yılı Bütçesinde tatbikatı ve bu tatbi
kat esnasında Hükümetin gösterdiği tasarruf 
zihniyeti ve bütçe rakamlarının ötesinde ve bu 
rakamların kullanılışında hâkim olan zihniyet 
bize göstermiştir ki, 1952 Bütçesini getiren Hü
kümetin aynı dikkatle bu bütçeyi yürütmek ba
kımından yeter kudreti de vardır. Bu bakım
dan Grupumuz, Menderes Kabinesinin getirmiş 
olduğu 1952 Bütçesinin, memleketin kalkınma
sına medar olacak bir bütçe, memleketin malî 
istikrarını mümkün kılmaya doğru giden bir 
bütçe ve memleketin savunma kudretini müm
kün olan ölçüler içerisinde takviyeye medar olan 
bir bütçe olması itibariyle, huzuru kalb içinde 
Hükümete itimat oyu verecektir. (Soldan sürekli 
alkışlar). 

BAŞKAN — Söz sayın Başbakanındır. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul)— Çok muhterem arkadaşlarım;^ 
Bütçe Komisyonunda ve Mecliste üç aydan 

beri devam eden geceli gündüzlü tetkiklerden 
sonra, bugün, şu anda 1952 yılı Bütçe müza
kereleri sona ermiş ve Bütçe Kanunu tasarısı 
yüksek reylerinize arzedilmek üzeredir. 

Bütçe tasarıları üzerinde, İhtisas Komis
yonu ve Yüksek Heyetiniz tarafından yapılan 
çok geniş tetkikatla da çok açık olarak meydana 
çıktığı gibi, 1952 Bütçesi şimdiye kadar tatbik 
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edilmiş olan bütçelerin en müspeti ve en yapıcı 
karakterde olanıdır. 

Hükümet gerekçesinde ve bütçenin yüksek 
huzurunuza sunulması münasebetiyle, Maliye 
Bakanımız tarafından yapılan beyanatta etraflı 
olarak arz ve izah olunduğu veçhile, 1952 Büt
çesi memleketin çeşitli kaynaklarından önümüz
deki malî yıl içinde elde edilmesi umulan dev
let gelirlerinin ana hedefi milletimizin her sa
hada kalkınmasına en geniş ölçüde yardım et
mekten ibarettir. Âmme hizmetlerinin bugünün 
icap ve telâkkilerine uygun bir şekilde tatmini 
yine bu bütçemizin esaslı gayelerinden birini 
teşkil etmektedir. Yurdumuzun en uzak köşele
rinde yaşıyan' vatandaşlarımıza kadar milleti
mizin bütün dert ve ihtiyaçlarının Yüksek Mec
lisinizde hakiki ve samimî bir mâkes bulduğuna 
şüphe yoktur. Bu vasfiyle Büyük Meclis, de
rin bir titizlik ve hassasiyetle bütçe üzerinde 
tetkiklerini yapmış ve esaslı tadillere lüzum 
görmeksizin tasarımızı tasvibe mazhar kılmıştır. 
Bu netice 1952 Bütçesinin hazırlanmasında Hü
kümetçe memleketin arzu ve ihtiyaçlarına elden 
geldiği kadar uyulmuş olmasının açık bir deli
lidir. 1952 yılı Bütçesinin ihzarında Hüküme
timizin gösterdiği bu isabet geçen yıl bütçe mü
zakereleri sırasında ileri sürülmüş yapıcı ten-
kidlere ve Yüksek Meclisin değerli irşat ve tah
minlerine tamamiyle riayet edilmesi sayesinde 
mümkün olmuştur. 

Demokrat Parti iktidarının vazife başına 
geldiği günden beri, iktisadi sahada aldığı 
müspet tedbirlerin madde ve rakam halinde te
celli eden hayırlı ve feyizli neticelerinin malî 
akisleri olarak, 1952 yılı Genel ve Katma bütçe
leri yekûnu, 1951 e nispetle! 322 milyon lira 
fazlasiyle (2) milyar (70) milyon lira olarak tah
min edilmiştir. 

Arkadaşlar; ' 
Milletimizin hayat seviyesinde husule gelen 

yükselmeye muvazi olarak memleketin gittikçe 
artan - ihtiyaçlarını karşılamak üzere cari hiz
metlere 1952 yılı için Genel ve katma bütçelerle 
1951 yılına nispetle (86) milyon lira fazlasiyle 
(1) milyar (668) milyon lira; yurdumuzun sü
ratle kalkınmasını temin etmek üzere, yatırım 
masraflarında da (115) milyon lira fazlasiyle 
(602) milyon lira tahsis edilmesi temin olunmuş
tur. 

Gelecek yıllar bütçeleri bu yılkine nazaran 
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çok daha ileri inkişaflar kaydedecek ve rakam
ların çok daha üstünde olacaktır. 

Devletimiz ve milletimizin bu topraklar üze
rinde bekasının teminatı böyle bir mesut inkişa
fın devamına sıkı sıkı bağlıdır. 

Arkadaşlar; 
1952 Bütçe tekliflerimizin sıhhat ve samimi

yeti derecesini ölçmeye yaraması bakımından, 
1951 yılı Bütçe tatbikatının hesabını anahatları 
itibariyle yüksek huzurunuzda vermiş bulunu
yoruz. Bütçeleri tatbik eden ellere hâkim olan 
zihniyetin neticeler üzerinde tesirlerinin ne ka
dar mühim olduğunu takdir buyurursunuz. 1951 
Bütçesinin, tatbikatı sonunda, denk ödenek, ak
tarma ve ödenek iptali yoliyle ancak yüzde bir 
civarında bir değişikliğe uğramış olması malî 
tarihimizde eşi olmıyan ve hattâ dünya malî ta
rihinde eşine ender rastlanan bir hâdise teşkil 
eder. 1952 yılı Bütçesinin de ayni ihtimam, ay
ni tasarruf zihniyeti ve memlekete aynı'hizmet 
aşkı ile tatbik edileceğine emin olabilirsiniz. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında mu
halefetin insafsızca yaptığı ve bir yıl müddetle 
istismar ettiği tenkidlerin haksızlığını, fiiliyata 
dayanan ve neticeleri gösteren rakamlarla artık 
söz götürmez şekilde açıklanmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yeni iktidarın iş başına geldiği günden beri 

iki yüz elli altı milyon liralık vergi ilga.ettiği, 
buna mukabil ancak (88) milyon liralık bir ver
gi yükseltilmesi yapıldığım düşünecek olursak 
muhalefetin vergi zamları diye ileri sürmekte 
olduğu iddiaların ne kadar mesnetsiz olduğu 
kolayca anlaşılır. ' ' , 

Yine bu zamlar mevzuunda bütün dünyada 
fiyatlar süratle yükselirken Türkiye'de fiyat en-

I dekslerinin aşağı doğru gitmesini beklemek ve 
[ bunu sözde muvaffak bir propaganda mevzuu 

olarak seçmiş olmak ancak safdillerin kârıdır. . 
1952 yılı Genel ve katma bütçeleri açıkları 

yekûnu (209) milyon liradan ibaret bulunmak
tadır. Bu açık Devletin cari masraflarından mü
tevellit değil yalnız Genel ve katma bütçeli ida
relerde net olarak (462) milyon lira tutan yatı
rım. giderlerinin yüksek olmasından ileri gelmek-

I tedir. 
Genel ve katma bütçeli dairelerle iktisadi Dev

let Teşekkülleri tarafından, mahallî idareler da
hil olmak üzere, 1952 yılı içinde yapılacak âm-

I me sektörü umumi sermaye yatırımları yekûnu 
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(750) milyon liranın fevlanda bulunmaktadır. 
Umumi Devlet hizmetlerinin ifasından sonra 
(462) milyon liralık sermaye yatırımı yapılan 
bir yıl içinde sadece (209) milyon liralık bir 
açıkla bütçelerin bağlanabilmiş olması bir mu
vaffakiyet sayılmak icabeder. 

Kaldı ki, bu (209) milyon liralık açığın mü
him bir kısmı 1951 yılı Bütçesinde olduğu gibi, 
dış yardımlarla kapatılacaktır. Halbuki 1951 yı
lma ait Genel ve katma bütçeler açığı (353) mil
yon lira; yatırımlar yekûnu ise Denizyolları ha
riç (405) milyon lira idi. Geçen yıla nazaran ya
tırımlar yekûnunun artmış olmasına rağmen Ge
nel ve katma bütçeler açığının (143) milyon lira 
azalmış olması denk bütçe esasına doğru atılmış 
kuvvetli ve fiilî adımı teşkil eder. (Alkışlar) 

Burada 1951 yılı Genel ve katma bütçeler 
açığının (352) milyon liradan ibaret olmasına 
rağmen ancak (60) milyon liralık bir iç istikraz 
yapılması ve (67) milyon liralık bono ihracı su
retiyle kapatılmış olduğunu " bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim. 

Yüksek Meclis adına Büaçe Komisyonumu
zun ve muhterem heyetinizin yapmış olduğu 
vukuflu ve değerli tetkiklerle en mütekâmil şek-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısının oylaması

na (434) arkadaşımız iştirak etmiştir. (434) ar
kadaştan; (375) i kabul, (59) u ret, oyu vermiş
tir. böylece tasarının kanunluğu (375) oyla ka
bul edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

Söz; Başbakanındır. Buyurun. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Çok muhterem ve sevgili arkadaşlarım; 
Hükümet olarak vazife başına geldiğimiz, vazife 
ve mesuliyet deruhdo ettiğimiz günden bugüne 
kadar iki yıla yakın bir zaman geçmiş bulunu-

lini aldıktan sonra yürürlüğe girmek üzere bu
lunan 1952 yılı bütçesinin aziz milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Tasdik edeceğiniz bu bütçe ile 1952 yılında 
memlekete ve millete çok hayırlı işler yapılabi
leceğine kani olarak vicdan huzuru duyabilirsi-
niıa. 

Bütçe müzakerelerinin her safhasında Hükü
metimize karşı gösterilen iyi anlayışa şükranla
rımızı arzeder ve Yüksek Meclisinizi Hükümet 
adına saygı ile selâmlarım. 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 
BAŞKAN — 1952 yılı Bütçe Kanunu tasa

rısı günlerce devam veden görüşmelerden sonra, 
nihayete ermiş bulunuyor. Bütçe tasarısı, ad çek
me suretiyle açık oyunuza arzedilecektir. 

Kocaeli seçim bölgesinden itibaren oy topla
maya başlıyoruz. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 

yar mı? , 
Oy toplama muamelesi sona etmiştir. 
Oylar tasnif edilinceye kadar oturuma beş, 

dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 16,45 

yor. Bu iki yıla yakın zaman içinde her vesile 
ile esirgememiş olduğunuz itimat ve teveccühü
nüze bütün Hükümet arkadaşlarımla beraber 
medyunu şükranız. Bütçenin tasdiki münasebe
tiyle'tekrar izhar etmiş, bulunuduğunuz itimat 
ve teveccühe huzurunuzda teşekkürlerimi arz 
ederken, yüksek heyetinize lâyik olma yolunda 
çalışmakta ve gayret sarfetmekte devam edece
ğimizi kalbimizin bütün hararet ve samimiye-
tiyle huzurunuzda ifade etmekten de bahtiyarlık 
duymaktayım. 

Kendi namıma ve Hükümetiniz adına yük
sek heyetinizi derin bir hürmetle . selâmlarım, 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 16,55 

BAŞKAN — Refik Koraltan 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
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muhterem arkadaşlarım. (Soldan şiddetli ve sü
rekli alkışlar). 

BAŞKAN —-Muhterem arkadaşlar; şimdi 
yüksek reylerinizle kanunlaşan bütçe tasarısı ko
nuşmaları, gece gündüz devam eden kesif bir me
sai ile ve elbette verimli bir şckilda sona ermiş 
bulunuyor. 

Başkanlık Divanınız, bu uzun ve verimli me
saiden sonra, kısa da olsa, arkadaşların seçmen
leriyle temas imkânını hazırlamak için, bundan 
sonraki Birleşimin 24 Mart 1952 Pazartesi günü 

1952 0 : 2 
saat 15 e bırakılması hususundaki düşüncelerini 
Yüksek tasviplerinize arzedecektir. Tasvip Duyu
rulduğu takdirde bundan sonraki Birleşim, Mar
tın 24 ncü Pazartesi gününe kalacaktır. 

Başkanlık Divanının arzettiğim düşüncelerini 
yüksek tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1952 Bütçe Kanunu tatbikatı büyük milleti
mize hayırlı olsun! (Alkışlar). 

Birleşimi kapıyorum. 
Kapanma saati : 17,00 

as9<n^B> 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A -YAZILI SORULAR 

1.,'-— Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
Hekimhan îleesi Belediye Başkam Tevfik Ün-. 
saVın Malatya Valiliğince işten el çektirilmesi 
sebebine dair sorusuna İçişleri Bakam Fevzi Lût-
fi Karaosmasoğlu'nun yazık cevabı (6/443) 

3 . VIII . 1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Malatya ilinin Hekimhan ilçesi Belediye 
Başkanı Doktor Tevfik Unsal'm hiçbir se
bep gösterilmeden Malatya Valiliğice işten el 
çektirilmiş olduğunu gazetelerden öğrendim. 

Bir belediye Başkanının işten el çektirilme
si' gibi mühim bir idari ve hukuki muamelenin 
mucip sebebinin izah edilmesi keyfîliği reddeden 
demokrasinin ilk şartlarmdandır. Keyfî bir ha
reket olduğu kanaatini taşıyan bu muamelenin 
sebep ve mahiyeti ile neticesinin içtüzüğün 157 
nci maddesine, göre Sayın içişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ilo dilerim. 

Malatya Milletvekili 
, Mehmet Kartal , 

T. C. , . 
içişleri Bakanlığı 22.. I . 1952 

M. I. G. M. 
. 2. Ş. M. 

Sayı: 621-303-4.7, 2135-624 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 . V I I I . 1951 gün ve 6-443/2389-5129 sayılı. 

yazıları karşılığıdır: 
Hekimhan Belediye Başkanı Tevfik Unsal 

Malatya Valiliğince işten el çektirilmesi se
bebine dair Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal tarafından verilen yazılı soru önergesi üze
rine gerekli muameleye başlanmış olup, bu ko
nuda devam etmekte olan tahkikatın hitamını 
mütaakıp gelecek evrak üzerine istenilen bilgi
nin sunulacağını saygılarımla arzederim. 

içişleri Bakanı 
F, L. Karaosmanoğlu 

• T : C . • • • 

içişleri Bakanlığı 28 . II . 1952 ' 
M. t a. M. 
. 2. Ş. M. ' •' ! 

Sayı : 621-303-47 . 
5041-2273 • 

T .B. M. Meclisi Başkanlığına 
Ek : 22 , I . 1952 günlü ve 621-303-47/624 

sayılı yazıya: • 
Hekimhan Belediye Başkanı hakkındaki tah

kikat ikmal edilmiştir. Alman neticeye göre 
Belediye Başkanı Dr. Tevfik Unsal 'm; 

1. Belediye dairesinde; hasta kabul ettiği, 
2. Evini hastane halinde kullandığı, 
3.' i l merkezine izin almadan sık sık gelip 

gittiği, ' ' •••••-;• 
, ; 4: Belediye dairesine kendi akraba ve'taal-

lûkatinı yerleştirerek daha. liyakatli olanların 
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müracaatlarına kıymet Vermediği, 

5. Asıl vazifesini bırakarkarak izinsiz köy
lerde parti işleriyle uğraştığı, Kore mevzuunu 
ele alarak Hükümet aleyhinde propaganda yap
tığı anlaşıldığından, eli işten çektirilerek Vali
likçe tahkikat yaptırılmıştı. 

Malatya Valiliğinden alman son yazıya göre, 
mumaileyh hakkındaki thkikat ikmal edilmiş Ve 
bu konuda il idare kurulunca verilen kararın 
bir örneği Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bu ka
rarda ; 

Yukarda 1, 2, 4 ncü maddelerde belirtilen 
hususlar sabit olmadığından, bu maddelerden 
sanığın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
197 nci maddesi mucibince muhakemesinin 
men'i ve kardeşine salâhiyet harici hastalara iğ
ne tatbik ettirmesinden ve 5 nci maddedeki 
fiilden dolayı takibat yapılmak üzere bu kı
sımların tefriki ile C. Savcılığına tevdi edilmiş 
olduğu, üçüncü maddedeki suçtan ve belediye 
bütçesinden usulsüz sarfiyat yapmasından, 
Turan Garipoğlu'nun mezruatına tahsis edil
miş olan Iska suyunu kestirerek kardeşinin 
mezruatını sulamak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı anlaşılmasına binaen T. C. Kanunu
nun 240 nci maddesine tevfikan lüzumu muha
kemesi ve duruşmanın Malatya Asliye Ceza 
Mahkemesinde icrası belirtilmiştir. Sözü edilen 
karar, ikinci derecede Danıştayca incelenecek
tir. 

Diğer taraftan, hakkında tahkikat yapılmış 
olan adı geçen belediye başkanı, başkanlık
tan istifa ettiğinden yeniden başkan seçimi ya
pılması için mahalline gerekli tebligatın yapıl
dığı Valilikten bildirilmiştir. 

Bu husustaki yazılı saruda; işten el çektirme, 
keyfî bir muamele olduğu kanaatiyle bu muame
lenin idari ve hukuki sebeplerinin izah edilme
si istenilmektedir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 102 nci mad
desine tevfikan belediye reisleri de dâhil olmak 

. üzere bilûmum belediye memur ve müstahdem
leri hakkında, vazifelerinden mümbais veya 
vazifelerinin ifası sırasında hadis olan cürüm
lerinden dolayı Memurin Muhakematı Kanunu 
tatbik edilir. Bu kanunun 12.nci'maddesine gö
re aleyhinde ilk tahkikat icrasına başlanan me
murlar lüzum görülürse1 i işten el çektirilir. He
kimhan Belediye Başkanının da bu kanun hük
müne göre Valilikçe işten meneailmiş olduğu-
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nu saygı ile arzederim. 

İçişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

2. ~- Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaöğtu'nun, ilkokul öğretmenleri Genel Muva
zeneye alınırken Konya tli emrine hangi derece
lerden çok kadro verildiğine, bu kadroların Kon
ya îlince hangi öğretmenlere tahsis edildiğine ve 
Öğretmenlerin kıdem ve maa§ derecelerine göre 
yeniden bir tevzie tâbi tutulmasının mümkün 
olup almadığına dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı T evfik îlerifnin yazılı cevabı (6/585) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlkokul öğretmenleri Umumi Muvazeneye alı

nırken 5166 sayılı Kanunla iller emrine verilen 
kadroların ölçüsüz ve adaletsiz ve hattâ keyfî 
olarak tevzi edildiği ve bu yüzden, bâzı öğretmen
lere derecelerinin üstünde kadrolar verildiği ve 
buna mukabil de bâzı öğretmenlerin kadro
suzluk yüzünden terfiden mahrum kaldıkları ve 
5761 sayılı Kanunun bu haksızlığı tamamen ön
leyemediği her gittiğimiz yerde iddia edilmek
te ve haklı olarak şikâyet mevzuu yapılmakta
dır. 

Yine bu iddialara göre, meselâ Konya'da tah
sis ve tevzi edilmiş olan kadrolar öğretmenlerin 
kıdemleri ve dereceleri nazara alınarak yeni bir 
tevzie tâbi tutulduğu takdirde mevcut kadroları 
genişletmeden sırf bu yüzden mâruz kalman 
mahrumiyetler telâfi edilebilecektir, bu hususun; 
daha iyi anlaşılabilmesi için Millî Eğitim Bakan
lığınca aşağıdaki sorulara yazılı olarak cevap 
verilmesini rica ederim: 

1. İlkokul öğretmenleri Umumi Muvazeneye 
alınırken Konya İli emrine hangi derecelerden 
ve kaç kadro verilmiş idi? 

2. Bu kadrolar Konya İline hangi öğretmen
lere tahsis edilmiştir. Bu öğretmenlerin adları 
ve soyadları ve evvelce aldıkları maaş miktarları 
ve hizmet müddetleri nedir?, 

3. Konya İli emrine verilmiş olan bu kad
roları Konya öğretmenlerinin, kıdemlerine ve ma
aş derecelerine göre yeni bir tevzie tâbi tutmak 
Suretiyle kadrosuzluk yüzünden terfiden mahrum 
kalmış ve mağdur olmuş öğretmenlerin terfileri
ni temin eylemek mümkün değil midir? 

13 . II . 1952 
Konya Milletvekili 

| Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
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Millî Eğitim Bakanlığı 29 . I I I . 1952 
Talim ve Terbiye Dairesi 

ıSayı: 2/679 
«Bos. No : 001.18 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 15 Şubat 

1952 tarih, ve 6/585 sayılı yazıları cevabıdır ; 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu'min yazılı soru önergesinde bahis konusu 
edilen hususlar hakkında hazırlanan yazılı ceva
bın iliştirilerek sunulduğunu derin saygılarımla 
arzederim. 

M. Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lu'nun yazılı soru önergesinin cevabı 

1. ilkokul öğretmenleri aylıklarını özel ida
relerden aldıkları zaman bâzı illerde olduğu gi
bi Konya İlinde de öğretmenlerin şahıslarına 
kadro tahsis edilmediği, 4357 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetveli ile Konya iline tahsis edi
len muhtelif derecelerdeki kadroların her yıl ge
nel meclise toptan girip çıktığı Konya Valili
ğinden alman yazıdan anlaşılmaktadır. 

. 1952 0 : 2 
ilkokul öğretmenleri Umumi Muvazeneye alı

nırken Konya iline verilen muhtelif dereceler
den 480 kadronuri ilçeler , üzerine ve dereceli 
olarak tevziini gösterir liste ilişik olarak sunul
muştur. 

2. Bu kadroların Konya Ilince verildikleri 
öğretmenlerin adları ile soyadlarını, evvelce al
dıkları maaş miktarını ve hizmet müddetlerini 
gösteren liste de ilişiktir. , , . 

3. Konya ili emrine verilmiş olan bu kad
roları Konya öğretmenlerinin hizmet müddetle
rine ve maaş derecelerine göre yeniden bir tev-
zie tâbi tutmaya Büyük Millet Meclisinin 11 
Haziran 1948 tarih ve 1611 sayılı kararı mâni 
bulunmaktadır. 

Ancak yeniden kadro alınmak üzere bir ka
nun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. Bu 
tasarı kabul edildiği takdirde Konya öğretmen
lerine de kadro tahsis edilmek suretiyle terfileri 
mümkün olabilecektir. Bununla beraber, ölüm 
veya emekliliğe ayrılma gibi sebeplerle açılan 
kadrolar, ilgili öğretmenlerin hizmet süreleri 
göz Önünde bulundurulmak suretiyle, memleket 
ölçüsünde âdil bir tevzie tâbi tutulmakta ve 
böylece do bu husustaki sıkıntının izalesi ciheti
ne! gidilmektedir. 
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Umumi Muva- 30 Ocak 1948 tari-
zeneye geçer- hindeki hizmet 
ken verilen müddeti 

öğretmenin adı ve soyadı 

Sabit Günbay 
Hüseyin Oğuz Onsun 
Osman Kurşun 
Saide Ulıışahin 
Zekiye Kafalı 

' Tomris Günbay 
Müberra Küçükatay 
Muzaffer Özel 
İffet Ayaş 
Sıraç Aydın Taşbaş 
Mübahat Kişmir 
Şakir Akyüz 
Suat Bülbül 
Nazire Yurday 
Selma Yegülalp 
S. Cemil özgen 
Kadriye Tokatlioğlu 
Fahriye Yegülalp 
Tahir Obalar 
Baha Gönenç 
Saliha Uğurlu 
Übeyde Ünal 
Muzaffer Erkoçak 
A. Rıza Nalçacı 
Atıf Arıcı 
Fethiye Onsun 
Zekiye Izgi 
Edip Öztürk 
Malik Vardar 
Halide Sözen 
Sadullah Kansu 
Ferdane Koşan 
Adviye înanç" 
Süheyl a Desel 
Bedia Ulu ata 
1. Hakkı Nuzunlaer 
Salim Sakarya 
Behice Çetiner 
Kadriye Kendi 
Şadan Balmen 
Muzaffer Avcı 
Naciye Akıncı 
Suphi Kilimci 
Salih Ceylan 
Şerife özdemir 

Kon-
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Hakimiyet » 
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Altınçeşme » 
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Kadro 

4.0 
35 
35 
25 
30 
35 
30 
30 
30 
35 
25 
35 
30 
25 • 
35 
30 
35. 

. 35 
30 
40 
30 
40 
35 
35 
30 
30 
35 
30 
30 
25 . 
40 
30 
25 
25 
25 
40 
20 
30 
30 
25 
ov 
30 
50 
35 
30 

Maaş 

40 
40 
35 
30 
35 
40 
35 
35 
35 
40 
30 
40 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
40 
35 
40 
35 
35 
40 
35 
35 
30 
40 
35 
30 
30 
25 
40 
20 
35 
35 
25 
35 

• 35 
50 . 
35 
35 

Yıl 

20 
.28 

. 2J. 
9 

i l 
27 
14 
15 
:(9 
21 

9 
21 
11 
30 
16 

" 31 
19 
15 
25 
24 
10 
25 
12 
27 
25 
11 
19 
27 , 
17 
7 

30 
12 
8 
9 
5 

23 
20 
15 
16 
5, 

14 
22 

20 
15 

Ay . 

3 
3 
4 
4 

— 
2 
9 

— 
1 
4 

11 
9 

10 
4 
4 

10 
5 
4 
4 
4 . 

