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1. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'ın, İsparta özel Lisesinin resmî lise-

Sayfa
lere muadeletinin bugüne kadar tasdik
[edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak
jkabul edilip edilmiyeeeğine dair Millî
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/675) 173
I 2. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuiyumcu'mun, Ulus Gazetesinin 2 0 . V . 1952
(tarihli nüshasının üçüncü sayfasında intiİşar eden yazıda zikredilen silâhlanma, ka
çakçılık ve asayişsizlik vakaları hakkındaki
iddiaların mahiyetine dair Adalet ve İç
işleri bakanlıklarından sözlü sorusu (6/698) 173
3. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın,
Ankara Tıp Fakültesi île Gülhane Tıp
Akademisinin birbirinden ayrılması sebe
bine ve bu müesseselerin yerleşecekleri şe
hirlerle binaların tesbit edilip edilmediği
ne dair Millî Eğitim ve Millî Savunma *ba|kanlıklarından olan sorusuna Millî Savunjma Bakanı Seyf,i Kurt bek'in sözlü cev.abı
(6/709)
173:174
4.
Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm. Devlet Tiyatrosuna getiri
len. iki ecnebi rejisör hakkındaki sorusu
na Millî Eğitim Bakam Tevfik İleri'nin
sözlü cevabı (6/718)
174:176
.">. Maraş Milletvekili Salâhnttin
Hüdayioğlu'mın, Maraş civarında rey
han nehri üzerinde tesisine karar veril-

Sayfa
miş bulunan hidro - elektrik 'santralinin
iki seneden beri kurularak faaliyete geçi
rilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığmaı, inşaata ne
zaman başlanacağına ve son şekli ile kaç
liraya malolacağına dair İçişleri Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/720)
176
6. — Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'nun, çekirge salgınına karşı ne
gibi tedbirler alındığına, bu haşeratm hu
dutlarımıza sirayeti halinde yapacağı
tahribatın önlenmesi için ne gibi hazır
lıklar yapıldığına ve bu hususta sivil hal
ka ne gibi vazifeler verileceğine dair so
rusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in
sözlü cevabı (6/721)
176:177
7. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nun, Malatya ve civarındaki meyva ağaçlarına ve mezruata zarar veren
haşeratm itlafına ne şekilde önem veril
diğine, Malatya'da bir dut fidanlığı ku
rulmasına, pamuk ekimine elverişli top
rakların tesbitine ve akar su civarı olan
yerlerin ağaçlandırılmasına dair Tarım
Bakanlığından sözlü sorusu (6/728)
177
8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Remzi Bucak'm, memleketimizde münev
ver işsizliği diye bir dâva olup olmadığı
na, üniversite mezunlarının nüfusumuza
nazaran nispetine, diğer memleketlerde
bu nispetin ne kadar olduğuna ve Doğu
Üniversitesinin açılması için teşebbüste
bulunulup bulunulmadığına dair Millî
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/731) 177:
178
9. — Konya Milletvekili Sıtkı Salim
Burçak 'm, üniversitelerin muhtariyetle
rine tecavüz edilip edilmediğine ve bu
hususta açıldığı iddia olunan mücadele
nin kime karşı yapıldığına dair sorusuna
Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin sözlü
cevabı (6/732)
178:180
10. — Trabzon Milletvekili Mahmut
Goloslu'nun, 1951 yılı Ocak ayı başından
beri nerelerde ve ne miktar sahada yeni
den tütün ekimine ve ekim denemesine
müsaade edildiğine dair Gümrük ve Tekel
Bakanlığından sözlü sorusu (6/733)
180
11. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf

Sayfa
Azizoğlu'nun, Doğu Üniversitesi mevzu
unda yaptırılan tetkikatın neticesine, Hü
kümetin bu husustaki görüş ve düşüncele
rine ve orta tedrisat bakımından Doğu'da ne gibi teşebbüslerde bulunulduğuna
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik
îleri'nin sözlü cevabı (6/735)
180:181
12. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa
Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hak
kında yapılan tahkikatın ne safhada oldu
ğuna ve Hükümetin bu hususta ne düşün
düğüne dair Adalet ve İçişleri bakanlıkla
rından sözlü sorusu (6/432)
181
13. — Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, 1951 - 1952 ders yılı ortaokul
matematik eleme imtihanları soruların
dan birincisinin yanlış tertip edilmiş olun
duğunun doğru olup olmadığına, doğru ise
sorunun kimler tarafından hazırlandığına
ve öğrencilerin mâruz kaldıkları haksız
lığın tashihine dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik Îleri'nin sözlü cevabı
(6/736)
181:182
14. — Erzincan Milletvekili Cemal Gö
nenç'in, benzine yapılan zammın sebebine
ve bu zam dolayısiyle şoförlerin hak ve men
faatlerinin korunması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri, Çalışma ve Eko
nomi ve Ticaret bakanlıklarından sözlü
sorusu (6/751)
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15. — Bursa Milletvekili Mithat San'm,
Hükümet (merkezinde Devlet müessesele
rinden hangilerinin 'mevduatının Türkiye
İş Bankası Anonim Şirketinde bulundu
ğuna, bu mevduatın miktarına, ne nispette
faiz verildiğine hususi muhabebe, belediye
ve belediyelere bağlı teşekküller ile Kızılay,
Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Derne
ğinin mevduatlarına dair Maliye Bakan
lığından sözlü sorusu (6/753)

182

16. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine
bağlı Sarayözü ve Kızılcaviran köyleri
arasındaki hudut ihtilâfının bugüne kadar
karara bağlanmaması sebebine ve hasat
mevsiminde vukuu melhuz vakaların ön
lenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü-
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nüldüğüne dair İçişleri Bakanlığından söz
lü sorusu (6/754)

182

17. — Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, din adamı yetiştirmek üzere Mı
sır'daki Camiülezher'e ne için talebe gön
derilmediğine, gitmiş olanların durumu ile
Hükümetin alâkadar olmadığına ve bu
ilim müessesesinden mezım olanlara ne gi
bi haklar tanındığına dair Başbakanlıkla
Millî Eğitim Bakanlığından «özlü sorusu
(6/760)

183

18. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgilleri'in, Yunan Kıral ve
Kraliçesi şerefine verilen resmî kabule Mil
let Partisinin davet edilmemesi sebebine
ve alelûmum resmî davet ve" merasimlerde
Siyasi Parti Genel Başkan ve Meclis Grupu Başkan ve temsilcilerinin hazır bulun
maları için davetiye gönderilmemesi sebe
bine dair Başbakanlıktan sözlü sorusu
(6/761)

183

19. — Mardin Milletvekili M. Kâmil
Boran'm, Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Muhlis Ete'nin istifası sebebine ve Ba'kanlar Kurulundaki değişikliklere dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/766)

183

20. — Malatya Milletvekili Mehmet
Sadık Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı
Ahmet Arıkan'a ne zaman ve hangi sebep
lerle işten el çefetirildiğine ve hakkında ya
pılan muamele neticesine dair içişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/767)

183

(21. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Kars İlinin Ardahan, Paslı, Arpa
çay, Çıldır ve Göle yallarının önümüzdeki
kış mevsiminde motorlu nakil vasıtalarının
işlemesine müsait bir hale getirilmesi için
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakan
lığından sözlü sorusu (6/779)

183

22. — Kars Milletvekili Hüsamettin
Tugaç'm, hayvan beslemekle yaşama zo
runda bulunan köylüye, hayvanlarını, ma
işetlerine kâfi bir irat sağlıyacak derecede
artırabilmeleri için, Marshall Yardımın
dan uzun vadeli kredi temininin mümkün
olup olmadığına dair Başbakanlıktan olan
sorusuna Devlet Bakanı Muammer Alakant'm sözlü cevabı (6/780)
183 :184
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I 23. — Sivas Milletvekili Reşat Şemset
tin Sirer'in, köy enstitüleri mezunlarının
yedek subaylık hakkından mahrum edile
rek gedikli subay olacakları hakkındaki ha
berlerin doğru olup olmadığına ve Yedek
Sjubay Okuluna girmek için sıra bekliyen
öğretmenlerin bu okula şevklerine ne zanjan başlanacağına dair Millî Savunma Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/785)
184
| 24. — Sinob Milletvekili Server Somuncıjıoğlu'nun, dış ticaret rejiminin değişmiyfeceği hakkındaki beyanlarla Merkez Bank^nsmın ithalâtı durdurma yolundaki ha
reketinin ne dereceye kadar kabili telif
ojduğuna ve dış ticaret açığını kapamak
içjin ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
Bİaşbakanlıktan olan sorusuna Ekonomi ve
Tİiearet Bakanı Enver Güreli'nin sözlü cevjıbı (6/787)
184:186
| 25. — Van Milletvekili Ferid Melen'in,
iıjşasma devam edilmekte olan Genç - Muş
demiryolunun ne zaman Muş'a ulaşacağı
na, Muş - Tatvan hattının inşasına Hükümjetin taraftar olup olmadığına dair Ba
yındırlık Bakanlığından
sözlü sorusu
(093)
•
186
| 26. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmjil Boran'm, ceza evlerindeki hâdiselerin1
sebepleri ve bu münasebetle alman te<Jbirle|r hakkında Adalet Bakanlığından sözlü
scjrusu (6/802)
,
186
i 27. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'mj, Mardin İlinin asayiş durumu hakkında
leşleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/803) 186:
187
28. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'mj, Dicle üzerinde kurulması düşünülen
V^rögel hakkında Bayındırlık Bakanlığın- *
dfjn sözlü sorusu (6/804)
187
j 29. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın[ İskenderun - İran yolunun Urfa - Midyajt - Cizre kısmının ne zaman tamamlana
cağına dair Bayındırlık Bakanlığından söz]ü| sorusu (6/805)
187
I 30. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ınj Doğu ve Güney - Doğu ovalarmdaki
m^törlü ziraat makine ve aletlerinin yedek
aksamının çiftçinin eline kolaylıkla geçe
bilmesi için ne düşünüldüğüne dair soru-
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sayfa |
suna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in söz
lü cevabı (6/806)
187 :188 |
31. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Cağ - Cağ sulama projesinin ne safha
da olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/812)
188 |
32. — Mardin Milletvekili M. Kâmil
Boran'm, bir toplantı esnasında söylenen
«Volga Volga» şarkısı hakkında Millî Eği
tim Bakanlığından sözlü sorusu (6/818)
188 |
33. — Mardin Milletvekili M. Kâmil
Boran'in, Kore'deki Türk silâhlı kuvvetle
rinin zayiatı hakkında Millî Savunma Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/819)
188 |
34. — Mardin Milletvekili M. Kâmil
Boran'ın, Türk Ceza Kanununun kül ha
linde tadili için ne düşünüldüğüne dair
Adalet Bakanlığından sözlü sorusu (6/822) 188 |
35. — Van Milletvekili Ferid Melen'in,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Van'
da yaptığı Anadolu Ajansı tarafından bil
dirilen konuşma hakkında Başbakanlıktan
olan sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Ekrem Hayri Üstündağ'm sözlü ceva
bı (6/823)
188:190
36. — Van Milletvekili Ferid Melen'in,
(Rüyam) kotrasının Gümrük Resminden
muaf olarak yurda sokulmuş olduğunun
doğru olup olmadığına ve bu korta için döviz
tahsis edilip edilmediğine dair Gümrük ve
.
Tekel Bakanlığından sözlü Sorusu (6/824) 191)
37. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, pamuk fiyatlarının is
tikrarını sağlamak ve düşüşüne mâni olmak
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, do
kumacılıkla hayatlarını kazanan halkın
kredi ve ihtiyaçlarının sağlanması, dokuma
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kooperatiflerinin tevhit ve ihtiyaçlarının
temini, ikmal edilmek üzere bulunan pa
muk ipliği fabrikasının anonim şirket ha
line ifrağiyle sermayesine dokumacıların
iştiraki hususlarının düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakanlıktan sözlü sorusu
(6/825)
190
38. — Sivas Milletvekili Reşat Şemset
tin Sirer'in, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de C. H. P. mensuplarının yapmak is
tedikleri açık hava toplantısında vukubulan hâdise dolayısiyle valinin durumuna ve
Devlet Bakanı Muammer Alakantın, bâzı
nutuklarında bu hâdiseye temas ederek
söylediği bildirilen sözlerinin doğru olup
olmadığına dair Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/826)
190
39 __ l z m i r Milletvekili Pertev Arat'm,
C. H. P. Genel Başkanı ve Malatya Millet
vekili İsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar
günü İzmir'de Cumhuriyet meydanında
söylediği nutuk hakkında umumi olarak
Hükümet görüşünün açıklanmasına dair
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/828)
190
40. — Van Milletvekili Ferid Melen'in,
dış mübadeleyi kolaylaştırmak üzere para
mızın dış kıymetinde değişiklik yapılacağı
na dair olan şayialar hakkında Başbakan
lıktan olan sorusuna Maliye Bakanı Hasan
Polatkan'm sözlü cevabı (6/827)
190:191
6. — Görüşülen işler

191

1. —- Erzurum Milletvekili Bahadır Dül
ger ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirleri
Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fık
rasının yorumlanması hakkında önergesi ve
Geçici Komisyon raporu (4/167)
191:192,193

1. — GEÇEN TUTAjNAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
tik toplantısını yapmış bulunan Kardeş Libya
Millî Meclisine Türkiye Büyük Millet Meclisinin
en iyi dilekleriyle selâm ve sevgilerinin bildiril
mesi, alkışlarla kabul edildi.
tsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm,
İsparta özel Lisesi hakkındaki sorusu,. Millî Eği
tim Bakanı oturumda hazır bulunmadığından,
gelecek Birleşime bırakıldı.
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'm,
İstanbul Limanındaki tıkanıklık dolayısiyle, Hasköy, Sarayburnu, Tophane sahaları hakkındaki
sorusu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlarının
talebi üzerine, bir hafta sonraya bırakıldı.
Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'nunı
Ulus Gazetesindeki silâhlanma, kaçakçılık ve asa
yişsizlik vakaları hakkındaki iddialarına dair
Sorusu, içişleri ve Adalet Bakanları Birleşimde
hazır bulunmadıklarından, gelecek Birleşime bı
rakıldı.
Antalya Milletvekili Bürhanettin Onat'm,
Yunanistan ile Türkiye arasında tesis edilen sıkı
dostluk münasebetlerinin bütün Orta Şark Dev
letlerine de teşmili hususunda ne düşünüldüğü
nün ve Tunus meselesinde Hükümetimizin noktai
nazarına dair sorusuna Dışişleri Bakanı cevâp
verdi.
Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, Ma
den Ocakları Kanununun ne zaman Meclise gönde
rileceğine dair olan sorusu, kendisi bu Birleşim
de de hazır bulunmadığından düştü.
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, direk tahmil ve tahliyesi için Ereğli Kö
mür İşletmesi ile mütaahhit arasındaki mukavele
hakkındaki sorusu ile,
Ereğli Kömür işletmesinin Gelik bölgesinde
1949 yılında vukubulan grizu hâdisesinde ölen
lerin ailelerine verilen tazminata dair olan soru
sunun cevaplandırılması, Devlet Bakanı Muam
mer Alakant'm teklifi üzerine 19 . X I . 1952
Çarşamba günü Birleşimine bırakıldı.
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Ankara
Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademisinin bir
birinden ayrılmasına ve yerleşecekleri binalara
dair olan sorusu, ilgili Bakanlar oturumda hazır
bulunmadıklarından gelecek Birleşime bıra
kıldı.

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, resmî
ilanlar hakkındaki sorusu, Devlet Bakanı Muanjımer Alakant'm alebi üzerine 1 . X I I . 1952
Pazartesi günkü Birleşime bırakıldı.
i Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm,
Devlet Tiyatrosuna getirilen ecnebi rejisörler
hajkkmdaki sorusu, ilgili Bakan oturumda bazır
bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı.
Gazianteb Milletvekili Galip Kmoğlu'nun,
Kîlis halkının Millî hudut dışında kalan payrimenkullerinin tasfiyesi hususundaki calışmala^ın gecikmesi ve bu gayrimenkuller üzerin
deki tasarrufların menedilmesi
sebeplerine,
hudut dışında kalan arazi mahsullerinden Su
riye Hükümetince alman Intaş Vergisinin alın
maması hususunda
bir teşebbüs olup olmadı
ğına, Suriye Hükümetinin çıkarmak istediği
Toprak Tevzi Kanununun mezkûr gayrimenkullefle alâkası bulunup bulunmadığına ve vatan
daşlarımıza vizede gösterilen müşkülâtın izalesi
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair soru
suna Dışişleri Bakanı cevap verdi.
Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'nun, Ceyhan Nehri üzerinde kurulacak hidro elektrik santrali hakkındaki sorusu ile,
Çekirge salgınına karşı ne gibi tedbirler
alındığına dair sorusu, kendisi oturumda dazır
bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı.
Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli'nin,
Samsun'da Defterdarlığa tahsis edilen bina hak
kındaki sorusuna, Maliye Bakanı cevap verdi.
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Zonguldak maden imalât sahası dâhi
limde yapılan binaların tapuya tescil muamele
lerine ve bundan mütevellit karışıklığın izalesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna,
Devlet Bakanı Muammer Alakant cevap verdi.
Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nun,
mahsulâta zarar veren haşerata, dut fidanlığı ile
pamuk ekimine elverişli topraklarm tesbiti ile
ağaçlandırmaya dair sorusu, ilgili Bakan oturum
da hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime bı
rakıldı.
Diyarbakır Milletvekili Mustafa Remzi Bu
cak'm, memlekette münevver işsizliğinin bulu
nup bulunmadığına, nüfusumuza nispetle üni-
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versitelerimizin mezun nispetine ve Doğu Üniver
sitesine dair olan sorusu, kendisi oturumda hazır
bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı,
Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak'm,
üniversite muhtariyetine ve bu hususta açıldığı
iddia olunan mücadelenin kime karşı olduğuna;
Trabzon Milletvekili Mahmut Gol oğlu'nun,
1951 yılı başından beri nerelerde ne miktar sa
ha tütün ekimine ve denemeye müsaade edildiği
ne dair olan soruları, ilgili bakanlar oturumda
hazır bulunmadıklarından, gelecek Birleşime bı
rakıldı.
Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Kahi
re'de bir tepeye çarparak parçalanan uçağımıza
ve uçak personelinin yetiştirilme tarzına dair
olan sorusunun cevaplandırılması, Ulaştırma Ba
kanının talebi üzerine, 21 . X I . 1952 Cuma Bir
leşimine bırakıldı.
Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun,
Doğu Üniversitesine ve orta tedrisat mevzuuna,
Diyarbakır Milletvekili
M'ustafa Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar hak
kındaki tahkikata;
Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün,
1951 - 1952 ders yılı ortaokul matematik eleme
imtihan suallerine dair olan soruları, ilgili Ba
kanlar oturumda hazır bulunmadıklarından,
gelecek Birleşime bırakıldı.
Seyhan Milletvekili Gezmi Türk'ün, Köy
kalkınması mevzuunda Hükümetin bir yatırım
plânı mevcut olup olmadığına; hayvancılık,
ormancılık ve el sanatları için .1951 - 1952 yıl
larında Devletin tahsis yapıp yapmadığına ve
1953 yılında köy kalkınması için hususi ya
tırımlar yapılıp yapılmadığına dair sorusunu,
Devlet Bakanı Muammer Alakant cevapladı.
Seyhan Milletvekili Gezmi Türk'ün, gıda
maddeleri fiyatlarındaki yükseliş sebeplerine
ve ne gibi sosyal ve ekonomik tedbirler alın
dığına dair sorusu, Devlet Bakanı Muammer.
Alakant'm teklifi üzerine 21 . X I . 1952 Cuma
günkü Birleşime bırakıldı.
Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in,
Bulgaristan'dan yurdumuza gelen göçmen ade
di ile kaçının müstahsil hale getirildiğine, göç
men evleri inşaatına, Ramiz'de yapılmakta olan
göçmen evlerinin adedine ve çürük olduğu
hakkmdaki neşriyata dair sorusuna, Devlet
Bakam Muammer Alakant cevap verdi.
Erzincan Milletvekili Cemal
Gönenç'in,

benzine yapılan zamma ve dolayısiyle şoförle
rin hak ve menfaatlerine;
Bursa Milletvekili Mithat San'm, İş Ban
kasında Hükümet Merkezinde Devlet müesse
selerinden hangilerinin mevduatı bulunduğuna,
belediye ve sosyal kurumların mevduatlarına
dair soruları, kendileri hazır bulunmadıkların
dan gelecek Birleşime bırakıldı.
Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine bağlı Sarayözü
ve Kızılca/viran köyleri arasındaki hudut ihti
lâfına dair olan sorusu, ilgili Bakan hazır bu
lunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı.
Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in,
istanbul 'da Bahriye Müzesine verilen Bezmiâlem Validesultan Camii hakkındaki sorusu, Dev
let Bakanı Muammer Alakant'm talebi üzerine
1 . XT1 . 1952 Pazartesi günkü Birleşime bıra
kıldı.
Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in,
Camiülhezhere niçin talebe gönderilmediğine
ve mezunlarına ne gibi haklar tanındığına dair
olan sorusu, Millî Eğitim Bakanı hazır bulun
madığından ;
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şerefine
verilen resmi kabule Millet Partisinin davet
edilmemesine ve alelûmum
merasimlerde Siya
si Parti temsilcilerine davetiye gönderilmemesi
sebebine dair olan sorusu, Başbakan oturumda
hazır bullnmadığmdan gelecek Birleşime bıra
kıldı.
Resmî ilânlar hakkındaki sorusunun cevap
landırılması ise, Devlet Bakanı Muammer Ala
kant'm teklifi üz'erine 1 . XII . 1952 Pazartesi
Birleşimine bırakıldı.
Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Ekrem
Baysal'm, seçim tutanağı hakkındaki Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu ile seçim tu
tanağı kabul edildi.
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar
ve üç arkadaşının, iskân Bankası kurulmasına
ve iskân işlerinin icra tarzına dair olan kanun
teklifinin reddi hakkındaki Geçici Komisyon
rapora kabul olundu.
Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasının tefsire muhtaç bulunma
dığına dair olan Geçici Komisyon raporu, üze
rinde bir müddet görüşüldükten sonra,
17 . XT . 1952 Pazartesi günü saat 15 te top-
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lamlmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Kayseri Milletvekili
Kayseri Milletvekili
F. Apaydın
t. Kirazoğlv

Kâtip
Gazianteb Milletvekili
A. Ocak

Yazılı sorular
karşı yapılan haksız muamele karşısında ne dü
şünüldüğünün bildiribnesine dair olan yazılı
soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/831)

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, Ço
rum'un Alaca İlcesine bağlı Değirmendere Kö
yünün ihtiyacını sağlıyan ve Alaca Belediye
since istimlâk edilen içme suyuna ait projenin
incelenmesine ve susuz bırakılan bu köy halkına

2. — HAVALE EDÎLBN KÂĞITLAR
Teklif
1. — İdareci

Üyeler

Millet Meclisi 1952 yılı

Kurulunun,
Bütçesinde

yapılmasına dair kanun teklifi

önerge
2. — Denizli Milletvekili Baha Akşit'in, Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesindeki (ak
raba ve taallûkat) tâbirinin yorumlanması hak
kında önergesi (4/276) (Ekonomi Komisyo
nuna) ;

Büyük
değişiklik

(2/440)

(Büt

çe Komisyonuna);

» © «

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,12
BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı
KÂTİPLER : Füruzaıı Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Gazianteb)
^ • » i

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.

. 4 . — BAŞKANLIK DİVANININ
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Libya
Devleti hakkındaki iyi temennilerine karşı Libya
Ayan Meclisi Başkanının teşekkür telgrafı
BAŞKAN — Efendim, Divanın gündem dışı
sunuşları vardır okuyacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam
Ekselans Refik Koraltan
Ankara
16 . 11 . 1952. Telgr.
Libya
Büyük Millet Meclisi namına göndermek lût-

KAMUTAYA

SUNUŞLARI

funda bulunduğunuz ve Ayan Meclisimize tebliğ
etmekle kesbi şeref eylediğim temennilerinizden
dolayı en samimî teşekkürlerimi arzederim.
Bu
temennileriniz Ayan Meclisimiz
âazalarım son
derecede mütehassis etmiştir ve duydukları heye
can Libya halkının kardeş Türk Halkına
karşı
eskiden beri bestediği ve dünya ahval ve hâdise
lerine rağmen hiç değişmemiş olan muhabbet ve
bağlılığının tezahürü olmuştur. Bu derin bağlılık
iki kardeş milletimiz arasında bundan sonra da
devam edecektir. Dostane hislerinizden
dolayı
bir daha teşekkürlerimi takdim ederim. Yüksek

— 171 —

B ; 5

17 . 1 1

.1952

O :1

ve asil Meclisinize Libya Ayan Meclisinin hisle- I Meclise şükranlarımızı ve sonsuz saygılarımızı
rhıi ve samimî toşekkürleriyle bütün Libya hal
arzeyleriz.
kının bıı Meclise muvaffakiyet ve Türk halkının
15 . X I . 1952
daimî saadet ve refah temennilerini
bildirmek
Erzincan Milletvekili
lûtfunda bulunmanızı rica eder, en derin hürmet
Cemal Gönenç
lerimin kabulünü istirham ederim.
4. — Erzincan Milletvekili Ziya
Soylu'nun,
Libya Ayan Meclisi Reisi
C.
H.
P.
Meclis
Grupunun
aldığı
karar
dolayıÖmer Mansur ElKehya
siyle Londra'ya gidecek olan heyete katılamıyor
(.Sürekli ve şiddetli alkışlar)
cağına dair önergesi (4/278)
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Libya
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
Devleti hakkındaki iyi temennilerine karşı Libya i
lığına
Mebusan Meclisi Başkanının teşekkür telgrafı.
13 . X I . 1952 tarih ve 4245 sayılı tezkere
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
arizai cevabiyesidir:
Ekselans Refik Koraltan
Bugün saat 11 de toplanan Halk Partisi Mec
16 . X I . 1952 tar. telgr.
lis Grupu Londra'ya gidecek heyete seçilmemiz
T. B. M. M. Ankara
hâdisesi muvacehesinde : «İçeride ve dışarıda
Nazik tebrikinizi aldım. Size ve kardeş Tür
her hangi bir vazife ve vaziyette Cumhuriyet
kiye'nin Büyük Millet Meclisine dostane ve
Halk Partisi Meclis Grupunun gerektiğinde
kardeşçe hislerinden dolayı teşekkür ederim.
mümessillerinin kendisi tarafından seçilmesi
Bu hislere Libya Halk Meclisi de mukabelede
icabettiği» yolunda bir karara vardığından bu
bulunmaktadır. îki memleket arasında dostlu
vaziyet karşısında Londra'ya gidecek heyet
ğun yenilenmesi her iki memleketin tarihlerinde
içinde bir siyasi partinin Meclis Grupunun tem
büyük bir yer tutacaktır. Hürmetlerimin kabu
silcileri olmak sıfat ve salâhiyetini taşımak hak
lünü rica ederim.
kına sahip olmadığımız aşikârdır.
Libya Mebusan Meclisi Reisi
Bu mazeretimizin şayanı kabul addedileceği
Abdülmecit Cebbar
ümidiyle bizi seçen Riyaset Divanına ve Büyük
Meclise şükranlarımızı ve sonsuz saygılarımızı
(Sürekli ve şiddetli alkışlar)
arzeyleriz.
3. — Erzincan Wlilletveküi Cemal Gönenç'in,
15 . XI . 1952
Erzincan Milletvekili
C. H. P. Meclis Grupunun aldığı karar dolayı- I
Ziya Soylu
siyle Londra'ya gidecek olan heyete kattlamıya- I
BAŞKAN —- Efendim, her dört vesika hak
cağına dair önergesi (4/277)
I
kında İçtüzüğün 7 9 n c u maddesi mucibince ge
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
reken muamele ifa edilmiştir. Gündeme geçi
13 . XI . 1952 tarih ve 4245 sayılı tezkere
yoruz. Gündem hakkında takrirler var, onu
arizai ceyabiyesidir.
I
okutuyorum.
Bugün saat 11 de toplanan Halk Partisi Mec- I
lis Grupu, Londra'ya gidecek heyete seçilmemiz I
B. M. M. Yüksek Başkanlığına
hâdisesi muvacehsinde «içeride ve dışarıda her I
Gündemde mevcut kanun tasarılarını sözlü
hangi bir vazife ve vaziyette Cumhuriyet Halk I sorulardan evvel görüşülmesini teklif ederim.
Partisi Meclis Grupunun gerektiğinde mümes- I
Afyon Karahisar Milletvekili
silerinin kendisi tarafından seçilmesi icabetti- I
Ali İhsan Sâbis
ği>> yolunda bir karara vardığından bu vaziyet I
Yüksek Başkanlığa
karşısında Londra'ya gidecek" heyet içinde bir I
Bugünkü gündemdeki kanun tasarılarının
siyasi partinin Meclis Grupunun temsilcileri ol- 1
mak sıfat ve salâhiyetini taşımak hakkına sahip J diğer maddelerden evvel konuşulmasının oya
olmadığımız aşikârdır.
I konulmasını arz ve teklif ederim.
Bu mazeretimizin şayanı kabul addedileceği I
Aydın Milletvekili
Şevki Hasırcı
ümidiyle bizi seçen Riyaset Divanına ve Büyük |
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İ BAŞKAN — Efendim, kanun leklif ve tasa
BAŞKAN -— Aleyhinde konuşmak istiyen '
arkadaş var mı?
rılarının sözlü sorulardan evvel görüşülmesi hakAZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, önü
kıtıda Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı ve Afyon
müzde tatil yok. Sual müessesesi tamamen bir
Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâbis tara andan
kontrol ve murakabe müessesesidir. Zaten su
verilen takrirleri oyunuza arzediyorum. Kabul
allerimizin çoğu 7 - 8 ay evvel verilmiştir. Te
edenler... Etmiyenler... Önergeler reddedilmiştir.
hir sebebi gayet mâkul olursa biz de inkıyat
Gündeme devam ediyoruz.
ederiz, fakat sebep yok.

5. — SORULAR VEI CEVAPLAR
A _ SÖZLÜ
1.-—İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm,
İsparta özel Lisesinin resmî liselere muadeleti
nin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine ve
resmî lise olarak kabul edüip edümiyeceğine da
ir Mülî Eğitim Bakanlığından
sözlü sorusu j
(6/675)
BAŞKAN — Kemal Demiralay buradalar mı?.
(Yok sesleri) Sorusu gelecek birleşime bırakıl
mıştır.
2. — Balıkesir Milletvekili Müfit
Erkuyumcu'nun, Ulus Gazetesinin 20 .V . 1952 tarihli
nüshasının üçüncü sayfasında intişar eden yazı
da zikredilen silâhlanma, kaçakçıhk ve asayişsiz
lik vakaları hakkındaki
iddiaların
mahiyetine
dair Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından
sözlü
sorusu (6/698)
BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu buradalar
mı?. (Yok sesleri) Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır.
3. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, An
kara, Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademisi
nin birbirinden ayrılması sebebine ve bu mües
seselerin yerleşecekleri şehirlerle binaların tesbit
edilip edilmediğine dair Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma bakanlıklarından olan sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Seyfi KurtbekHn sözlü cevabı
(6/709)
BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
1. Ankara Tıp Fakültesiyle Gülhane Tıp
Akademisinin biribirinden ayrılmasını istilzam
eden sebep nedir?.
2. Bakanlar Kurulunca imza edilen proto
kole göre ayrılmalarına karar verilen bu

SORULAR
iki müessesenin nerelere yerleşeceği önceden
kararlaştırılmış mıdır?. Kararlaştırılmış ise
hangi şehirlere, nereye ve hangi binalara
nakledileceklerdir ve bu işte salahiyetli ilim
ve idare adamları ile istişare edilmiş midir?.
' Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkların
ca sözlü olarak cevaplandırılmasını dilerim.
28 . V . 1952
Mardin Milletvekili
Aziz Uras
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI SEYPÎ KURTBEK (Ankara) —• Sayın arkadaşlar;
, 1. 1946 yılında Ankara'da Tıp Fakültesi
tesisi takarrür edince ortaya çıkan bina ihti
yacının nihayetine kadar Fakültenin muhtelif
servis ve lâboratuvarlarmın Ankara'daki sıhhi
müesseselerde yerleştirilmesi bir kanunla te
yit edilmiş ve bu suretle Ankara Tıp Fakül
tesinin büyük bir kısım lâboratuvar ve seririyaitları Gülhaneye misafir edilmiştir.
I 2. Kanun, bu misafireti 6 sene kaydı ile
takyit etmiştir.
3. Kanunda, iki müessesenin birleşmesine
ait hiçbir kayıt bulunmadığından esasen bir bir
leşme yoktu. Ancak, Fakültenin tesisi zama
nımda, Gülhaneden Fakülteye geçen profesörle
ri^ sonradan Gülhane profesörlüklerini de ek
göpev olarak almalarından dolayı çalışmada
bit beraberlik meydana gelmiştir.
: 4. Gülhane ve Fakültenin gayeleri ve hiz
metleri esasen birbirinden çok farklı olduğun
dan Fakülte profesörlerinin Gülhanede de ek
görevli prolesör olmaları dolayışiyle, yavaş ya
vaş Gülhanenin gayesi ve görmekte olduğu
askerî hizmetler görülemez ve işliyemez bir ha
le (gelmiştir.
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5. Bunun üzerine, Gülhane Müessesesini
ayırmak ve müstakil bir ' binada çalıştırmak
mevzuu uzun uzun etüd edilmiş ve bina bulun
ması hakkındaki güçlüklerden dolayı kuvve
den fiile isali kabil olamamış ise de, yeni Ye
dek Subay yetiştirme metotlarına göre her sı
nıfın kendi sınıf okullarında yetiştirilmeleri
esası kabul edildiğinden, Yedek Subay Okulu
binalarından birisinin boşalması imkânı elde
edilmiş ve bu suretle Gülhanenin oraya ııakledilehilmesi uygun görülerek 1.951 ^yılı Mayıs
ında ayırmanın birinci safhası olarak perso
nel ayırması yapılmış ve Cebecideki Gülhane
binalarında Fakülte ve Gülhane servisleri müstakil olarak çalışmaya başlamıştır.

j

0:1

BAŞKAN — Aziz Uras Beyefendi, bu ce
vapla yetin iyorsanız zatıâlinize söz vereyim.
AZİZ URAS (Mardin) — Kâfi efendim.
BAŞKAN — O halde buyurun.