10 
4 
2 
2 

11 
3 
5 

10 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
4 

10 
3. 
5 

Gün 

29 
25 
15 
2 

— 
7 
6 

' — 
4 

29 
20 ' 
29 

3 
20 
15 
15 
2 

— 
29 
14 
1 

20 
1 

22 
6 

26 
2 
1 

— 
— 
10 
4 

— 
17 
*— 

5 
29 

1 
. • — 

14 
26 
16 

Vefat etmiştir. 
3 
1 

29 
• Ş 
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Ü3 : 61 29.2.1952 Ö : 2 
Umumi Muva- 30 Ocak 1948 tari-
zeııeye geçer- hindeki hizmet 
ken verilen müddeti 

öğretmenin adı ve soyadı 

Saniye Alpan 
Bahire onat 
Naciye Uğurel 
İdris öneel 
Hadiye Sözen 
Turgut Aksoylu 
Hacer Kibaroğlu 
Cevdet Ta§ba§ 
Kâmil Erdem 
Mediha Ülkümen 
Leman Ertürk 
Adil Engür 
Fatma Arın 
Kâşif Bilgiç 
Tevfik Kutlu 
Nuri B. Türkmen 
Sabit Kîşmir 
Kübra Ulubay 
Seniha Tanju 
Vedia Aytaç' 
Müberra Oyman 
Asuman Nart 
Mehmet Akşit 
Melahat Yazıcıoğlu 
Kahraman Korucu 
Naciye Can 
Abdurrahman Taşbaş 
Mithat Özal 
Mürüvvet Olgaç 
Hasan Değer 
Saime Dalmen 
Nesibe Tüzün 
Eahime Birekul 
Nazmiye Sevgen 
Nimet Yener '*•* 
Murtaza llday 
Necati Atalay 
Şerif Tarhanalp 
Tahir Gürdağ 
Leman Turhanalp 
Galip Yegülalp 
Mediha B. Selçuk 
Mustafa Ketenci 
Müzeyyen özparlak 
Mevlüt Olcay 

G ö r e v i 

Konya Köprübaşı Okulu 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» Necatibey 
» » 
» s» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» Kurtuluş 
» - • > 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» Cumhuriyet 
» » 
» » 
» » 
» > 
» 19 Mayıs 
» » 
» » 
» » 
» > 
» > 
» » 
» Akçesine 
» » 
» » 
» » 
» » 

' » » 
» Mahmut §ev 
» > 
> » 

î> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

» 
» 
> 
» 
* . ' • 

> 
& 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
*. ' 

Kadro 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
40 
30 
25 
25 
35 
25 
30 
35 
30 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
35 
35 
.35 
30 
30 
40 
25 
25 
25 
35 
25 
30 
60 
40 
30 
25 
40 
20 
35 
25 
35 

Maaş 

35 
40 
35 
35 
35 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
40 
25 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
35 
35 * 
35 
25 
35 
35 
40 
40 
35 
35 
40 
30 
30 
30 
35 
25 
35 
60 
50 
35 
30 
40 
20 
40 
25 
40 

Yıl 

18 
36 
26 
15 
12 
19 

6 
19 
20 
8 
6 

19 
4 

28 
19 
11 
23 
11 
19 
10 

10 
19 
13 
17 
30 
25 
16 
11 
28' 

9, 

7 
16 

3 
12 
35 
22 
32 
7 

25 
1 

19 
5 

23 

• .: Ay 

11 
1 
4 
4 
7 
3 

'4 
3 
8 
3 
3 
4 
3 
6 
4 

10 
5 
9 

' '4 
2 

İsparta 
11 
7 
2 

• 4 

5 
.: .2 

8 

ıı 
.— 

2 

Gün 

— 
15 
29 

6 
21 
10 

6 
29 
27 
— , 
20 
3 

18 
9 
8 
5 
5; 

29 
8 

.. 2 8 

ya nakil 
4 

29 
11 
10 
26 

5 
21 
20 
27 

. — 
Başka ile nakil 

4' 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 

11 
4 
2 
4 

— 
18 

• _ _ 

12 
ıo 

8 
28 
— 
22 
— 
29 
2 

15 

1 3 0 4 •—' 



B : 51 019.2.1952 O : 2 
Umumi Muva- 30 Ocak 1948 tari-
zeneye geçer- hindeki hizmet 
ken verilen müddeti 

öğretmenin adı ve soyadı 

İbrahim Atalay 
Perihan Koşan 
ibrahim Demirtaş 
Vesile Kaynak 
Çevriye Yücel 
Saadet Yeşilyurt 
ihsan Eke 
Nuriye Türkcr 1," '. 
Hatico Alparslan 
Tahire Yarkm 
Nergis Şenerim 
Necati Elgin 
Bedriye Türkün 
ibrahim Çekirdekçi 
Nimet öztuncay 
Mustafa Çamlı 
A. Rıza Eren 
Tarık Kendi 
A. Haydar Varlık 
Adıl Aykut 
Namık Ayaş 
Şükrü Tan 
Müjgfm Çumralıoğlu 
Hamdi Gürağaç 
Rukiye Ünal 
Necla Kayabay 
Sezai Gökmendere 
M. Münir Silay 
Mediha Ateş 
Nedime Mart 
Halil Ekesoy 
Hulusi Özkan 
Süleyman Gülsüm 
M. Yavuz Süsülü 
Nahide B. Termiyeci 
Kemal Ok 
Zafer Önder 
Şadiye Şengöz 
Şükriye Alanyalı 
Kâzım Altınck 
Şevket Koral 
Seniha Günay 
Ümran Kurşuncu 
Baki Arvas 
Fikriye Candan 

G ö r e v i 

Konya Mahmut Şev. Okulu 
» » » 
.> Akif paşa » 
» » > 
» > » 

• > » > 

» inönü » 
» » » 
» > •» • 

» » » 
» . » ' » • 

» • » > 

» » » 
» Şehitsadık » 
» » » 
» » » 
» »- . » 
» Sadırlar » 
» » » ' 
» 
» Uluırmak » 
» > . » 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 
» Ilısaniye Okulu 
» » » 
» » • . » 

» ' »' > 
> > » 
» Anafartalar » 
» » > 
» » > 
» Şükrü Doruk » 
» » » 
» » » • • 

» Kararslan » 
» Hocaeihan » 
» Dere » 
» » » 
» » » 
» Lâlebahçe » 
» Abdürreşit » 
» Karahüyük » 

Kadro 

35 
25 
35 
25 
35 
25' 
35 
30 
25 
30 

.25 
35 
30 
25 
20 
40 
30 
30, 
30 

1 30 
30 
30 
25 
40 

.25 
20 
35 
25 
25 
30 
25 
35 
35 
35 
25 
20 
20 
25 
30 
25 
30 
25 
25 
30 
20 

Maaş 

40 
25 
40 
30 
40 
25 
35, 
35 
25 
40 
25 
40 
35 
30 
20 
40 
35 
35 
40 
35 
35 
35 
25 
40 
30 
20 
40 
30 
30 
35 
30 
40 
40 
40 
25 
20 
25 
25 
35 
30 
35 
25 
25 
35 
20 

Yıl 

26 
4 

32 
22 
22 

- 8-
23 
25 

3 
28 
(> 

22 
15 
9 
2 

28 
24 
11 
31 

19 
22 

6 
20 
22 

• — 
20 
19 

7 
17 
9 

21 

Ay 

2 
10 

7 
4 
4 

— . 
1 
4 

11 
« T 

2 
3 
9 
,2 
2' 
2 
9 
8 
3 

Gün 

27 
— _ i ' 

5 
17 
17 
16 
22 
10 
10 

• — 

—.. 
14 
17 
ıı 
14 
10 
7 
2 

27 
Başka ile nakil 

10 
3 

— 
11 
•.' 4 

3 
6 
9 
7 
4 

. 3 
4 

Emekliye ayrılı 
23 
4 
0 
3 
3 

18 
10 
27 
3 
3 

25 
1 

8 
3 
9 
4 
2 
2 
1 
2 
3 

, .4V 

2 
5 

4 
5 

26 
24 
,9 
17 
29 
13 
22 
7 
4 

10 
arıştır. 

17 
4 

14 
1 

16 
11 
1 

29 
16 
2 

10 
1 
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Öğretmenin adı ve soyadı 

Kâmil Kutluca 
Kemal Us 
Müyesser Izhak 
Perihan Taçoy 
S. Mehmet Alp 
Şeref Ayaydın 
Osman Erağlu 
Fatih Göktay 
Mehmet Tekin 
İbrahim Erdem 
Ali Soykal 
Hamdi Yılmaz ; 
Muhittin Kırkpmar 
Büstü Kavaklılar 
H. Hulusi Gündüz 
Ahmet Savaş 

Nefise Günhan 
H. Hüseyin Güldağ 
Vesile Onurlu 
Hasan Koçak 
Mustafa Kertmen 
Hikmet Atalayer 
Abdürrahman Karatay 
Sabriye Oral 
Hamdi Çimi 
Abdullah Işığı 
Hasan Orhan 
Mustafa Gündüz 
Osman: Yılmaz 
Şahin Arkun 
Hasan Ergun 
Fatma Okçu 
Ahmet Can 
Sabire Develioğlu 
Şahap İnce 
Hıfzı Erdem 
Ömer Dincer 
Hayriye Akçetin 
Scmiha 'Dereli 
Salih Ersoy 
Turan Benderli 
Remziye Dikmen 
Hilmi. Özalp 
Melâhat Yılmaz 

B : 51 29 . 2 .1952 

G ö r e v i 

Konya Sille Okulu 
» » » 

» » • » ' • . . 

» » » 
» Tatköy » 
» Keçimuhsine » 
» Başarafcavak » 
>> Sızma > 
» Bilecik » 
» Ebeköy » 
» Hatip bu » 
» Detse > 
» Gödene > 
» Karadiğin » 
» Gilisıra s> 
» Gezici » 

» Kayhüyuk .•> 
» Gögenç » 
» Tutup » 

. » Yarma bucağı » 
» Sakyatan » 
» İsmail :» 
» Hayıroğlu » 
» Kızılviran bu. » 
» » • ; » 

» tnlüce > 
» Bulumya » 
» Çamurluiret » 

Akşehir Cumhuriyet Başöğ. 
» » öğretmeni 

• » • » » 

» » » 
. » » » 

» » » 
» » » 
» » »' 
> » » 
» » » 
» » » 

Gazi » Başöğ. 
» » öğretmeni 
» » > 
> » » 
» » » 

0 : 2 
Umumi Muva
zeneye geçer-
ken verilen 

Kadro 

30 
25 
20 
20 
30 
20 
30 
25 
30 
35 
30 
25 
30 
30 
30 
25 

30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
25 
20 
30 
40 
35 
30 
30 
35 
25 
40 
35 
30 
25 
30 
40 
25 

' 25 
25 ' 
25 

Maaş 

35 
30 
20 
20 
35 
20 
35 
30 
35 
35 
35 
30 
•35' . 
35 
35 
30 

35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
30 
25 
35 
50 
35 
40 
35 
35 

' • 25 
40 
40 
40 
30 
35 

• 50 
25 
30 
30 
25 

. 30 Ocak 1948 tari
hindeki hizmet 

müddeti 
Yıl Ay 

. 22 5 
21 3 

0 3 
1 1 
21 4 
0 3 

23 10 
19 11 
10 4 
16 6 
18 — 
23 4 ', 

.14 4 
18 9 
19 — 
- - 7 

Gün 

20 
13 
9 
7 . 

10 
9. 
7 

.7 
3 . 

23 
29 
10 
4 

27 
3 
5 

. Y.K.Mez 
12 2 
24 1 
29 10 
18 9 
22 11 
25 6 
13 2 
17 3 
19 9 
22 11 
18 5 
19 — 
31 , 8 
15 4 
27 11 
lı5 4 
18 3 ' 

5 4 
24 — ' "• 
35 4 
32 5 

, :'.8 3 
,10 4 
31 2 

• '• 5 2 

Emekliye ayrılmış. 
33 4 

4 • • : • 4 

3 
29 
28 

4 
26 
26 
29 
4 

14 
25 . 
28 

3 
— 
— 
—. 

6 
1 
1 

23 
19 
— 
— 

6 
16 
11 

26 
•'. 5 . • 

1306 -



B : 51 29.2.1952 O : 2 
Umumi Muva- 30 Ocak 1948 tari-
zeneye geçer- hindeki hizmet 
ken verilen müddeti 

öğretmenin adı ve soyadı 

Hediye Alptüzün 
Reyhan Yalçın 
Zübeyde Ülgen 
Ahmet Dener ; 
Seher Odabaşı 
Sami Vural 
Ahmet Gök 
Nefise Özay 
Müzehher Erçelebi 
Safiye Erdem 
Hamit Arıkan 
Arife Tümer f 
Ayşe ongen 
Ali Erdem 
Kasım Dönmez 
Hikmet özbcr 
Salim Akıncı 
Mürşit Gündüz 
Naciye Erdem 
ismail Okçu 
Muzafferiye Çalışır 
Ali V. Özkan 
M. Özuygur 
Mihrivatan Sarıştı 
Ali Karasalım 
Türkân Tuğrul 
Mustafa Erdoğdu 
A. Salim Türkkan 
Aliye Türkkan 
Şehnaz Ilıcak 
A. Durmuş Soyasal. 
Şükriye Semersatan 
M. Emin Günaydın 
ö . Faruk Turhan 
Ali Eldek 
Ziya öner 
Ayşe Durukan 
Meliha t'iger 
Mehmet Dağlı 
Mustafa Güleç 
Musa Özgönül 
Hasan Erecekler 
Mehmet Yazıcı 
Şükran Karaçengel 

G ö r e v i • 

Gazi Cumhuriyet öğretmeni 
!» » » 
> » » 
» » » 
» » » 

îsmetpaşa » Başöğ. 
> » >> 
> » » 
» » » 
> » » 
> » » 

Akşehir Bernıende Köyü öğ. 
» Eğri göz » » , 
» Karabulut » » 
» Nadir » » 
» . Yahsiya'n » » 
» Doğanhisar Başöğ. 
» » öğretmeni 
> » , » 
» . » » 
» » » 
» Azarı Köyü Başoğ. 
» » öğret, 
» » » 
» Apsarı » 
;> Ortaköy » 
>> Kundullu » Başöğ. 
» Yunak Bucağı » 
» » öğret. 
» 0 ipkan h'» » 

Ilgın Merkez Ok. Başöğ. 
» » öğretmeni 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» •». » 

» Balkı Köyü Başöğ. 
» Kembos » 
'» Osmaniye » 
» Argıthanı » 
» » öğretmeni 
» » » 

Itadro 

30 
20 
30 
35 
25 
35 
20 
20 
25 
25 
30 
20 
20 
25 
25 
•25 
30 
20 
20 
30 
25 . 
25 
20 
20 
25 
20 
25" 
25 
30 
20 
35 
25 
30 
30 

.25 
30 
20 
25 
20 
20 
20 
25 
20 
20 

Maaş 

35 
20 
35 
40 
30 
35 
25 
25 
25 
35 
35 
20 
20 . 
25 
30 
30 
35 
25 
25 
35 
25 
30 
20 
20 
25 
20 
30 
30 
35 
20 
35 
25 
35 
35 
30 
35 
20 
25 
20 
25 
20 
30 

. 25 
20 

Yıl 

13 
Başka ile 

16 
25 
9 

20 
3 

24 
5 

35 
1 1.6 

2 
2 

17 
Emekliye 

31 
19 
20 

Ay 

2 
nakil. 

4 
— 

3 
3 
9 

10 
4 
4 
9 
3 
4 

• ' . 8 

Gün 

1 

2 
.— 

3 
— • 

.1 
10 
__ 
29 
2 
2 
3 

21 
ayrılmıştır. 
'. 8"* 

8 
3 

İstifa etmiştir. 
24 

5 
27 

2 
2 
5 

—. 
24 

8 • 

9 
—-' 
15 

3 
24 
7 
9 

2 
3 
3 

21 
2 
6 
2 

— 
o o 

— 
• 4 

4 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
3 

3 
2 

25 
27 
29 

— 
2 

14 
1 
5 
1 
8 ' 

10 
4 

20 
'"1 

29 
27 
8 

29 
Vefat etmiştir. 

3 
4 
2 
3 
9 
4 

'i"-
Başka ile 

13 
6 

12 
23 

• 7 

nakil 
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• 

öğretmenin adı ve soyadı 

Hurşit Güntan | 
İbrahim özgül 
Nuri Gökalp 
H. Cavid Aydın 
A. Eıza Büğe 
Tahsin özer 
Rüştü Eriştirenoğlu 
Hulusi Altındağ 
Hüsnü Kaya 
Mevhibe Kocaoğlu 
Jale Kilimci 
Şemsettin Güçlü 
Ahmet Şensoy 
Hüseyin Baypmar 
Hacer Eryıldız 
Hikmet ,Pekodabagı 
Şükrjiye Özbay 
Osman Dinçer ..'" 7 
Zehra Heparslan 
İsmail Nazif Baykal 
Kevser Oyman i :'" 
Naime Baysal , 
Hayriye Göksel 
Mustafa Ambar 
Kâzım Karca 
Münhal 
M. Ali Tuncer 
Akif Gürel 
Hüsnü Yaylalı 
Hakkı Altsoydan 
Yılmaz Tanyeli 
Neriman Küser 
Reşat Doğaç 
Mübahat Ercan 
Refia Ünlü 
Hasan Güray 
Sabrı Koçer 
Ragıp Yalçın 
Necati Gökdağ 
Hikmet Güler 
Hüseyin Alptekin 
S. Mehmet Uğurlu 
Salih Gülel 

, 1 . . 

B : 51 29*2,1952 

G ö r e v i 

(1 

. İlgın Gezici Başöğ. 
» » » 

'» Ayaslar Köyü Başöğ. 
» Ruus » 
» Aşağıçiğil » 
» Derbent » 
» Y. Çiğil ». 

Kadınhanı merkez ok. Baş öğ. 
» » öğretmeni 
> » » 
» » » 
» » » 
» » ., » 
» » » 
» • » • » 

. » » » 
» Meydanh köyü » 
» Sarayönü başöğretmeni 
» » öğretmeni 
» » » 
» » » 
» » » v 
» » » 
» Gezici başöğretmen 
» Başhüyük başöğretmeni 
» » öğretmeni 
» Lâdik » 
» Kolulosa » 
» Gezici başöğretmen 

Cihanbeyli mer. Ok. Başöğ. 
» » öğretmeni 
» » » 
» » » 
» » » 

' » . » ^ 
\ » însuyu Başöğretmeni 
ı » Çeşmelizebir » 

» Halekânlı » 
» Böğrüdelik » 
» Kulu Köyü » 
» » öğretmeni 
» » » 
>> Yeniceoba » 

Ö,: 2 
Umumi Muva
zeneye geçer-
ken verilen 

Kadro 

30 
30 
30 
25 
25 
35 
20 
35' 
30 
20 
20 
30 
30 , 
30 
25 
20 
25 
40 
35 
25 
30 
20 
20 
25 
35 
20 
20 

, 30 
30 
35 
20 
25 
25 
20 
20 
25 
20 
25 
30 
25 
20 
25 
25 

Maaş 

35 
35 
35 
30 
30 
35 
25 
35 
35 
20 
20 
35 
35 
35 
30 
25 
30 
40 
40 
35 
35 
20 
20 
30 
35 
20 
20 
35 
35 
35 
25 
25 
30 
20 
25 
30 
25 
25 
35 
30 
20 
35 
30 

30 Ocak 1948 tari
hindeki hizmet 

müddeti 
Yıl Ay 

21 2 
22 3 
17 3 
30 3 
28 5 
19 3 
30 5 
27 3 
12 1 
2 4 

— 3 
18 9 

Gün 

10 
4 

13 
20 
28 
17 
17 
15 
5 
5 
1 

24 
emekliye ayrılmış. 

18 3 
0 2 
4 2 

U) 
27 
-— 

Çorum İline nakil 
32 4 
30 3 
32 3 
24 11 

istifa etmiştir. 
1 4 
6 4 

26 3 
• — _ 

23 2 
18 9 
20 3 
15 1 

6 3 
4 2 

13 3 
1 2 
3 "4 

13 2 
21 3 

4 10 
10 11 

6 — 
18 9 

emekliye sevk. 
Yavşan Tuz. 
okuluna nakil. 

İt) 
19 
12 
28 

• — 

10 
29 
— 
20 
20 
29 

1 
15 
— 
20 

4 
— 

5 
17 
29 

3 
•i 
1 

26 

9A t 

özel 
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öğretmenin adı ve soyadı 

Münhal 
Mihriye Sonuç 
Münhal 
İbrahim Yalçın 
Aysan Varol \ ,; 
İlhan Kurşuncu 
Münhal '•; \! 
Fevzi Yüzkat 
Naci ön 
Nedim özgen *.:r f 
Şerife Kurşuncu 
Leman Tanören 
Sabiha Tanören '4 
Şükrü Koşan 
Neemi Mutlu , ;-' 
Osman Dalerdem \ 
Emin sağlam 
Osman Gültekin fe] 
îclâl Tunçbilek 
Mevlüt Ulaş 
Samahat Bilgin 
Mustafa Çetin 
Hüseyin Eruyar 
Nuri Güngör 
Mehmet ömürbek 
Hacer Esen 
İsmail Kaya ; | ; 
Nesimi Doğan 
Hüseyin Afacan 
Şahver Vona 
Ata Saraç 
Halit Oktar 
Fatma Kayan 
Abdullah Orhan 
Lâtif Turhan 
Meryem Sarı 
Zeki Üyetürk 
Nuriye Vural 
Ali Galip Ulusan 
Şükrü Yel 
Kübra Yalçmkaya 
Dönmüş Karagöz 

B : 51 20.2.1952 
-, 

G ö r e v i 

Cihanbeyli Yeniceoba öğretmeni 
n> ömeranlı » 

, •» Kozarilı » 
t » Zıvarık Başöğretmeni 

» » öğretmeni 
* Oğuzeli » 
» Sülüklü » 
» Başkuyu Başöğretenmi 
» Gezici Başöğretmen 

Çumra Merkez okulu başöğ. 
» » öğretmeni 

I: . * * . »' 
. » ' . ' » » 

> 2» • w-

» » » • 

v > İçeri Çumra Başöğ. 
» » öğretmeni 
» » &: 

• ! » » » ' 

» Alibeyhüyüğü öğretmeni 
» Abditolu Köyü başöğ. 
» Akviran t» 
» » öğretmeni 
» Kavak Köyü başöğret. 
» Gezici başöğretmen 
» Dinek başöğretmeni 
» Apa > 

Karaman G. M. Kemal Okulu 
» » » 
» » » 
» » » 
» » », 
» > » 
» »• »' 
» » » 
» » » 
» Cumhuriyet » 

e » . " • » • » 

» » » 
' . ' » . - » > 

' » • • ' • » » . 

» .: » . » 

1 

0 : 2 
Umumi Muva
zeneye geçer-
ken verilen 

Kadro 

20 
25 
20 
30 
20 
20 
20 
25 
25 
35 
25 
40 
35 
30 
30 
35 
25 

.Maaş 

25 
— 
35 
20 
20 
— 
25 
30 
35 
30 
40 
40 
30 
35 
40 
30 . 

25(35) 35 
25 
20 
20 
35 
20 
25 
25 
20 
25 
35 
35 
25 
30 
35 
25 
30 
40 
25 
40 
30 
40 
25 
25 
25 

30 
25 
20 
35 
20 
30 
30 
25 
30 
35 
40 
25 
35 
40 
30 
40 
40 
25 
40 
35 
40 
30 
25 
25 

30 Ocak 1948 tari-
hindeki hizmet 

müddeti 
Yü Ay 

5 2 
— . '-_ 
11 2 
1 4 

— 11 
— —' • 

7 4 
•a 

17 3 

Gün 

2 
'—: 

24 
4 
4 

— 
— 
~ 
18 

Tekirdağ İline nakil 
22 1 
28 11 

emekliye ayrıldı 
12 3 

emekliye ayrıldı 

15 
14 

— 

Gazi Eğitime gitti 
18 6 

başka ile nakil 
6 3 
1 4 

18 3 
18 2 
17 • 2 
6 2 
4 4 
8 2 

20 4 
23 8 

Başka ile nakil 
24 6 
28 4 
6 4 

35 3 
25 — 
6 2 

24 10 
33 1 
22 3 
9 4 
5 3 
5 2 

13 

4 
5 

ı ' -

2 0 l 
5 • 

r . 2! 
1 3 

• 1 

1? i 
. 
11 

1 
^ 
2; 

1 9 
1 

^ 
27 
24 

1 • • 

15 

29 

.$ 
• [*••] Osman Gültekin'e verilen (25) lik kadro bilâlıara değiştirilerek (35) olmuştur. 
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öğretmenin adı ve soyadı 

A. Şükrü Çiloğhı 
Fuat Atalayer 
Kâmran Abacı 
Meliha Baykal 
Mustafa Güneri 
Eyüp Duran 
Ahmet Altınay 
Mukaddes Baran 
Refik Baykur 
ibrahim Uluğ 
Ahmet Ekmen 
Şçkibe Aksoy 
Cafer Baykur 
Sırrı Çömlekçi 
Mehmet özütemiz 
Sadık Baysal 
Cafer Eray 
Ömer Bozal 
Rıza Toker 
Rıza Polat 
Ahmet Mete 
Nuri Sezer 
Nuri Erdoğdu 

Fettan Arıkan 
Orhan Arkım 
Cahit Yalçın 
Bedriye Değim 
Kevser Yadeî 
iffet Erdil " 
Ülker Yaşın 
Leman Korkmaz 
Kasım Er 
Ali Ulvi Eddil 
izzettin Süllü 
ismail Baydur 
Ahmet onay 
Mediha Demirsoy 
Halil Yaşın 
ibrahim Canevi 
M. Kâzım Turan 
Veedet Kutluk 
Nazire Uzunkol 
Kerim Kutbay, 
Nadire Arpacılar 

B : 51 29 . 2.1952 

Görevi 

araman Güneş Okulu 
» » 
» » 
» 5> 

» » 
» » 
> Sudurağı 
» Akçaşehir 
» Medreselik 
» Gaferya,t 
» » 
> Burhan 
» Kılbasan 
T> tbrala 
» Kızıllar 
» Gödet 
» Başkışla 
» Kızılkaya 
» Durayda 
» Masdat 
» Bardas 
» Manyan 
» Göçer 

Ereğli Ismetpaşa 
» » 
» » 
» '» 
» » 
» » 
> » 
» » 
» 5> 

> Dumlupınar 
» » 
* » 
»• » 
» » 
» » 
» » 

» " • » 

» Sümer 
» > 
* » 
» » 

2» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 

: » 
» 
» 
» 
*. 
» 
» 
» 
* • 

» 
> 
» 
» 
» 
» 

Okulu 
» 
» 
'» 
» 
» * 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
* 
s» 
» 
» 
» 
» 

. » . 
» 

0 : 2 
Umumi Muva
zeneye geçer-
ken verilen 

Kadro 

35 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
30 
20 
30 
30 
20 
20 
20 
30 
35 
25 
20 
30 
25 
40 
30 
30 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
20 
35 
30 
25 
35 
25 
35 
20 

Maaş 

35 
50 
25 
25 
30 

30 
30 
25 
30 
30 
35 
20 
35 
35 
20 
25 
20 
35 
35 
30 
25 
35 
30 
40 
35 
40 
20 
25 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
35 
20 
35 
35 
'30 
40 
30 
35 
25 

30 Ocak 1948 tari
hindeki hizmet 

müddeti 
Yıl Ay Gün 

22 11 14 
34 2 14 

5 3 2 
Ağrı iline nakil. 
15 3 29 

Emekliye ayrıldı . 
28 11 6. 

3 4 — 
8 2 29 

21 4 15 
18 . 9 6 

2 4 1 
30 4 2 
15 4 1 
24 9 29 
24 11 29 

; 2 4 4 
32 7 22 
19 1 7 
26 2 2 
Manisaya nakil. 
23 6 15 
23 10 29 
21 4 15 
24 8 
29 3 20 
18 3 Ü 
3 4 2 

18 10 14 
18 3 2 
10 1 ; 19 
25 1 , 2 
21 1 13 
21 2 29 
22 9 3 
20 3 29 
—. 3 13 
17 4 2 
19 3 1 
22 10 20 
22'' ' ' 4 ': ' 15 
7 3 29 

12 2 4 
•'• 4 - " M 2 8 

ww 



B :• öl za.z-.iwz w . & 

Öğretmenin adı ve soyadı 

Sabahat Akar 
Nadiye Şenkal 
İffet Kırdıkaçtı . 
Bekir Erol 
Celâl Set 
Ramazan öztürk 
Kâzım Bekdemir 
Fahrettin Çetin 
İbrahim Kasapçopur 
Vildan özçelebi 
M. Azmi Şişik 
Emine Erkunt 
Ali Rıza Atabek 
Aliye Altaş 
Meliha Uçkun 
Şakire Çıktay 
Süleyman Aşçı 
Maşar Molbay 
Münhal 
Rıza Kaldırımcı 
Nadir Çavuşoğlü 
O. Nuri Atalay 
Hüseyin Grül tekin 
Ali özene, 
Ata Ayna 
Halit Akar 
Durmuş Çeneli 
Behçet Kaynak 
Mehmet Tuncer 
Zühtü Kalaycı 
Ülker İlhan 
Nâdire Ertem 
Fazıla Tuncer 
Melâhat Bargu 
Mihriban Yılmaz 
Âlim Ünlütürk 
Cemal Şirin 
Abdulkadir Erguh 
İbrahim Atalay 
Niyazi Güneri 
Tevfik Doğan 
Mehmet Acar 
Mehmet Giindüz 
Hasip fisiii 
Nimet Uyanık 

• 

Görevi 

Ereğli Sümer Okulu 
» » »V 
» • * * 

» Hortü » 
» Gezici Başöğ. 
» Ayrancı Okulu 
» Berendi J» 

" • > , . » » 

* Büyükkoraş » 
» Çakmak > 

Karapınar-Merkez Okulu 

* » » 

» » * 

» Hotamış » 
> îslik * 
» Kaycık » 
» Gezici Başöğ. » 
> Amama ' . » 
» Gülviran » 
» Emirgazî > 
» Kutviran > 

Bozkır - Merkez okulu 
* » » 

» • » * 

* » » 
7> v 

» Sorkun » 
» Avdan » 
» Üçpmar » 
» Gezici Başöğ. 
» Soğucak okulu 
» Ahırlı » . 
» ' Koçaş » 
» Hamzalar » 

Hadim - Merkez Okulu 

» 2> * • 

Umumi Muva
zeneye 
ken v< 

Kadro 

35 
25 
30 
25 • 
25 
30 
25 
25 
20 
25 
35 
20 
35 
20 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
30 

• 25 
25 
25 
35 
20 
25 
35 
25 
30 
20 
25 
25 
20 
25 
20 
30 
35 
25 
25 

' • ' • • - . . 2 5 

35 
35 

• 30 
20 

geçer-
îrilen 
Maaş 

35 
30 

30 Ocak 1948 tari
hindeki hizmet 

müddeti 
Yıl Ay 

10 1 
9 • 2 

35 Başka ile git 
30 
30 
35 
25 
25 
20 
25 
35 
25 
40 
25 
25 
35 
30 
25 

30 
35 
30 
30 
25 
40 
20 
25 
40 
30 
40 
25 

'25 
30 
25 
30 
25 
35 
35 
30 
30 
30 
40 
35 
35 
25 

20 2 
6 4 

24 4 
6 2 
5 3 
l 9 
4 4 

12 $ 
3 4 

23 — 
8 3 
3 3 

Gün 

O 

£ 

1.2 

29 

~~ 
3 

2 
18 
28 
— 

Vefat etti 
9 2 
3 3 

. 2 4 • 4* , 
> » • • * 'fi • 

22 3 
23 3 
8 2 
4i 4 

26 9. 
2 — 
3 4 

23 4 
9 1 

26 3 
4 — 
4 1 
6 4 
Başka ile 
7 ' 4 
6 . 1 0 

19 3 
20 4 
20 3 
20 3 
26 3; 

22 3 
21 10 
11 ^ 

3 ;:;2'"' 

2-
3 

10 
2 

23 
2 

15 
23 

1 
11 

3' 
29 
— 

1 
6 

nakil 

n-î 
21 
•4 C% 

12 
29 
13 

••• ; 2 5 ; : 

- ' aA:''.: 

24 
1 
8 

' , • • ; . ; . : â : 

: 17 

3.311 
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öğretmenin adı ve soyadı 

Naciye Işık 
Sıdıka Dalgıç 
Hıfzı Alparslan 
Hasip Akçora 
Osman Koçak 
Ali Osman Alırsatar 
Münhal 

» '^ 
Hidayet Bayrak 
Sabri özdilek 
Belkis Bayrak 
Eamiz Arda 
Eefik Güzelcik 
Şükrü Güney , / 
Ali Niyazi Ülkü 
Emin Bağçeevli 
Mustafa Bolay 
Münhal 
Ekrem Zeren 
Ekmel Özkan 
Tahsin Değer 
İkbal özdemir 
Eaşit Beştoy 
Ali Soylu 
Fatma Algan 
Nuri Algan 
Sabit Ayhan 
S. Ali Özdemir 
Naciye Erbil 
Şevket Yılmaz 
Muttalip Ergun 
Şaziye Başaran 
Sabahat Tanel 
İbrahim Özalp 
Osman özden 
Orhan Anadolu 
Şükrü Yüksel 
İbrahim Akın 
M. Ali öngül 
İbrahim E tem Dogay 
Ali Vehbi öztaş 
Ahmet Derya 
Mehmet Akm 
Celâl Saatçi 
Ahmet Ifclu 

B : 51 29.2.1952 

G ö r e v i 

Hadım Merkez Okulu 
> 
» 
» 
» 
.V 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
• » 

•n> 

» > 
A. Hadım » 
Kapla nlı » 
Dedemli » 
Gezlevi •». 
Polât '» 
Y. Mernek » 
Taşkent * 

» , . ' > , . 
» » 
a> » 

Çetmi » 
Alâta » 
Afşar » 
Kongul » 
Bolay » 
Gaziler » 

Göynükkışla » 
Bademli » 

Beyşehir Merkez Okulu 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
S> 

» 
» 
» 
» 

• / . • » ' . 

» 
» 

- : > 

» > , . . . 
»• » 
» s» 
» » 
» » 
» • » 

Bayındır » 
Bayafşar » 
Hoyraıı » 
Manastır » 

» * 
Üskerles » 
Çaysalur > 

Mahremkolu » 
Huğlu » 
Kıreli » 
Balkanda » 
Gezici Başöğretmen , 
Hüyük Okulu 
Gezici Başöğretmen 

* Selki Okulu '. 
Doğanbey » 

5> » 

3> W 

0 : 2 
Umumi Muva
zeneye geçer-
•ken verilen 
Kadro 

20 
20 
35 
20 
25 
20 
25 ' 
20 

..- ,35 
20 
20 
30 
•30, 
20 
35 

. 25j ' 
' 25 ' 

25 
. 25 ' 

....' 30 
35 

. , ...35 
. . 2 5 

. , . 25 ' 
. .35 

35 
35 
25 
20 
30 
35 
20 
20 
20 
25 
20 
30 
20 
30 
20 
30 
20. 
30 
35 
30 

Maaş 

20 
20 
35 
25. 
30 
20 

40 
25 
20 
35 
35 
20 
40 
30, 
25 

25 
35 
35 
40 
30 
25 
35 
40 
35 
25 
20 
35 
35 
20 
20 
25 
30 
20 
35 
25 
35 
20 
35 
20 
35 
35 
35 

30 Ocak 1948 tari
hindeki hizmet 

müddeti 
Yıl Ay Gün 

2 3 • 11 
İstifa etmiştir. 

33 8 — 20 
20 3 27 
22... . . . -2 , 21 

Niğde İline gitti. 

27 . 10 29 
24 . 4 21 

1 5 4 
19, 4 4 
20 4 , 7 
— , 9 21 
29 , 11 29 
31 , 4 10 

32 . , 3 9 

4 • 4 • ^ 
Emekliye a.y.rıldı. 

20 4 2 
23 . , 4 19 
18' 3 — 
29 3 1 
18 3 ';. , 25 
20 . 4 7 
17 , 4 — 
21 4 10 

1 3 10 
17 3 — 
11 3 1 

İstifaen ayrıldı. 
Münhale geldi. 

3 4 .1 
18 ... ...3 ... -~-
2 3 / 14 

24 ... 2 16 
Vefat etmiştir. 

18 . 2 . 19 
2 1 20 

19 - 4 1 
5 . . ' . - - 29 

11 10 27 
11 2 20 • 

Emekliye ayrıldı, 



B : 51 29.2.1952 O : 2 
Umumi Muva- 30 Ocak 1948 tari-
zeneye geçer- hindeki hizmet 
ken verilen v müddeti 

öğretmenin adı vö soyadı 

Hasan Arıtürk 
Havva Tuncahan ' 
Hüseyin Kıyıcı 
Abdullah Erkal 
Mihrinisa Erkal 
Raşit Gökteke 
Zeki Kılcı 
Süleyman Tekeli 
Ahmet Sakarya 
Feriha Erkoçak 
Tayyar Erkoçak 
Mesut Ayhan 
Osman Erol 
Seyit Ali Barlas 
Tayyar Tükel 
Ali Orhan 
Kemal Erdoğan 
Rüştü Ergen 
Münhal 
Ahmet Bilban 
.Sekip Güray 
Kemal Çağın 
Hüsnü Turan 
Mustafa Alper 
Ali Rıza Göksu 
Fehiman Özay 
Türkân Külâhçı 
Mtfiyo Hotoğlu 
Osman Kıcıman 
Ali Ulvi Çetin 
Vefa Gür 
Kâşif Kıcıman 
Âta Gür 
Şevket özmen 
Emin Alper 
feami öztaş 
Ali Doğan Öntürk 
Mehmet Servi 
Şinasi Alper 

G ö r e v i 

Beyşehir Damlapınar Okulu 
»' 
» 

Yeğren » 
Gezici Başöğretmen 

Seydişehir - Merkez okulu 
» 
» 
» 

.» 
> • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 

» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 

Kisecik 
Gevrekli 
Bostandere 

» 
Î> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a> ' 

Gezici başöğretmen 
> » 

Gencek okulu 
» 

Derebucak 
Çavuş 
Çalmanda 

3S> 

» 
X> 

» 
Ermenek Mrrkez Okulu 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
»' 
» 

•» 

» 
» 
» 

• » 
» 
» 
s> 

Sakarya 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
»; 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gezici Başöğv 
Fariske 
Gezici Başöğ. 

Kadro 

30 
20 
35 
40 
30 
30 
30 
35 
30 
30 

• 25 
30 
20 
20 
20 
35 
30 
35 
20 
30 
30 
25 
35 
30 
35 
20 
20 
20 
25 
30 
35 
35 
30 
30 

, 30 
25 
30 
25 
25 

Maaş 

35 
20 
35 
40 
35 
35 
35 

,40 
35 
35 
30 
35 
25 
25 
25 
35 
35 
40 
— 
40 
35 
30 
35 
35 
40 
20 
20 
20 
30 
35 
40 
35 
40 
35 
35 
30 
35 
.30 
30 

Yıl 

Emekliye 
— 
11 
25 
13 
23 
18 
21 
12 
12 
13 
13 
23 
18 

• 22 
15 
20 
28 

34 
13 
8 

14 
13 
19 
— 
— 
— 
23 
20 
23 
30 
23 
13 
17 
26 
12 
11 

8 

Ay 

ayrıldı 
2 
3 
2 

11 
5 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
2 ' 
4 
4 
1 

10 

3 
3 
9 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
3 

11 
4 

10 
8 
3 
4 
8 
2 
8 
1 

Gün 

2 
3 

10 
23 

5. 
— 
10 
T 
S 
9 
9 

29 
13 
19 
1 

22 
' 2 

1 

': 4 
4 

14 
2 
8 
3 

10 
10 
10 
29 
29 

2 
29 
23 
2 
1 

29 
— 
24 

1 
Not : 
1. Bu cetveller ilçeler üzerine o,vakit yapılan kadro tevziatını göstermektedir. Aynen Kop-

ye edilmiştir. Bu kere öğretmenlerin hizmet müddetleri de hesaplanarak ilâve olunmuştur. 
21.11.1952 

2. Öğretmenler özel idarede iken kendilerine ayrı ayrı kadro verilmediği anlaşıldığından bu 
cetvellere de dercolunamadL 21.11.1952 
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B : 51 29.İ 
S.—.Konya Milletvekili. Âbdürrahman Fahri 

Ağaoğlu'nun, meslekî ve teknik öğretim okul
ları meslek ve. atelyö öğretmenliklerine kanuni 
§artları haiz olmadıkları halde ihtiyaç yüzünden 
muvakkat kaydı ile tâyin edilenlerin daimî kad
roya alınmaları. . hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Tevfik lle-
ri'nin yazılı cevabı (6/584). 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4644 sayılı Kanunun 11 nei maddesi, mesle

kî ve teknik öğretim okulları meslek ve 'atelye 
öğretmenlikleri için 3007 sayılı Kanunun birin
ci maddesinde yazılı şartları haiz Öğretmenler 
bulunmadığı takdirde bu meslek ve atelye öğret
menliklerine kadrolardaki maaşlarla bu şartları 
haiz bulunmıyanların da muvakkat öğretmen 
olarak tâyin edilebileceği hususunda, Millî Eği
tim Bakanlığına, salâhiyet vermiş bulunmakta
dır. 

Seçmenlerimizle yaptığımız görüşmelerde bu 
maddeden şikâyet edilmekte ve haklı olarak 
hal ve istikbalinden emin olmıyan bir öğretmen
den lâyıkı ile istifade edilemiyeceği söylenmek
tedir. 

Kanaatimizce de bir öğretmenin vazifesini 
iyi yapabilmesi için vazifesine bağlı olması ve 
bunun için de bugününden ve yarınından emin 
olması şarttır. (Muvakkat) kaydiyle öğretmen
liğin bu asli şartını telif etmek şüphesiz müm
kün değildir. 

4644 sayılı Kanunun meriyetinden beri uzun 
•"bir zaman geçmiş olmasına rağmen. 11 nci mad
denin devamı kanuni şartları haiz kâfi sayıda 
öğretmen yetiştirilememiş olduğunu göstermek
tedir. Meslekî ve teknik öğretim okulları ihti
yacı ise günden güne artmaktadır. 

O halde kanuni şartları haiz olmamakla be
raber bu:kabîl okullarda meslek ve atelye öğ
retmenliği yapabilecek kimselerin tâyinlerinde 
zaruret yardır. Bunların vazifelerine bağlan
maları ve daha iyi çalışıp hem öğrencileri ve 
hem de kendilerini daha iyi yetiştirebilmeleri, 
istikballerinden ;emin olmalarına bağlıdır ki bu 
da kanunda mutlak surette kabul edilmiş olan 

- (muvakkat) kaydının kaldırılması ve meselâ üç 
senelik.muvakkat hizmetin muvaffakiyetle geç
mesi; halinde daimî kadroya alınmaları suretin-

• de ;kanunun tadili ile mümkün olur. Bu husus
ta Bakanlığın noktai nazarının Millî Eğitim Ba-
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i kanlığmca yazılı olarak .cevaplandırılmasını rica 

ederim. 
13.11.1952 

. t Konya Milletvekili 
I ' Âbdürrahman Fahri Ağaoğht 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29 . I I . 1952 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 2/680 
Dos. No. 001.18 

özet: Konya Milletvekili E. Ağa-
1 • oğlu 'nun yazılı ^ sorusuna cevap 

'•• verildiği hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünden ' çıkan 15 Şubat 

1952 tarihli ve 6/584-3115/6813 sayılı yazıları
na cevaptır : 

Meslekî ve teknik öğretim okullarındaki mu
vakkat öğretmenlerin daimî kadroya alınmaları 
hakkında Konya Milletvekili Âbdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun yazılı soru önergesinde isteni
len Bakanlığımız mütalâasının ilişik olarak su
nulduğunu derin saygılarımla arzederim. 

M. Eğitim Bakanı 
T. İleri : / 

4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre, 
meslekî ve teknik öğretim okullarına tâyin edil
miş bulunan muvakkat öğretmenlerin durum
larını ıslah etmek üzere, Bursa Milletvekili Hu-

I lûsi Köymen, Edirne Milletvekili Cemal Köp-
[ rülü, Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman tara

fından bir tasarı teklif edilmiştir. Bu tasarı
nın Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarında mü
zakeresi sırasında da arzedildiği, veçhile, adı 
geçen muvakkat öğretmenlerden sicilleri müsait 

i ve ehliyetleri sabit olanların, Bakanlığımızca 
[ hazırlanacak bir yönetmelik esasları dâhilinde 
i asıl öğretmenliğe geçirilmelerini Bakanlığımız 

uygun olarak mütalâa etmektedir. 

4i — Çankırı Milletvekili Kâzım, Arm'ın, Çan
ları ve havalisi deprem bölgelerine 1952 yılı 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına, bu böl
gelere tahsis edilen kereste ve para miktarı ile bu* 
nun tevzi şekillerine, Emlâk Kredi Bankasınca bu 

! ilde bir şube açılarak depremden zarar gören va
tandaşlara uzun vâde ile kredi temininin düşünü-
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lüp düşünülmediğine dair olan sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlû, İçişleri Baka* 
m ve Devlet Bakanı Vekili Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu, Tarım Bakanı Nedim ökmen ve Mali
ye Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı cevaplan 
(6/519) 

. - • 3 * • 1 9 5 2 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Son depremde resmî rakamlara istinaden se : 

kiz bin civarında yıkılan ve iskân edilemiyecek 
tarzda hasar gören Kurşunlu, İlgaz iletileri ve bu 
ilçelere bağlı köyler ile Kastamonu İline Hükil-
«metin ilk hamlede yaptığı 750 000 liralık yardı
mın mühim bir kısmı depremden en çok mütees
sir olan Kurşunlu, İlgaz ilçeleriyle kısmen/zarar 
gören Eskipazar, Şabanözü, Merkez ve .Çerkeş 
ilçelerine tevzi edilmiş ve 1952 yılı bütçesinden 
bu bölgelerde hasardan zarar gören vatandaşla
ra gerekli yardımın yapılacağı ilgili Bakanlar 
tarafından gerek deprem sahasına gerekse şifahi 
görüşmelerimizde vadedilmişti. Bu itibarla aşa
ğıdaki hususların Bayındırlık, Tarım, İçişleri, 
Maliye ve Devlet Bakanlıkları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmalarım saygı ile ve ehemmi
yetle rica ederiz. 

Çankırı Milletvekili Çankırı Milletvekili 
K. Arar Kemal Atakurt 

1. -— Bayındırlık ve İçişleri Bakanları tara
fından bizzat müşahede edilen ve mahallen tetkik 
ettirilen, deprem mevzuu için 1952 Bütçesinde 
ayrılan mebaliğden ne miktarının yukarda adı 
geçen Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine 
tahsisi düşünülmektedir? s 

2. Or;man: Umum Müdürlüğünce bu bölge
lere tahsis edilen kereste miktarı nedir ve ne 
suretle ve hanıgi şartlarla tedarik ve tevzi olu
nacaktır? ' 

3. Bu bölgelerde vukuagelen hasar ve bu 
hasarın gerektirdiği para, kereste ve çivi gibi 
ihtiyaçlar kesin olanak tesbit edilmiş midir? 

"4. İ951 yılında depremden zarar gören va
tandaşlara gerek bütçede mevcut olan imkân
sızlık, gerek organize edilememesi yüzünden is
tihsal edilemiyen iskân politikasının kış devre
sinde ihzar atı ikmal edilerek ilkbaharda faali
yete geçebilmek için ne gibi'hazırlık yapılmış
tır, bu fâaliyete tam mevsiminde başlanabile
cek midir? 
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'5. Ayrıca Emlâk ve Kredi Bankası mevzu

atının müsaadesi dâhilinde belediye sınırları 
içinde ve dışında depremden zarar gören •va
tandaşlara uzun vadeli kredi açılması düşünül
müş müdür? Düşünülmüş ise Emlâk Kredi Ban
kasınca Çankırı İli ve ilçelerine ne miktar kre
di açılmıştır? 

16. Emlâk Kredi Bankasının diğeı illerde 
açtığı gibi Çankırı'da bir şube açması işi ban-
ika programına göre ne zaman tahakkuk ettiri
lecektir? Şube açılmasına değin şubesi olniıyari 
illerde yapılan yardımlar misillû Çankırı İli 

. içiri de ne miktar kredi açılmıştır? 

T . c . • . ..- • .-
Bayındırlık Bakanlığı ' 
Yapı ve I. î . Reisliği 

Şube: Yers. 
ISayı : 15-6 Yers. 

•'• • 1207 :-" • " i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7.1.19'52 gün ve Kanunlar Müdürlüğü ifa-

deli 6-519/2895/6370 sayılı yazıları karşılı
ğıdır : . . . ' . 

- Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine tah
sis edilen kereste ve para miktarı ile bunun 
tevzi şekillerini ve depremden zarar görenlere 
uzun vadeli kredi temini için Emlâk Kredi Ban
kasınca Çankırı 'da bir şube açılmasına dair, 
Çankırı milletvekilleri Sayın Kâzım Arar ve 
Sayın Kemal Atakurt tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin Bakanlığımızı ilgilendiren hu
suslarına dair cevaplar aşağıda arzolunmuştur: 

13 . VI I I . 1951 tarihinde vukuagelen yersar-
smtısmı mütaakıp felâketzedelere ilk yardım 
olarak Kızılay merkezinden Çankırı İline 2070 
çadır, 23 0Ö0,— nakit ve ayrıca yiyecek ve gi
yecek eşya ve sıhhi malzeme ile bir ton çivi ve 
Bakanlığımızdan 15 000.— lira nakit ile 14 ton 
çivi, Millî Savunma Bakanlığından 130 çadır, 

60 erden müteşekkil bir istihkâm birliği ve Çan-
kıri Piyade Okulundan 460 er gönderilmiş, Ta
rım Bakanlığından da 6 biçerdöğere ilâveten 
daha 6 aded biçerdöğer verilmiştir. 

Yersarsmtısmda yıkılan ve hasara uğrıyan'* 
evler derhal mahallerine gönderilen fen heyet
leri marifetiyle muayene ve tetkik ettirilerek 
^Çankırı İlindeki kasaba ve-köylerde ceman 785 
evin yıkıldığı, 2197 evin hasara, İ322 evin Q> 
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ta derecede hasara ve 3000 evin az hasara uğ
ramış olduğu tesbit edilmiştir. Yıkılan ve ha
sara uğrıyaE meskenlerin sahipleri tarafından 
bir an evvel inşa ve tamirleri için yıkılmış ev
lere 200 zer, ağır hasar görenlere 150 şer ve 
orta derecede hasar görenlere 75 şer lira nakdî 
yardım yapılmak üzere 1951 Bütçesinden temin 
olunan ödenekten Çankırı İline 585 700,— lira 
tgönderilmiş ve tevzi edilmiştir. Bundan başka 
1951 kışından evvel herkese yaptıkları inşa ve 
tamirler için lüzumu kadar parasız olarak çivi 
verilmştir. 