AZİZ URAS (Mardin) — Efendim, bu sözlü
soruyu 6 - 7 ay evvel verdim. Bereket versin ki,
I şimdiye kadar cevaplandırılmadı da alınmış olan
son Yedek Subay Okuluna nakil kararından
sonra bu meselenin Mecliste konuşulması imkânı
hâsıl oldu.
Arkadaşlar; Gülhane Askerî Tıbbiye, o za
manki tabiriyle, Tıbbiyei Şahane talebesinin tem
j rin ve tatbikatına yaramak üzere 1842 de Sul
i tan Mecit zamanında Haydarpaşa Hastanesinde
açılmıştır.
6. Gülhanenin halen bulunduğu binalar
Arkadaşlar; açıldığı zamanki sebep ve illet
dan Yedek Subay Okuluna nakli kabil görül
ne ise o hâlâ devam etmektedir, tıp talebesinin
düğünden ve Fakültenin kendisinden beklenen
tatbikat yapması ve ihtisas kesbedebilmesi için
hizmeti bihakkın başarabilmesini temin maksa
dir.
Böyle bir hastanenin aneak, her şekilde,
dı ile ve keza bu hususta gerek Fakülte tara
fından ve gerekse Millî Eğitim Bakanlığı tara- ı her türlü hastalıktan muztarip hastaların bulu
nabileceği büyük şehirlerde olması zaruridir,
fmdan vâki istek üzerine, bina itibariyle ayır
seri tatbikat yapılacak yerlerde bu türlü hasta
manın bir an önce tahakkuku yoluna gidilmiş
neler olmaz. Binaenaleyh her yer daima buna
ve Millî Savunmaca büyük bir fedakârlığa katla
uygun düşmez. Böyle bir hastane kışlaya gide
nılarak ve bir fakülte binası için mutasavver
projedeki 40 milyon liranın devlet hazinesi- j mez.
ne bırakılması noktainazarından, Gülhane bina- I
Gülhanenin Tıp Fakültesinden ayrılmasına
larınm heyeti umumiyesi ile Ankara Tıp Fa
mütedair olan kanun konuşulurken Fehmi Cokültesine devir ve tahsisi kararlaştırılmış ve
banoğlu arkadaşımız, bunu yedek subaya koya
3/14596 sayılı ve 17 Nisan 1952 tarihli Bakan
lım diye bir önerge vermişti, O zaman Meclisi
lar Kurulu kararı ile Gülhane binalarının Fa- | âli tamamen ve şiddetle, büyük bir ekseriyetle
külteye tahsis ve Gülhanenin Ankara'da Ye
bu önergeyi reddetmiş idi. Meclisin bu temayü
dek Subay Okulunda yerleştirilmeleri ve bu işin
lüne rağmen nasıl olurda Hükümet Heyeti Ve
1953 Martında sona ermesi hususunda ilgili
kile kararı çıkarır? Bu, Türkiye Cumhuriyeti
bakanlıklarca bir protokol imzalanmıştır.
Devlet idaresinde ilk defa alınmış olan büyük
hatab kararlardan bir tanesidir. Dünyada böyle
7. Binaların Fakülteye devri, yüksek Mecşey olmaz arkadaşlar.
Gülhane Yedek Subay
lisinizce 20 . VI . 1952 tarih ve 5985 sayılı
Okuluna gittiği zaman münderis olmuş demek
Kanunla kabul buyurulmuştur.
tir. Şayet vazifesi itibariyle lağvı lâzımgelS. Bu kanun gereğince Gülhanenin muvak
diği
ileri sürülürse, bu, ayrıca münakaşa edilir.
katen intikal edeceği Yedek Subay Okulu ve
Fakat bugün bu vaziyette indiras edecektir.
Mevki Hastanesi binalarına 1953 Martına ka
Tekrar tekrar Heyeti aliyenize arzederim kî,
dar intikal hususunda her türlü tedbir alınmış
alınmış olan bu kararda büyük hata vardır. Ge
tır. tntikal için lâzımgelen tahsisat ayrılmış
çen
devre Haziran ayında Fehmi Çobanoğlu 'nun
ve yapılacak olan değişiklikler de ihale edilmiş
verdiği bir önerge ekseriyetle reddedilmiştir, cilt
tir. Netice şudur ki; bu iki müessesenin ayrıl- ,
16, sayfa 424. Buna rağmen Hükümet böyle bir
masına karar verildikten sonra lâzımgelen ted- I
karar alırsa gayet acaip olur.
birler alınmış ve bu tedbirler de 1953 Martında ı
bitirilmiş olacaktır.
j
/. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo
Maruzatım bundan ibarettir.
I ran hn, Devlet Tiyatrosuna getirilen iki ecnebi

— 174 —

B :ö
rejisör hakkında sorusuna Millî Eğitim
T ev fik îleri'nin sözlü cevabı (6/718)

17.11 .1052
Bakanı

2 . V I . 1952
Özü : Devlet Tiyatrosuna getiri
len iki ecnebi rejisör hakkında.
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorularımın
Mîllî Eğitim
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim :
1. Devlet Tiyatrosuna muvakkat rejisör ge
tirilmiş bulunan ve memleketimizden ayrıldığı
.öğrenilen Kari Ebert'e harcırahı dâhil ödenen
para yekûnu nedir ve bu rejisör sahneye bu
mevsim kaç eser koymuştur?
2. Yine Devlet Tiyatrosuna rejisör olarak
getirilen Shröder'e harcırahı dâhil şimdiye ka
dar verilen para ile Eylül 1952 sonuna kadar
verilecek para tutarı nedir ve bu rejisör sahneye
bu mevsim kaç eser koymuştur?
3. Aynı devrede iki ecnebi rejisör getiril
mesine neden lüzum görülmüş ve bundan ne
gibi bir fayda elde edilmiştir?
Mardin Milletvekili
Mehmet Kâmil Boran
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakan*
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ
(Samsun) — Birinci suale cevap arzediyorum :
I - Devlet Tiyatrosunun mektebi olan Devlet
Konservatuvarının 1936 yılındaki kuruluşundan
itibaren dram ve opera sahnelerimizin müstakil
olarak faaliyette bulunduğu senelere kadar geçen
10 yılbk bir devre içinde, memleketimize fasıla
sız hizmet etmiş olan profesör Cari Ebert, Devlet
Tiyatrosuna muvakkat rejisör olarak değil, mü
essesenin sanat bakımından tetkik ve revizyona
tâbi tutulması, müesseselerimizin bugünkü duru
mu ile gelecekteki faaliyetini ıslaha matuf bir ra
porun tanzim
ettirilmesi ve bu esnade dünya
sahne repertuvarma mal olmuş klâsik bir eserin,
rejisör ve sanatkârlarımızın görgü, bilgi ve ihti
saslarını artırmak için bizzat kendisi tarafından
sahneye konulması
maksatlariyle ve ancak iki
aylık bir müddet için memleketimize davet edile
bilmiştir.
Halen Kaliforniya Üniversitesinde bir kürsü
işgal ettikten maada Losangelos'da kendisine te
sis ettirilmiş olan yüksek bir Tiyatro mektebinin
Genel
Müdürlüğünü de ifa etmekte ve her yıl
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înjgiltere'nin meşhur Glayndborn Mozart festi
vallerini uzun zamandır bizzat idare etmekte bu
ludan ve nihayet Devlet
Tiyatromuz dram ve
opjera sahnelerinin ilk organizatörü olma vasfını
dal taşıyan bu ünlü sanat adamına, yol masrafları
dslhil ödenen para yekûnu 18 400 liradan ibarejttir.
j Avdetinden evvel Bakanlığımıza çok kıymetli
vej mufassal bir rapor tevdi etmiş olan profesör
Ctyrl Ebert, buradaki faaliyeti esnasında Shakespejare'in «Bir yaz gecesi rüyası» adlı eserini bes*
tejtâr Mendelssohn'un musikisi ile birlikte sahnejye koymuş ve büyük rejisörün başarısı, genç
sanatkârlarımıza her bakımdan imtisal numunesi
ohjrıuştur.
II - Yalnız Devlet Tiyatromuza uzunca bir
dejvre için başrejisör olarak değiL ayni zamanda
müessesenin mektebi olan Devlet Konservatuvarı
dr^m ve opera bölümlerine sahne hocası olarak
da| angaje edilmiş
bulunan ve memleketimizde
bulunduğu müddet içkide bile, Münih Devlet Ti
yatrosu Başrejsörlüğü sıfat ve salâhiyeti uhdesiıjde ipka edilen Aroulf Schröder, Ankara'da
bulunduğu geçen alt| ay içinde, tiyatromuzun
önjeeden tesbit edilmiş olan sezon programlarijjle mukayyet kalarak, Yarasa Opentini sah
nece ıkoymuş, bu esnada Devlet Konservatuvarujda muntazam bir tedris faaliyetinde bulun
muş, aynı zamanda Devlet Tiyatrosunun reji
namzetleri için ilk olarak tarafından tesis edi
len reji stüdyosu çalışmalarını idare etmiştir.
İ1952 - 1953 yılı faaliyet devresi için de an
gaje .edilmiş olan Arnulf Schröder'e geçen yıl
ücretsiz olarak mezun edildiği iki ay hariç olmajk üzere eylül 1952 sonuna kadar ödenen pa
ra lyekûnu 18 000 liradır.
j Üçüncü sorunun cevaibı : Yukardaki mad
delerde izah edildiği gibi, memleketimize aynı
def re için iki rejisör getirilmiş değildir. Nitelîi'm Prof. Cari Ebert, bizzat kurup on sene
ids|re ettiği tiyatro mektep ve müesseselerimi
zin! umumi bir kontrol ve revizyonu için, orga
nizatör mütahassıs olarak davet edilmiş, basrejisjir Arnulf Schröder ise, geçen yıldan beri ya
bancı rejisör ve hocadan mahrum kalan Dev
leti Konservatuvarı ile Devlet Tiyatrosunda
açıjk bulunan mütehassıs 'kadrolarını'bir an ev
veli örtüp müesseselerin muhtaç olduğu müte
hassısı temin maksadiyle, daha uzunca bir dev-

- 176 4

B :5

17 .11 , 1952

O :1

re için ve şimdilik Şubat 1953 sonuna kadar I şuna kadar karşılığını almamız vazifemizdir.
Çünkü milletin parası bir mirasyedi parası de
angaje edilmiştir.
Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir.
ğildir.
BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran.
Verilecek hükmü vicdan sahiplerine bırakı
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) —
yorum.
Muhterem arkadaşlar; bu suali Meclisin tatile
Mâruzâtım şimdıilik bu kadardır. (Bravo ses
girmesinden evvel 1951 - 1952 tiyatro mevsimi
leri).
nin kapanması hasebiyle ve o zaman gazetede |
5. — Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdaçıkan ve tekzip edilmiyen birtakım haberler do
yioğlu'nun,
Maraş civarında Ceyhan nehri üze
lay isiyle Sayın Bakanın durumu açıkça anlat
rinde tesisine karar verilmiş bulunan hidro masına imkân vermek için sormuştum.
elektrik
santralinin iki seneden beri kurularak
Arkadaşlar, yar ve ağyar arasında birçok
faaliyete
geçirilmemesi sebebine, varsa müseb
mühim memleket dâvaları ve siyasi meseleler or
bipleri
hakkında
ne muamele yapıldığına, in
tada iken bir milletvekilinin Devlet Tiyatrosu
şaata ne zaman başlatılacağına ve son şekli ile
işleriyle uğraşmasını hoş görmiyen ve lüzumsuz
kaç liraya malolacağma dair İçişleri Bakanlı
bulanlar vardır. (Hoş gördük, öyle şey yok
ğından sözlü sorusu (6/720)
sesleri)., Bu vesileyle peşinen şunu belirtmek is
terini: Ben şahsan Devletin ^üzel sanatlar sa
BAŞKAN — içişleri Balkanı burada değil
hasındaki tutumunu, bilhassa dolayısiyle husule
dir. Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
getirdiği tesir ve neticeler bakımından, en mü
6. — Maraş Milletvekili
Salâhattin Hûdahim memleket dâvaları arasında görmekteyim.
yioğlu'nun,
çekirge
salgınına
karşı
ne gibi ted
Bu itibarla bu mevzua şahsan tahsis ettiğim za
birler
alındığına,
bu
haşeratın
hudutlarımıza
manın ve Yüksek Kamutayın kıymetli vaktin
sirayeti halinde yapacağı tahribatın önlenmesi
den almak cesaretini gösterdiğim beş, on daki
için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ve bu hu
kanın boşa gitmediğine vetgitmiyeeeğine kaanisusta sivil halka ne gibi vazifeler verileceğine
im.
dair
sorusuna Tarım Bakanı Nedim
Ökmen'in
Bu kısa mukaddemeden sonra esas meseleye
sözlü
cevabı
(6/721)
geçiyorum:
Sayın Bakan arkadaşımız bugünkü beyanatı
na göre meselenin hülâsası şu; iki ecnebi rejisör
bugünkü' tarihe nazaran geçen mevsim sahneye
birer eser. koymuşlar, bunlara 36 400 lira öden
miş. Rakamlar o kadar beliğ konuşuyor ki, ben
fazla bir şey söyliyecek değilim, iki ecnebi reji
sörün
BEDRÎ NEDÎM GÖKNÎL (İstanbul) —
Maliyeti mıi besap ediyorsunuz?
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz.
BEDRÎ NEDÎM GÖKİNÎL (İstanbul) —
Kendi kendime de konuşamaz mıyım?
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) —
Binaenaleyh iki ecnebi rejisörün bir arada geti
rilmesindeki isabetsizlik de meydandadır. Esa
sen getirtilen rejisörlerin şahsi değer ve kabili
yetleri 'üzerinde durmamaktayım. Bence mühim
olan getirtiliş zamanındaki isabetsizlik ve idare
nin kendi hazırlık ve imkânlarını nazara alma
ması yüzünden bu iki rejisörden edilen istifade
nin, yapılan masrafın çok dununda olması key
fiyetidir. Milletin parası harcanırken tek kuru- |

2.VI. 1952
Yüksek Başkanlığa
Aşağıda yazılı soruların Tarım Bakanlığın
ca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile ri
ca ederim.
(Maraş Milletvekili
Salâhattin Hüdayioğlu
1. Cenup ve Cenuba Şarki hudutlarımız bo
yunca komşu milletler hudutları içinde dolaş
makta bulunan ve halen pek büyük tahriplere
sebep olam çekirge salgını hudut boyu halkımız
arasında haklı endişeler uyandırmaktadır. Bu
çekirge salgınına karşı ihzari mahiyetinde de ol
sa Tarım Bakanlığınca ne ıgibi tedbirler alınmış
veya alınmakta bulunmuştur?
2. Bahse mevzu çekirge salgını hudutları
mız içine girdiği anda bu muzır haşeratın yapa
cakları tahribatın süratle önlenebilmesi için ha
zırlıklar yapılmış mıdır? Bu işe (kifayetli teknik
eleman kadrosu mevcut mudur?
3. Çekirge istilâsı vukuunda sivil hal&a ne
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gibd vazifeler tahmil edilecektir? Bu mintaka hal
kına, bu yapacakları işlerin nelerden ibaret ola
cağı öğretilmiş midir?
4. Halen hudutlarımız haricinde yapılan
çekirge mücadelesine memleketimiz iştirak et
mekte midir? Bu mücadele halen (han&d esaslar
dâhilinde yapılmaktadır?
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş)
— Muhterem arkadaşlarım, Hüdayioğlu arka
daşımızın sözlü sorusu geçen seneki çekirge
vaziyetine ait idi. Geçen sene çekirge vaziyeti
ni Teşrinisaniden itibaren takibe başladık. Şu
batın son günlerinde Amman'da toplanan Çe
kirge Konferansına murahhaslarımızı gönder
dik. Çekirge tehlikesine mâruz memleketlerle
müşterek mücadele plânları hazırladık. Bir
hüsnütesadüf diyelim, Allahm yardımı diyelim;
1 0 - 1 1 Nisan gecesi Diyarbakır'da sühunet de
recesinin birden bire 25 ten 5 e düşüşü neticesi
olarak hâsıl olan soğuk, hudutlarımıza pek
yaklaşmış olan çekirge sürülerini defetti ve
Irak'tan da geçemiyen çekirge sürüleri
(Bu sırada elektrik cereyanı kesildi).
(İşitmiyoruz sesleri).
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş)
— Müsaade buyurunuz.
BAŞKAN — Devama mecburuz.
NEDİM ÖKMEN (Devamla) — Memleketi
miz bu şekilde çekirge âfetinden kurtulmuş ol
du. (İşitmiyoruz sesleri). Fazla bağıramıyorum.
Sesimin tonu bu kadar.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, sü
kûneti muhafaza ettiğimiz nispette dinlemek im
kânı hâsıl olur.
NEDİM ÖKMEN (Devamla) — İlgili mem
leketlerle yaptığımız anlaşma üzerine çekirge
âfeti ile hudut haricinde mücadeleye devanı
ettik. Ürdün Hükümetinin talebi üzerine 200
ton kepek ile 7 ton ağrosit yedi ilâcı ve İran
Hükümetinin talebi üzerine de 20 ton ağrosit
yedi ilâcı gönderdik. Bu sene de Ürdün'de top
lanmakta olan Çekirge Kongresine mütehassıs
elemanlar gönderiyoruz. Yine hudut haricinde
çekirge mücadelesi için bu sene de aynı tedbir
leri alacağız. Hudut dâhilinde kepek ve ilâç
her zaman için hazırdır.
Uçkun çekirge ile mücadele zordur. Fakat
sürfeleri ile mücadele etmek için aletlerimiz ve
elemanlarımız hazırdır.
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İ BAŞKAN — Salâhattin Hüdayioğlu.
! SALÂHATTİN HÜDAYİOĞLU (Maraş) —
IVJhıhterem arkadaşlarım, huzurunuza getirdiğjLm çekirge mevzuu senenin bu ilerlemiş mev
siminde biraz tuhaf görünür. Haddi zatında
bu soruyu geçen sene Haziran sonunda Yüksek
İjjaşkanlığa vermiştim. Yüksek Meclisin tatili
dblayısiyle bu işin o zaman konuşulmasına imkjân hâsıl olmadı.
'• Geçen sene yazın başlangıçlarında Gün^y ve
fijüney - Doğu vilâyetlerine yaptığım bir seya
hatte orada yaşıyan halkımızın bu çekirge
njevzuu üzerinde çok düşündüklerine şahit ol
dum. İşte bu endişeli durumlarını nazarı dik
kate alarak meseleyi huzurunuza getirmeyi mu
vafık buldum. Tarım Bakanının bu hususta
verdiği izahata teşekkür ederim. Mevzu had
di zatında memleketimiz için çok mühimdir.
i Çekirge salgınına uğruyan mmtakalara bir
. gjüz attığımız zaman çok elim neticelerle karşı
laşıyoruz. Kısaca arzedeyim : Çekirge üç esaslı
devre geçirmektedir. Üç devre 45 günlük
müddet zarfında cereyan etmektedir. Birinci
safha çekirgelerin uçarak gelmesi,' ,ikincisi yu
murtalarını bırakması, üçüncüsü de yumurta
dan çıkan çekirgelerin * tahribatıdır. Bundan
dj» anlaşılıyor ki, kısa zamanda lâzımgeldiği
kjadar tertibat alınmazsa ve bunların imhası
cjhetine gidilmezse bu memlekette büyük tah
ribat yapabilir. Bu itibarla bendeniz Tarım
Bakanlığını bu hususta daha hassas ve daha
çok alâkalı kılmak için bu soruyu huzurunuza
getirdim.
j 7. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nim, Malatya ve civarındaki meyva ağaçlarına
vf mezruata sarar veren haşeratın itlafına ns
şekilde önem verildiğins, Malatya'da bir dut fi
danlığı kurulmasına,
pamuk ekimine elverişli
toprakların tesbitine ve akar su civarı olan yer
lerin ağaçlandırılmasına dair Tarım Bakanlığm<dan sözlü sorusu (6/728)
j BAŞKAN — Yedinci soru Malatya Millet
vekili Nuri Ocakcıoğlu arkadaşımıza aittir, kendjsi salonda hazır bulunmadığı için gelecek Birlejşime bırakıyoruz.
8. — Diyarbakır Mületveküi Mustafa Rem
zi Bucak'ın, memleketimizde münevver işsizliği
diye bir dâva olup olmadığına,
üniversite *me-
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zUntarının nüfusumuza nazaran nispetine, diğer
memleketlerde hu nispetin ne kadar olduğuna
ve Doğu Üniversitsinin açılması için
teşebbüs
te bulunulup bulunulmadığına
dair Millî Eği
tim Bakanığından sözlü sorusu (6/731)
BAŞKAN — Mustafa Remzi Bucak arkada
şımız salonda hazır değildir, bundan evvelki
Birleşimde de bulunmadığından soru düşmüştür.
9. ,— Konya Milletvekili
Sıtkı Salim Burçak'ın, üniversitelerin muhtariyetlerine
tecavüz
edilip edilmediğine ve hu hususta açıldığı iddia
olunan mücadelenin kime karşı yapıldığına dair
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik
îleri'nin
sözlü cevabı (6/632)
BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum:
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı
tarafından üniversiteler rektörlerinden tahkik
edilerek sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim.
Konya Milletvekili
Dr. Rıfkı Salim Burçak
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sa
yın îsmet înönü 28 . V . 1952 tarihinde istan
bul'da yaptığı bir basın toplantısında iktidarı
koyu bir partizanlıkla itham ederken, sözleri
arasında, üniversitelerin muhtariyetine de te
mas etmiş ve aynen şunları söylemiştir:
(Demokratik rejimin müeyyidelerinden biri
de üniversitelerdir. Üniversiteler muhtariyetleri
için mücadele haline girmişlerdir. Bünyelerine
göre mukavemet imkânları muhteliftir ve uğ
raşmaktadırlar.
Bunun safhalarını
bundan
sonra takip edeceğiz.)
Şimdiye kadar üniversitelerin muhtariyetine
tecavüz edildiğine muhtariyet müessesesinin
ihlâline dair gerek matbuatta ve gerekse Bü
yük Millet Meclisinde en ufak bir şikâyet vâki
olmamıştır. C. H. P. Genel Başkanının beyana
tında ise üniversitelerin muhtariyetleri için mü
cadeleye geçmiş bulundukları sarih bir surette
iddia edilmektedir, Bu hale göre,
1. Üniversitelerin Kanunla tanınmış bulu
nan muhtariyetlerine ne suretle ve hangi yol
lardan tecavüz vâki olmuştur?
2. Açıldığı iddia edilen mücadele hangi
makama veya kuvvete karşı açılmıştır?
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Üniversitelerin Kanun ile tanınmış muhtari
yetlerine tecavüz edildiğini gösterecek kaç
vaka vardır ve nelerdir?
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı.
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ
(Samsun) — Konya Milletvekili Sıtkı Salim
Burçak arkadaşımızın bu sorusunu doğrudan
doğruya cevaplandırabilir ve bu iddianın yersüz
ve hilafı hakikat olduğunu söyliyebilirdim. Fa
kat bu yolu tercih etmedim. Türkiyemizin üç
üniversite rektörlüklerine, müsaadenizle okuya
cağım şu mektubu yazdım: «C. H. P. Genel Baş
kanı Sayın İnönü'nün İstanbul'da yaptığı basın
toplantısında söylemiş olduğu: (Demokratik re
jimin müeyyidelerinden biri de üniversitelerdir.
Üniversiteler muhtariyetleri için mücadele hali
ne girmişlerdir. Bünyelerine göre mukavemet im
kânları muhteliftir ve uğraşmaktadırlar. Bunun
safhalarını bundan sonra takip edeceğiz.) Şeklin
deki sözler üzerine Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına bir sözlü soru tevcih edilmiştir. Bu soruyu
cevaplandırabilmemiz için aşağıdaki hususların
çok acele bildirilmesini saygılarımla rica ederim.
M. Eğitim Bakanı
Tevfik İleri
1. üniversitenizin kanunla tâyin ve tesbit
edilmiş muhtariyetine her hangi bir makam veya
şahıs tarafından müdahale edilmiş midir?
2. Böyle bir müdahale varsa müdahalenin
mahiyeti ile hangi makam veya şahıs tarafından
yapılmış olduğunun bildirilmesini,
3. Muhtariyetin vikayesi hususunda açıldığı
iddia edilen mücadele hakkında mütalâanız, ne
dir?
Şimdi bu sorunun cevabını üç üniversitemizin
rektörlerinin ağzından yüksek huzurunuza arzediyorum.
Ankara Üniversitesi Rektörünün yazısını oku
yorum :
Özel Kalem Müdürlüğünden yazılan 6 . VI .
1952 tarih ve 70/339 sayılı yazı karşılığıdır :
Kanunla tâyin ve tesbit edilmiş bulunan Üni
versitemiz muhtariyetine her hangi bir makam
veya şahıs tarafından vâki bir müdahale olmadı
ğım saygılarımla arzederim.
Rektör
Profesör Dr. Ekrem îzmen
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İstanbul üniversitesinin cevabını okuyorum: I
(Bravo sesleri alkışlar). (Hiçbir şey ilâvesine
Özel Kalem Müdürlüğü söziyle gelen 6 Hazi
hacet yok sesleri).
ran 1952 tarihli 70/339 sayılı yazıları karşılığı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI T E V P İ K İLERİ
dır :
(Samsun) — Hiçbir şey ilâve etmiyorum, arka
Üniversitemiz 4936 sayılı Kanunla tâyin edil
daşlar. (Bravo sesleri, alkışlar).
miş olan muhtariyet esasları içinde idare edil
' BAŞKAN — Buyuran Sıtkı Salim Burçak...
mektedir. Üniversitenin bu kanunla tâyin ve tes1 SITKI SALİM BURÇAK (Konya) — Muh
bit edilmiş olan muhtariyetine karşı şimdiye ka
terem arkadaşlar; bu sual takririmi geçen Top
dar her hangi bir şahıS veya makam tarafından
lantı yılının sonlarında vermiştim. O tarihte C.
her hangi bir müdahale vâki olmamış bulundu
H. Partisi Başkanı, İstanbul'da yapmış olduğu
ğu için Üniversitemiz bu muhtariyeti sıyanet
bîr basın toplantısında üniversiteler muhtariye
yolunda her hangi bir mücadele içinde değildir.
tinin tecavüze uğradığını, üniversitelerin muh
Bu vesile ile derin saygılarımı sunarım.
tariyetlerini kurtarmak için mücadeleye geçtik
îstanbul Üniversitesi
lerini ve bu mücadelenin saf halanın bundan
Rektörü
sonra takip edebileceğimizi söylemişlerdi.
Prof. Dr. Kâzım ismail Gürkan
C. H. Partisi Başkanının bu beyanatına ge
linceye kadar ne Büyük Millet Meclîsinde, ne
T. C,
matbuatta ve ne de üniversiteler muhitinde üni
İstanbul Teknik Üniversitesi
versite muhtariyetleri hakkında en ufak bir şi
Rektörlüğü
13 . V I . 1952
kâyet duyulmamıştı. Beyanat da ise, üniversite
Sayı -4194
lerin muhtariyetleri için mücadele haline geçmiş
bulundukları gayet açık bir surette ifade edil
Millî Eğitim Bakanının Yüksek Makamına
mekte idi.
Ankara.
Demokrat Parti üniversite muhtariyetine
Özel Kalem Müdürlüğü, ifadeli, 6. VI 1952
son derece hürmetkar olduğundan bu şayanı dik
tarih ve 70/339 sayılı yazılarınıza karşılıktır :
kat iddianın mahiyetinîn neden ibaret bulundu
C. H. P. (fenel Başkanı Sayın înönü tarafın
ğunu öğrenmek ihtiyacını duymuştum.
dan İstanbul'da yapılan basın toplantısında
Bugün üniversitelerimizin rektör ve profe
üniversitelerin muhtariyetine müdahale olun
sörlerinin vermiş oldukları izahattan büyük
duğu hususunda ileriye sürülen iddia hakkın
bir memnuniyetle öğreniyoruz ki, üniversitele
daki yazınızı alınca Üniversitemiz profesörleri
rimizin muhtariyetine her hangi bir tecavüz vâ
arasında, numunesi ilişik olarak sunulan, anketi
ki; olmamıştır. Üniversiteler* hallerinden son de
açtım. Bu ankete mevcut profesörlerimiz cevap
rece memnundurlar. Muhtariyete tecavüz edil
larını verdiler. Alınan bütün cevaplarda muh
diği ve üniversitelerin muhtariyetlerini kurtar
tariyete her hangi bir makam veya şahıs tarafın
mak için mücadeleye geçtikleri yolundaki sözler
dan müdahale edilmediği ve binnetice muhtari
tamamen hilafı hakikattir. Sual takririmi çok
yeti koruyucu bir mücadelenin bahis mevzuu
tatminkâr bir şekilde cevaplandıran Millî Eğitim
olamıyacağı bildirilmektedir.
Bakanına teşekkür ederim.
Yazınız ve anket neticeleri Senatomuzun
Bu vesile ile kısaca şunu da arzetmeliyim;
12 . V I . 1952 tarihli 233 ncü toplantısında tezek
particilik gayesile her tarafa sokulmak istenilen
kür edilmiş ve bu ankette belirtildiği gibi, Üni
huzursuzluk ve nifak görülmektedir ki, üniver
versitemizin muhtariyetine karşı her hangi bir
siteleri de hedef tutmaktadır; halbuki, üniversi
müdahalenin mevcut olmadığı anlaşılmıştır.
teler bünyeleri ve fonksiyonları itibariyle tam
Bu vesile ile bütün alâkalı makamlardan sa
bir huzur istîyen yüksek müesseselerdir. Huzur
dece büyük yardım ve teşvik görülmüş olduğunu
içinde'çalıştıkları takdirde kendilerinden bekle
Senatomuzda ittifakla belirtildiğini derin saygı
nilen ve memleketin çok muhtaç bulunduğu va
larımla arzederim.
zifelerini kemali! e başarabilirler. Memleketin
Rektör
I istikbalini hazırlıyan bu yüksek müesseselere
Onat
I huzursuzluk girdiği gün, birer hırsız teşekkül
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haline gelecekleri muhakkaktır; bu bakımdan
politikacıların çok dikkat etmeleri icabeder; îhti pasları uğruna hiç. olmazsa üniversitelerimize
kıymasınlar.
10. — Trabzon Milletvekili
Mahmut Goloğlu'nun, 1951 yılı Ocak ayı başından beri nere
lerde ve ne miktar sahada yeniden tütün ekimi
ne ve ekim denemesine müsaade edildiğine dair
Gümrük ve Tekel Bakanlığından
sözlü sorusu
(6/733)
BAŞKAN — Mahmut Goloğlu arkadaşımız
tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına tev
cih edilen sözlü soru, Gümrük ve Tekeli Bakanvekili hazır olmadığından gelecek Birleşime bıra
kılmıştır.
11. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, Doğu Üniversitesi mevzuunda yaptırılan
tetkikaivn neticesine, Hükümetin bu husustaki
görüş ve düşüncelerine ve orta tedrisat bakı
mından Doğu'da ne gibi teşebbüslerde bulunul
duğuna dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Ter
fik lleri'nin sözlü cevabı (6/735)
'Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı
tarafından B. M. Meclisinde sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ve rica ederim.
Diyarbakır Milletvekili
Ur. Yusuf Azizoğhı
1. Doğu Üniversitesi mevzuunda geçen yaz
mezkûr mmtakada üniversiteler profesörlerin
den müteşekkil heyete yaptırılan tet'kikatın ne
ticesi ne oldu?
Katî rapor alınmış mıdır"' Alınmış ise mahi
yeti nedir?
2. Hükümetin bu mevzudaki
a)