Kereste yardımı : Yersarsıntısmda evleri,. 
ahırları ve samanlıkları yıkılan kimselere il ve 
ilce idare heyetlerince karara bağlanacak lis
telerde gösterilen ihtiyaç miktarlarına göre 
Devlet ormanlarından parasız kerestelik ağaç 
verilmesi 25 . VIII. 1951 gün ve 3607 sayılı Ka
rarname ile onanmıştır. Çankırı İli dâhilinde' 
bu kararname gereğince Orman İdaresince tesbit 
edilip il ve ilce idare heyetlerince karara bağ
lanan listelere göre köylüye ormanda dikili ola
rak parasız verilecek kerestelik ağaç miktarı 
24872 m 3 zuhur etmiş olup, istihkaklarını al
mak üzere peyderpey Orman İdaresine müra
caat eden köylülere ormanda makta gösterilmek
tedir. Ayrıca da Kurşunlu köyleri orman bölge
lerinin uzağında bulunduğundan 195İ - 1952 
kış devresinden önce yapacakları tamirler için 
takriben 2000 m 3 kereste Bakanlığımızdan ve
rilen ödenekle Kurşunlu 'ya nakledilerek köylü
lere tevzi edilmiştir. 

Bu suretle Çankırı yersarsmtısı felâketzede
leri çadırdan çıkarılarak kışın şiddetli tesirle
rinden müteessir olmıyacak şekilde zamanında 
barındırılmış bulunmaktadır. 

Bu bölgeye dâhil olan bâzı köylerin kısmen 
veya tamamen başka yerlere iskân edilmesi tema-
men ayrı bir mevzu olup gerekli kerestenin bi
çilip nakledilmesi ve her ev başına 700 lira gibi 
asgari bir işçilik bedeli yardımı olarak nazarı 
itibara alınmak üzere yapılan hesaplara göre 
bu işin halli asgari 2 milyon liraya bali olmak
tadır. 

Hemen her tarafı deprem tehlikesine mâruz 
bulunan, diğer taraftan da rejimlerinin son de
recede' mütehavvil olması itibariyle her gün sel 
ive heyelan felâketlerine uğrıyan memleketi
mizde bu-tabiî âfetler neticesinde vâki olan ha- , 
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sarların tamamının Devletçe karşılanması im
kânlarımızın çok üstündedir, 

Bunun için bu yardımlara hususi idare ve 
belediyeleri de iştirak ettirmek ve aynı zamanda 
uzun vadeli ikrazlar suretiyle yardım miktarını 
lüzumlu mitkara yükseltebilmek üzere yeni bir 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. Mezkûr tasarıda 
gerek felâketlerden önce alınması lâzımgelen ted
birlerin masraflarını karşılamak ve gerek felâ
ket vukuunda her türlü yardımları sağlamak ve 
lüzum ve ihtiyaca göre felâketzedeleri süratle 
birer meskene kavuşturmak gayesiyle senelik ge
liri takriben 12 500 000 liraya baliğ olacak özel 
bir fon tesisi derpiş olunmuştur. Bu tasarı üze
rinde İçişleri Bakanlığında alâkalı bakanlıklar 
temsilcilerinden toplanan komisyon tarafından 
son tetkikler yapılmakta olup düşünülen bu ted
birlerle gerekli yardım işlerinin esaslı surette 
halledilebileceğini saygı ile arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 21 . I . 11952 
İller İd. G. M. 

3. Ş. M. 
Sayı: 23401/15-3, 625 

Özü: Çankırı Milletvekilleri
nin yazılı soru önergeleri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7 . 1 . 1952 gün ve Kanunlar Md. ifadeli, 

519/6-2895-6370 sayılı yazıları karşılığıdır: 
Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine tah

sis edilen kereste ve para miktarı ile bunun tev
zi şekillerini ve depremden zarar görenlere uzun 
vadeli kredi temini için Emİâk Kredi Bankasın
ca Çankırı'da bir şube açılmasına dair Çankırı 
Milletvekilleri Sayın Kâzım Arar ve Sayın Ke
mal Atakurt tarafından verilen yazılı soru öner
gesi tetkik edildi. 

Bû konu üzerinde, Bayındırlık Bakanlığına 
da tevcih olunan sorunun adı geçen bakanlık 
tarafından 12 . I . 1952 gün ve 5-15/1207 sayı 
ile eevaplandırıldığı anlaşılmış ye bu görüşe ba
kanlığımızca da iştirak edilmekle beraber, tav
zihi gereken başka bir nokta da kalmamıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arzederim. 
İçişleri Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
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Toprak ve îskân işleri. 23 .1 .1952 
Genel 'Müdürlüğü 

Şubesi : Başmüşavirlik. 
Özel sayı : ^706-15 
Genel sayı : 99 ; 

özeti: Çankırı milletvekillerinin 
sorıı Önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
, Kanunlar Müdürlüğü : 

O: 7 .1 .1952 gün ve 2895/6370 sayılı yazıya 
Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine 1952 

yılı Bütçesinde ne miktar tahsisat ayrıldığı, bu 
bölgelere tahsis edilen kereste ve para miktarı 
ile bunun tevzi şekillerine ve sair hususlara da
ir Çankırı milletvekillerinden Kâzım Arar ve 
Kemal Atakürt .taraflarından müştereken Yüce 
Başkanlıklarına verilen yazılı soru önergesinin 
4 ncü maddesinde : 

(Gerek bütçe imkânsızlığı ve gerekse organize 
edilememesi yüzünden istihsal olunamiyan iskân 
politikasının kış devresinde ihzaratı ikmal edi
lerek ilkbaharda1 faaliyete geçebilmek için ne gi
bi hazırlıklar yapıldığı ve faaliyete tam mevsi
minde başlanıp başlanamıyaeağı) sorulmakta ve 
isİîân mevzuu ile ilgili görülerek sorunun" Ba
kanlığıma tevcih olunduğu anlaşılmakta ise de; 
millet ve Devletçe ele alınmayı icabettiren dep
rem gibi jeolojik'...olayların haiz olduğu ehemmi
yete ve iskân, hizmetleri fevkin da bir mahiyet ar-
zetmesino mebni özel kanunlarla ele alındığı ma
lûmdur. •; 

Bu sebepten sorunun Bakanlığıma' taallûku 
bulunmadığını, deprem yüzünden hasara uğrı-
yan mıntakalar hakkında 4623 sayılı1 Kanun hü
kümlerinin uygulanmakta olduğunu saygılarım
la arzederim. 

Devlet BakanıV. 
F. L. Karaosmanoğlu 

'• , ' ' ' ;"T.C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel :2/İ!l 
25.1 .1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
0 : 7 ; 1,1952 gün ve 6-519/2895-6370 sayıya• 
Çankırı ve havalisi deprem bölgelerine tah

sis edilen kereste miktarı, tedarik ve tevzi şekli 
hakkında Çankırı ^Milletvekili 'Kâzım Arar 'm 
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yazılı sorusu tetkik edilmiş ve bu hususta hazır
lanan not lef fen takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

Çankırı İlinde vûkuagelen depremden ha
sar gören köylülerin 3116 sayılı Orman Kanu
nunun 5653 sayılı Kanunla değişen 17 nci mad
desindeki sarahate göre. yeniden inşa ve tami
re muhtaç ,ev, ahır ye samanlıklarına lüzumlu 
kereste, teşkilâtımız ve kaymakamlıklarca, 

Çankırı merkez köyleri ihtiyacı .919,000 M3. 
İlgaz » » » 7.989.000 » 
Kurşunlu » » >> 11.206.000 » 
Çerkeş " » »' ' V İ.44Ö.600 » 
Eskipazar »'/ i » ' 950:000 »/ 
Şabanözü » » » 145.750 » 

•22.630.i35O » ' 
kereste olarak tesbit edilmiştir. 

Bu miktar kerestenin "yalnız kesme, taşıma 
ve imar masrafı alındıktan sonra ilgililere ve
rilmek üzere bu hususta teşekkül eden büroya 
teslimi alâkalı teşkilâtımıza emredilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 3011-6, 369 

1 . I I I . .1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7 . I . 1952 tarihli ve 6/519-2895/6370 sayı

lı yazıları K. 
Çankırı ve havalisi !deprem" bölgelerine İ952 

yılı Bütçesinde ne miktar tahsisat ayrıldığına, 
bu bölgelere tahsis edilen kereste ye para mik
tarı ile bunun tevzi şekillerine, Emlâk, Kredi 
Bankasınca bu ilde bir şube açılarak depremden 
zarar gören vatandaşlara uzun vâde ile kredi 
temininin düşünülüp düşünülmediğine dair 

. Çankırı milletvekilleri Kâzım Arar ve Kemal 
Atakurt'un yazılı soru önergelerinin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygılar. 
Maliye Bakanı 
İT. Polatkan 

1. Hükümet tarafından 1952 yılı Bütçe ka
nunu tasayısmm Bayındırlık Bakanlığı;kısmın-

1317 

http://�22.630.i35O
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da 792 riei «Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden 
2arar gören bölgelere yârdım» bölümüne 1 mil
yon lira ödenek teklif olunmuş ve bu miktar 
Bütçe Komisyonu tarafından da kabul olun
muştur. 

Bütçe kanunu tasarısı, kanun haline geldik
ten sonra bu ödenekten sarfiyat yapılması müm
kün olup lüzum görülen illere ne suretle tevzi 
olunacağı sene içinde belirecek ihtiyâçlara gö-; 
re ve Bayindırtik Bakanlığının teklifi üzerine 
Öakanlar Kurulunca tâyin olunacaktır. 

2. Emlâk, Kredi Bankası mevzuatı, bu ban- > 

1952 O : 2 
kayı kendi kaynakları nisbetinde belediye hu
dutları dâhilinde kredi' açmıya yetkili kılmak
tadır. Şimdiye kadar banka' tarafından Çan
kırı 'ya açılmış olan eski bir kredi bugün kapa
tılmış \ve zelzeleden sonra bankaya vâki kredi 
talebi de tahminen 150 000 liraya varmış ve 
14 . V I I I . İ951 talihinde deprem bölgesinde 
bankaca husûsi bir tetkikat yaptırılarak kredi 
taleplerini.karşılamak üzere Ankara ikraz böl
gesine dâhil edilen Çankırı için Ankara Em
lâk Kredi Bankasıı Şubesine 500 00Ö liralık bir 
limit tahsis olunmuştur. 

- '! '.^:-v, :. -; ...', ,.-.:/ -:;•. •>•..•::••. "\\Y 28.Xİ1:1951 

S. — JİarsMilletvekili Sırrı ÂtalaySn, Kars'ta bir tanım endüstrisi kurulması için etüd yapılıp 
yapılmaâığna ve bu hususta ne düşünüldüğüne, arazi ihtilâfİartnı Jıçtlletmeh üzere tapulama* ve 
arazi tevzi komisyonlarının vazifelendirilmesine, uzun vadeli yeter olerecede kredi teminine ve tantn 
kolejleri ile kooperatiflen kurulmasına dair sorusuna, Tarım Bakam Nedim ökmen'in yazılı ceyaln 
(e/k?) • " "''"•• . " ' ' " , ' V . ;' ';•..':'.'•.': 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Eldi hususların Tarım Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek delâletlerinizi 

saygı ile rica ederim. > .,,,'- .-'s 
Kars Milletvekili 

Sırrı Atalay 

Coğrafi bölgeler (Reginos geographiques) 8 numarasında tarım bölgeleri (Regions agncoles) 
5 nci kısımda yer alan 1950 genel sayımında 409,138 nüfusu bulunan Kars : Muazzam ve müstesna 
bir taf İm hazinesidir. 

Bu tarım hazinesi her an heder olup gitmektedir. 409, 138 kişi 9 ilce bir il merkezi aşağı yukarı bir 
harabe halindedir. Fakru zaruret ve sefalet her köyde göze çarpan ıstıraplı ilk büyük hakikattir. 

Kars'ın bu muhteşem hâzinesi en iptidâi şekilde kapalı tutulurken istihsal en asgari hadde, ka-, 
zanç yok pahasna yakınken, milli büyük bir servet mahvolmaktadır. 

Bu iddiamız ne bir fantazi ne de mübalâğadır. Realitenin ifadesidir. Bu muazzam ve müstesna 
tarım hazinesinin ana hatlarını kesin rakamlarla gösterebiliriz. ' 

T - Kars tarım hazinesinin bugünkü durumu: 
1. a) Aşağıdaki 1950 yılı sayım istatistikleri açıkça göstermektedir ki, Doğu Anadolumm 14 

ili içinde Kars Erzurum'dan sonra en çok nüfusa malik olduğu gibi yoğunluk bakımından Elâzığ'dan 
sonra ikinci gelmektedir. 

' 

Kar-î 
Elâzığ 
Diyarbakır 
Gümüşane 
Erzurum 
Erzincan 
Siird 

• (1950) 
Coğrafi bölge - 8 

Nüfus Yüz ölçüsü 

409 138 
212 400 

. 294 618 
203 474 
461 673 

,197 460 
158 838 

18 406 
9 204 

14 579 
10 059 
23 941 
10 583 
11 353 

Yoğunluk 

22 
23 
20 
20 
19 
19 
14 

- Doğu Anadolu 

Bitlis 
Tunceli 
Ağrı 
Muş 
Bingöl 
Van 
Hakkâri 

Nüfus Yüz ölçüsü 

88 422 
105 663 

. 155 545 
107 306 
97 225 

143 949 
44 204 

6 939 
8 364 

12 659 
, 7 629 

8 564 
17 759 
9 64İ 

Yoğunluk 

13 
13 
12 
14 
11 
8 

•5 
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B) Toplu bir halde bulunan insanlar, dağınık halde bulunanlardan daha ziyade muayyen bir 

gaye etrafında birleşip iş görebilirler. Y, Kuzey Doğu illerinin 1945 yılı istatistiklerine göre 
muhtarlık ortalama nüfusu^ muhtarlık sayısı her muhtarlığa düşen yüzey ölçü aşağıdadır. Kars'ın 
durumu diğerlerine nazaran pek çok müsaittir. 

1945 istitistiklerine göre : 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 

Muhtarlık 
sayısı^ -

528 
285 
506 

1010 
771 ; 

Ortalama muhtarlık 
nüfusu 

216 
519 
296 
324 
413 

Her muhtarlığa 
düşen yüzey ölçü 

24.0 
28 
20.9 v 
23.7 
23.9 

C) Toprakarın bölünüşü ve ziraatte çalışan 15 - 64 yaş arası grupu istitistiklerine göre Kars -
ziraatte çalışan nüfus.itibariyle nüfusunun çok olmasına rağmen Erzurum'la aynı durumdadır. 
Toprak dağılışı itibariyle Erzurum ve Urf a'dan sonra üçüncü olan Kars, ziraatte çalışan yaş gru
pu itibariyle Urf a'dan çok ileri bir durumdadır. 

1950 istitistiklerine göre : 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan . 
Erzurum 
Kars 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri ' 
Mardin 
M U Ş - •'":• 
ÖÎİrd 
Urf a 
Van 

Ziraatte çalışan 
15 - 64 yaş grupu 

42000 
55000 
55000 

128000 
120000 
24006 
23000 
79000 
12000 
72000 
27000 

' 41000 
83000 

'•":':.'•'; 38000 

Toprakların bölünüşü 
hektar 

1265900 
796800 

1058300 
- 2394160 

1810600 : 
856400 
693900 

1457900 . 
964100 

1159300 ••••., 
;.::;•"•. 762900 : -

:' 1135300 : 
; : 2071500 .. ;?. 

1775900 

D) Doğu Anadolu'nun başlıca iktisadi v a s i y e gelişme sahası hayvancılıktır. Hayvan yetiş
tirmenin başlıca şartı da hayvan yemleri ve çayır, .meralardır. Çayır ve meraların münbit oluşu ve 
sahası hayvancılığın, gelişmesini sağlar. , . , . ' . . , 

Aşağıdaki istatistik göstermektedir ki, çayır ve mera itibariyle Kars 14 il içinde Urfa, Erzurum, 
Van'dan sonra dördüncü, tarla bakımından 5 nci gelmektedir, ilerde istatistiklerle göstereceğimiz 
üzere eri çok "koyun ve sığır yetiştiren memleket bulunduğu halde çayır ve meraları diğer üç ile na
zaran daha azdır. Bu az çayır ve meraya nazaran ençok koyun ve sığır yetiştiren Kars'ın, di
ğer illere nazaran çok mühim bir farkla ilerde ve birinci mevkide bulunan 483 902 hektar ürün ge-
tirmiyen topraklar sulanır çayır ve mera haline, getirilirse hayvancılığın, ne muazzam bir rakam 
ve iktisadi kalkınma ifade edeceği kendiliğinden anlaşılır. . 

1319 
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Ürün geürmiyeıı 

Çayır ye meralar Tarlalar topraklar 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum. 
Kars 
Bingöl 
Bitlis ; 

Diyarbakır 
Hakkâri 
Mardin 
MUŞ,;. 
Siird 
Urfa 
Van 

927 801 Hek. , 
408 736 
806 396 

1 912 643 
1 187 238 

597 617 < 
518 807 
732 974 
699 095 
429 394 
555 834 
916 782 

1194 280 
1 530 747 

67 630 
36 471 
58:331 
140 338 < 
89 426 
20 071 
9 322 

110 856 
258 v 

110 900 
24 719 
26 123 

223298 
36.582 

185 805 
186 603 
36 153 
173 229 
483 902 
128,601 
81 412 

294 411 
292 450 
367: 304 
124 600 
70 737 

434 873 
181 881 

E) Meslek Grupları itibariyle nüfusun dağılışı da ispat etmektedir ki, Kars halk toprak mahsul
lerinde çalışmakta ve diğer yerlere nazaran bu rakam başta bulunmaktadır. 25 721 kişinin serbest 
meslek sahibi olarak yarının büyük Tarım endüstrisinin, çeşitli sahalarında çalışacak namzetler 
alarak bulunmaktadır. 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Bingöl! 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri 
Mardin 
Muş 
Siird, 
Urfa 
Van, 

sullerinde ça
lışanlar 

36714 
75606 
54331 
140291 
132645 
19635 
20301 
62230 
10544 
54956 
20688 
4017 
54364 
331295 

Küçük 
sanayide 

707 
2803u 
2693 
6185f 
3528; 
1354 
993; 
4692 
95 

4172: 
444 
102 
6144 
.988 

Ticarette 

793 
853 

1354 
3392 
2245 
156 
717 
3412 
90 

2314 
403 
31 

4363 
1059 

Nakliye 

201 
443 
669 
1712 
886 ; 
103 
421 
1727 
77 
787 
108 

X 
1660 
418 

SerTbest 

6693 
291,2 
.5022 
18503 
25721 

- ' 758 
2982 
9727 
1147 
5643 
856 
42 

6254 
9757 

2. Hayvanlar; 
a) Aşağıdaki Kuzey Doğu bölgesine, Bursa, Edirne, Balıkesir gibi Türkiye'mizin^ hayvan ye

tiştirme ve bilhassa ürünleri üzerinde geniş imkânları haiz illerle Doğu Anadolu'nun Muş ve Van 
gibi hayvancılık için elverişli illeri geniş mukayese imkânı için, aldık. Günülmektedir ki, Karfc. di
ğer dokuz ilçeye nazaran'en çok hayvan yetiştiren ve besliyen yerdir. •• ... • :. 



• • o .••;,::..;:••. . . . : ' ' : . < . . 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Van 
Balıkesir 
Muş 
Edirne: 
Bursa 

Koyun 

543 041 
111 811 
220 663 
577 641, 
680 629 
797 451 
820 856-
242 711V 
421 554 
322 285 

B : 51 

Kılkeçi • 

106 220 
70 091 

179 657 
mi 6Ö4, 
İ01 515 
159 443 
258 470 
128:500 : 
122 418 
243 355 

29.2.1952 
;•" ı Hayvanlar 
•i- ' 11949 . 

(Baş) 
Tiftik K. Sığır, . 

İ 135 191 181 
—, 115 190 

1 860 146 568 
... 33 358, 407 189 

8 567 433 680 
982 107 616 
115 201 622 

:r.-::Vi-r\ 114 630 
• • — 132 042 

— 1.36 280 

0 : 2 

. . • : • ' •• • ' • . 

Manda 

11 842 
2 251 
9 606 

, 20 422; 
26 299 
10 944 
35 010 
14 302 
22 632 
27 300 

• î - • • 

Deve 

80 
' -.— 
— 

., — 
1Ö2 
,,-̂  
1590' 
. —-. 
230 
— 

•vv; 
At 

14 652 
4 114 
7 301 
19 793 
23 519 
10 151 
123 759 
7'712 
13 593 
22 774 

. - . . • • •• 

Katır 

1 
692 

20 802 
546 

. 51 
•;>-v"341' 
:;• 2 210 
' 18: 
202 

1 160 

".•"'') • 

Eşek 

2 454 
3 057 
13 322 
22 786 
4 776 
2 999 
60 102 
1 331 

17 428 
29 799 

B) 5 nci bölgenin rakamlarına göre Kars bu bölgenin koyunlarının 1/3 nü kıl keçinin 1/5 ni, 
tiftik keçinin 1/4 nü, sığırın yarıya yakınını, mandanın 1/3 nden fazlasını yetiştirmektedir. 

Hayvanlar 
1949 

Bölge : 5 
Sığır Manda Deve At Köyün Kılkeçi TiftikK. Katır Eşek 

2133725 506347 44920 1293816 20420 182 69379 4092 4.5405 

C) Sağılan hayvanlar, hayvan ürünlerinin başlıcası olan süt, peynir, yağ, kremayı vermektedir, 
ve- kurulacak Tarım Endüstrisinin, süt kısmının siklet merkezini teşkil edecektir. Kars ' ta 5 nci böl
genin, mevcudun daha çok inek sağılmaktadır. 5 nci bölgenin Ağrı, Çoruh, Erzincan, Erzurum ille-
rinde 194012 inek şağılırken Kars'ta 206586 inek sağılmaktadır. Sağılan manda/koyun kıl ve tiftik 
keçi miktarında da Kars çok ilerdedir. Bursa, Edirne, Balıkesir gibi süt ve mamullerinin en çok işlendiği 
iller Muş ~ye Van gibi Doğu Anadolu'nun en çok hayvan yetiştirilen ve sağılan zannedilen illerin 
sağılan inek miktarı bulunan 209782 yekûnuna nazaran Kars'ta 206586 inek beslenip sağılmakta
dır; 

Ağırı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Van 
Balıkesir 
Muş 
Edirne 
Bursa 

Sağılan hayvanlar 

İnek 

42702 
42235 
38915 
70200 
206586 
37415 
46761 
35266 
32996 
57344 

1949 
(Baş) 

Manda Koyun 

•6095 250996 
1674 59889 
4576. 112222 
11780 .225073/ 
19660 538958 
7147 337415 
12181 363270 
7719 130715 
8460 283288 
14729 225600 

Kılkeçi 

45122 
54519 
93792 
^8741 

,81118 
.-73824 

;.:; 152086 
66634 
84721 
160816 

987 
20652 
6788 

— H32J 
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d) 5 nci tarım bölgesinin sağılan hayvanlar durumunu Kars ile mukayese edersek bu (muaz-

zam ve müstesna tarım hazinesinin hakiki çehresini fakat ileride işlenilen süt miktarını tetkikte 
bu hazinenin nasıl heder olunduğunu görereğiz. 

Sağılan hayvanlar 
1949/ ' ; 

;Bölge. : 5 
tnek Manda Koyun Kıl Keçi Tiftik K. 

400638 43728 1187138 333292 28427 

3. Hayvan ürünlerinin istihsali : 
a) Süt istihsali : Kars'ta istihsal edilen inek sütü tek başına aşağıda gösterilen diğer 9 ile mü

savidir Kars tek başına süt istihsal eden en mühim 9 lilâyet yekûnu kadar inek sütü istihsal etmckr 
tedir. Yer yüzünde bu imkânı haiz hiçbir yer, gösterilemez. Bu muazzam ye müstesna bir hazine 
değilde nedir?. 

!B) Et istihsali : En çok hayvan yetiştiren bu memlekette et istihsali maalesef çok azdır. Di
ğer 9 il içerisinde koyun etinde 5 nci, sığır etinde 2 nci gelmektedir, et sanayii kavurma, sucuk, 
pastırma yoktur. , 

Ağrı 
Çoruh. 
Erzincan 
Erzurum 
Kars, 
Van 
Balıkesir / 
Muş , 
Edirne 
Bursa 

Et istihsali' 
1949 (ton) 

Koyun Kılkeçi T. Keçi 

110 62 — 
81 33 
179 , 155 — 
642 161 
229 8i: 
185 86 
684. 127 

,, ..... '32 ' 42"/ — 
251 40 
647 86 12 

Sığır 

141 
108 
135 
2934 
860 
121 
702 
32 
210 
638 

Manda 

7 • 

— 
5 
31 
3 
1 
58 
— 
44 
138 

Süt istihsali 
1949 (ton) 

Deve İnek Manda 

— 15629 3061 
~~- 12671 1004 
— 17901 2471 
—' 15795 4889 
— 132008 13113 

18082 9005 
9, 14075 4678 
- 14106 4174 
— 11219 6091 
2 14370 17292 

Koyun 

8283 
719 

5387 
10128 
22097 
45551 
10172 
S098 
2833 • 
6542 

Kılkeçi 

2391 
1254 
5628 
3524 
3164 
11291) 
7604 
7596 
144Ö 
10453 

C) Esasen beşinci bölgenin et istihsali pek,parlak değildir. Hayvanların mevcuduna göre is
tihsal çok azdır. Et sanayii Kayseri gibi yurdun diğer bölgelerinde işlenmektedir. Kars'tan alı
nıp vagonlarla nakledilen hayvanlar Kayseri 'de, işlenmektedir, Kars mevcut hazinesini işletcme-
mektedir. 