Noktai nazarı;

b) Çalışmaları;
c) Hazırlıkları;
nelerden ibarettir ?
3. Doğu Üniversitesi açılırken bu mües
seseye malzemei inşaiye mahiyetinde olan orta
tedrisat mevzuunda. Doğu'da yapılmış, başlan
mış ve mutasavver hizmet ve çalışmalarımız ne
lerden ibarettir?
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı.
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ TEVFİK İLERİ
(Samsun) — Efendim, birinci ve ikinci soru
nun cevabını arzediyorum :
Parti Programımızın madde! mahsusasına ve
Hükümet programına uyularak Yüksek Meclisinizce kabul buyurulam ödenekle üç üniversite
mizden seçilen 15 kişilik bir ilim heyeti marife
tiyle Doğu'da kurulacak üniversitenin yeri, ma
hiyeti ve ne şekilde kurulması icabedeceği hu
susları incelenmiş ve heyetin tanzim ettiği, Do
ğu'da bir üniversite kurulmasının lüzum ve za
ruretini teyit eden rapor tabedilerek muhterem
milletvekilleri arkadaşlara takdim olunmuştur.
Bu rapordan kuvvet alınarak Doğu Üniversi
tesi Kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı Yük
sek Meclisinize sunulmuş bulunmaktadır.
1953 malî yılı Bütçe tasarısına bu işe başlan
mak üzere bir milyon liralık bir ödenek kon
muştur. (Bravo sesleri).
3 ncü sorunun cevabını arzediyorum :
Raporun mütalâasından da anlaşılacağı gibi
bugünkü şartlar dâhilinde dahi Doğu vilâyet
lerimizde mevcut orta dereceli okullarda tahsil
gören çocukların miktarı, Doğuda böyle bir
müessesenin kurulmasını icap ettirecek kadar
dır. Bununla beraber, bakanlığımız Doğu ille
rinde açılacak Üniversiteye maddi mânevi ze
min olacak ilk ve orta dereceli müesseseleri ke
miyet ve keyfiyet bakımından geliştirmek için
çalışmaktadır. Halen 18 Doğu ilimizde 70 orta
okul, !) lise, 2 ticaret lisesi, 10 erkek sanat ens
titüsü, 3 orta sanat okulu, 8 kız enstitüsü, 1 or
ta kız sanat okulu ile birisi yeni olmak üze
re 3 öğretmen okulu ve 5 köy enstitüsü vardır.
Son iki yıl zarfında bu bölgede 19 ortaokul,
1 lise, 1. öğretmen okulu - yeniden veya tahvilen - 3 erkek sanat enstitüsü bir kız sanat
enstitüsü ve mevcut müesseselere ihtiyaca uy
gun yeni şubeler açılmıştır. (Ziraat, motor,
karayolları uzmanlığı, elektrik şubeleri gibi)
Diğer taraftan bu müesseselerin lâboratuvar,
atelye, ve öğretmen ihtiyaçlarının tamamlan
ması için de çalışılmaktadır. Doğuda kurula
cak Üniversite hemen bugün açılamıyacağına
göre kuruluşa muvazi olarak önümüzdeki yıllar
içinde de orta öğretim müeseselerinin artırıl
masına ve eksiklerinin tamamlanmasına devam
olunacaktır.
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — MuhI terem arkadaşlarım; Doğu Üniversitesi meselesi
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üzerinde, Doğu illerinde ilmî tetkikler yapan,
ilim heyeti, bu mevzudaki raporunu bir hayli
zaman önce vermiş olmasına rağmen Millî Eği
tim Bakanlığının, bu, memleket çapındaki
ehemmiyetli mesele üzerinde vazıh beyanlarda
bulunmayışı karşısında geçen toplantı yılının
sonlarına doğru, bu sual takririni vermek mec
buriyetini hissetmiştim.
Bugün durum daha fazla vuzuh kesbetmiş,
ilim heyetinin raporu elimize gelmiş bulunuyor.
Bu itibarla artık, Doğu Üniversitesi mevzuunda,
bu Üniversite kanununun Millî Eğitim Ba
kanlığınca süratle Meclise getirilmesini temen
ni etmekten başka bir şey kalmamıştır.
Yalnız bu çok mühim ve mesut gayeye doğru ilk adımlarımızı atarken ihzari mahiyet
te fakat zaruri bir mesele olan orta tahsil mü
esseselerine de lâyık olduğu alâkayı göstermek
lâzımdır.
Kurulacak Üniversitenin malzemei asliye
sini orta tahsil müesseselerinden temin etmek
mecburiyetinde bulunduğumuza göre bu mın
tıkadaki orta tahsil müesseselerini de kısa za
manda muayyen bir seviyeye isal etmek icabetmektedir. îşin ehemmiyetini tebarüz ettir
mek maksadiyle, yüksek heyetinize, ilim heye
tinin Doğu Üniversitesi hakkındaki raporun
dan birkaç satır okuyacağım :
«Orta öğretimin ilk kısmı yani ortaokul se
viyesi bakımından durum Doğu - Anadolunun
aleyhinedir. Türkiye'de bu seviyede öğrenci
sayısının bütün nüfusa nispeti on binde 47
iken, Doğu - Anadoluda bu nispet on binde 18
dir, Lise seviyesi halamından ise Türkiye'de
aynı şekilde hesaplanan nispet on binde 10,4
olduğu halde, Doğu - Anadoluda on binde 3,7
dir.
Diğer çeşit öğretimlerde durum Doğu Ana
dolunun daha da aleyhine olduğuna göre,
eğitim ve öğretim bakımından Doğu Anado
lunun Türkiye'nin diğer bölgelerinden açıkça
farklı dun bir seviyede bulunduğu görülmekte
dir.»
îlim heyetinin raporundan okuduğum bu
satırlarda ifade edilen açıkça farklı dun sevi
yenin kısa zamanda bertaraf edilebilmesi bir
takım esaslı ve ciddi tedbirlerin almmasiyle
mümkün olabilir. Devri sabıkta tamamen ihmal
edilen bu mevzu her sene üç beş ortaokul aç-
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m^kla halledilemez. Uzun yıllar daha bekleme
ye! ise hiçbirimizin tahammülü yoktur. Bu dâ
vayı süratle halletmenin çaresi şöyle olmak lâzımgelir.
Çeşitli sahalarda ve bu meyanda eğitim saha
sında kültür seviyesi dun mıntıkalar, Anado
lulun diğer kısımlarına ulaştırılıncaya kadar,
memleket imkânlarının büyük bir kısmını, ge
ri (kalmış bölgelere tahsis etmek lâzımdır.
îlk eğitim sahasında kabul ve tatbik edil
mekte olan bu zihniyetin orta eğitim mevzuuna
da teşmil ve tatbikma şiddetle lüzum bulun
duğunu ve Millî Eğitim Bakanından enerjik
hamleler beklemekte olduğumuzu bu vesile ile
ifa-de etmek isterim.
\12. — Diyarbakır Mületveküi Mustafa Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar dolafasiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahki
katın ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu
hususta ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/432)
BAŞKAN — Efendim fçişleri Bakanı yok
tur. Adalet Bakanı hazırdır. Eğer sorunuzu ona
hasrediyorsanız devam edelim.
MUSTAFA EKÎNCt (Diyarbakır) — Her
hajide ikisinin beraber bulunması lâzım gelir
efendim.
BAŞKAN — Şu halde gelecek Birleşime bı
rakıyoruz.
13. — Çanakkale Mületveküi Bedi Enüstün'ün^ 1951 - 1952 ders yılı ortaokul matematik
eleme imtihanları sorularından birincisinin yan
lış] tertip edümiş olduğunun doğru olup olma
dığına, doğru ise sorunun kimler tarafından ^ha
zırlandığına ve öğrencüerin mâruz kaldıkları
haksızlığın tashihine dair sorusuna Mülî Eğitim
Bdfcam Tevfik lleri'nin sözlü cevabı (6/736)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
i Aşağıdaki yazılı sorunun Sayın Millî Eğitinjı Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arzederim.
Çanakkale Milletvekili
Yüksek Mühendis
Bedi Enüstün
1. 1951 -1952 ders yılı ortaokul matematik
elejme imtihanlarında Millî Eğitim Bakanlığı
Tajlim ve Terbiye Heyetince hazırlanmış olan
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4 sorudan birincisinin yanlış tertip edilmiş ol
duğu doğru mudur?
2. Doğru ise :
a) Talim ve Terbiye Heyetinin bu soruyu
hazırlıyan üyeleri kimlerdir1?
b) Bu eleme imtihanlarına bütün
kette kaç öğrenci girmiştir?

memle

c) Geçmiş, seneler eleme imtihanlarında da
buna benzer yanlışlıklar yapılmış mıdır?
3. İmtihan anında heyecan içinde bulun
dukları muhakkak olan genç dimağları bir
takım hatalı düşüncelere sevkedip oyaladıktan
sonra bunların müktesebatları hususunda munsif ve haklı bir karara varmak mümkün müdür?
Bu genç öğrencilerin mâruz kaldıkları haksızlık
ve bu haksızlık karşısında bütün memleketin ir
fan ordusunun kapılması pek muhtemel olan
,menfi haleti ruhiyenin ne suretle tashihi düşü
nülmektedir.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVPÎK ÎLERÎ
(Samsun) — Efendim, hâdise eski, soru da fil
vaki eski.. Bütçe Komisyonunda bütçe müzake
releri sırasında bu hususta kısmen arzı malûmat
etmiştim. Bu soru vesilesiyle de tekrar arzı ma
lûmat ediyorum :
1. 1951 - 1952 yaz dönemi Devlet ortaokul
imtihanı için Bakanlıktan gönderilen matematik
sorularının matbaada dizilişi sırasında
birinci
soruda bir baskı hatası
olmuştur. Bu soruda
problemin malûmlarından biri 1760 olarak yazı
lacak yerde 1160 olarak dizilmiştir.
2 - a) Bu matematik soruları talim ve ter
biye üyelerinden bir arkadaşımız
(Halit Ziya
Kalkancı) tarafından tertip edilmiştir.
b) Bu imtihana bütün memlekette 16029 öğ
renci girmiştir.
c) Geçmiş yıllarda da imtihan sorularında
bâzı hatalar yapıldığı vâkıdır.
3. Keyfiyet imtihan sabahı öğrenilince not
takdirinde birinci soru cevabının dikkate alın
maması ilgili okullara tel ve telefonla
bildiril
miştir.
Bununla beraber bu sorunun cevabını verme
miş olmaktan dolayı imtihanda muvaffak olmamış
öğrenciler için 3 Temmuz 1952 günü yeniden bir
imtihan yapılmış, ayrıca gönderilen bir emirde
bu imtihanın öğrenciler üzerinde yapmış olma
sı muhtemel her türlü
tesirler izale edilmiştir.
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Bundan başka evvelce Meclisi Âliye arzettiğim
gibi ortaokul yazılı imtihan sorularının bundan
böyle okullarca tertip edilmesi kararlaştırılmış
ve alâkalılara tamimen bildirilmiştir.
B E D l ENÜSTÜN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, ortaokul bitirme imtihanlarında
vâki bir yanlışlık dolayısiyle
öğrencilerin bir
haksızlığa mâruz kalmamaları için imtihan sıra
sında sorduğum bu sözlü soruma taallûk
eden
hususatın Millî Eğitim Bakanlığınca zamanında
ve yerinde alınmış olan tedbirlerle giderilmiş ol
ması cihetiyle Sayın Bakanın tatminkâr açıkla
malarına teşekkür ederim.
i4. — Erzincan Milletvekili Cemal Oönenç'in,
benzine yapılan zammın sebebine ve bu zam do
layısiyle şoförlerin hak ve menfaatlerinin korun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri,
Çalışma ve Ekonomi ve Ticaret bakanlıklarından
sözlü sorusu (6/751)
BAŞKAN — ikinci defa kendisi hazır bulun
mamaktadır, soru düşmüştür.
15. — Bursa Milletvekili Mithat San'ın, Hü
kümet merkezinde Devlet müesseselerinden hangi
lerinin mevduatının Türkiye tş Bankası Anonim
Şirketinde bulunduğuna, bu mevduatın miktarı
na, ne nispette faiz verildiğine, hususi muhasebe,
belediye ve belediyelere bağlı teşekküller ile
Kızılay, Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Der
neğinin mevduatlarına dair Maliye Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/753)
BAŞKAN — ikinci defa kendisi salonda ha
zır bulunmamaktadır, soru düşmüştür.
16. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakctoğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine bağlı Sarayözü ve Kızilcaviran köyleri arasındaki hudut ih
tilâfının bugüne kadar karara bağlanmaması se
bebine ve hasat mevsiminde vukuu melhuz vaka
ların önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair içişleri Bakanlığından sözlü
sorusu (6/754)
BAŞKAN — 16 ncı soru Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımız tarafından içişleri Bakanlığına
tevcih edilmiş olan sorudur, içişleri Bakanı sa
londa hazır değildir, gelecek birleşime bırakıl
mıştır.
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17. — Mara§ Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, din adamı yetiştirmek üzere Mısır'daki Camiülezher'e ne için talebe gönderilmediğine, git
miş olanların durumu ile Hükümetin alâkadar
olmadığına ve bu ilim müessesesinden mezun
olanlara ne gibi haklar tanındığına dair Başba
kanlıkla Millî Eğitim Bakanlığından sözlü soru
su (6/760)
BAŞKAN — Abdullah Aytemiz arkadaşımız
buradalar mı?. (Yok sesleri) Soru gelecek birle
şime bırakılmıştır.
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HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Efen|m, ben buradayım.
BAŞKAN — Bakan hazır değildir. Sizi de
geremedim, özür dilerim. Gelecek Birleşime
bırakıyoruz.
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' 22. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ıri,, hayvan beslemekle yaşama zorunda bulunan
köylüye, hayvanlarını, maişetlerine kâfi bir irat
sa\ğlıyacak derecede artırabilmeleri için, Marshall
Yardımından uzun vadeli kredi temininin müm
kün olup olmadığına dair Başbakanlıktan olan
sdrusuna Devlet Bakanı Muammer Alakant'ın
sfylü cevabı (6/780)