•'•"''•'••• ''"': Et istihsali " '."•'.' '••:•'-•' 
" • • " • ; ; ' ' . ' : ' : ' ^ 9 4 9 -<'••. • . : • • • : • , • - . / 

' 5. Bölge r i •''."'• ' ••:•.•>...' 
••'"'• •; Koyun Kıl K. Tiftik K. Sığır Deve 
/ s ' ; ton töri ton :t<nk':',': 

1241 492 4178 

-"1322 — 
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•f'K-D)' Süt istihsali ise biraz daha canlıdır. Fakat mevcut hazinenin pek az bir kısmıdır, Buna 
rağmen Kars bugünkü durumu ile bile ne mühimbir hazineye sahip olduğunu göstermektedir. 5 
nci bölge yekûnları ile (Kars da dâhildir) Kars'ın yekûnlarının mukayesesesi kâfi bir fikir vere
cektir. Kars; muhteşem bir tarım hazinesidir, bitip tükenmek bilmiyen bir hazine 194004 ton sü
tün 132 008 Grm. Kars tek başına istihsal ederek süt (İnek) istihsalinde çok ileri bir farkla basta 
gelmektedir. 

Süt istihsali i , 
1949 

5. Bölge 
înek Manda Koyun Kıl K. Tiftik K. 
ton ton ton ton ton 

194004 24538 46614 15961 1233 

E) Diğer ürünler, yumurta, bal, mum, kereste ve odun mahsullerinde de Kars beşinci bölge 
içinde başta gelmekte mühim bir mevki işgal etmektedir. Aşağıda tetküt mevzuu olan 10 ilin istatis
tikleri ile 5 nci bölgenin.yekûnları alınmıştır. 

/> Diğer mahsuller Orman mahsulleri 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Van 
Balıkesir 
Muş 
Edirne 
Bursa 

Yumurta 
(1000) "• 

3150 
1710 
4500 
10250 
19020 
3054 
25517 
2400 
8962 

27385 

Bal 
Kg. 

1800 
6900 
31220 
129880 
90625 
28160 
286469 ; 
23000 
44906 
84350 

Mum 
Kg. 
— 
1180 
2450 
3257 
11160 
21545 
21717 
800 
5347 
18255 

Kereste 
- jtf 

5653 
376 
5572 
3255 
rr~ 

68799 
6 

250 
8175 

Odun 
m3 

: 
7908 
1569S 
9778 
7619 
290 

42364 
4334 
6773 

38966 

Yumurta, bal, Vs. 
1949.. 

5. bölge 
Yumurta Bal Mum Yas koza 

'. 38630000 260475 Kg, 18547 Kg. 5170 Kg. 

Orman mahsulleri 
'•'• i •<••••'-. 1949 : '":!:•-' 

5. bölge 
Kereste Odun Kömür 

14856 mö 41003 m3 — ' 11.3.E 

^-1323 
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Deri, yün V. S 
1949 

Deri Deri 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Van 
Balıkesir 
îtfuş"" 
Edirne 
Bursa 

Büyük baş'•'.', 

3786 
?;•'..'' 1662 

3857 
- 30912 

16096 
2142 
15121 
İİ02 
3536 

16296 

Küçük i baş 

10646 
6756 

24732 
50830 
28403 
16320 
99046 
8851 
44767 
107885 

4. Ziraat aletleri, tarım hazinesi olan Kars sadece hayvancılık bakımından değil ziraat alet
leri bakımından da bir tarım endüstrisi merkezi olacağını mujdeliyen riyazi hakikatlara sahiptir. 

•'•'Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Van 
Balıkesir 
Muş 
Edirne 
Bursa 

1948 
1948 
1948 

1948 

Kara 
saban 

16205 
26742 
55055 
48080 
10109 
51855 
10956 
17938 
35513 

Plluk 

422. 
968 

5000 
6087 
4154 
28598 
495 

,19300 
28524 

Traktör, 

— • 

• 2 " 

5 
8 
3 
20 
1 ; 

••;' ' 2 1 / 

45 

E'kremöz 

. 12 
17 

2490 
970 
130 
56 
130 
69 
123 

Selektör 

;;. , .— 
2 
8 

4138 
249 
12 

.;;_y519 
...... ''8 

5 
5. Mandıra faaliyeti. 
a) 1949 yılında bütün Türkiye'nin umumi durumu. 

1949 v - . 
Bütün Türkiye'de 

İşletme sayısı İşlenen süt Sağılan inek Sağılan/koyun 

(1000) (1000) (1000) 
726 35364,0 2656,3 11675,9 

• ' • . r ; j . ' . ' " ' " ' • • : . i ' ' - ' • • ' i T - ü . ' / i : ' 

Yün Kıl Tiftik 
Ton Ton Ton 

386 
171 
212 
675 
1011 
519 
893 
327 
645 
846 

40 
55 
69 
94 
101 
34 
101 
,83 
99 
223 

— 1^24 — 
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İ949 yılında 5 nci bölgenin mandml faaliyeti. 

Mandıra faaliyeti 
j 1 9 4 9 

|| 5. Bölge 
işletme işlenen süt Beyaz peynir Kaşar P. 

451000 24100 

D. Pey. 

12000 

C) Aşağıda 1949 yılında tetkik mevzuu olarak ele aldığımız 10 ilin mandıra faaliyeti görül
mektedir. Her ne kadar 5 nci bölgeye dâhil Ağrı, Çoruh, Erzincan, Erzurum illerinde hiçbir ra
kam yoksa da Kars'ta bâzı faaliyetleri gösterir rakamlar mevcut ise de, yukarda hayvanların mik
tarını, sağılanlarmm miktarı ve süt istihsalini gördüğümüz bu illerde hayvanların ürünlerinden 
müspet ve rasyonel şekilde istifade edilmediğini ve bu muazzam hazinenin heder olduğunu bu ra
kamlardan beliğ gösterir bir delil bulunamaz, no sonsuz imkân, ne rakamlar ve ne acı neticeler 
istihsal edilen süt ve sağılan hayvanlar miktarı ile başta gelen ve 9 vilâyetin yekûnunu aşan 
Kars'ın durumunu işletme sayısı, işlenen süt ve peynir nevileri, krema tereyağı'lar istihsal mik
tarı ile mukayese edersek, sadece Balıkesir 'in 10 da biri durumundadı.r 

işte bu hazine böylece her an millî servetten bir parça olarak zayi olmaktadır. 

işletme 
sayısı 

işlenen 
süt 

Mandıra faaliyeti 
•..,•;.. 1949 

Beyaz Kaşar 
peynir peynir 

Diğer 
peynir Krema Tereyağ 

Lor 
peyniri 

9 

118 
>:54 
57 

451000 

5740066 

3150159 
3597765 

— 

420516 

€38144 
796406 

24100 ... 

33347 

174616 
49870 

12000 

60103 

16640 

. — 

147294 

28717 
, 1117900 

— 

— 

• • 

2244 

— 

92876 

2220 
36790 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kara 
Van 
Balıkesir 
Muş 
Edime 
Bursa 

6. Hububat : 
• Kars yalnız hayvan yetiştirme ve ürünleri bakımından değil, dörtbaşı mamur tam mânasiyle 

bir tarım hazinesidir. Kars, yüksek rakamına rağmen mümibit bir hububat yeridir. Bu hususu da 
şahsi mütalâalarımızla değil rakamların dili ile ifade edelim. 

a) Lif nebatları 
Aşağıdaki tabloda görüleceği veçhile Kars, 5 nci Tarım Bölgesi içinde lif nebatlarını en çok 

ve mütenevvi olarak eken ve istihsal-eden bölgedir. Pamuk ekiliş ye istihsalinde Kars, Türki
ye'de pamuk ekiliş ve istihsaliyle meşgul 39 il içersinde (Saf-pur) pamukta 1400 ton ile 9 ncu.gel
mektedir. (1950 de) ekilisi diğer mıntakalara nazaran yeni, muazzam İğdır Ovasının pek 
cüzi bir kısmı olmasına rağmen mevcut bu rakamlar, İğdır ve Tuzluca Ovasının sulanması, 
rasyonel bir çalışma sayesinde Kars tarım endüstrisinin mühim bir kısmını ve memleket ekono
misinin kalkınmasını temin edecektir. Pamuk tarım hazinesinin beyaz pırlantası,, sapsarı al
tın kaşar, beşibiryerde greviyer, som külçe altın' halis Kars yağı, zümrüt renkli Ardahan balı, 
bu müstesna hâzinenin birkaç mücevheridir. Asıl cevher münbit ve vâsi tabiatım büyük bir hâ 
rikası olan Kars Yaylası Ve İğdır O vasidir. 
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(Ekilen) Ekiliş 

Ağn 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Itars 
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Lif nebatları 

ve istihsal 

0 

• 
Keten 

Keten Kenevir Pamuk Lif 

450 — — — 
. • — i — . — . • • — 

80 — ~ , — 
460 — — — 
162 — 2390 ~ 

Tohum 

«r 

— ' 
47 

450 
214 

: 2 

Kenevir 
Lif Tohum 

• • _ 

• • • — 

—-
— 
—i' 

• . T I ; ' ' • • ' i f . . • 

Pamuk 
Saf Tohum 

— . • 

__ 
— 
— 

1400 

B) Hububat: Aşağıdaki istatistiklere göre her ne kadar çeşitli hububatta Kars kısmen Erzu
rum'dan sonra pirinçte Erzurum'dan ileri olmak üzere ikinci gelmekte ise ve aradaki farkın az ol; 
masına, esasen Erzurum'un yüz ölçümünün çokluğu Kars'ın ürün getirmiyen büyük bir kıshımm 
sulamama yüzünden heder oluşu nazara alınırsa hububatın gerek çeşidi gerek ekiliş ve istihsalm-
ae Kars mühim bir mevki işgal etmektedir. Hayvan yemi olarak hububatın ekilisine Kars'ta bu
güne kadar yer verilmemiştir. Hayvan yemi hayvancılıkta bâş şarttır. Kars topraklarında bu yem
lerin yetiştirilmesi çok mümkün aynı zamanda kolaydır. Tarım endüstrisi için bu cihet ayrıca 
Kars'ın ehemmiyetini fazlasiyle artırmaktadır. 

M '.- ftr»^ 

Buğday Arpa Çavd. 
Hububat ekilisi 

Yulaf Kaplıca Mısır Darı Pirinç Kuş ye. Mahlut Yek. 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 

40000 
13600 
37500 
57000 
44851 

18000 
10880 
7850 

37000 
32632 

, 
900 

4070 
25150 

826 

• 

— 
__ 

300 
— 

1 

—. 
— 
— 
55 

210 
9930 
250 

7500 
1150 

__ 
15 

150 
150 
164 

• • — _ 

220 
: 
—. 

320 

— 300 58510 
— 3000 38545 
— 5610 55430 
— 4900 132600 
— 440 80438 

Hububat istihsâli 
Buğday Arpa Çavd. Yulaf Kaplıca Mısır Darı Pirinç Kuş ye. Mahlut Yek. 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 

50000 
11000 
49200 
85500 
56863 

30000 
7000 

13590 
47000 
63657 

. 
550 

6030 
51500 

316 

__. 
— 

•• — ' 

451 
— 

— 1000 
— 12000 

'. — 530 
— 15000 
55 226 

22 
260 
225 
177 

230 
— 
—. 

260 

— 204 81300 
— 2200 33002 
— 7850 77460 
— 7350 234026 
— 438 123987 

7. Her hangi bir teşebbüsten tam ve rasyonel bir netice alabilmek için meseleyi bütün cephe
leri ile tetkik etmek imkân nispetlerini aramak icabeder. Kars'ta bir tarım endüstrisi kurulma
sını haklı olarak iddia ederken mevcut maddi imkân olan hazinenin cevherini izah ederken 
memleket hayvancılığının ve ürünlerinin merkezi olacak bir yer için maddi materyal yanında bu 
materyali işletecek geniş insan topluluğunun durumunu da nazara almak icabeder. .Okur yazar 
ve m eslekli nüfus nispeti yabana atılacak bir mevzu değildir. Aşağıdaki istatistiklerin tetkikmdan 
anlaşılacağı veçhile Kars'ta kurulacak tarım endüstrisinin eğitim cephesinde kuvvetlidir. 7 ya
şından yukarı okur yazar nispetinde Kars Doğu Anadolu'nun 14 vilâyeti içinde az bir farkla 
Çoruh'tan sonra ikinci derecededir. Bu istatistikler İ935 ilâ 1945 yılları içindir. Henüz 1950 
rakamları elde edilememiştir. Zannımıza göre 1950 rakamlarında Kars eğitim cephesinde baş
tadır. ' 
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Okur 

Erkek 

10,9 
23,5, 
32,5 
32,9 
23,3 
41,1 
15,1 
30,7 
22,3 
40,5 
12,3 
18,7 
13,6 

yazar olanı / . 
Kadm 

1,5 
3,6 
4,6 

16,6 
5 

13,0 
3,1 

. 7,5( 

4 
10,8 
2,0 
8,2 
2,7, 

Toplam 

6,3 
13,9 
16,5 
32,2 
13,8 
26,1 
8,9 

19,5 
18,7 
26,9 

7,1 
ıı,ı 
8 

7 yaşından yukarı 

Diyarbakır 

Hakkâri 

Mardin 

Muş 

Siird 

Urf a 

Van 

1935 
1945 
1935 
1945 
1935 
1945 
1935 
1945 
1935 
1945 
1935 
1945 
1935 
1945 

Okur 
Erkek 

24,-

10,6 
10,1 
15,4 
ıo, 
15,4 
9,8 

15,6 
ıı, 
18,9 
11,1 
21,9 

yazar olanı / . 
Kadın 

5,2 

1,2 
1,1 
2,1 
1,0 
1,8 
ı,--
2,1 
1,6 
2,9 
1,4 
3,3 

Toplam 

14,6 

5,9 
5,4 
8,6 
5„5 
8,4 
5,2 

;S,--
6,4 

10,3 
v 6,3 
13,4 

B) Mesleki nüfus : Nüfusun mücerret çokluğu ve okur yazarlığı kesin olarak bir netice ifade 
etmez nüfusun muayyen bir mesleke ayrılışı ve bu nispetin yükselişi çalışma azmini, çalışma heve
sini , gösterdiği gibi mümkün imkânlar verildiği takdirde bu fakru zarureti yenme muhiti mamu
reye çevirmenin gerçek olabileceğinin başlıca şartıdır. Aşağıdaki rakamların belirteceği üzere Kars 

/14 vilayet içinde Çoruh'tan sonra geliyor. Nüfusun 68 /. mesleklidir. Bu durum çalışma azmini 
•ye itiyadını göstermektedir. Bu meslekli nüfushâlen .pek iptidai şartlar içinde heder olan tarım 
işlerinde çalışmaktadır. Tarım endüstrisi kurulanca bu nüfus hakiki sahasına geçmiş olacaktır. 

Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 
Erzuârum 
Kars 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri 
Mardin 

/ Muş 
Siird 
Urfa 

Meslekli 
1945 

. Erkek 

93,9 
93,2 
93,3 
90,5 
93,8 
91,2 
93,2 

"90,3 
8,01 
90,6 
89,9 
90,6 
92,6 

Nüfus 

Kadın 

13,2 
66,2 
28,2 
33,6 
37,4 
9,4 

17,6 
15,9 
15,8 
10,8 
6,6 

18,2 
10,8 

Toplam 

53,8 
78,2 
56,2 
63,9 
68 
47,3 
55,4 
51,5 
53,2 
47,1 
44,6 
50,2 
53,9 

E) Kars'ta kurulacak tarım endüstrisinin personelini yetiştirecek tarım kolleji veya başka nam 
altında hayvan ürünlerini işletecek makina, alat ve* edevatı tamir edecek ve bunlara bakacak personeli 
yetiştirecek okullar için 29. P A - nm Kars'ta Hazineye; Hazinenin belediyeye devrettiği çok muaz
zam ve müsait binalar bulunmaktadır. Bu binalar harap olmaktadır. Tarım personeli okulları ve 
tamir atelyeleri için bu derece müsait geniş ve bol miktarda bina hiçbir yerde bulunamaz. Bu cihette 
ayrıca Kars tarım hazinesinin işletilmesi şansı için 'büyükbir imkândır. 

..8i.- Meyvaeılık en iptidai şartlar altında istihsal edilmekte ambalaj usulü yoktur. Haşarat ve has-
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Ağrı 1935 
1945 
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; 1945 

Erzurum 1935 
1945 

Kara 1935 
•1945 

Bingöl 1945 
Bitlis 1935 

1945 
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talıklarla mücadele pek cüzi bir şekildedir. Kars'ın Posof, Kağızman ilçelerinde yetişen çeşitli nefjis 
meyvâlar, yolsuzluk ve ambalaj usullerinin pek basit oluşu kredi imkânı olmayışı yüzünden İcapalı 
aile piyasası içinde mahvolmaktadır. 

9. iğdir, Tuzluca ovasının sulanmaması, mevcut kooperatiflerin kötü hattâ berbat idaresi yü
zünden beklenilen randıman ve kazanç elde edilememektedir. 

10. a) Arazi ihtilâfları, mülkiyet hakkını ve emin çalışma sistemini baltalamaktadır. Mül
kiyet ihtilâfı Kars'ta karateristik bir vasıf taşımaktadır. imparatorluk ideresinde esaslı bir ka
dastro ve tapu nizamı mevcut olmadığı gibi 1877 de Kars'ın Rusya'ya tazminat karşılığı ter
kinden sonra çarlık idaresinin Türk köylüsünü daimî bir ihtilâfa sokmak üzere çok iğrenç ve 
zalim bir usule, baş vurmuştur. Mülkiyet esasları yıkılmıştır. Çayırlar, meralar köylerin müşte
rek malı olmuştur. Eski tapular iptal edilmiştir. Kurtuluştan sonra yeni iskânlar eski arazi sa
hiplerin yerlerine dönüşü üzerine çıkarılan 47'4 sayılı Kanun vaziyeti düzeltmemiş daha çok 
karıştırmıştır. Biribirini takip eden nizamlar, kanunlar arazi ihtilâfını ıstıraplı bir duruma 
soktuğu yetmiyormuş gibi Akif Eyidoğan ismindeki Valinin tamamiyle şahsi kin ve ihtirasının 
mahsulü olan iskânlar, yer değiştirmeleri, tapular, bağışlar, peşkeşler meseleyi bir çıkmaza sok
muştur. Hayvanların yegâne besin maddesi olan ot, çayırların biçilmesinde elde edilir. Bir
çok yerlerde çayırlar köyün müşterek malıdır. Ancak biçilecek zaman nüfusa göre taksim edi
lir. Bu suretle sulama ve koruma yoktur. İhtilâflar ve iptidai şartlar mevcut Hazinenin pas
lanmış iri demir kapısı olarak açılmaya muhtaç bekliyor. 

10. b) Bu arazi ihtilâfları uzun yıllardanberi ele alınmış fakat halledilememiştir. 1931 Hazi
ran tarihli Hıfzızade Hüseyin Sırrı imzalı risaleden (Madde 9. — Elviyei selâse tapu tahrir işle
rinin seri bir şekle konulması izahı : Elviyei selâsede arazi ve emlâk deniz yüzündeki köpük vaziye-
tindedir. Bilhassa köylerde hiç kimse emlâk ve arazisine sahip değildir. Tapu tahrir heyetleri se
nede iki köyün muamelesini olsun intaç edememektedir. Yıllar önce teşhis edilen ve ileri sürülen 
bu hakikatler berdevamdır. Elviyei selâsede arazi ihtilâfları daima kanayan bir çiban gibidir. 
Halen mevcut tevzi komisyonları yılda en çok beş köyün arazi işini halledebiliyor ki, Kars'ın 
700 küsur köyü çin bu gidişle en az 150 sene lâzımdır. Coğrafi durumu itibariyle de Kars'ın en 
kısa zamanda mülkiyet hakkının tanınması ve korunması yoliyle arazi ihtilâflarının hallinin bir 
zaruret olduğunu ifade etmek bir borçtun. 

11. İstihsal gerek hayvan ürünleri gerekse hayvan yemleri bakımından en iptidai ve en basit 
bir şekildedir. 

Yukardaki istatistiklerle işaret ettiğimiz veçhile gerek sağılan ve gerek beslenen inek ve ko
yun itibariyle mevcut vaziyet içinde birinci derecede bulunan Kars'ta sütün işletilmesi yok gibi
dir. 

a) En iyi kaşar, graviyer ve diğer peynirleri büyük mikyasta istihsal edilmesi ieabederken 
gerek vasıf gerek miktar itibariyle her türlü tahmin ve ümidin dununda bulunmaktadır. Peynir 
çeşitlerinin istihsali ehil olmıyan ve şahsi menfaatten gayıı bir şey düşünmiyen mahdut şahısların 
inhisarmdadır. Sütün kilosu yok pahasına alınmakta istihsal edilen iyi olmıyan vasıftaki peynir
ler fahiş farkla piyasaya arzedilmektedir. Basit tarzda istihsal edilen yağ müstahsıldan 220, 
250 kuruştan alınıp karışık bir halde büyük piyasa merkezlerinde 400, 450 kuruşa satılmaktadır. 

Sağılan inek ve istihsal edilen süt miktarına göre elde edilen mamuller acınacak bir va
ziyettedir. istihsal asgarinin altında kazanç en az bir derecededir. 

b) Hayvan besimi için «ot» birinci plânda' «saman» ikinci plândadır. Otun biçimi toplanma
sı taşınması yığımı ve muhafazası en basit tarzdadır. Ve en asgari istihsal devresindedir. 

ç) Diğer hayvan yemleri ekilmemektedir. 
• d) Sulama ve çayırla meraların korunması yoktur. Kurak yıllarda veya sulak olmayıp bol 
sü civarında olan arazide köylünün eli bağrında kalmaktadır. Kars'ın muazzam bir kısmı sulan
madığı için ürünşüz bir durumdadır. Sulama çeşitli haydan yemlerinin ekilmesi mera ve çayır-
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lanıir korunması halinde bugün mevcut hayvanların birkaç mislini yetiştirmek ve beslemek müm- ' 
kün olacaktır. 

e) Hububat keza en basit tarzda ekilip istihsal edilmektedir. Makineli ziraate geçişin başlan
gıcındayız. Tohum istihsali gübre temini ele alınmamıştır. 

12. Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının raporunda belirtildiği üzere Türkiye'de çiftçi
likte kullanılan hayvanlarla damızlık hayvanlar ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Cesaretle denilebi
lir ki, bu dâvanın halli ancak ve ancak Kars Tarım hazinesinin işletilmesi ile mümkündür. Bu
gün .Orta Anadolu ve Güney - Doğu Anadolu'nun çift hayvanlarını temin eden başlıca yer Kars'tır. 
Tarım hazinesi ele alınırsa bu dâva halledilecektir. Bu bakımdan da Kars müstesna bir mahiyet 
taşımaktadır. Orta Anadolu köylüsü çift hayvanını Kars'tan gelip bu hayvanları satm alıp ma
halline götüren celeplerden pahalı olarak ve ağırtaksitlerle almaktadır. 

13. Yüksek :vasıflı damızlık meteryalinin teinin.ve yurt ölçüsünde üretilerek geniş çiftçi top
luluklarına intikali zirai kalkınmanın mühim bir koludur. Bu dâvanın lâyıkiyle halli Kars tarım 
hazinesinin ele alınmasına bağlıdır. Bu maksadı temin için tesis edilen müesseseler meseleyi hal-
ledememektedir. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1951 tarihli bir broşüründen 
öğrendiğimize göre 1951 yılında damızlık tevziat miktarı şöyledir. 750 koç, 150 boğa 1952,yılı 
için 1000 koç 250 boğaya 1952 yılında ve bu miktar ceman 2000 adedine çıkarılacakmış, damızlık 
hayvan tevziatı için tesbit edilen bu cüce rakamlar damızlık hayvan ihtiyacını asla karşılıyamaz. 
Dâva binlerin değil, on binlerin değil, yüz binlerin, milyonların halledeceği kadara vâsi ve mü
mindir. Damızlık hayvan cins ve miktar itibariyle Kars tarım hazinesinin ele alınıp işletilmesiyle 
kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 

' 14. Cumhurbaşkanının 1 Kasım 1951 de Büyük Millet Meclisinde iradettikleri nutuktan 
(hayvancılığın zirai istihsalde, millî ekonomide ve Millî Savunmadaki önemli mevkiini tebarüz 
ettirmeye çalışmak beyhude bir külfet olur. Hayvancılığımızın ıslahı yolunda emek,' çok para 
harcandığı ve idarede sanatını bilen değerli elemanların elinde bulunduğu halde bu çalışmaların 
faydası halka ve orduya beklenildiği şekilde henüz aksettirilmemiştir. Mesaisinin bu yöne fazla ran
dıman almak keyfiyetine tevcihi mukarrerdir.) Hayvancılığın âtisi için ümitli bulunuyoruz. Hay
vancılığın rasyonel ve ümitli bir faaliyet sahası olarak nazara alınacak ilk yer Kars'tır. Ordu 
ihtiyacı (at) ı temin için mevcut istatistiklere göro Doğu Anadolu illeri içinde hali hazırdaki du-, 
rumu ile en müsait ve verimli yer Kars'tır. , ' ' 

15. Köylüye Ziraat Bankasınca inek başına verilen cüzi bir miktar borç hem azlığı, hem kı
sa vadeli oluşu ile hiçbir fayda temin etmemektedir. Amerika'dan yapılan 252 200 000 dolarlık 
yardımdan Kars'ta hayvan yetiştirme, ve ürünlerini değerlendirme, istihsali artırma, meyvacılık, 
pamuk istihsali için hiçbir yardım yapılmamıştır. Başbakanın 29 Ekim 1951 tarihinde Ameri
ka'ya. gönderdiği mesajdan Marshall Yardımı olan 252 milyon doların yarısının hususi teşebbüse 
ayrıldığını öğreniyoruz. Büyük tarım hazinesi Kars için hususi teşebbüse bir meblâğ ayrılma
mıştır. Halbuki iktisaden geri kalmış bu mahrumiyet mmtakası hayvancılık (damızlık çift hay-, 
vanı, kasaplık hayvan) hayvan ürünleri (yağ, peynir, süt, et, deiri, kıl, yün, tiftik, pastırma, su-; 
cuk) lif nebatları (pamuk) meyvacılık, arıcılık, hububat, ckiliş ve istihsalin bütün yurt ekonomi
sine tesir edecek hazineler saklamaktadır. Meyvecilik için kredi verilmemektedir. 