18. — Zonguldak Mittetveküi Abdürrahman
Boyacıgiller'in, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şere
4 . V n i . 1952
fine verüen resmi kabule Millet Partisinin davet
Yüksek Başkanlığa
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî davet ve
[ Orman içinde bulunan veya dağlık arazide
merasimlerde Siyasi Parti Genel Başkan ve Mec
lis Grupu Başkan ve temsilcilerinin hazır bulun
oljup da ziraat için kâfi toprağı bulunmıyan
malara için davetiye gönderilmemesi sebebine da köylerde, ancak hayvan beslemekle yaşama zo
ir Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/761)
runda bulunan köylülere, ellerindeki hayvanlap, maişetlerine kâfi bir irat sağlryacak dere
BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller ar
cede
artırabilmeleri için, Marshall Yardımı
kadaşımız salonda hazır değildir. Soru, gelecek
fajslından uzun vadeli kredi temini mümkün
birleşime kalmıştır.
mfidür? Ve hangi şartlar altında mümkündür?
| Başbakan tarafından B. M. Meclisinde sözlü
19. — Mardin Milletvekili M. Kâmü Boran'm, Ekonomi ve Ticaret Bakanı MuhUs Ete'nin
oljarak cevaplandırılmasını saygı ile arzederim.
istifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki deği
i
Kars Milletvekili
şikliklere dair Başbakanlıktan sözlü sorusu
H. Tugaç
(6/766)
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT
(Zonguldak) — Memleketimize tahsis edilmiş
BAŞKAN — Başbakan hazır değildir, sorula
olan Amerikan Yardımından 44 milyon lira zirı gelecek birleşime kalmıştır.
raji kalkınma için Tarım Bakanlığına tahsis edil
20. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık
miştir. Bundan 3 milyon lirası fennî çayır ve
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Artmeralar projesine ayrılmıştır. Bu projeye göre
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el çekbi^. kadar köyün her birinde 200 dönümlük su
tirüdiğine ve hakkında yapılan muamele netice
nu çayır ihdas edilecek, meralar ıslah oluna
sine dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu
caktır.
(6/767)
i Geçen gün yaptığım bir beyanatta açıkladı
ğı^ gibi Ziraat Bankası köylüye hayvan kre
BAŞKAN — İçişleri Bakanı hazır değildir,
dilini iki seneden beri ehemmiyetli bir tarzda
soru gelecek birleşime kalmıştır.
anırmaktadır. 1949 yılında 5 milyon lira etra
21. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'fımda olan ve hayvan kredisi suretiyle köylüye
ın, Kars îlinin Ardahan, Paslı, Arpaçay, Çıl
d4ğıtılan para miktarı bu sene 14 milyon liradır ve Göle yollarının önümüzdeki kış mevsimin
yıj aşmış bulunmaktadır. Ziraat Bankası Umum
de motorlu nakil vasıtalarının işlemesine müsait
Mjüdürlüğü önümüzdeki senede hayvan kredi
bir hale getirilmesi için ne düşünüldüğüne (lair
sine daha fazla ehemmiyet verilmesini şube ve
Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/779)
ajjanslarma tamim etmiştir.
BAŞKAN — Soru sahibi hazır değildir, soru
| HÜSAMETTİN TUÖAÇ (Kars) — Sayın
gelecek birleşime bırakılmıştır.
I
rtet Bakanının verdikleri izahat umumi <mahi-
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yettedir. 3 milyon Mra bir, 4 milyon lira da I olup olmadığına ve Yedek Subay Okuluna gir
mek için sıra bekliyen öğretmenlerin bu okula
bir olmak üzere hayvancılığın ıslahı ve suni me
şevklerine
ne zaman başlanacağına dair Millî
ra yetiştirmek üzer© verilen tahsisattan bahset
Savunma Bakanlığından sözlü sorusu (6/785)
tiler.
Arkadaşlar bâzı köyler vardır ki, bunların
BAŞKAN — • Reşat Şemsettin Bey burada
adedini tam olarak ben veremem, kendilerinin
mı efendim? (Yok sesleri).
çok iyi bilmeleri icabeder. Bu köyler dağlık
Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır.
mıntakada ve ormanların civarında bulunmakta
24. — Sinob Milletvekili Server Somuncuoğdır, buralarda suni mera yapmaya imkân yok
lu'nun,
dış ticaret rejiminin değişmiyeceği hak
tur, Çoğu orman civarında olduğu için meradan
kındaki
beyanlarla Merkez Bankasının ithalâtı
mahrum olan köylerde gezerken bunların acı
durdurma
yolundaki hareketinin ne dereceye
acı şikâyetlerini dinledim. Bu köylülere bu ba
kadar kabili telif olduğuna ve dış ticaret açı
kımdan yardım yapmamız şarttır. Buralara ge
ğını kapamak için ne gibi tedbirler düşünüldü
reken yardım yapılmazsa ormanların tahribin
ğüne dair Başbakanlıktan olan sorusuna Ekono
den el çekmelerine imkân yoktur. Ormanların
mi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin sözlü
tahribi bilhassa geçim ihtiyacından doğuyor.
cevabı (6/787)
Mütemadiyen tahrip, mütemadiyen mücadele,
hapis, adam vurma, adam öldürme... Orman bek
BAŞKAN — Sora saMbi buradadırlar, Baş
çilerinin vazifelerini ifa sadedinde yaptıkları
bakanlık adına cevap verilecek mi efendim?
hareketler ise zulüm addediliyor, tecavüz adde
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAdiliyor, mahkemelere gidiliyor ve saire... Orma
KANT (Zonguldak) — Evet efendim.
nın az çok muhafaza edildiği yerlerde vaziyet
BAŞKAN — Sloru önergesini okutuyorum.
bu; muhafaza edilmiyen yerlerde ise zaten or
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
man kalmıyor. Binaenaleyh, Hükümetin bu ba
kımlardan meseleyi ciddî surette ele alması lâ
Aşağıdaki noktaların Başbakan tarafından
zımdır. Benim üzerinde durduğum konu, çayır
sözlü olarak cevaplandırılmasına kıymetli delâ
yetiştirme mevzuu veya hayvan ıslahı değildir.
letlerini saygı ile rica ederim.
İki, üç koyun veya keçisini artırmak için bu I
Sinob Milletvekili
köylülere yardım istedim. Bunları ormana el
Server Somuncuoğlu
uzatmaktan kurtarmak ve (maişetlerine! kifayet
1. Dış ticaret rejiminin değişmiyeceği hak
edecek bir duruma getirmek matlûptur.
kında Ekonomi ve Ticaret Bakanından âmme
Geçen gün bir münasebetle burada mevzuu- I efkârına muhtelif tarihlerde yaptığı beyanlarla
bajls oldu, zannederim Cezmi Türk arkadaşımı- I Merkez Bankasının hususi bankaları tazyik
zın bir sözlü sorusu münasebetiyle bahis mevzuu
ederek ithalâtı durdurmak yolundaki hareketi
olmuştu. Bilhassa dağlık mmtakalarda merasız
ne dereceye kadar telifi kabildir?
yerlerde az gıda ile yetişen bir inek cinsi var
2. Hükümet; Merkez Bankasının tedbirleri
mış, bunu yeni işittim, bilmiyordum. Bu vesile I ni memleket iktisadiyatının icaplariyle ne de
ile tekrar etmiş olayım, ilgili Bakanlık bunun
receye kadar uygun telâkki etmektedir?
la meşgul olsun. Böyle yerlerdeki köylü vatan
3. ihracata önem vermekten ayrı olarak dış
daşlarımızın derdine çare bulmak ne kadar müticaret açığını kapamak için Merkez Bankasının
hdmse, ormanların tahribinin önüne geçmek de
gizli direktiflerinden gayrı usul ve tedbirler
o kadar önemlidir. Bu suretle büyük ıstırabın
düşünülmekte midir?
önüne geçilir. Bu bakımdan yardım alâkaları
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ENVER
nı bu sahaya da teşmil etmelerini ve bir çare I
GÜRELİ
(Balıkesir) — Sinop Milletvekili Ser
bulmalarını tekrar rica ediyorum.
I
ver Somuncuoğlu arkadaşımın sorularına arzı ce
23. — Sivas Mitletvekili Reşat Şemsettin Si- I vap ediyorum.
Cevap 1. Merkez Bankası ile hususi Banka
rer'in, köy enstitüleri mezunlarının yedek su- I
baylık hakkından mahrum edilerek gedikli su- I ların akreditif kredi marjlarını ayarlamaları
bay olacakları hakkındaki haberlerin doğru I keyfiyetinin ithalâtı tahdit şeklinde tefsiri doğ-
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ru değildir. Bu tedbir bankalar etarafından ve
münhasıran banka ve kredi tekniği bakımından
alınmıştır.
Cevap 2. İktisadi faaliyetin her sahasına
tahsis edilecek kredinin mâkul bir haddi olması
tabiî ve bu haddi aşan genişlik temayüllerinin
memleket ihtiyaciyle mütenasip bir şekilde za
man zaman ayarlanması zaruridir. Tedbirin
memleket iktisadiyatının itaplariyle telif edi
lecek şekilde tatbikına itina olunmaktadır. Bu
kısa tatbikat devresi içinde, akreditiflerde ara
nacak marjın, ithal mallarını ehemmiyet
sırasına göre derecelenmesi mevzuu da ehemmi
yetle ele alınmıştır. Hazırlanan bir liste banka
lara tebliğ edilmek üzeredir.
Cevap 3. ithalâtı tahdit etmemek görüşün
den ayrılmaksızın, libere ithalâtı normal mec
rasına sevketmek ve lüzumsuz döviz blokajları
nı önlemek maksadiyle gerekli tedbirler de alın
mış bulunmaktadır. Tescil muamelelerinin Ba
kanlığımın tetkikmdan geçirilerek tekemmül et
tirilmesi tedbiri bu maksada matuftur.
SERVER SOMUNCUOĞLU
(Sinob) —
Efendim; Sayın Bakanın izahatını dikkatle din
ledim, kendilerine teşekkür ederim. Ancak, noktai nazarlarına yine iştirak edememek mevkiindeyim.
Merkez Bankası, fonksiyonu itibariyle, bir ta
raftan Devletin para politikasını idare etmekte
dir; fakat dış ticaret rejiminde de kendisine ve
rilen vazifeler bakımından, yine dış ticaret reji
minde söz sahibi olan ve aldığı tedbirlerle ona
doğrudan doğruya tesiri olan bir müessesedir.
Hususi bankalarla, kendisi arasındaki tanzim
edici bu nevi tedbirler, haddizatında yine dış ti
caretimize $esir eden tedbirlerdir. Bu bakımdan
Hükümetin bunu murakabe etmesi tabiî bulun
duğuna ve Hükümetin rızası olmadan böyle bir
şey yapması kabil olmıyacağına göre, bunların
memleket iktisadiyatının menfaatine göre ayar
lanmasında bir zaruret vardır.
Sayın Bakan doğrudan doğruya dış ticarete
tesir etmediğini, binnetice kendi beyanları ile bir
tezat olmadığını söylemektedirler. Halbuki itha
lâtı durdurucu bir neticeye varan Merkez Ban
kasının tavsiyeleri ve tedbirleri, sanki ithalât
Hükümet tarafından durdurulmuş gibi netice
verdiğine göre, Merkez Bankasının bu tedbiri ile
Sayın Bakanın ta izmir fuarından beri söyleye-
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geldiği -«dış ticaret rejiminde bir değişiklik yokdur» kaziyesi bir tezat halindedir.
ikinci sualim, bunun memleket menfaatine
uygun olup olmadığı idi.
| Arkadaşlar, Yüksek Meclis bunu bütün ince
liklerine kadar bilmektedir. Bendeniz kısaca bir
^öz atmaya çalışacağım ve vaziyeti iyice teşrih
e|tmek için birkaç kelime ile izahatta bulunaca
ğım. Merkez Bankasının aldığı tedbirle dışardan
getirilecek mallara akreditif açılacaksa yüzde
dili peşin bedel ithalâtçıdan talep edilmiştir.
(|)nun yanıbaşında alkreditif açılmıyacak ise
tjeminata hiç para ödenmemekte idi. Bu tedbirljerden sonra ve bu gibi işlerde yüzde 35 - 40
ıjispetinde alâkalı bankaya para yatırmaya it
halâtçı meöbur bırakılmaktadır. Ayrıca ithalât
oıaddesini karşılık göstererek para almak hak
•ıfe imkânını tüccar ve müesseseler kaybetmiş
tir. Binaenaleyh vaziyet şu olmuştur :
i Elinde parası olan, peşin para yatırabilen
tkiccar ve müesseseler böylelikle daha imtiyaz
la bir mevkie getirilmiştir, Daha az sermayeli
ithalâtçılar ise iş yapamaz hale sokulmuştur.
Memlekette bütün ticaret âlemini alâkadar
elden ve her kesin kudreti nispetinde çalışma
dım temin eden bir durum halcim olacağına, paıfaca kuvvetli ticaret müesseselerini en son safa
geçirmek suretiyle yanlış bir yol tutulmuştur.
I Sonra istisnasız bütün maddelere aynı hüWüim tatfbik edilmiştir. Bu memleketin istihsal
ıjıalzemelerine ve makinelere olan ihtiyacı ile
ijuz dıolaibına veya çamaşır makinesine olan ih
tiyacı aynı seviyede değildir. (Doğru, doğru ses
leri) . Binaenaleyh, alacağınız bir tedbirin memle
ketin kalkınmasında rolü olan maddelere tatbik
ve teşmili istenmiyen bir netice doğurabilir. Toptfekûn tedbir bu neticeyi vermektedir. Ben
deniz bu bakımdan da alınan tedbirin memleket
iktisadiyatına uygun olmadığına ve bunun beherjıehal değişmesi lâzım geldiğine inanıyorum ve
$aym Bakanm beyanâtlarının sonlarında ilâve
epikleri, gibi ihtiyaç şiddetlerine göre malların
tlasnifi gibi tedbirin daha bidayette alınması lâzimgeldiği kanaatindeyim. Bir kredinin hacım
itibariyle memlekette
ayarlanması meselesi
klâsik kitapların da mevzuudur; Charles Gicje 'in kitabının yaprakları arasında da mevucttjur, okursanız aynı şeyleri göreceksiniz. Mem
lekette ihtiyaç budur, kredi hacminin bu olmas\ lâzımgelir. Bu sebeple şu yoldaki tedbirleri

B:S

17.11 . 1952

O :1

tâyin ve tesbit etmek başkadır, bunu demek ] sa Atlantik Paktına girdiği için Atlantik Paktı
başka şeydir; umumi bir ifadede bulunmak ise
camiası içinde yaptığı masrafların ancak !% 20
başka şeydir. Aslında memleketin hakiki du
sini yüklenmektedir. Türkiye de Atlantik Paktı
rumunu gösteren ve ona göre bu kredi hacmi
içindedir.
Bize bugüne kadar yapılan yardım
ni tâyin edecek olan vaziyeti açıklamak gerek
lar, diğer memleketlerle mukayese edilecek olur
tir.
sa, pek de büyük değildir. Fakat Birleşmiş mil
letler
idealine hizmette en iyi misali veren Tür
Arkadaşlar, inanıyoruz ki, alınan tedbirler
kiye'nin diğer memleketler seviyesinde tutulması
de kâfi değildir. Tâbirimi mazur görürseniz,
lâzımdır.
bu işlerin revşi biraz daha laubalidir. Memle
Bütün bunlardan sonra, Nato Teşkilâtına dâ
kette ticaretle meşgul vatandaşın Merkez Ban
hil
bulunan memleketimiz, Notonun bize tahmil
kası kapısında aldığı cevapları duysanız bun
ettiği hizmetleri de yerine getirmeye çalışmakta
ların ticaretle hâlâ nasıl meşgul olduklarına
dır. Bugün stratejik olarak yollarımız, limanla
şaşarsınız. Oralarda sorulan suallere tatmin
rımız, telefon ve telgraf hatlarımızın
yeniden
edici hiçbir cevap alınamamaktadır.
yapılması isteniliyor. Bütün bunların, bir silâhlı
Bu işleri memleket efkârına arzedilmesi lâçarpışmada, yalnız bize değil, bütün
Atlantik
zımgelen ve fakat bir türlü bilinmiyen kıstas
Paktı milletlerine de hizmet edeceğini göz önüne
lar içindedir. Bu durum karşısında ticaret er
alalım. Bu vecibeleri yeirne getirebilmemiz için
babı ne yapacağını bilmemektedir. Dışarda so
bize yardım yapmalarını ısrarla istiyelim. O za
rulan suallere nasıl cevap verileceği bir türlü
man görülecektir ki, tediye muvazenemizde bir
kestirilememektedir. Daha evvel bir ticaret re
ferahlık ve bu işlerde yüzde yirmi ödemek gibi
jimi ve onun kaideleri vardı, her kes göğsünü
hayırlı bir netice doğacaktır. Bu suretle ithalât
gere gere işe girer, şimdilik usul budur bu usul
ve ihracat rejimini
ayarlama imkânı hâsıl ola
bozulacaksa bile bunun 15 günlük preavisi var
caktır. Binaenaleyh Hükümetten daha enerjik,
dır, bildirilir, bugünlük bir değişiklik yoktur
ve fayda getirir teşebbüsler yapmasını arzetmek
derdi. Bâzı memleketler vardır ki, bizim aldı
isterim.
ğımız angajmanlar bankalar tarafından temi
nat altına almdığı halde, tutulup tutulmıyaca25. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, inşa
ğı hakkında tereddüde düşmektedirler. Bunu
sına devam edilmekte olan Genç - Muş demir
gizli yapmakta da fayda yoktur. Zira bunlar
yolunun ne zaman Muş'a ulaşacağına, Muş - Tat
bizim kulağımıza gelmeden evvel Londra, ital
van hattının inşasına Hükümetin taraftar olup
yan ve Alman piyasalarında bültenlerle neşredi
olmadığna dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü
lir hale gelmişlerdir. O halde bunları saklama
sorusu (6/793)
dan memleketin ihtiyacını tâyin edip efkârı
BAŞKAN — Efendim; gündemin 25 nci mad
umumiyeye bunları bildirmek lâzımdır ki va
desini,
Van Milletvekili Ferid Melen'in Bayın
tandaş da işini ona göre ayarlasın. Eğer mem
dırlık
Bakanlığına
tevcih ettiği sözlü soru teşkil
leketimizin çekeceği bir sıkıntı, milletçe yapı
etmektedir. Bayındırlık Bakanı tetkik seyahatinlacak bir fedakârlık varsa bunları bilelim, el
dedir. Bu sorunun müzakeresini gelecek Birleşime
birliği ile yapalım.
talik ediyoruz.
Bu vesile ile bir noktaya Hükümetin dik
kat nazarım çekmek istiyorum; biz bütün it
26. — Mardin Milletvekili
Mehmet Kâmil
halâtımızı millî kaynaklarla karşılamaya çalı
Boran'm, ceza evlerindeki hâdiselerin sebepleri
şıyoruz. İktisadi inkişafa namzet ve o yolda
ve hu münasebetle
alınan tedbirler
hakkında
olan bir memleketiz. İstihsale yarıyacak mal
Adalet Bakanlığından sözlü sorusu (6/802)
ları dışardan ithal eden bir memleket derhal
BAŞKAN — Kâmil Boran burada mi? (Yok
ticaret muvazenesini ve hesap muvazenesini kasesleri). Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
pıyamaz. O halde buna yardım etmek lâzımdır.
Bu noktada Hükümetin ne düşündüğünü sor
madım. Yalnız bir mütalâa olarak arzetmek isti
yorum. Bilfarz bir misal olarak arzedeyim: Fran-

27. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mar
din İlinin asayiş durumu hakkında İçişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/803)
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olduğu için I

28. — Mardin
Milletvekili
Aziz Uras'ın,
Dicle üzerinde
kurulması düşünülen
Varögel
hakkında Bayındırlık Bakanlığından sözlü soru
su (6/804)
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı
dir. Gelecek Birleşime bırakılmıştır.

seyahatte

29. — Mardin Milletvekili
Aziz Uras'ın,
İskenderun - İran yolunun JJrfa - Midyat Cizre
kısmının ne zaman tamamlanacağına dair Ba- I
yındırhk Bakanlığından sözlü sorusu (6/805)
I
BAŞKAN — Bu da Bakan olmadığı için ge
lecek Birleşime bırakılmıştır.
30. — Mardin
Milletvekili
Aziz Uras'ın,
Doğu ve Güney - Doğu ovalartndaki motorlu zi
raat makine ve aletlerinin yedek aksamının çift
çinin eline kolaylıkla geçebilmesi için ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim
ökmen'int sözlü cevabı (6/806)
BAŞKAN — Soruyu okuyoruz;
B. M. Meclisi Başkanlığına
Doğu ve Güney - Doğu ovaltarındaki kesif mo
torlu ziraat makine ve aletlerinin yedek aksamı
büyük masraflar iktihamı, uzun mesafeler katedilmesi ve zaman kaybı bahasına dahi bazan
ele geçirilememektedir. O muhitte ne sabit ne
seyyar tamirhane bulunmadığından küçük bir
parçanın tamiri için bâzan bir makinenin 200
hattâ 350 kilometrelik bir yere taşınması ve bi
naenaleyh yıkım denebilecek masrafları istilzam
etmektedir. Ziraat Bankası bu hususlar için fir
maları sıkıştırmakta ise de hâlâ mahsûs bir netiie elde edilememektedir. Bu sebeple çiftçi çok
masraf ve eziyet içindedir.
Bu işin kesin olarak halli için Tarım Bakan
lığının ne düşündüğünü sözlü olarak bildiril
mesine delâletinizi dilerim.
Mardin Milletvekili
Dr. Aziz Uras
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) — Muhterem arkadaşlarım, Mardin Millet
vekili Aziz Uras arkadaşımız Doğu ve Güney - Do
ğu illeri için. sormuş olduğu sual, yalnız o mm-, |
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tika itibariyle değil, memleket ölçüsünde bir
ehemmiyeti haizdir.
i Peşinen şunu kabul etmek lâzımdır ki, zirai
isjtihsal vasıtalarımızda değişiklik bir inkilâp
njahiyetinde olmuştur. Karasabandan makineli
zfcaate geçiş baş döndürücü bir süratle tahak
kuk etmiştir. Her inkilâpta olduğu gibi, bunda
elbette aksıyan bâzı tarafları olacaktır. Çiftçi
lerimizin satın aldıkları zirai atat ve makineleri
uzun müddet ve randımanlı
kullanabilmeleri
içji'n esaslı üç nokta üzerinde Tarım Bakanlığı
hassasiyetle durmuştur:
i Birincisi, köylünün elindeki makineyi kullajnacak kalifiye işçi, sürücü ve makinist yetiş
tirilmesi;
; İkincisi; yedek parçayı kâfi miktarda ve za
manında temini;
Üçüncüsü; tamirhane kurulmasıdır.
Kalifiye işçi ve sürücü yetiştirmek için Ta
rım Bakanlığı kendi müesseselerinde her sene 4
v0 6 ay devreli kurslar tertip etmektedir. Bu kurslajra devam eden 1200 - 1300 raddesindeki köylü
çqcukiarı her sene iki devrede çiftçinin emrine
giymektedir.
Tamirhane kurulması meselesi üzerinde has
sasiyetle duruyoruz. Bir fikir vermek üzere
memleket dahilindeki tamirhanelerin adedlerini
aıteetmek istiyorum :
: Gerek arkadaşımızın mevzuubahis ettiği Doğıjve Güney - Doğu illerinde, gerekse memleketin
dijğer taraflarında ceman 73 sabit tamirhane, 40
seyyar tamirhane, 103 aded de seyyar bakını eki
bi gezdirecek motorlu nakil vasıtaları vardır.
Bundan başka Zirai Donatım; Çorum, Kay
seri, Eskişehir, Urfa, Kırşehir ve İstanbul'da sabijt tamirhane inşasına başlanılmıştır, önümüz
deki iki sene zarfında Gazianteb, Elâzığ, Van,
A£rı, Sivas ve Erzincan'da sabit tamirhane kur
mak üzere vaziyetimizi plânlaştırmışızdır.
ı Bunun haricinde Devlet Üretme Çiftliklerinih 16 sabit tamirhanesi her zaman çiftçinin
emrine âmâde bulundurulmaktadır 1 .
Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız anlaş
ın^ gereğince, sanat enstitülerinde ziraat makiüe ve âletlerinin tamiri için hususi servisler
ih^as edilmiş ve bâzı sanat enstitülerinde zi
raat makinelerini tamir etmek, yedek parçaları
nı! imâl etmek üzere yeni paviyonlar ilâve edil
mektedir.
Sanayi Kalkınma Bankası hususi teşebbüs
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erbabı için de birinci plânda kredi temin etmek
tedir. Bankanın kredi temin ettiği müessese
ler kurulmak üzeredir, veya kurulmuştur. Sayı
sı 33 tür.
Yedek parça mevzuuna gelince; gerek Marshall yardımından istifade eden büyük firma
lar, gerekse Avrupa Anlaşmasından
istifa
de ile ithalâtta bulunan firmalar kendi ithal et
tiği malları için Tarım Bakanlığının kabul etti
ği esaslar dâhilinde yedek parça teminine mec
bur tutulmaktadır. îlk senelerde siparişin nok
san verilişi ve hangi parçaların daha fazla
istihlâk edildiğinin bilinmeyişi fazla ve lüzum
lu yedek parça ithaline mâni olmuştur, ilk
fakat bir seneden beri aldığımız sıkı tedbirler
ve murakabe neticesinde memleketteki zirai
alet ve makinelerin yedek parçaları ihtiyacı
karşılamak üzeredir.
Aziz Uras arkadaşım müsterih olsunlar, bu
üç mevzu üzerinde Tarım Bakanlığı hassasiyet
le ve dikkatle durmaktadır.
AZİZ URAS (Mardin) — Efendim; tamir
hane ve yedek parçaların ehemmiyetine tekrar
işaret etmeye lüzum yoktur, Bakan arkadaşı
mız bizzat söylediler. Bu, tamirhane meselesin
de, bilhassa gayet geniş araziyi ihtiva eden Gü
ney - Doğu ovasının ihtiyacı fevkalâde şiddet
lidir. Burada bir tane tamirahane dahi mev
cut değildir. Takriben Urfa ile beraber Cizre'
ye kadar 800 kilometre uzunluk, 50 kilometre
derinlikte bulunan muazzam bir saha tamirhanesizdir. Binaenaleyh oraya sabit bir tamir
hane yapılması büyük bir ihtiyaca cevap ve
recektir. Sekiz on tane seyyar tamirhane bu işi
göremiyecektir.
Tarım Bakanı arkadaşımın bu işin üzerinde
biraz daha ehemmiyetle durmasını rica ediyo
rum.
31. — Mardin Milletvekili Aziz TJras'ın,
Cağ - Cağ sulama projesinin ne safhada olduğu
na dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu
(6/812)
BAŞKAN —• Bayındırlık Bakanı yoktur. Ge
lecek birleşime bırakılmıştır.
32. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Borand
ın, bir toplantı esnasında söylenen «Volga Volga» şarkısı hakkında Millî Eğitim
Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/818)
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BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran
değildir. Gelecek birleşime bırakılmıştır.

hazır

33. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'in, Kore'deki Türk silâhU kuvvetlerinin
zayiatı
hakkında Millî Savunma Bakanlığından
sözlü
sorusu (6/819)
BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran
değildir. Gelecek birleşime bırakılmıştır.

hazır

34. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, Türk Ceza Kanununun kül halinde tadili için
ne düşünüldüğüne dair Adalet
Bakanlığından
sözlü sorusu (6/822)
BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran
değildir. Gelecek birleşime bırakılmıştır.

hazır

35. _ Van Milletvekili Ferid Melen'in, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanının Van'da yaptığı
Anadolu Ajansı tarafından bildirilen
konuşma
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna
Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri tfstündağ'ın sözlü cevabı (6/823)
BAŞKAN — Başbakanlık adına cevap verile
cek mi?
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT
(Zonguldak) — Evet.
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulma
sını rica ederim.
Van Milletvekili
Ferid Melen
1. Anadolu Ajansı, 13 Ağustos 1952 tarihli
bülteninde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Sa
yın Ekrem Hayri Üstündağ'ın Van'da Hükümet
konağı meydanını dolduran halka hitap eden
uzun bir konuşma yaptığını haber vermiş ve bir
konuşma metni yayınlamıştır.
Başbakanlık böyle bir konuşmanın yapılma
mışı olduğuna muttali midir?
2. Muttali ise, yarı resmî bir yayın organı
olan ajansın hakikata uymıyan haberler yayma
sını nasıl karşılamıştır?
3.
tır?
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BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-, ] gösterdiği bu alâka bir itimat temin etmiştir.
Meselâ bundan üç yıl evvel Şark vilâyetlerinin
kanı.
bâzı yerlerinde bir tarlanın dönümü 50 kuruş
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
iken bugün yirmi beş liraya çıktığını bana se
Dr. EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (îzmir) —
vinçle anlatmışlardır.
Muhterem arkadaşlar, son Şark seyahatimde Di
Van'da intişar eden ve tamamen tarafsız
yarbakır'a kadar uçakla gitmiştim. Diyarbakır'
olan (Van Gazetesi) benim Van'da yaptığım
dan itibaren Siird, Bitlis, Muş ve Van'a otomobil
ile gittik; fakat Van gölünü tabii motörle ket'ettik. ifadeleri tamaanen neşretmiş ve hattâ onun ki
lisesini çıkarmak suretiyle, Zafer Gazetesi bu
Bu yolların güzergâhmdaki ilce, bucak ve hattâ
makaleyi kendi sayfalarında neşretmiş bulunu
köylerde durarak vatandaşlarla hasbıhallerde bu
lundum, dertlerini dinledim. Mektepsizlik, yol
yor. Bu itibarla sayın milletvekili arkadaşımız
suzluk, sıhhi bakımsızlık, susuzluk ve bunlara
Ferid Melen'in bu hakikati tevilinin veya vâki
benziyen mahrumiyetlere inzimamen hususi ka
olmadığı şeklindeki ısrarının mânasını anlama
nunlarla çemberlenmiş bu yurt parçalarındaki
dım.
halkın ne derece azalmış ve yıprattırılmış oldu
Kısaca hulâsa edeyim ki; bu konuşmam ta
ğuna bizzat şahit oldum. Gerçi ben Van'da bir
mamen müşahedelerimin bir muhaşsalajsı olarak,
kürsü kurdurup, elime yazılı bir kâğıt alarak
aynen tarafından yapılmıştır. Bu görüşmede
bütün Van halkının huzurunda konuşmadım. Ba
hiçbir makamın ve şahsın tesiri olmamıştır ve
sının (Van nutku) diye vasıflandırdığı hasbüasla olamaz.
hallerim, gerek Ahlat'da ve gerek Van'ın muh
BAŞKAN -^ Ferid Melen.
telif topluluklardaki konuşmalarımdan ibarettir.
F E R İ D MELEN (Van) —Arkadaşlar; itiraf
edeyim ki, böyle bir soru ile huzurunuza gel
Niteküm evvelâ Van,'a geldiğimiz zaman beledimekten utanıyorum. Bunun gibi Devletin, bir
diye dairesinin bahçesinde halkla konuştum, hal
müessesesinin
böyle bir soruya vesile vermesin
kın dertlerini dinledim ve onlara karşı duyduğum I
den
de
üzüntü
duyuyorum.
hislerimi ifade ettim. Ondan sonra, Sayın FeSayın Sağlık Bakanı Van'a geldiği zaman,
rid Melen'in de hazır bulunduğu yemekte be
kendilerinin de buyurdukları gibi, bendeniz
lediye başkanının irat ettiği ve hakikaten vak
de orada idim. Hattâ gelişlerine de sevindim.
tiyle çekilen sıkıntı ve ıstırabı ifade eden nut
Bir
ilçeye gitmek üzere iken seyahatimi tehir
kunu dinledim ve ondan sonra ben de kendi- I
ettim.
Teşrif ettiler. Belediyede verilen ziyafette
sine bir cevap verdim. Sayın Ferid Melen ar
ben de bulundum. Hattâ lütfettiler, bendenizi sağ
kadaşımız bunu pekâlâ (bilirler. Ondan sonra
taraflarına oturttular.
Demokrat Parti merkezinde ve hattâ Halk
Hakikaten, anlattıkları gibi, belediye başkanı
Partisi merkezinde yine Demokrat Partili ve
memleketin
sağlık - ihtiyaçları üzerinde kısa bir
Halk Partili arkadaşlarımızla bu mevzu üzerin
konuşma yaptı. Kendileri de, maziden bahsetme
de konuştuk ve dertlerini dinledik, biz de nokyeceğim, bugünkü ihtiyaç şudur, bu işleri yaptık,
tai nazarlarımızı ve müşahedelerimizi onlara
anlattık. Ajans mümessili bütün bunları top- I şunları yapacağız şeklinde, bir Devlet adamına
lıyarak bunların bir hulâsasını yapacaktı. I yakışır tarzda bir konuşma yaptılar.
Van'da telefon mevcut olmadığı için bu hasbı
Ertesi günü Bakan bâzı yerleri gezmiş, o
haller ertesi günü hareket ettiğimiz Erzurum'
meyanda C. H. Partisini de ziyaret ett1"; ben
dan (Van nutku) diye ajansa intikal ettirildi.
de orada idim. Parti binasında da hanbühallerHulâsa bu ajansın matbuata intikal ettirdiği
de bulunuldu. Bu arada Van Hastanesinin özel
sözler benim tarafımdan partilerde, belediyede, I idareye mi yoksa muvazenei umumiyeye mi ait
ziyafette ve Van içerisinde söylenmiş sözlerdir.
olması mevzuu konuşuldu. Görüşme tamamen
Yine yüksek huzurunuzda tekrarlıyorum ki, bu
bu konu etrafında cereyan etti, münakaşalar
sözlerim muhtelif yerlerde vatandaşlarımla yaptı- I oldu. Bakan, bizim noktai nazarımızı yerinde
ğım temaslar neticesinde edindiğim ' kanaatin
buldu, veda etti, gitti. Bıraktığı intiba, benim
ifadesinden başka bir şey değildir. Bu mıntaüzerimde o kadar müspet olmuştur ki, ertesi
kalann tarım, yöl, kültür ve sağlık işleri son, iki
günü arkadaşlarıma, kendilerini tayyare meyda
yıl içerisinde inkişafa başlamıştır. Devletin | nında teşyi etmeyi teklif ettim ve hâttâ gitme-