18. Büyük ve küçük sulamada - yapılan ve yapılması düşünülen.sulama işlerinde 1951 yılında 
büyük şt},.kon gresine sunulan broşürlerde ve bütçe müzakerelerinde İğdır, Tuzluca sulamasının tet
kik ve va'dino rağmen Kars veya ilçelerinin sulanmasına dair hiçbir işaret yoktur. 

17. Türkiye'de Marşal Plânı adli kitaplar neşreden Devlet Bakanlığının 4 sayıh kitabında Ta
rım Bakanlığı faslında uygun yem bitkilerinin tohumlarının siparişe bağlanmış olup bunların Orta 
Anadolu çayır ve nieralarinııı ıslahında kullanılacağı tasrih edilmektedir. Doğu Anadolu bilhassa; 
Kars çayır ve -meralarının ıslahı ve ürün getirmiyen muazzam sahanın çayır ve mera haline' geti-
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• riîmesi veya buraya uygun yem bitki, tohumlarının tecrübe ve siparişi elö alınmamıştır. •'*•• r 

18. örnek öğrenci ve müspet netice verici bir teşebbüsün elde edilebilmesi o teşebbüsün bütün 
cep lideriyle tetkiki iktiza eder - Kars Türkiye'nin tarim endüstri merkezlerinden biri Doğu Ana
dolu'nun başlıcası olabilecek yakardaki şart ve imkânlar yanında yol bakımından da müsait ve 
müsteittir. Tereddütsüzce denilebilir ki, aynı yüz ölçümüne müsavi olarak Türkiye'nin hiçbir vilâ
yeti Kars kadar az arızalı yol yapımı için o kadar çok elverişli değildir. Yüksek rakımlı olmasına 
rağmen uçurumşuz, yol vermez dağlarsız, her tarafına halen dört tekerin işlediği motorlu nakil vası
taların kolayca yapılacak yollarda işliyebileceği bir araziye sahiptir. 

19. Tarım endüstrisinin kurulması ele alınırken yol ciheti nazaıı itibara alınmadan olmaz, 
halihazırda her ilçeye işliyen fakat harap olmuş Şoseler vardır. Bu şoseler bakımsız ve harap 
olmalarına rağmen Devlet yolları meyanına büyük bir kısmı alınmamıştır. Yollar için 9 ilceli bu 
ile ayrılan 1951 para miktarı bir mukayese ile diğer bütün vilâyetlerin dununda ıstıraplı bir man
zara arzeder. 

20. Hayat ucuzluğu dâvası halliedilmiyen dâvaların başında gelir. Son zamanlarda canlı hay
van naklinde % 50 nispetinde D, D. yollarındaki artış (büyük müstehlik şehirlerde et piyasasına 
tesir edeceği gibi canlı hayvan yetiştiricileri ve tüccarları i^in de bir müşkilât mahiyeti arzetmek-
tedir. Canlı hayvanın kolay ve ucuz nâklini hayvancılığın yurt çapında değerini izaha lüzum yok
tur. Buna karşılık nakil fiyatlarında % 50 artış hayvancılığın gelişmesini köstekliyen bir hare
kettir. Kars'm,: ve birkaç ilçesinin iskelesi mevkiinde olan Hopa ilcesine çok mahdut sayıda gemi 
seferinin tahriki de müstehlik mmtakalara sevkedilen hayvanların hem kilolarında azlığa hem de 
müstahsıla ağır külfet hattâ zarara sebebiyet vermemektedir. Kars diğer yerlere nazaran müspet 
ve yerinde lâyikiyle alman tedbirlerle müsait ve ucuz şartlar dairesinde deniz yoliyle istanbul'a 
kasaplık, Karadeniz sahillerine Batı Anadolu kıyılarına damızlık ve çift hayvanı ihraç edebilecek 
müstesna bir vaziyettedir. 

/ ••il - Yukarda ana hatlarını geniş imkânları müsait sahalariyle ve aynı zamanda mevcut kö
tü şartlariyle objektif olarak izahına çalıştığımızKars tarım hazinesi işte budur. Hangi cihetten 
tetkik "edilirse edilsin, hangi1 taraftan ele alınırsa alınsın, ne şart aranılırsa aransın Kars hepsine 
fazlasiyl'e maliktir ve tarım hazinesi olarak, tarım endüstrisi için örnek olacak vasıf ve imkân
ları ile karşımızda boynu bükük durmaktadır. 

III - Kars tarım hazinesi : 
A) Kars, Ardahan, Arpaçay, Çıldır, Göle, Posof, Kağızman, İğdır, Tuzluca, hayvancılık ve hu

bubat, halıcılık; 
B) Kağızman, Posof - mey vaJcılık; ~ 
C) İğdır, Tuzluca lif nebatları, (pamukçuluk); 
D) Ardahan arıcılık; . 
Sahalarında büyük inkişafa müsait bulunmaktadır. Yukarda mevcut imkân ve sahaları işaret 

ettik. Şimdi kısaca Kars'ta tarım endüstrisinin kurulmasının başlıca esaslarını ele alabiliriz. 
1. Herşeyden önce mahallinde esaslı ve en yakın bir zamanda gerçek yetkiyi haiz bir heyet ta

rafından bu muazzam ve müstesna hazinenin inkişaf sahasının en verimlilerini tespit ve: plâna bağ
lıyacak objektif bir etüdün yapılması icabeder. Kısaca şunu demek istiyoruz Kars'ın bir tarım en
düstri programı yapılmaktadır. Millî Servet heder olduğu; yüzbinleree insan perişan bulunduğu için 
derhal yapılacak bir program. 

2. Kars'da arazi ihtilâfları her yerden daha çok çeşitli ve daha, mühim olduğu için ihtilâilara 
en kısa zamanda çare bulmak idare heyeti kararlarıiskân plânları, 2311 No. Kanun mahkeme karar
ları, içlare âmirlerinin müdahalesi bu meseleyi asla ve birgûna haledemez. Zira bugüne kadar edeme
miş 'bilâkis artırmıştır. Bunun için, >; 

;a) ! Tapulama Kanunu en kısa zamanda yani 1952 ilk baharında geniş bir kadro ile pehemflhal 
t a t b i k i , •* •• ••• • •• '- - , - ; * - , ' * •-•• 
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b) Arazi Tevzi Komisyonları yüm ancak 4 ayında iş görebilecekleri cihetle esasen hiç duru

munda' olan adedleıinin her ilçeye en az 3 komisyon verilmek üzere dâvanın ehemmiyetini nazara 
almak. ' 

3. Yukardaki hususların halline başlanıldıktan sonra tarım endüstrisinin temellerini atmak: 
Bunun için de, 

a) Hususi teşebbüse, Millî bankalardan ve Marşal Yardım Plânından uzun vadeli ve faydalı 
olabilecek vşekilde geniş krediler sağlamak, bu kredinin münhasıran tarım endüstrisi sahasında 
kullanılmasını kontrol ve temin etmek. 

b) Mera çayır ve yaylaları küçük sulama ile daha çok verimli bir hale getirmek, 
c); Tuzluca, İğdır ovalarını sulamak, 
d) Tarım endüstrisinde kullanılacak makine ve aletlerin kredi ile hususi teşebbüse veril

mesi, , v 

e) Hayvan yemlerinin ekiliş ve istihsali için gerekli yardımları yapmak ve tedbirleri almak, 
f) Et, yağ, deri, kıl, yün, tiftik, konserve, sucuk, pastırma, arıcılık, süt, halı sanayiinde 

çalışacak tarım personeli yetiştirmek bu maksadı temin için askeriyenin belediyeye devrettiği 29, 
P. A. nın muazzam binalarında tarım kollejleri açmak, 

g) Yiıie bu müsait binalarda tarım alet ve makineleri için tamir ve bakım atelyeleri kurmak, 
h) Meyvacıliğm fennî bir şekilde koruma istihsal ve ambalajının temini ve sevk imkânlarının 

sağlanması; , ' '" 
j) Tecrübe istasyonları, lâboratuvaıiar açmak iyi örnekleri müstahsıla göstermek; 
k) , Ve bu cihetlerin temini için kooperatiflerin kurulmasını teşvik etmek korumak ve yardım 

etmek, ancak İğdır'daki Pamuk kooperatiflerinin ıstıraplı durumunun bir örnek olmaması için İğ
dır 'dalü müzminleşen kooperatif çıbanını cesaretle ve hemen ele almak. Kurulacak kooperatifler 
istihsal ve.satışı temin edeceği cihetle hayvan ürünleri ve meyvacılıkta müstahsil köylünün büyük 
kazançlar elde edeceği rahat ve saadete kavuşacağı muhakkaktır. Bugün kapısında 5 ineği plan 
köylünün hayvan ürünleri ve satacağı ortalama 2 yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği gelir orta
lama 300 liradır. Bu para bütün bir yıllık geliridir. Bu para ile bütün insanî ve medeni ihtiyaç
larını gidermeye mecburdur. 2 hayvan satamıyacak olursa bu miktar 100 liradır. Fakat koopera
tifler kurulur gerekli müspet ve hakiki yardımlar yapılırsa inek üç yıl içinde en az on inek olacak 
5 ilâ 10 köyün kuracağı kooperatifin istihsal edeceği süt, yağ, peynir ve diğer, ürünler hem istih
salde, büyük bir fazlalık arzedeeek hem de satış istihlâk merkezlerine doğrudan doğruya yapıla
cağı için yüksek: ve iyi vasıflı maldan âzami;kâr elde edilecek - köylü maişeti ve insanî ihtiyaçla
rını temin için hayvanlarım satma ihtiyacını duymadan elde edeceği ürünlerle basit istihsal ve as
gari kazanca karşı birkaç misli gelir temin edecektir. Böylelikle bugünkü inek ve koyun miktarı 10 
yıl içinde en az iki misli olarak millî ekonominin mühim inkişafını temin edecektir. 409,138 Kars Ti 
da daha iyi hem çok iyi yaşama imkânlarına sahip olacaktır. Ele aldığımız 5 inek sahibi iyi yem iyi 
bakım - satma tehlikesi olmadan ve kredi yardımı teinin ederek 3 yi! içindi en az 5 damızlık sak
lamak üzere 10 ineğe sahip olacaktır. Yılda on ineğin 10 buzağısından vasati olarak 8 tanesi ya
şar ve bunun üçüncü yıldan sonra en az dört tanesini çift ve kasaplık kayvanı olarak satar, diğer 
dördünü sağılan inekleri .arasına katarsa ele aldığımız köylü en az ilk yılda 1 800 lira ka
zanç elde eder ve bu artış her yıl en az 300 ilâ 400 arasında artarak devam «eder. Ve böylelikle 
bu günkü 100 lira yanındaki perişan hattâ .'sefil hayat vasati, medeni bir yaşayışa kavuşur. Aynı 
misali pamuk, meyvacılık ve hububat için de ele almak mümkündür. Yalnız Kars ve dolayısiyle 5 
nci Ziraat Bölgesi değil bütün yurt ekonomisine de büyük faydalar temin etmiş olacaktır. 

. Büyük tarım hazinesi heder oluyor, millî servet her yıl geniş miktarda kayıplarla karşı karşı
yadır. Kars'da tarım endüstrisinin kurulması zamanı gelmiş hattâ pek çok gecikmiştir: Her anlık 
gecikme her bakımdan günah ve yazıktır. 

Bu sebeple : 

1. Tarım Bakanlığı Kars'ta tarım endüstrisinin temellerini atma ve geliştirme bakımından bu 
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etüd yâpılîjiıgi mıdıi*" ve bü hususta bir program var mıdır? 

2. Yukarda 18 sayfada da istatistiklere dayanarak izaha çalıştığımız muazzam ve müstesna 
Kars tarım hazinesinin heba ve hederi olmaması için Tarım Bakanlığı iıe düşünmektedir? 

.3. Kars tarım hazinesinin rakam göstererek izah ettiğimiz geniş ve her türlü imkânlarını ha
iz bir başka il veya bölge var mıdır? Kars bu imkânları ile tarım endüstrisi için en müsait ve mü
nasip mahal değil midir? Bu hususta Bakanlığın, düşüncesi nedir? 

4. Kars tarım endüstrisinin kurulmasından önce arazi ihtilâflarının halli için tapulama ko
misyonları ve arazi tevzi komisyonlarından fazla bir miktarın Kars'a ayrılması; tarım endüstri
sine esas. olacak uzun vadeli ve yeter : derecede zirai kredi temini; tarım kolejlerinin kurulması; 
kooperatifler teşkili hususlarında Tarım Bakanlığı ne düşünmektedir ve ne gibi tedbir ve karar
lara varılmıştır? , . . • ; . . . , . . . . , 

Tanın Bakanlığı 
, Öezl .'i «•'; 23 . I I . 1952 
Kalem Müdürlüğü 

• 2 / e • - .•;-:•• " ~ ; „ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

C : 3 . 1 . 1952 gün ve 6-517/2874-6322 sayılı yazıya : 
Kars'ta bir tarım endüstrisi kurulması için etüd yapılıp yapılmadığına ve bu hususta ne dü. 

şünüldüğühe, arazi ihtilâflarını, halletmek üzere tapulama ve arazi tevzi komisyonlarının vazifelen. 
dirilmesine, uzun vadeli yeter derecede kredi teminine ve Tarım kolejleri ile kooperatifleri kurulma
sına dair Kars Milletvekili Sırrı Atalay tarafından Verilen yazılı soru önergesi tetkik olunmuş ve bu 
hususta hazırlanan not lef fen takdim edilmiştir. 

Keyfiyetin kendilerine tebliğine müsaadelerini saygı ile arzederim. 
; * Tarım Bakanı 

•""". /.•:•••>••'• "-:*" . .. ; ]sj; Ökmen • 

Karas Milletvekili S i m Atalay'm hususi kalemde 5 .1 .1952 gün ve 2/6 sayı ile kayıtlı yazılı 
sorusu hakkında : 

Sual : 1. Kars ' ta tarım,endüstrisinin temellerini atma ve geliştirme bakımından Tarım Bakan-
lı | ınca etüd yapılmış mıdır ve bu hususta bir program var mıdır?. . • ( ' 

C : 1. . Tarım Bakanlığı olarak, tarım endüstrisinden toprak ve hayvan mahsullerinin kıymet
lendirilmesi ve iyi vasıflı mahsul elde edilmesi kabul olunmaktadır. Bu itibarla Kars' ta Önümüz-
deln yıl için muhtelif zirai mevzularda kurslar. açılacak, meyvacılık bakımından halka daimî reh
berlik edebilmeleri için Pasof ve Kağızman ilçelerinin ziraat muallimleri Erzincan Fidanlığında 
tekâmül kursuna tâbi tutulacak, hazırlanmış olan çayır ve.mera programına göre 1000 dekara ko
rungalık ve 1000 dekar numune merası tesis edilecek ve bu suretle "Kars hayvancılığının ıslah ve 
inkişafını hedef tutan faaliyete,geçilecektir. Kars, Vilâyetini faaliyet sahasına alan Erzurum To
hum Islah ve Deneme İstasyonu çalışmalarına devam edecek, bu müessesede alman deneme neti
celeri halka ulaştırılacak ve meralardan, ve korungalıklardan tohum alınması, ot biçilmesi, kuru
tulması ve muhafazası pratik olarak halka öğretilecektir. 

Sual : 2. Kars tarım hazinesinin heder olmaması için Tarım, Bakanlığı ne düşünmektedir?. 
i C : 2. Yazılı soruda Kars Tarım Hazinesi, hayvancılık, hububat, halıcılık, meyvacılık, pa
mukçuluk ve arıcılık olarak hulâsa edilmektedir. \ 

; Hayvancılık, hububat ve meyvacılık üzerindeki çalışmalardan birinci maddede kısaca bahsedil
miştir. Bu sahalardaki çalışmalar bilhassa önümüzdeki yılda daha da hızlandırılacaktır. 

— 1332 ~~ 



B : 51 29.2.1952 O : 2 
Mahsulün1 hastalıklardan ve haşarelerden muhafazası için ve İğdir pamuklarmdaki tetraniküse 

karşı gereken tedbirler önemle alınmış ve vilâyete de lüzumlu direktifler verilmiştir. 
Kars'ta ve bilhassa Ardahan'da Arıcılık kurslarının, geçen yıllarda olduğundan daha geniş 

ölçüde açılması için tedbirler alınmış bu vilâyete de yazılmıştır. 

Sual : 3. Kars'm-hayvancılık, halıcılık ve muhtelif ziraat şubeleri bakımından 'z6hgihligi..di-. 
ger vilâyetlerle mukayese edilmiş midir? Kars tarım endüstrisi için en müsait mahaİ değil mi
dir? Bu hususta Bakanlığın düşüncesi! 

C : 3. Kars Vilâyetinin 'kalkınması hususunda Bakanlığımız bu vilâyetle diğer 62 vilâyet 
arasında İnçbir tercih ve tef rik yapmamakta ve yapılacak işler ehemmiyeti ve müstaceliyetine 
göro ele alınmaktadır. Sualde hayvâiıeilık, halıcılık ve' muhtelif ziraat şubeleri bakımından 
Kars'ın zenginliğinin diğer vilâyetlerle mukayese edilip edilmediği sorulmaktadır. 

îfayvâhcılık ve halıcılıktansonra (muhtelif 'ziraat tıievzülari) ria işaret edildiğine göre is
tenilen mukayesenin diğer vilâyetlerle yapılmasına imkân kalmamaktadır. Yukarıda işaret edil
diği gitöi"• Bakaİllığımiza ait zirai dâvalar kül halinde ele alınmakta ve her vilâyetin o dâva
daki ehemmiyeti göz önünde bulundurularak harekete geçilmektedir. 

Sual l: 4 . - a}- Kars'ta1 tarım endüstrisinin kurulmasından örice arazi ihtilâf lârınih halli için 
tafiMâmâ' ve'arazi'tevzî kömisyönlarinin kurulması^' 

C : 4 - a) Bu mevzu Devlet Bakanlığı (Toprak ve İskân Genel" Müdürlüğü) nü ilgilen
dirmektedir. 

Sıial : 4 - b) Kurulacak endüstriye esas olmak üzere uzun vadeli ve kâfi kredi temini. 
C : 4 - b)'; Sofi yıllarda yeni bir zihniyetle çiftçi ve müstahsil hizmetinde bulunan T. C. Zi

raat Bankası Genel Müdürlüğü; bu yıl, çiftçiye 600 milyon liradan fazla ikrazatta bulunmuş ve ".•; 
bu meyanda 796 774 liralı hayvan yetiştiricilerine, 1 556 076 lirası tarla mahsulleri müstahsılma 
ve 40 703 lirası da arıcılara olmak üzere Kars'ta 22220 müstahsıla ceman 2 405 256,80 liralık bir 
kredi sağlanmıştır. (30 . X I . 1951 tarihli itibariyle) 

Ziraat Bankası Hayvancılık mevzuundaki kredi ikrazatinda koyun başmâr 4, möntâföhj çandır-; 
ve zâvtit inekleri" başına 100, yerli inek ırkı başına 60 ve at başına da 100 lira vermektedir. 

Yurdun standart tipi meyvâ çeşiteri ve bunların yetiştirdiği bölgeler hakkında Bakanlığımızla 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında bir protokol tanzim edilmiş ve bu protokolün el
ma ve arniut yetiştiren bölgeler kısmında Kars'da yer almştır. Fakat bugüne kadar elma ve ar
mut bahçesi tesis ve işletme kredisi için Bankaya Kars'dan hiçbir müracaat vâki olmamıştır. Mü
racaat vukuunda Ziraat Bankası, meyva yetiştireceklere açılacak krediler hakkında yayınla
dığı 960 sayılı genelge hükümlert dâiresinde kredi vermeye hazırdır. 

Bugüne kadar Marshall kredi çerçevesi ' dâhilinde Amerika'dan yapılmakta olan yardımlar mo
dern ekipman tedarikinde kredi kolaylığı sağlamak şeklinde kullanılmış bulunmakta, doğrudan 
doğruya para olarak hususi teşeblnise verilmemekte idi. Şon zamanlarda," bu yardımlardan doğru- , 
dan doğruya hususi teşebbüsün istifade edebilmesi imkanları üzerinde çali^İmaktâcİİK 

Sual: 4 - c) Tarım kolejlerinin kurulması, 
C: 4 - c) Bakanlıkça Doğu Anadolu'da bir bölge ziraat okulu açılması için etüdler yapıl

maktadır. 

Sual: 4 - d) Kooperatifler teşkili hususlarında Tarım Bakanlığı ne düşünmektedir? Ve ne gi
bi tedbirler ve kararlara varılmıştır? 

C: 4 - d) Bakanlığımız hasat' ve harman devresi kısa olan Doğu Anadolu bölgesinde köy" mâ
nevi şahsiyetlerine taksitle hasat ve harman makineleri vermek suretiyle oralarda kooperatif ha
reketlerine başlamak ve kooperatifçiliği bu suretle fiilen teşvik etmek düşünce ve kararındadır. 

1. Yazılr sorumun 16' ncı sayfasında işaret edilen halıcılık Bakanlığımızı alâkadar etme
mektedir. 
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,2 . Soruların siklet merkezini teşkil eden hayvancılık hakkında Veterinerİşleri Unınm Müdürlü

ğünün mütalâasının alınması uygun görülmektedir. / i ••:•.-!' 

6. — Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, muhtelif Devlet çiftlikleri ve haralarında 1949 -
1951 yıllarında sahil ve yayla tohumluk buğdaylarının ekiliş saha genişlikleri İle istihsal ve tohum 
tevziatının ne cins ve ne miktarının hangi illere verilmiş olduğuna dair sorusuna Tarım Bakam 
Nedim ökmen'in yazılı cevabı 6/473 . " 

. .' . - • ..-22".XI'.1951 ;.:.,,. 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ...'.-.. 

Saygılarımla; 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 

arzederim. , 
Çanakkale Milletvekili 

Bedi Enüstün 

1. — 1949 - 1950 ve 1950 - 1951 seneleri muhtelif Devlet çiftliklerinde vp haralarında sahil v« 
yayla tohumluk buğdaylarının ekiliş saha genişlikleri ve istihsal ve tohum tevziatının ne cins ye ne ; 

miktar hangi illere verilmiş olduğu. 

T. G. 
Tarım Bakanlığı 

Özel 23". 2 / 1 9 5 2 . 
Kalem. Müdürlüğü -V'.." * ' " ; 

: '2/247 • • ' : • . • . . • . ' : . . • ; : • . • / : • . - • : . 
>: ^ Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ; ; 

G : 28 . 11 . 1951 gün ve 6/473-2664/5964 sayılı yazıya : ; i, 
Muhtelif Devlet çiftlikleri ve haralarında 1949 - 1950 ve 1950 - 1951 yıllarında sahil ve yayla 

tohumluk buğdaylarının ekiliş saha genişlikleriyle istihsal ve tohum tevziatının ne cins ve ne miktarı
nın hangi, illere yapılmış olduğuna dair Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün tarafından verilen 
yazılı soru cevabının ilişikte takdim olunduğunu saygı ile arzederim. 

Tarım Bakam : . 
• _ . • • • N . ö k m e n •!••'.-:.•'• 

Muhtelif Devlet Üretme çiftlikleri ve haralarda 1949 • 1950 yıllarında sahil ve yayla tohum-
• •••; ' luk buğdaylann ekiliş sahalariyle istihsal ve tohumluk tevziatı 

1. 1949 -1950 yıllarında Devlet Üretme Çiftlikleriyle haralarda tohumluk buğday ekiliş şaha- , 
lariyle elde olunan umumi hasılat miktarları şu yekûnlardan ibaret bulunmaktadır : 

Ekilen Alınan buğday 
(Dekar). •'.'. (Kilo) ...... ' ' :

v''_,;' 

1949-1950 841.921 84,069,934 . 
1950- 1951 824,317 86,275,343 ; •.,„ 

(Hermüessesenin ekiliş sahası ile aldığı hasılatı gösterir cetvel ilişiktir). 

-2. 1950 - 1951 yılında Devlet Üretme Çiftliklerine sahil buğdaylarına (Filoronsa, Mentane, Ka-
rakılçıkj Akova), tahsis edilen saha 154.403 dekar ve alman mahsul 9.970 tondan ibaret bulunmuştur. 
Dekara hasılatın düşüklüğü bilhassa Ceylânpmar işletmelerinde arazi, parçalarının tevhidi doİayr-
siyle hir kısım edilişlerin anızlar üzerine getirilmesinden ileri gelmiştir, .. . .i , 

1 3 3 4 -
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Bu miktarlarin selektörleme ve ilaçlamadan sonra 3 900 tonu Hatay, Seyhan, içel, Maraş, Mar

din, Antep, Diyarbakır ve Çanakkale ve diğer bir kısım illerin sahil buğdayları tohumluk ihtiyacına 
tahsis olunmuştur. •..,. ' 

(İller ve çeşit!er itibariyle tohumluk tevziatına ait liste ilişiktir). 

3. Tarım Bakanlığı 1951 - 1952 devresinde Floransa çeşidi başta olmak üzere sahil buğday^tohum
luklarına ihtiyacı bulunan illerin büyük miktardaki talebini gelecek mahsul devresinde karşılıyabil-
mek üzere bu yıl bu çeşitlerin ekim sahasını artırmak kararını vermiş ve geçen yıl 154.000 dekar et
rafında olan ekimi bu yıl 300.000 dekara çıkarmıştır. Gelecek sene bu çeşitlerden muhtelif iller 
'emrine 15 - 20 bin ton tohumluk tahsisi mümkün olacaktır. Bu sebeple 1950 - 1951 mahsulünün 
büyük bir kısmı üretme çiftliklerinin 'tohumluk ihtiyacına sarf edilmiş bulunmaktadır. 