— 189 - ,

B : fc 17 .1] .1952
yt * d£ hazırlandım. ItİTaıf edeydin ki, sonradan
radyonun diline düşeriz diye, şahsan vaz geçtim.
Diğer arkadaşlarım gittiler. (Soldan; gitmek
ayıp bir şey mi sesleri, gürültüler). (Soldan;
Ulus'tan korktu sesleri). Buna mukabil ertesi
güftü radyoda, okunan nutku Zafer gazetesinden
nafklen okuyorum. Ulus'tan okursam belki şüp
heye düşenler olur.
«Beraberlerinde Diyarbakır, Bitlis ve Muş
milletvektiüfeijl olduğu halde Van 'a gelen Sağlık
ve Sosyal fardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ, Hükümet meydanında toplanan halka hitabenî şu nutku irad etimiştir» şeklinde muaz
zam 'bir "beyana/t çıktı.
Bitfaz evvel Sayın Balkan da gayet dürüst
b ^ ifade ile; ben; Van Hükümet Kornağı önünde
beyanatta bulunmadım. Şurada, burada vâki konuşmalamoıı ajans topladı, Hükümet Konağı
önünde 'konuşulmuş gibi vaz'ı sahne ederek bir
konuşma haline soktu, bttyutfdtÛaı?.
Bakanm şurada, burada da böyle blir konuş
ma yaptiğı'na dair bön şahsan bir kelime işiteme
dim." Konuşulmuş olsa daihi bunları resmî bir
alansın Hükümet' (konağı önünde konuşulmuş
gibi brr araya getirilip Devlelftn radyolarından
itan edilmesi doğru değildir, çirMndir. Hükümet
buna muttali olunea hemen tekzip etmesi ieabederdtf'. Edilmedi. Demek ki bunları' tasvip edi
yor," yaMn ne^rijHat yapılmasını hoş görüyor.
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raki hususlannm düşünülüp
düşünülmediğime
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/825)
BAŞKAN — Ahdürraihman Boy ayıgiller bu
radalar mı?... (Yok sesleri).
Soru sahibi hazır değildir, gelecek Birleşime
bırakılmıştır.
38. — Sivas Milletvekili
Reşat
Şemsettin
Sirer'in,
8 Ekim 1952 tarihinde
Balıkesir'de
0. H. P. mensuplarının yapmak istedikleri açık
hava toplantısında vukubulan hâdise dolayı&iyle
valinin durumuna ve Devlet Bakanı Muammer
Alakant'ın, bâzı nutuklarında
bu hâdiseye te
mas ederek söylediği bildirilen sözlerinin doğru
olup olmadığına dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/826)
BAŞKAN — Reşat Şemsettin Sdrer burada
lar mı!.. (Yok sesleri).
Soru sa'hilbi yoktur, gelecek Birleşime bıra
kılmıştır.
39. — izmir Milletvekili Pertev Aral'ın, C.
H. P. Genel Başkanı ve Malatya
Milletvekili
îsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü iz
mir'de Cumhuriyet Meydanında söylediği nutuk
hakkında umumi olarak Hükümet
görüşünün
açıklanmasına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu
(6/828)

Bunun' mânasını sizlerin takdirinize arzediyorum;

BAŞKAN — Pertev Arat burada mı? (Yok
sesleri). Soru sahibi hazır olmadığından gele
cek Birleşime bırakılmıştır.

36. — Van Milletvekili Ferid Helen'in, (Rüyafn) kotrasının Gümrük Resminden muaf ola
rak yurda sokulmuş olduğunun doğru olup olmadtğma. ve bu kotra için döviz tahsis edilip edil
mediğine dair Gümrük ve Tekel Bakanlığımdan
sözlü sorusu (6/824)

W. — Van Milletvekili Ferid
mübadeleyi kolaylaştırmak
üzere
kıymetinde değişiklik yapılacağına
yialar hakkında Başbakanlıktan
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm
(6/827)

BÂŞÜAN — Gümrük ve Teket Bakanvekili
mtzir değildir; gelecek Birleşime bırakılmıştır.
37. — Zonguldak Milletvekili
Abdürrahman
Boyacıgiller'in, pamuk fiyatlarının
istikrarım
sağlamak ve düşüşüne mâni otmak için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne,
dokumacılıkla hayat
larını kazanan halkın kredi ve ihtiyaçlarının
sağlanması, dtokuma kooperatiflerinin tevhit ve
ihtiyaçlarının temimi, ikmal edilmek üzere bu
lunan pamuk ipliği fabrikasının anonim şirket
haline ifrağiyle sermayesine dokumacıların işti- I

Melen'in, dış
paramızın dış
dair olan şa
olan sorusuna
sözlü cevabı

5 . X I .1952
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Çeşitli sebeplerle tıkanmış olan dış mübade
leyi kolaylaştırmak üzere Hükümetin paramı
zın. dış kıymetinde değişiklik yapacağına dair
piyasada şayialar dolaşmaktadır.
Hükümetin bu şayialar karşısında sükût et
mesi hassasiyeti büsbütün artırmıştır. Daha
şimdiden bâzı spekülatörlerin faaliyete geçmiş
oldukları söylenmektedir.
Ekonomik hayatın cjok hassas bulunduğu bu
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konuda Hükümetin vakit geçirmeden açıkla
malar yapmasını lüzumlu ve zaruri görmekte
yim. Bu sebeple Başbakanın Hükümetin bu
konudaki görüşlerini Meclis kürsüsünde açık
lamasına delâlet buyurulmasım arz ve rica ede
rim.
Van Milletvekili
Ferid Melen
BAŞKAN — Maliye Bakanı.
MALÎYE BAKANİ HASAN POLATKAN
(Eskişehir) — Paramızın kıymeti üzerinde her
hangi bir değişiklik yapılması bahis mevzuu de
ğildir.

O :1

i Bu husus, 5 . X I . 1952 tarihinde neşrolunan
Bakanlık tebliği ile vazıh olarak umumi efkâra
dk bildirilmiştir.
BAŞKAN — Ferid Melen.
; FERlD MELEN (Van) — Bu mevzu çok naz^k ve hassas bir mevzudur. Bendeniz sorumla
Bjakanı Yüksek Meclis huzurunda ve umumi
efkâr huzurunda böyle bir beyanı yapmaya
d^vet ve tahrik etmiş oldum. Beyanı yaptılar
teşekkür ederim.
! BAŞKAN — Gündeme devanı ediyoruz. İç
tüzük gereğince birinci defa görüşülecek işlere
geliyoruz.

6. — GÖRÜŞÜLİN İŞLER
1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger
veS arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun
21 ncVmaddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlanma
sı hakkında önergesi ve Geçici Komisyon raporu
(4/167)
BAŞKAN -— Bu raporun müzakeresine geçen
birleşimde başlamıştık devam ediyoruz. Tümü
üzrinde söz Hikmet Fırat'ındır. Buyurunuz.
HÎKMET FIRAT (Malatya) — Efendim,
Belediye Gelirler Kanununun 21 ne i maddesinin
2 nci fıkrasında bir hüküm var. Esas itibariyle
belediyeler kendi malî kanunlariyle muhtelif ver
gi ve resimler almaktadırlar. Mevzuumuza gir
mek için müsaadenize sığınarak bu işin nereden
geldiğine bir parça ilişmem lâzım. Yüksek malû
munuzdur ki, ilk defa belediyelere ait malî hü
kümler 1293 tarihli Belediyeler Kanununun 9
nou maddesinde yer almıştır. Ondan evvelki ta
rihlerde Idarei Umumiyei Vilâyat ve Belediye Nizamnamesiyle ve bilâhara Vilâyat idaresi Kanu
niyle bu işler istanbul'a ve sonradan Türkiye'nin
muhtelif yerlerine teşmil edilmiştir. Belediyelere
ait'malî hükümler ancak 1330 yılında «Rüsumu
Belediye Kanunu» namiyle müstakil bir hususi
yet almıştır.
Malûmu âlinizdir ki, belediyeler, kendi hiz
metlerini görebilmek için, muhtelif kaynaklardan
istifade ederler. Mali gelirlerini yükseltmek zo
rundadırlar. Hâdiseler, milleti medeni safhaya
sevkettikçe belediyeler, bu hususta en kıdemli ve
en önde bulunan bir teşekkül olması itibariyle,
bu hizmetlerini ifa zımnında, geçmiş meclislerin
müzaharetine ve hattâ da bugüne
kadar millî

iijadeyi temsil eden meclisteki arkadaşların itti
fakla hürmetine ve yapmış oldukları
hizmetin
takdirine mazhar olmak
şerefine nail olmuş
lardır.
işte bu bakımdan 1330 tarihinde,
müstakil
bir malî kanuna sahip olmak lüzum ve ihtiyacı
ile, Rüsumu Belediye Kanunu namı altında ted
vin edilen bu kanun, belediye hizmetlerini kifa
yetsiz duruma soktuğundan dolayı 10 sene sonra
yjne millî iradeye iktiran eden 1340 tarihli «Belejdiye Vergi ve Resimleri Kanunu» namiyle müs
takil bir kanun daha tedvin edilmiştir. 1340 ta
rihinden bugüne kadar - bugüne 'kadar demekten
maksadım, son tedvin edilen «Belediye Gelirleri
Kanunu» tarihine kadar - geçen 23 sene zarfın
da, belediyeler elbette ki, günbegün hizmetlerini
tdvsi etmiş ve millî iradeyi temsil eden Yüksek
JVjeclis de bu hizmetleri takdir ederekten, hâdise
lerin ve ihtiyaçların zorlaması karşısında beledi
yeleri kalkındırmaya
imkân veren bir kânun
teldvin etmiştir. Bu kanunun adı «Belediye Gelirletri Kanunu» dur.
Belediye Gelirleri Kanunu tedvin edilirken,
belediyeler, muhtelif şubelerden- ve betahsis bele
diye temsilcilerinden mürekkep kongreler yapa
rak, senelerce uğraşmış, ihtiyaçlarının tesbiti dolajyısiyle Hükümeti bu işe teşvik etmiş ve Hükümjet de bu ihtiyaçları ayarlıyaraktan
Belediye
Glelirleri Kanununu yüksek Meclise sunmuştur.
Bu kanunu Meclise sunarken Hükümet, şu
esbabı mucibe ile sunmuştur : Belediye hizmetlejrinin günden güne artması, buna mukabil be
lediye gelirlerinin de muhtelif kanunlarla azal
tılması dolayısiyîe belediyelerin malî takatleri-
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nin sosyal hizmetlerde verimsiz hale gelmesinin I kanunlardaki maddelerle kıyasım zaruri görü
yorum. Diğer metinlerde şöyle hükümler vardır.
tebellür etmesi üzerine Hükümet Umumi Bütçe
En son 1340 tarihli 25 sene hüküm süren Beleden yardımda bulunmak mecburiyetinde kal
mıştır.
I diye Yergi ve Resimleri Kanununun 14 ncü
Bu kanunun tedvininden evvelki yıllarda ya I maddesinde der ki: «ilân ve duvar ilânlariyle
her nevi ilânattan resim alınır.» İlân ve duvar
pılan yardımları bütçe kanuni arında görürüz.
ilânlariyle her nevi ilânattan... o halde ilânatm
Yani Hazine, belediyelerin âmme hizmetlerini
elde ve duvarlarda olmasını takyit etmiştir. Bu
görebilmesi için kendi kasasından yüksek mik
mahzur dolayısiyledir ki, teşmili için, yeni Bele
tarda tahsisat ödemek zorunda kalmıştır. Bu
diye Gelirleri Kanunu mecburiyet tahmil etmiş
tahsisat, mahalli idarelerle, 36 milyona kadar
tir. Kanun diyor ki: el ve duvarlarda, inhisari
yükselmiştir ve bu, senelerce tatbik edilmiştir.
ve maksur şekilde olan bu kayıtları ayırarak:
Hükümet bu yükten kurtulmak için ve esbabı
meydanlarda, yollarda, sokaklarda ve umuma
nuıcibede sarahaten söylediği gibi, hiç değilse
açık olan yerlerde, nakil vasıtalarında ve herke
elli sene bu yükten kurtulmak için bu Belediye
sin görebileceği sair yerlerde asılan, gösterilen,
(T el iri eri Kanununu tedvin etmek zorunda kaldı.
dağıtılan ilânlar. Sarahaten bunun her tarafını
Üzerinden elli sene geçmedi. Yeni olan bu ka
bildirmiş ve bu hususta en ufak bir şüpheye
nundu bu tefsir mevzuu ile küçük bir gedik açıl
meydan bırakmamıştır. Ama bundan sonra ilâ
mak meselesi meydana geliyor. Acaba nedir bu
ve olarak: her ne suretle ve vasıta ile olursa ol
istenen? Keyfiyet, hâdise nasıldır? Şu tafsil et
sun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan alına
tiğim belediyeler malî kanunlarının
tablosunu
cak resim hakkındaki düşüncemiz şu mealdedir:
çizdikten sonra ve mucip sebeplerini de arzetDört arkadaşın tefsirini istemiş olduğu « her
tikten sonra bugünkü mevzuumuza geçmemiz
ne suretle ve vasıta ile olursa olsun » kaydı,
icabeder. Mevzuumuz şudur « gazete, dergi ve kitaplara teşmil edilmeksi
Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci madde
zin
» mahiyetindedir. Her ne kadar 1340 tarih
sinin 2 nci fıkrasında bir hüküm var. Bu hü
li
Belediye
Vergi ve Resimleri Kanunu ve on
küm şöyledir : «Meydan, yol ve sokaklarda ve
dan evvelki kanunlar, belediye malî kanunları,
umuma açık olan yerlerle, nakil vasıtalarında ve
bu
ilân bakımından resim aldıkları son tarihe
herkesin görebileceği sair yerlerde asılan, gös
terilen ve dağıtılan ilânlarla, her ne suretle ve
vasıta ile olursa olsun yapılacak diğer ilân ve
reklâmlardan belediye meclislerince düzenlene
cek esas ve tarifelere göre resim alınır.»
Esas, belediyelerin dükkânlarda, ticaret ve
sanat müesseselerinde ve serbest meslek erbabının
çalıştığı yerlerde asacağı levhalardan şümulen
fesim
alınır. Buna ilâveten
her
ne suret
ve vasıta
ile olursa
olsun
yapılacak
ilân ve
reklamlardan da re
sim alması hakkını haizdir. Bu resim, Belediye
ler Gelirleri Kanununun esbabı mucibe rapo
runda Hükümetin sarahaten bildirdiği veçhile,
gelirleri sümullendirme bakımından katî olarak
bir ihtiyaç ve zaruret gördüğü mucip sebeple
bu ilân ve reklâmın daha evvelce teldvin edilmiş

I kadar...
I
(Elektirikler söndü).
BAŞKAN — Bu şekilde müzakereye devam
etmeye imkân yoktur. (Devam devam sesleri).
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
Elektirikler sönmüştür, zabıt tutulamaz.
BAŞKAN — İsterse arkadaşımız devam eder
ler, esasen ekseriyet de 'kalmamıştır. Müsaade
ederseniz arkadaşımız sözünü bitirsin ondan
! sonra tatil ederiz.
i
HİKMET FIRAT (Devamla) — Benim .için
I bir mahzur yoktur. (Karanlıkta zabıt tutulaj maz sesleri).
j
BAŞKAN — Bilâhara hatibe söz vermek
| üzere Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
i
Kapanma saati : 17,5
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Açılma saati

1)7,14

BAŞKAN— Ba^kanvejküi Celâl Yardımcı
KÂTİPLER : Fünuan Tekil (tstanbulİ), Ali Ocak (Oazianteb)
«•»

BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
Muhterem arkadaşlar; arıza sebebiyle kapa
nan oturum açıldıktan sonra yapılan tetkik
te ekseriyet mevcut olmadığı anlaşılmıştır.
Mütaakıp birleşimde, Hikmet Fırat arkadaşı

mı^ sözlerine devam etmek kaydiyle, önümüz
deki 19 Kasım 1952 Çarşamba günü saat 15 te
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 17,16
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