4. Mahsulün ortadan düşük ve dolayısiyle çiftçi tohumluk ihtiyaçlarının çok fazla olduğu 
,1950, - 1$51 kışlık ekim devresinde Devlet Üretme Çiftlikleri ve haralar istihsalinden peşin -para 

veya 5254 sayılı Kanun ve hususi kararname hükümlerince çiftçilere . dağıtılan tohumluk buğday 
yekûnu 52583 ton^ tahsis ve tevziatın,henüz arkası alınmadığı;ye çok iyi bir mahsul senesi.olması 
dolayısiyle tohumluk ihtiyaçlarının geçen yıla nispetle daha a/> olduğu 1951 - 1952 devresinde 
tahsis olunan tohumluk buğday yekûnu 38590 tonu bulmuş bulunmaktadır. Toprak Ofis, stokla
rından vo mahallinden- yapılanlarla birlikte taî^is-yekûnu 49375 tonu (10 . XI I . 1951 günü)', aş
mış bulunmaktadır. Halen Devlet Üretme-Çiftlikleri elinde tevzie hazır 7185 ve bu yıl yeniden 
alman kararname ile 5254 sayılı Kanundaki-...esaslar-- dairesinde Toprak Ofisçe dağıtılacak; 18666 
ton buğday mevcuttur. Dolayısiyle bu yıl çiftçilerimizin 1951 - 1952 kışlık ekim devresinde iyi va
sıfta buğday tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığımızca 75000 tona ulaşan imkân .ha
zırlanmış ve tahakkuk sahasına konmuş bulunmaktadır. 

Not : Toprak Mahsulleri Ofisince peşin para ile satılan sahil çeşit tohumluklar bu yekûna dâ
hil değildir. - ' ' 

Tevzi edilen tohumlukların çeşitleri 

D. Ü. Ç. Adları 1950 yılı 1951 yılı 

Altmona 
Alparslan 
Balâ 
Ceylânpmar 

Çiçekdağ 
Gelemeıv 
Hatay 
Koçaş 
Gökhöyük 

Gözlü 
Malya 
Polatlı 

Türkgeldi 
UîaR 

111/38, 220/39, 702. 
111/33, 220/39, 702, Seıtak. 
11/33, 220/39, Sertak. 
702, Sertak Karakılçık, Flo
ransa, Akbaşak, Mentana, 
Akova. " 
111/33, Sertak 
Üveyk, Mentana. 
Floransa. 
111/33, Şahman. 
Sertak, Üveyk, Karakılçık, Ak
başak. 
220/39, Sertak, 111/33,702. 
Sertak. 
111/33, 220/39, Köse 702, 
Sertak. 
Akbaşak. 
220/39, Sertak. 

111/33, 220/39, 702. 
111/33, 220/39, 702, Sertak. 

702, Sertak, Karakılçık, Floransa, 
Mentana, Akova. 

111/33, Sertak 

Floransa. 
111/33, Şahman. 
Sertak, Üveyk, Karakılçık, Ak
başak. 
220/39, Sertak, 111/33,702. 
Sertak. 
111/33, 220/39, Köse 702, 
Sertak. 
Akbaşak. 
220/39, Sertak. 

^İ335~~ 
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Pevlet Üretme Çiftliklerinden gönderilen tohumlukların il itibariyle listesi 

Üretmo Çiftliği adı Tohumluk gönderildiği iller 

Ceylânpınar Urfa, Mardin, Maraş, Hatay, Gazianteb, Diyarbakır, Çanakkale. 
0öziü Şpny® 
Altmova Kütahya, Konya, 4^yQnJ.^r,4urr Pem 

Eskişehir. 
Balâ Ankara 
Malya (/Çankırı, Kırşehir, ^ y ş e r i , , 

Çorum, Zonguldak, Kars, ^ i |4e , Bsİ^ehîr,. 
Polatlı Eskişehir, Ankara 
Çiçckdağ Zonguldak, Tunceli 
Alpaslan Tunceli, Bingöl, Malatya, Elâzığ,' Hakk&ri, Siird, Erzurum, Ma* 

İ atya, Erzincan 
Ulaş Gümüşane, Erzincan, Sivas, Kars, Erzurum, Giresun, 
Hatay : * Hatay -T? •"*?!•• 
özden Niğde 
Koçaş Ankara, Niğde 
Gökhöyûk Amasya, Tokad, Sivş$, 
Türkgeldi , Kırklareli, Tekirdağ 

—-la» 
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195û.„ydı .^ lu^i iç îu;$nkanhkça tabaıa olunan «vu jiUeycg ^gkıgıfclan ,:*fetoumJtak -/miktarı 

(Peşin i)ara ile Natjş dftkil) 

flin adı 

l ,-~.Af£on 
2 .— .Amasya* 
3 .—- Ankara 
4 ,— Antalya 
5 -• Aydm 
v — Balıkesir 
7 — Bilecik 
8.— Bingöl 

,9 — Bolu 
40 — Burdur 
U ~» Bursa 
12 - - Çanakkale 
jyî -r- Çanjkjr» 
14 — Çoruh 
15 -~ Çorum 
I fi — Denfeli 
17 — Diyarbakır 
18 - Erzincan 
İD — Erzurum 
20 - ttKİdşöhir 
21 - (4azianteb 
22 - - Gumüşatıe 
23 — Hakkâri 
24 --~.,IIatay 
25> —: İsparta 

Tevzi olunan tohumluk 
miktarı buğday ton 

2.755,5 
274>2 

8.261,3 
300,7 
10 

2.306 
1.300 

75 
250,3 
30,5 

1.607 
898 

1.120 
105 
500 

1.967 
312 
140 
22 

7.230 
1.869 

125 
w „ 

732,6 
700 
717 

27-
! .28 . 

2 9 : 
3,0-
, 3 1 -
,32-
33 -
34 -
35 -
36 -
3 7 -
38 -
39 
40 -
41 -
,42 
43 -
44 
,45 
46 
47 -
48 

, ^ ' 
' ' ; 50-
" • • 5 1 -

İlin adî 

— İzmit 
- Kars 
— Kastamonu 
— Kamerî 
: - Ktr§elu> 
— Kırkjarçli 
— Ko.cae.li 
— Konya 
-- Kütajaya 
— Malatya 
— Manisa 
— Maraıj 

- Mardin 
— Niğde 
- Samsun 

Sej'îmn 
- Sinob 
-- Sivas 
- • Tcfcjrttofr 
- Tofyad 
- MllK 
-• Van 
—Wla,.,;., ' 
- -Yp^gad ' ' 
— Zonguldak 

; , . . . , . . fj 

Tevzi olunan tohumluk 
mjktan buğday ton 

35 
- r 

Ç75 
2.720,6 

, m 
m 

2.000 
14.051 

699 
800 
102 
415 . 
470 

,1.289,4 
811,5 

1.327 
1.050 
t.644,3 

51,6 
'|80 , 
'23 
155 

1.051 
3.470^1 

500 
' • ' 

'oplam 68.734 

http://Ko.cae.li
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DevlM^reMrÜgıltlM&ri • Öenel Müdürlüğüne,':::. 

bağlı işletmelerin 1949 - 1950 istihsali ^ ... 

Elde edilen 
Hasatedir.,.f mahsul 
len dekar " (Kg.) 

iMmvzhs tmsûth s ^ d a y 

Ciltliklerin adı 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Alpaslan 
Altın ova 
Şala ,r. 
Baltacı 
Ûeylanpınar 
Çîgekdağ 
Dalaman 
G elemen . 
Gökhöyük 
Gözlü 

Kaîrabasamık Tu-
pıpgiler 

Şubat 

Malya 
P^n, 
Te|jr 
Türkgeldi 

İMİ'l 

Kurumun adı 

Karacabey harası 
Çifteler harası 
Çukurova harası 
Sultansuyu harası 
Merinos yetiştirme Çiftliği 

50.70Ş 
13L457 

1.513 : 
İBÖ,25Ö,; 
' 23.148 ,, 

2?85£K, 

120.53^-; 
Ö4(T 

1.500,; 
MM 

Ş.7Ş5.M 
1 2 3 . ^ f 
H.20Ö,fi 

|AO.P60 

4.63Ç5, 

2.772.953 
16.251.668 
2.492,4^8 

96.065 
13.043.564 
2.657.338 

314.554 
191.423 
8^8.644 

12.084.373 
($8.500 

5&O.890 
İ2.000 
8Ş9.800 

17^06.695 
# . 5 9 8 

8.739.184 
223.500 
505.988 

1.437.829 

82£,{p,?ş 82.470.994 

Ekilen 
saha 

3.760 
5.000 
7.500 
2.516 

480 

Alman 
mahsul 

402,178 
337.911 
630.295 
189.885 
38.671 

19.256 1.598.940 

841.921 84.069.934 

Devlet Üretmüijiftliklei#0enel -Müdürlüğüne 
bağlı işletmelerin 1950 •- 1951 istihsali 

, ,. .„. ...••;_ „. .^ t>.... j , B u ğ ç l a y E l d e e d i l e n 
,'<;• '•.*.,'•..?:< t s••;.*in,;}-••.:.-; H a s a t e d i - ( .mahsul 

ÇiMilderin adı len dekar (Kg.) 

Ceylanpinarı 
Altmoya,, ,., 
Gözlü , .'/;'•• 
Malya ,\'„ 
Polatlı"' 
Alpaslan 
Balâ •"*' ' 
Ulaş . : \ . ' 
Hata/ "';'• 
Çiçekdağı 
özden • ' • ' 
Koçaş 4?H:.'-1 

Kökhöyüİt * 
Dalamaiv?-
Türkgeldi 
Gelemen'̂ i '• 
Baltacı!::! 

!-l^. 

173.028 
127.860 
127.944 
95.428 
91.388 ' 
69:969 
22.720 
22.798 
15.000 
17.907 
13.272 <• 
" 8.250 
7.495 
3.000 
3.433 
1.818 

• 372* 

, 15.595.000 
16.5,00.000 
14.648.000 
13.000.000 
10.760.000 
3,900.000 
2.169.000 
1.976.000 

' 1.581.000 
f 249.000 

1.010.000 
1.300.000 
66İ.000 
345.000 
454.000 
107.000 
45.000 

Toplam 801.682 84.300.000 

Kurumun adı 

Karacabey harası 
Çifteler » 
Sultansuyu » 
Çukurova » 

Ekilen sa
ha dekar 

8.750 
' 4.390 

2.495 
7.000 

Alman mah
sul Kilo 

910.000 
489.600 
246.596 
329.147 

Toplanı 22.635 1.975,343 

Genel toplam 824.317 86.275.343 

~^&338 
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A f y o n ' i '•'••_. 

Ağrı V 
Amasya 1 
Ankara j", 
Antalya, 
Aydın: V: 
Balıkesir 
Bilecik;'-
Bingöl 
Bitlis «y:.:: 
Bolu ';• -•; 
Burdur! 
Bursa'(-.' v 
Çanakkale 
Çankırı, 
Çoruliu"". 
Çorum 
Denîzliv 
Diyarbakır 
Edişıo ""•"• 
Elâzıği,:^. 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianfceb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
İsparta 
Kara 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşelıiı 
föocaeK 
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,, Tahsis edilen, tohumluklar ^ 

Mahallen, Oüsten Devlet tlretmo Çiftliklerinden 

/ .:iiL?:.:& 

525,4 sa
yılı Ka

nuna göre 
Ton 

144 

100 
100 

2.020 
43 

639 
20 

815 
500 

10 
800 
120 
11 

3/13614 
i sayılı Ba-
mkanlar 

Kurulu 5254 sa-
Karanna yılı Ka-

göre 
Ton 

450 
675 

86 
350 

400 

3/13614 
3242 sa- sayılı Ba- 4%& 

<c yılıKa- .kanlar .V. JÜSV; 
Peşin , jıunagö- Kurulu , t taw% 
paralı jrcgöç- Kararına JîSralar-

nunagöre satılan menlere göro dan 
Ton .Ton Ton Ton Ton 

600 

— &K'.-

734 

700 

120 

500 
506 

500 

25 

250 
330 

400 
50 

1675 

630 

100 

78.000 

60.000 
2702 2790 ( ; ; 259.750 

>i 124;250 

T'; 48.400 

87.200 

t . ¥:,-

200 -r 
150 -r-

<"; .250 (»:^ 
1150 — 
120 — 
80 — 
150 — 

49.300 
25.100 

::; j , - " j ; . ; j ' T ^ . 
468.400 
— 
— 

• 

44.600 

125.600 

256.500 

m m 

î>j;:;tf 

800 



Mahallen, Ofisten Dvvlitt''1J»fctatf^iftfttttteHıâH»n 
3/13614 3/13614 

sayılı Bit»1 32İ2 HU- »aytliFü-

İller 

Konyal 

Kütahya 
Malatya >• 
Manis&' 
Maraşf-
Mardin' 
Muğla.' 
Mug ı 
Ifiğde'. 
Ordu 
Rize • 
Samsun > 
Sçyhaö'' 
SÜrd' 
Sinob' 
Sivas » 
Tektadtfft 
Tokad" 
Trîıbüö)^ 
Tunceli!': 
Urfa 
Yozgad" 
Za##al#âk 

Topla*»-

525,4 sa> 
yılı Ka

nuna göre ; 

; T ö ü -

< * *-~«. 
«— 
.«~ 
40 
_«~ 
—«. 
— 

. 
..—. 
— 
— , • 

350 
500 
~~~ 

iwm 
~~̂  
~~~ 

290 
-~-

:...,,, —f» 

150 
. • , • : , « , - — 

230 

9.043 

kHtdıtr 
Mfcttht 

Karai'ına 
göre 

. • • Tott 

«~. 
— 
_ 
—. 

. ;. :*~J<-
^ - . • Ş -

— 
• — • 

' 
'— 
_ „ 

_~. 
—_ 

• • ™ - ^ 

-~~ 
• — • < • 

_ 
•~~i1- ; 

' 
. • • . 

- ™ ' 

• — • • 

1334 

5$B4"toı-
yillKa-
nutul-göre 

Toh • 

4350 
170 
350 

< ~ - • 

140 
300 
— 

1050 
40 
.— 
_~. 

- _ 
;; 15' 

— • 

500 
30 

• — ' 

—. 
80 

3400 
1600 

• - • ' . • " . ' — 

21.883 

* 
l'egin 
paralı 
satılan 
Ton 

3İ79 
—. 
— 
-^ 

' _ 
" . ' • • ' • — ; : 

— 
10 

300 
. — 

— 
• > - . 

. — 
— 

• • — • 

40 
• —-

* — 
• -~, 
• — 

1330 
• 15Ş9 ' 

1&M0 

yılı Ka
nuna gö* 
re (çöç* 
mehtere 

Ton.1 

250.000 
91.800 
9.000 

~~/\ 

, • : ; : — . • 

— 
117.500-

™ _ 

— 
*_.' 
~ ™ 

— 
— 

146.500-
- ™ . 

— ; 
— ;.. 
_ „ . i 

_.„ 

49.Ş00* 
: ' __. 

• 2.294^ 

kiiültir 
Kaintltı 

Kurarına 
göı-ö 
Ton' 

,.-.-* 
— 
— 

.... — 
•— 
—-

: — ; "' 
— •/ i . 

" 
_ „ 

• ; _ _ . 

™ ~ 

—, 
w 
, i . 

. 
—„ 

-~~ 
T 

800 

Haralar
dan 
Ton 

— 
— 
™ 

—' 
, — 

,_~ 
—. 

..'..—-.. 
— • . ' 

i.— 
__ . 
— - . • 

~ - r , 

-̂ ~. 
~~ 
_ 
~~ 

• w 

— 
-.— 
—, 
. 

111 

Toplanı 
Ton 

7779 
261.800 
359 
40 

140 
300 
—; 
10 

14Ö7.5ÖÖ ' 
40 
— 

350 
500 
15' 

200 
686.500 = 
30 

290 
— 
8ÖS 

4880" 
3173.5Ö$'J 

230' 

49.375 ( 

i l ^ i ! ' 

ftf-

0U 

fe, 
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• . 7. — Konya Milletvekili Abâürrdhma^jFalıri ] 

Ağaqylu'mın,\ ,muhtelif dairelerime çalışa^vdacı-
İarın- ftyltk, ücretlerinin merkezde 75 - 125 ve İl
lerde,55 T100 Ura olarak birleştirilmesinin müm
kün olup olmadığına dair sorusuna Maliye Ba
kanı Ilasan Polatkan'ın yazılı.cevaln (6/586) 

T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Aşağıdaki soruya Maliye; Bakanlığınca yazı

lı olarak cevap verilmesini rica ederim. 
13 . I I . 1952 

Konya Milletvekili 
, , Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

Muhtelif dairelerde çalışan odacıların üc
retleri de muhteliftir. Bu hal haklı şikâyetleri, 
sızlanmaları mucip olmaktadır. Bilhassa Adalet 
Bakanlığı1 ile Yarğıtayda çalışan odacılar, baş
ka yerlerde çalışan odacılardan kendilerinin 

. daha az ücret aldıklarını görerek müteessir ol
maktadırlar. Meselâ 1951 Bütçe Kanununa bağ
lı D cetveline göre Adalet Bakanlığı odacıları 
75-100, iller odacıları 55-90 lira, Maliye Bakan
lığı odacıları ise 75-150 lira, iller odacıları da 
55-100 lira ücret almaktadırlar. Diğer Bakan
lıklarla Umum Müdürlüklerde daha yüksek ve
ya daha az ücret alanlar da vardır. 

: Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı gibi hususiyeti olan daire
ler haricinde bütün odacıların aylık ücretleri
nin meselâ merkezde 75-125 ve illerde 55-100 
lira olarak birleştirilmesi mümkün ve muvafık 
değil midir?. 

T ; C . .• ".,-. . .. '•• ••' 

Maliye Bakanlığı 2 3 . 2 . 1 9 5 1 
Bütçe ve M. K: G. Mü. 

• 8 . ı - • • - ' • • : 

112204 - 14,3095 
Özü : Yazılı soru Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
15 . 2 . 1952 günlü ve 6/586/3117/6815 sayılı 

buyrukları cevabıdır : 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa

oğlu tarafından Yüksek Başkanlıklarına sunulan 
yazılı soru önergesi incelendi: 

Bu önergede; Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi hususiyeti 
plan daireler haricinde diğer dairelerde çalıştırı
lan odacıların aylık ücretlerinin bilfarz merkezde l 

.1952 O : 2 
75 - 125 ve illerde 55 - 100 lira olarak, birleştiril
mesinin mümkün ve muvafık olup olmadığının 
Bakanlığımca yazılı olarak cevaplandırılması is
tenilmektedir. 

1952 bütçe hazırlıkları sırasında muhtelif 
dairelerdeki odacı, kapıcı, daktilo, şoför, temiz
leyici gibi müteferrik müstahdemlerin ücretlerin
deki tefavüt üzerinde Bakanlığımızca da durul
muş ve bu hususla çeşitli tahlil tabloları hazır
lanmıştır. Ancak vaktin müsaadesizliği dölayı-
siyle tatbikattaki tefavütleri telif edecek umumi 
bir çalışma yapılabilmiş değildir. 

Bütçe kanunlarımıza bağlı (D) cetvellerinde 
gösterilmekte olan müteferrik ) müstahdemlerin 
çeşit itibariyle unvanları 200 den ziyadedir 
aynı unvanın verildiği hallerde de iş hacmi ve hiz
met şekli itibariyle yine birçok fark ve hususiyet
lere rastlanmaktadır. Bu sebeple geniş bir vatan
daş kütlesini ilgilendiren bu tarz bir çalışmanın 
şümul ve ehemmiyeti izahtan varestedir. 

1953 senesi bütçe hazırlıkları sırasındia', yal
nız odacıların değil, 3656 sayılı Kanunun şümulü 
dairesine gireri tekmil müteferrik müstahdemle
rin ücret, tâyin, terfi... gibi personel muamelâtı 
üzerinde durulacak"ve bu hususta bazı " umumi 
esasların tesbitine çalışılacaktır. 

Saygı ile arzederim. ..;•, -•'•' 
Maliye Bakanı 

' ." ; " - H. Polatkan 

' 8. — Tokad Milletvekili Zihni BetiVin, Ay
valık Belediye Başkanlığına seçilen Avni Bas-
kın'ın, seçimine ait muamelenin iptali hakkın
da Danıştay Altıncı Dairesinden verilen kara
rın infaz edilmemesi sebebine dair'sorusunu iç
işleri'Bakanı ' Fevzi Lûtfi ''ftaraosmanoğfa'hulı 
yazılı cevabı (6/444) ' ' ' 

'•'.: ' ' " * 8 .VII I . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'Başkanlığına 
Ayvalık Belediye Meclisi tarafından bu yer 

Belediye Başkanlığına Belediye Meclisi dışın
dan seçilmiş olan Avni Baskın'm seçimine ait 
muamele, zimmetine para geçirmek cürmünden 
mahkûm bulunması sebebiyle, Danıştay Altın
cı Dairesinden verilen 22 . V. 195ıl gün ve 
50/1791, 51/1272 sayılı' karar ile iptal edilmişti. 

Dahıştaym bu kararı Balıkesir ' Valiliğine 
26. Vİ . 1951 gününde tebliğ edildiği halde 
hükmü hâlâ yerine getirilmemiş ve bu suretle 
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Ayni Baskın'm (Ayvalık Belediye Başkanlığı 
vaziıesine) kanuna aykırr'olarak devam etmesi-
no fırsat verilmiş bulunmaktadır. ı 

.Sözü geçen kararın infazının geciktirilmesi 
sebebinin içişleri Bakanlığı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulması-
m saygılarımla rica ederim/ 

Tökad Milletvekili 
Zihni Betil 

T; €. 
İçişleri Bakanlığı 22.11.1952 

M. î; a M; 
• ' ' V ' 2 r ' " ' " - • ' ' ş ; : M . - • '••••}• < " ' • " . ' | 

/Sayr: 621-314-179, 4666-2061 I 
özü : Ayvalık Belediye Başkanı 
hakkındaki yazılı soruya dair. j 

..'•33ürMye;Büyük.-Millet .Meclisi--Başkanlığına 
'9 . VIII. 1951 günlü ve 6/444, 2411/5199 sa

yılı yazıları karşılığıdır: 
Ayvalık -Belediye Başkanlığına seçilen Avni 

Baskın'in seçimine ait muamelenin iptali hak-
Hihdâ panıştay Altıncı Dairesinden verilen ka
rarın infaz edilmemesi sebebine dair Tokad Mil
letvekili Zihni Betil tarafından verilen yazılı 
soru önergesi üzerine cari muamele aşağıda ar-
zölunmuştur. 
* Ayvalık tüccarlarından Nejat Sarlıcalı tara
fından Ayvalık Noterliği vasıtasiyle Valiliğe 
tebliğ ettirilen Danıştay Altıncı Dairesinin ilâ
mından, Ayvalık Belediye Başkanının zimmet
ten bir sene hapis ; cezasiyle mahkûmiyeti sebe-
Ibiyle intihap işleminin iptal edildiği anlaşıl
mıştır. 

Ancak, Danıştay ilâniı valiliğe tebliğ edilme
diğinden valilik tereddüde düşmüş ve durumu 

.iBakanlığımızdan sormuştu. Bakanlığımızca da 
Danıştâyıti bu gibi kararlarının noter vasıta
siyle - tebliği işleminde tereddüt edildiğinden 
(keyfiyet hemen Danıştay Başkanlığından sorul-
muş ve alınan 10 . VIII. 1951 günlü ve 50/1791, 
50/1272-sayılı yazıda; mezkûr ilâmın dâvâlı Ba
lıkesir Valiliği, vekili Vacid Asena'ya Danış-
taya; ait tebliğ işlerinin P. T. T. İdaresi tara
fından ne suretle yapılacağını gösterir tüzük 
hükümlerine göre 13.VII . 1951 gününde teb
liğ'edildiği, bildirilmesi üzerine, sözü edilen 
Valiliğe kararın derhal yerine getirilerek Bele
diye Başkanı Avni Baskın'in vazifeden uzak-

, 1952 0 : 2 
kıstırılması suretiyle yapmakta' bulunduğu '.ta* 
sarrufa son verilmesi tebliğ olunmuştur. 

Bu hususta m'ütaaddit tebliğler neticesinde 
Valilik, sözü edilen ilâmın, vekil tarafından 
tashihi karar talebiyle Danıştaya müracaat edil
diği beyaniyle tebliğ edilmemiş 'olduğunu bil
dirmiş ve bunun < üzerine Bakanlığımızca, • Da
nıştay Kanununun 55 nci maddesine iştinaçlen 
karar tashihi dâvalarının yapılacak muameleyi 
durduramıyacağı kaydı ile iptal kararının in
fazı tekrar Valiliğe yazılmıştır. Ancak bu sıra
da, Belediye Başkanının, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 418 ve T. C. Kanununun 124 
ncü maddeleri gereğince m'ahrtım edildiği'rmem-
nü haklarının iadesine dâir Burhaniye Ağır Ce
za Mahkemesinden-aldığı ilâm Valilikten "gön
derilmekle durum başkaca hukuki bir cephe ar-
zetmiş ve keyfiyet yeniden incelenerek; mah
keme kararı1 karşısında yapılacak bir muamele 
olmadığı ve bu karara göre adı geçenin yeniden 
belediye başkanlığına seçilmek' ehliyetini ikti
sap eylediği, şu kadâMri belediye başkanlığına 
seçildiği esnada kantini ehliyeti haiz olmadığın
dan dolayı seçiminin iptaline Danıştayca karar 
verildiğine ve memiiu hakların iadesi kararının 
da makable şümulü olmıyacağma göre Danıştay 
ilâmının infazı iktiza edeceği sön olarak -Vali
liğe'bildirilmiştir'; ' ' '•" - -i •••'•'.•• 

Balıkesir Valiliğinden bu tebliğe karşı 'alı
nan yazıda; mumaileyhin işine'son verildiği, 
11.1.1952 Cuma günü içtimaa davet olunan 
belediye meclisinin kararı ile ititfakla tekrar 
Ibaşkanlığa seçildiği ve kesinleşen yukarda mâ
ruz Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin' kararı 
karşısında başkanlığının Belediye Kânununun 
89 ncu maddesine tevfikan Valilikçe onandığı 
bildirilmiştir. 

(Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İçişleri Bakanı 

F. L. Karâosmanbğlu 

9. — Konya Milletveîâli Abdûrrahman Fah
ri Ağaöğlu'nun, Devlet Ziraat Üretnİe Çiftlikleri
nin nerelerde, hangi' tarihlerde kurulduğuna ve. 
bu güne kadarki gelir miktarına* Orman Kanu
nunun yay imi tarihinden bugüne kadar' lıaç hek
tar orman yandiğina vefyGtiiŞtirfldiğine, orman
larımızın yıllık gelir tutâfina, 1950 -ve 1951 se
nelerinde Mç metre küb kerestelik ve kaç ton-. 
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âd odun istihsal edildiğine dair Sorusunu Tarım j 
Bakanı kedim ÖJcmen'in yazılı cevabı (6/582) 

12.11.1952 I 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına ~ 

Aşağıdaki.sorulara Tarım Bakanlığınca yazı
lı olarak cevap verilmesini rica ederim. 

Konya "Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu 

1. Memlekette nerelerde Devlet Ziraat Üret
me Çilftlikleri vardır? Bunlar hangi tarihlerde 
kurulmuştur? Ve her biri kaç dekardır? 

2. Her bir çiftliğin kuruluş tarihinden bu
güne kadar her seneye ait safi ve gayrisâfi geliri-
nedir? 

3. Halen mer'i Orman Kanununun neşri ta
rihinden bugüne kadar; > 

A) Memleketimizde her sene kaç hektar or
man yanmıştır? 

, B) Memleketimizde her sene Orman İdaresi 
tarafından yeniden kaç hektar orman yetiştiril
miştir, bunlar, nerelerdedir? 

C) Ormanlarımızın yıllık safi ve gayrisâfi 
geliri nedir? 

4. 1950 ve 1951 senelerinde ormanlarımız
dan (Seneler ayrı ayrı bildirilecek) kerestelik ! 

kaç metre küb ye odunluk kaç ton istihsal edil
miştir? Bunların vasati satış fiyatları ve maliyet
leri'nedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 28.11.1952 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
f; Sayı : 2/256 i 

T. B. M.» Meclisi Yüksek Başkanlığına 
0 : 1 5 . 1 1 . 1 9 5 2 gün ve 6-582/3113-6811 

sayılı yazıya : 
Devlet Ziraat Üretme Çiftliklerinin nere

lerde, hangi tarihlerde kurulduğuna ve bugü
ne kadarki gelir miktarına, Orman Kanunu
nun yayımı tarihinden bugüne kadar kaç hek
tar orman yandığına ve yetiştirildiğine, orman- | 

.1952 Ö : t 
larımızın yıllık gelir tutarına, İ05Û ve İ§51 
senelerinde kaç metre küb kerestelik ve kaç ton 
da odun istihsal; edildiğine dair Konya Mil
letvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu tara
fından verilen yazılı soru önergesi tetkik edil
miş ve bu hususta hazırlanan not leffen tak: 
dim edilmiştir. 

Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

Not : 
1. Seneler itibariyle müfredatı ekli cetvelde 

gösterildiği veçhile, 1937 yılından itibaren: yur
dumuzda çıkan 10 800 aded orman yangınında 
789 523 hektar orman yanmıştır. 

2. Memlekette her sene Orman İdaresi ta
rafından yeniden yapılan ağaçlamayı gösterir 
cetvel ekli olarak sunulmuştur. 

3. Ormanlarımızın yıllık safi ve gayrisâfi 
gelirinden neyin kasdedildiği katî olarak an
laşılamadığından Devlet Orman işletmeleri ve 
eşhas tarafından ödenip katma bütçenin.ge-
lir kısmında yer alan mebaliğin senelerce 
kaynakları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle ha
zırlanan cetvel i] işik olarak gönderilmiştir. 

4. Ormanlardan 1949 yılında 478 129 M3. 
kerestelik 3.882.439 ton odun/ve 1950 yılında 
571.339. M3. kerestelik, 3.679.742 ton ödün is
tihsal edilmiştir. 

5. Orman mahsullerinin istihsâl edildikle
ri yerlerin satış mahallerine yakın veya uzak 
olduklarına göre nakliye masrafları mühim bir 
rol oynamakta ve bu yüzden satış fiyatlarında 
temevvücat husule gelmektedir.. 

Bilanço kayıtlarına göre 1949 yılı piyasa 
tomruğu metre kübünün satış vasatisi 55,10 ye 
piyasa odunu tonunun 18.20 ve 1950 yılı piya
sa tomruğu metre kübünün 44,50 ve piyasa 
odunu tonu da 18,94 liradır. 

6. Devlet Üretme Çiftliklerine, ait isteni
len malûmat ilişik cetvelde gösterilmiştir. 



denesi 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 ̂  
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
. 1948 
1949 
1950 
'1951' 

102,6 
3000,0 
3306,9 
2155,2 
1897,2 
3010,6 
1061,0 

€Ö• $ 51 !&&M&m O : â 
Orman tJmümlYIudürl^^ ağaçlamalar 

Orman içi Orman dı^ı 
ağaçlama ağaçl ama 
Ha. (x) Ha. 

1000 . 
80 • 

549 
311 
185 
90 
58 
97 

106 
95,3 

280 
159,2 } 

, 172,7 I 
311,2 
132,6 

14.533,5 3.627,0 

Orman dışı ağaçlamanın yapıldığı yerler 

Ankara - Gaziçiftliği 
Ankara civariy, Tarsus - Karabueak, Florya 
Ankara civarı, Tarsus - Karabueak - Kaş - Kalkan 
Kaş - Kalan Tarsus - Karabueak 

Tarsus - Karajbucak, Kaş - Kalkan 

» » » » 
Tarsus •- Karabueak, Kaş - Kalkan, Sivas - Çamhbel 

>> . ; • • ' : » » ^ » • > - . 

Tarsus - Karabueak, Kaş - Kalkan, Sivas - Çamhbel, Tunceli -
llareik, Bayburt - Masat deresi, Hatay - Amik bataklığı, Eski
şehir - Kocalar, Kızılcahamam - Perçincayı, istanbul - Bahçe • 
köy, Manisa, Lüleburgaz, Ankara, Eskişehir, fidanlıklarında 
numune kavaklığı tesisi. 

(x) Orman içi ağaçlamaların yapıldığı Orman .işletmeleri 

Acıpayam 
Afyon 
Adapazarı 
Akdağmadeni 
Alanya 
Anamur 
Andırın 
Antakya 

/Araç 
Burdur 
Aydın 
Sındırgı 
Karaman 
Biga 
Adana 
Ömerli 
Trabzon 
Bafra 
Balıkesir 
Bartın 
Bayramiç 

Bergama 
Beypazarı 
Beyşehir 
Bolu 
Boyabat 
Eskişehir 
Bursa 
Zara 
Maraş 
Çanakkale 
Fethiye 
Orhaneli 
Osmaniye 
Büyükdere 
Cide 
Çerkeş 
Çorum 
Devrek 
Dursunbey 
Düzce 
Edremit 

İzmit, ._ , 
Karabük 

Kaş 
Kandıra 

Mustafa Kemal Paşa Kırklareli 
Vize 
İstanbul 
Feke 
Finike 
Ayancık 
Silifke 
Gerede 
Geyve 
Gördes 
Göynük ' 
Gümüşane 
İnegöl 
Tavşanlı 
Tokad 
Sİird 
Yalova 
İzmir 
Kastamonu 

Şebin Karahişar 
Mut 
Kızilcahamam 
Kozan 
Karahişar 
Kütahya 
Manavgat 
Turgutlu ••••'-;'. 
Refahiye 
Sinob 
Karasu 
Meröin 
Mudurnu 
Muğla 
Nazilli 
Oltu 
Ordu 
Küre 
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Orman yangınlarına ait cetveldir 

Senesi 
Yangın 
adedi 

Yanan saha 
hektarı ;v 

13 564 
; 14 416 
12 304 
18 732 
33 415 
73 210 
76 723 
39 315 
165 307 
125 115 
5,9 999 
32 463 
38 355 
69 068 
17 537 

789 523 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941, 
1942 
194^ 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

544 
.,,,.;; ;;,:,:::,389 

510 
419 

.;.. ; 850" 
740 
779 
536 

1 169 
1 023 

' 868 
630 
736 
987 
620 

10 800 
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Orman işletme ve şâhiSlaYin katma.bütçeye ödedikleri gelire ait cetveldir 

Senesi 

1937 
1938 
1939 . 
1940 
19^1 
1942 
1943 
İ944 
1945 
-1946 
,1947 
1948 

; 1949 
1950 
1951 

-
Vakıf ve hususi 
ormanlardan 

Lira 

110 108 
127 395'' 
104 930 
94 323 ' 
99 276 
142 436 
221 542 
214 006 
67 614 

445 1 
145 

^ ~ • : - ' 

• . — 

, —. 
-.— 

r ... 
Çeşitli 
gelirler 
Lira 

__ 
— -. 

117 824 
137 784 

"' 218 906 
"• 262 755! 
r 368 843v 

247 314: 
68 778: 

1 111.052> 
179 501 
729 835 
251135 
228 356 

• — - : ' ' . • • . . . 

Orman iı 
Tarife 
bedeli 
Lira 

~ w 

— 
— 

410 000 
760 000 
945 114 
538 760 

5 530 000, 
3 072 000 
6 066 000 
8 191 950 
8 247 673 
9 200 094 
9 456 222 
10 894 863 

iletmelerinden 
, Muhtelif 

hasılat 
Lira 

— 
— 
— 
_ 

; . ' " ' " . • • . . ' 

( 
t 

• — 

4 666 423 
4 152 327 

,;" 5 349 906 
1 293 778 
9 910 701 

Toplam 
Lira 

110 108 
127 395 
222 754 
642 107 

1 078 182 
1 350 305 
1 129 145 
5 991 320 
3 208 392 
7 177 497 
13 038 019 
13 129 835 
14 801 135 
10 978 35,6 
20 805 564 

1 182 220 3 922 083 63 312 676 25 373 135 93 790 114 

Beyanı : 
Lira 

1 182 220 
3 922 083 
63 312 676 
25 373 135 

'•'CX\ 

Vakıf ve hususi ormanlardan 
Çeşitli gelirlerden 
Orman işletmelerince tahsil edilen tarife bedelinden 
Orman işletmelerince tahsil edilen muhtelif gelirlerden 

Q3 790 114 Toplam 
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İsletmenin Bulunduğu 
İl ve adı 

Konya : Altınova 
Ankara : Balâ 
Urfa : Ceylânpmâr 
Kırşehir : Çiçekdağı 
Konya : Gözlü 
Amasya : Gökhöyük 
Samsun : Gelemen 
Niğde : Koçaş 
Kırşehir : Malya 
Konya : Konuklar 
Ankara : Polatlı 
Sivas : Ulaş 
Muş : Alpaslan 
Muğla : Dalaman 
ECatay : Hatay 
Kırklareli : Türkgeldi 
Hatay : Turunçgiller 

D.Ü.Ç. 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kuruluş 
tarihi 

1942 
1942 
1943 
1944 
1942 
1944 
1944 
1944 
1942 
1944 
1942 
1945 
1949 

> (*••) 1940 
> (•••) 1941 
» (•••) 1938 
> (•••) 1937 

-r 
TTmum 
arazi 

Dekar 

304 000 
84 690 

(*)3 100 000 
24 208 

320 000 
29 533 
46 170 
24 710 

228 000 
33 468 

210 520 
161 610 
99 267 

188 400 
40 673 
16 669 

800 

Arazi varlığı 
A 

Kabili istifa-
de olmıyan 
Dekar (•*) 

18 061 
35 731 

2 250 000 
— 

33 330 
9 174 

36 088 
3 470 

28 791 
2 258 

18 293 
114 223 

— 
162 230 

— 
6 520 
• 

• ' 

Kültür 
arazisi 
Dekar 

285 93 
48 95 

850 00 
24 20 

286 67 
20 35 
10 08 
21 24 

199 20 
31 21 

192 22 
47 38 
99 26 
26 17 
40 673 
10 149 

800 

( * ) - 500 000 dekarı Urfa, Mardin çiftliklerine tevzi edilmek üzere kar 
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, 10., -—-.Konya Milletvekili Abditfrdhnûıh'Fah

ri Ağaoglu'nun, ziraat ceza' evlerinin nerelerde 
hangi tarihlerde kurulduğuna ve her birine bu
güne kadar kaç lira sarf edildiğine, yıllık gelir* 
1 eriyle buralarda kaç mahkûma ne i§ yaptırıldı
ğına ve: çahştırılamıyan mahkûmlar varsa ziraat 
üretme çiftliklerinde çalıştırılmalarının mümkün 
olup olmadığına dair sorusuna Adalet Bakanı 
Riikncddin Nasulıioğlu'mtn yazılı'cevabı (6/5$l) 

B, M. Meclisi yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Adalet Bakanlığınca ya

zılı, olarak cevap verilmesini rica ederim: 
12 . II . 1952 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1. Memleketimizde nerelerde ziraat ceza 
evi vardır. Her biri hangi tarihlerde kurulmuş
tur. Ve her birine bugüne kadar kaç lira sarfe-
dilmiştir? . 

2. Tîcr bir ziraat ceza evinin sahası kaç de
kardır? Buralarda ziraate ait nejşlcr yapılmak
tadır? 

3. Her bir ziraat ceza evinin kuruluş tari
hinden bugüne kadar yıllık saf i ve gayrisâf i ge-
lMeri kaçar liradır? 

4. Her bir ziraat ceza evinde kaç mahkûm 
çalıştırılmaktadır? Mahkûmlardan çalışma sıra
sı bekliyenler var mıdır? Kaç kişidir? ' 

5.. Henüz çalıştırılamıyan ve sıra bekliyen 
mahkûmlar varsa bunların Devlet Ziraat Üret
me Çiftliklerinde çalıştırılmaları mümkün ve 
faydalı değil midir? Mümkün ise şimdiye kadar 
hu yola gidilmemiş Veya gidilmemiş olmasının 
sebebi nedir ? Ye bu imkânı süratle aramak, ve 
bulmak lâzim değil midir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 2 . 1952 

Ceza ve Tevkif Evleri U. Md. 
Şube: 1 
Sayı: 4364 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına ' 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 15 . 

;: 1982 Ğ : 2 
2 . 1952 tarih ve 6/581 - 3112/6810 sayılı yuzıla-
rma ekli bulunan :Konya MilletYeföli Abdürrah
man .Fahri Ağaoglu'nun yazılı soru örîergesinin 
cevabı aşağıda arzolunmuştur : 

1. Mevzuu tamamen zirai olmak üzere.tesis 
edilmiş iş . esası üzerine kurulmuş iki" ceza evi 
vardtr. Bunlardan biri Dalaman, diğeri de Edir
ne zirai Ceza eyleridir. 

Dalaman ceza evi 8 . 8 . 1941, tarihinde tesis 
edilmiş ve bugüne kadar 287 845 lira sarfolun-
muştur. 

\. 
Edirne ceza' evi 22 . 12 . 1949 tarihinde tesis 

edilmiş, şimdiye kadar 452 848'lira 94 kuruş sar* 
fedilmiştir. 

2. Dalaman ceza evinin sahip bulunduğu 
arazi miktarı 3500 dönümdür. Bunun ancak 1500 
dönümünden istifade edilebilmektedir. Sebehi de 
arazinin mühim kısmını Günlük ormanlarının 
teşkil etmesi, bir kısmının da'bataklık olmasıdır 
Birinci derecede bataklıklar kurutularak, ikinci 
derecede Günlük ormanları temizlenmek sure
tiyle yavaş yavaş buralardaki arazi do kültüre 
elverişli hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu müessesede pamuk ve çeşitli hububat ekil
mekte, arazinin bir kısmında narenciye yetişti
rilmekte ve bir miktar da koza istihsal olunmak
tadır. Müessesede 150 hükümlü çalıştırılmakta
dır. 

Edirno Yeni Ceza Evinin arazisi 11099 dö-
hunıdür. Bunun 7975 dönümü Yalışifakılı Çift
liğinin, 3124 dönümü de Numune Çiftliğinin 
sahasını teşkil etmektedir. Yalışif akı h Çiftliğin
den tefrik olunan bir kısım arazinin topraksız 
köylülere tevzii ahiren Bakanlar Kurulu tara
fından karar altına alınmış ve bu 'karar gere--
ğin'ce- muamele- ifası Edirne Valiliğine yazılmış
tır. ^ 

Bu müessesede çeşitli hububat ve bilhassa şe
ker pancarı zira ati yapılmaktadır. 

3. Edirne ve Dalaman Zirai Ceza Evlerinin 
kuruluş tarihinden 1951 yılına kadar ojan safi 
ve gayrisâfi kârları aşağıda gösterilmiştir : > 
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KdİHK' : 
t 

Yıh 

İP49 
1950 
İ951 

Gayrisâfi 
, Lira 

1 110 
54 441 
41 232 

Dalaman : 
1942 
1943 
Î94İ 
1945 
1946. 
1947 
1948 
1949 
1950 
19,51 

52 737 
44 639 
62 481 
77 708 

127 488 
126 918 
83 149 
119 778 
56 685 
22 t>89 

K. 

85 
97 
16 

05 
28 -
73 
08 
88 
72 
34 
08 
20 
81 

Safi 
Lira 

33 329 
67 114 
30 100 

' 4 870 
23 392 
26 728 
27 090 
20 782 
26 952 
2 579 
11 728 
40 075 " 
18 278 

ıK. 

38 — 
75 — 
49 — 

96 1 
16 -t-
64 -1' 
16 -f 
28 + 
88 -\-
43 — 
70 — 
89 -
38 — 

4. . I Men Edirne Zirai Ceza Evinde 133, 
Dalaman Ceza Evinde de 139 hükümlü çalış
maktadır. İş esası üzerine kurulu «eza evlerine 
nakledilmek için 796 hükümlü halen sıra bek
lemektedir. 

5. Elde mevcut hükümlülerin Devlet Ziraat 
ve İşletme çiftliklerinde çalıştırılmaları müm
kündür.. Ancak bu kabîl müesseseler nezdinde 

1992 O : 2 
rçüc^dtyıg&tirilecck cezai evlerinin her geydon ev
vel kcn^'ıikarakterini • n kaybetmemesi icabeder.' 
Bunun içiıijde hükümlü; nezdinde çalıştığı mü
essesenin değil, bizzat ceza evi idaresinin nizam, 
intizam ve disiplinine tâbi olmalıdır. Aksi tak
dirde cezanın torhip unsuru ortadan kalkmış ve 
netice itibariyle hükümlünün ıslahı da akim kal-' 
mış olur. 

Buna yıllardan beri devam eden müşahede 
ve tecrübelerimizle kaani olmuş bulunmaktayız. 
Binaenaleyh; 
- Devlet Ziraat işletmeleri münhasıran kendi 

işlerinin yürümesi baJkımmdan hükümlüyü üc
retli bir amele olarak değil; ıslâh ve tedavisine 
itina edilmesi icabeden içtimai bir hasta ola
rak kabul edip hem infaz ve hem çalıştırma zih
niyetinin telifine ve memzuç bir halde mütalâa
sına temayül ettiği ve bu suretle işletme ile, ceza 
evi arasında bir iş bölümü yapıldığı takdirde 
mezkûr işletmeler nezdiııdeki çiftliklerde hüküm
lü çalıştırılmasından istifade beklenebileceği, gi
bi, bu suretle vücuda getirilecek infaz müessese
leri de bütçeye hemen hemen hiç bir külfet tah
mil etmiş olmaz. 

Saygılarımla arzederim - . 
- Adalet Bakanı 

, - , • R. Nasuhioğlu 

« • » «• 

6. - SÜNÜKLAR VE TELGEAFI4B 

Bursa'da Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
Başkanı Kâzım Baykal tarafından gönderilen ve 
Mcvlût nâzımı Süleyman Çelebi'nin Türbesinin 
yaptırılması için lüzumlu ödeneğin 1952 yılı 
Bütçesinin müzakeresi sırasında verilmiş bulun
masından dolayı duydukları büyük sevinci be

lirten telgraf. 
Samsun Tütün İşçileri Sendikası tarafından 

gönderilen ve işçilere pazar yevmiyesi yerilmesi 
hususunda B. M. Meclisinin-gösterdiği yakın il
giden dolayı şükranlarını bildiren telgraf. 
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1952 yılı Bütçe Kanununa verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.; 

. , . ' . , ; ' ' _ ' • : ' • 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleym an Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
AH İhsan S abis 
Ayni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı . 

AĞRI . 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Ilâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

.ANKARA . 
Sadri Maksudi Arsal 

Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ ' 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
ITâmid Şevket ince 
S ey fi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Pnad Seyhun 
Cevdet, Soydan 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 4 3 4 

Kabul edenler : 375 
Reddedenler : 5Q 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 49 

Açık MilletvekiUilderî : 4 

[Kabtıl edenler] 
ANTALYA 

Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat . 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Gcveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Ccvat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroglu 
Mufıt Erkııyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
A \P T*" 1 ^ w 1 Arıt kalıpsızoglu 
AJımct Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran , ' 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Ğüçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raii: Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen-
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

; ÇORUH 
Mecit Bum in 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskendcr 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükncddin Nasulıioğlu 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Dcmirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

1349 — 



TTfımit Ali Yöncy 
ERZURUM 

Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlıı 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zcren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebcsoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytine-ğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih. İnal 
Galip Kınoğlıı 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Sal.nhattih Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkin en 
Tahsin inanç 
Doğan Kaymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞÂNE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur . 
Refik Koraltaıı 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoglu 
Şahap Tol 

.'."; İSPARTA '..', 
İrfan Akmı 
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Said Bilgiç 
Kemal Denıiralay 
Tahsin Tol a 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan AHmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahraru Cayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi; Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Tlüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
AhîJya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrcm Sarol 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Fürazan Tekil • 
Nazlı Tlabar 
Ahmet..Topçu 
Celal Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İ'ZMİR • ' 
Haliçle Edip A di var 
Mehmet Alclemir 
Cihad Baban 
Behzat Büğin 
Muhiddin Ereııer 
Sadık Giz 
Necdet İneekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçeçioğlıı 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer İ ü Müİjtp , 
Ziya Termen 
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Hamdi Türe ]' 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Dcvelioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkalo 
tbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad îlayri Ürgüblü 
;: •,;;;• ; K I R K L A R E L Î • 
Şefik Bakay 
Malım ut Erbıl 
Fikret Filiz 
Sıtkı'Pckkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOGAELÎ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican . 
.^iya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih * Kal emeioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğln 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tckopı . 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A' 
ğaoğlıı 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet, ölçmen 
Murad Ali Üîgen . l 

ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet thsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
F . Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kad oğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyra zoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
H a d i Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğhı 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeröğliı 



Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boz'tepe 
Yusuf Ziya Ortaç; 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporei 

SAMSUN 
Haşini- Ali§an 
Naci Berkman 
Terfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 
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SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlü 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdöğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ism âi 1 HakkıAkyüz 
Hüseyin Bingül 
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Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Ha m di Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özel emir 
Nuri Turgut Topçoğln 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 

Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Öral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğltf 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf JCarslıoğlu 
Fuat Nizamoğİtt 
flâşim Tatlıoğlu 
Hasan Uçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Aeıksöz 
Yunus Muammer Ala--
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza fnccalcmdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
fRîfai Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri-Okcııoğlu 
DİYARBAKIR 

Nâzım önen 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdtirrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit -Tankut 
Cavit Yurtman 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Latif Aküzüın 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abjıas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugae. 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KÜTAHYA 
As im Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlıı 
Aziz TTraa 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğltı 
Server Somuncuoğln 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit İîyüboğîu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cnhid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
0hr 
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' [Oya li'aühmy anlar] 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Mümtaz Faikı Fenik 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 

BURSA 
ITalûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat tyriboz (1.) , 
thsan Karasiofflu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Olman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

DENÎZLÎ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (î.) 
M. Remzi Bucak (I.) 

ERZURUM , 
Emrullah Nutku 

GAZÎANTEB 
Cevdet San , 

HAKKÂRt 
Selim Seven 

HATAY 
Tayfur Sökmen (İ.) 

İSTANBUL 
Celâl liayar (Cumhur
başkanı j 
Nihnd Jîcsad Beller 
(D 
Mithat Bonkör 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Senini Yürüten ' 

Pertev Arat .. 
Ayni; Başman 
Tarık Gürcrk 

, . KARS 
Tczer Taş ı ran (1.) 

, KASTAMONU 
Refik Taşkın (İ.) 
Hayrı Tosuno&hı 

KIRŞEHİR 
fOsman Bölükbnşı (î.) 
Ilalil, Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KONYA 
Ömer Rıza Do&rul ('•) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Ta'nn 
över 

MARAŞ > 
Salâhattin Hüdavioğlu 
m ,.> • . 
Mazhar özsov* 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

ORDU 
Hamdı Şarlan 

SAMSUN 
İsmail Tşın 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Yusuf'Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Seroo 

SİVAS 
Şevki Eccvit 
Sedat Zeki Örs 

: URFA 
Ömer Cevheri (T.) 

VAN 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Suat Başpl , ; 

-.EsatiKerimol 

[Açık Milletvekillikleri] 
•Denizli-

:Malatya: 

'Sivas, 
..Trabzon 

. '. , • • \ '• ' ! ' 

'•T'r'ı • 

mM hhv-

iMkı\],Y(uM !:• 

T. B. M. M. Basımevi 


