
DÖNEM : IX O l L T : 18 TOPLANTI : 3 

T. B. M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 
» • - « 

On ikinci Birleşim 

3.XII. 1952 Çarşamba 

ıı m»m n 

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

sunuşları 38 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, Köy Kanununa bir madde eklen
mesine dair olan kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair önergesi (2/232, 4/288) 38 

2. — Manisa Milletvekili Muzaffer 
Kurbanoğlu'nun, İçtüzüğün 219 neu mad
desinin yorumlanmasına dair önergesinin 
geri verilmesi hakkında önergesi (4/280, 
289) 38 

3. — Seyhan Milletvekili Salim Ser-
çe'nin, Kanunu Medeninin 658 ve 659 ncu 
maddelerinin yorumlanması hakkındaki 
önergesinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/261, 290) 38 

5. — Sorular ve cevaplar 38 
A — Sözlü sorıdar 38 
1. — Seyhan Milletvekili Ceami Türk'

ün, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka
dar resmî ilânlar hakkında kaç kararna
me çıkarıldığına ve bu iş için ödenen pa
ra miktarına, kararnamelerin kanunlar
da yazılı olmıyart hükümleri ihtiva et
mesinin doğru olup olmadığına ve resmî 

İçindekiler 
Sayfa 

36:87 
37 
38 

Sayfa 
ilân kararnameleri ile tatbikatının fikir 
hürriyetine ne gibi fayda ve zararları ola
cağına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/715) 38 

2. — Kars Milletvekili Hüsamettin 
Tuıgaç'm, Kahire Hava Meydanına iner
ken bir tepeye çarparak parçalanan yolcu 
uçağımızın uğradığı kazanın 'sebebine ve 
uçak personelimizin yetiştirilme tarzına 
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Yümnü 
Üresin'in sözlü cevabı (6/734) 39:41 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hak
kında yapılan tahkikatın ne safhada ol
duğuna ve Hükümetin bu husuıta ne düşün
düğüne dair Adalet ve İçişleri bakanlık
larından sözlü sorusu (6/432) 41 

4. — Trabzon Milletvekili Salih Esad 
Alperen'in, İstanbul'da muvakkaten Bah
riye Müzesi olarak işgal edilen Bezmialem 
Valide Sultan Camiinin tahliye edilerek 
maksadı tesisinde kullanılması hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/755) 41 

.5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
matı Boyacıgiller'in, Yunan Kıral ve Kı-
rallçesi şerefine verilen resmî kabule Mil-



Sayfa 
let Partisinin davet edilmemesi sebebine ve 
alelûmum resmî davet ve merasimlerde si
yasi parti genel başkan ve Meclis Grupu 
Başkan ve temsilcilerinin hazır bulunmala
rı için davetiye gönderilmemesi sebebine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/761) 42 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, bugüne kadar hangi 
gazetelere ne miktar resmî ilân tevziatı ya
pıldığına, muhalefet organı olan gazetele
re verilen resmî ilânlarda takibedilen usu
le ve Kudret Gazetesine resmî ilân verilme
mesi sebebine dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/762) 42 

7. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Bo
ran'm, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar 
Kurulundaki değişikliklere dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/766) 42 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet 3a 
dik Bti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ah
met Arıkan'a ne zaman ve hangi sebepler
le işten el çektirildiğine ve hakkında yapı
lan muamele neticesine dair İçişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/767) 42 

9. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç'm, Kars İlinin Ardahan, Paslı, Ar
paçay, Çıldır ve Göle yollarının önümüzde
ki kış mevsiminde motorlu nakil vasıtala
rının işlemesine müsait bir hale getirilme
si için ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/779) 42:43 

10. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
inşasına devam edilmekte olan Genç - Muş 
demiryolunun ne zaman Muş'a ulaşacağı
na, Muş - Tatvan hattının inşasına Hükü
metin taraftar olup olmadığına dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin
oğlu'nun sözlü cevabı (6/793) 43:44 

11. —Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Mardin İlinin asayiş durumu hakkındaki so
rusuna İçişleri Bakanı Etem Menderes'in 
sözlü cevabı (6/803) 44:46 

12. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Dicle üzerinde kurulması düşünülen Va
ragele hakkındaki sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü ceva
bı (6/804) 4647 

Sayfe 
13. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 

iskenderun - İran yolunun Urfa - Midyat, 
Cizre kısmının ne zaman tamamlanacağı
na dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/805) 47:49 

14. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Cağ - Cağ sulama projesinin ne safhada 
olduğuna dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/812) 49:50 

15. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'in, 
C. H. P. Genel Başkanı ve Malatya Mil
letvekili İsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pa
zar günü İzmir'de Cumhuriyet meydanın
da söylediği nutuk hakkında umumi olarak 
Hükümet görüşünün açıklanmasına dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/828) 50 

16. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm, Saray İlçesi halkına mahsus mah
rukattan ve yapraklı çırpı uçlarından % 
100 fazla resim alınması, aynı ilce halkının 
çırpılarını kasaba dışında satmak hakkın
dan mahrum edilmeleri ve tarlaları mahsu
lünün zaptedilmesi sebeplerine dair soru
suna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in söz
lü cevabı (6/784) 50:53 

17. — Tekirdağ Milletvekili Şevket 
Mocan'm, Etimesgut depolarında çürü-
me'kte olan traktörler ve zarara sebep olan
lar hakkında ne muamele yapıldığına, 1947 
ve 1949 yıllarında karma teftiş heyetlerin
ce tesbit edilen orman suiistimalleri hak
kındaki raporlara dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/786) 53:54 

18. — Hatay Milletvekili Abdürrahman 
Melek'in, şiddetli yağmurlar yüzünden 
sel felâketine uğramış olan Hatay İlinin 
Dörtyol İlcesine bağlı Ocaklı Köyü ve İs
kenderun İlcesine bağlı Karaağaç Köyü ile 
etrafı ve Şekere, Çırtma, Aşkarbeyli köy
leri hakkında ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke^ 
mal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/832) 54:55 

19. — Hatay Milletvekili Abdürrahman 
Melek'in, Hatay'da iki seneden beri ekilen 
pamuklara arız olan yeşil ve pembe kurt
larla mücadele için ne gibi tedbir alındığı-
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na ve alınacağına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim Ökmen'in sözlü cevabı 
(6/833) 55:57 

20. — Malatya Milletvekili Mehmet 
Kartal'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı İdare Kurulu Üyeliğine tâyin edil
miş olan İsmet Bozdoğan'ın Emekli San
dığı Kanununun 4 ncü maddesindeki va
sıfları haiz olup olmadığına dair Maliye 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/837) 57 

21. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
ralıman Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Mer
kez Bankasının 1939 - 1945 yılları arasın
daki altın stokunun miktarına ve 1945 yı
lından sonraki azalma sebepleriyle haliha
zır döviz durumuna ve döviz açığını ka
pamak için alman tedbirlere, dış tiearet 
politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve 
dış ticaret muvazenemizin lehimize dön
mesini sağlamak üzere ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
ve Maliye bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/840) 57 

22. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rabman Boyacıgiller'in, kok kömürü tev
diatının gecikmesi ve kömür istihsalini ar
tırmaya matuf gayretlerin semere ver
memesi sebeplerine, Zonguldak'ta Kozlu 
bölgesinde vukubulan grizu hâdisesinde 
hâsıl olan zarar miktarına, gemilerde 
kullanılan küllü kömürlere ve kok 
ve linyit satışı işinin bütün mem
lekete teşmiline, linyit istihsal ve sa
tış durumu ile linyitlerimizden kök 
ve azot istihsaline, azotlu gübrelerin imali 
hakkındaki çalışmalara ve Zonguldak Hav
zasında yapılmakta olan lâvvarlarm inşa
at durumuna dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu. (6/841) 57 

23. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, menken buhranma 
ve kiralara karşı gereken tedbirlerin Dev
let tarafından ele alınmasına Emlâk Kredi 
Bankasının Ankara'da yapılan apartman
lara tahsis ettiği kredi miktarı ile yapı 
kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Mil-

Bayfa 
lî Korunma Kanunu muvacehesinde mesken 
ve kira dâvasmm bir kül olarak halli için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, Namık 
Kemal Mahallesindeki binaların memur 
ve işçilerden az gelirli olan vatandaşlara 
kat kat satılması hakkındaki söylentilerin 
doğru olup olmadığına dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/842) 57 

24. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 
Endik'in 1952 yılı başında Çanakkale'ye 
gönderilmiş bulunan « İktisadi Kalkın
dırma Heyeti » nin vermiş olması lâzımge-
len raporu üzerinde her hangi bir karar 
alınıp alınmadığına dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Ekonomi ve Tiearet Bakanı 
Enver Güreli'nin sözlü cevabı (6/843) 58:61 

25. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangirin, memleketimizin petrol mevzuu 
hakkında Resmî Gazetenin 22 . XI . 1952 
tarhilii nüshasında yayınlanan Bakanlar 
Kurulu kararı hakmda Başbakanlıktan 
olan sorusuna İşletmeler Bakanı Sıtkı 
Yırcalı'nm sözlü cevabı (6/850) 61:64 

B — Yazılı sorular 67 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, İstanbul'un fethinin 500 ncü yıl-dö
nümü dolayısiyle Taksim'de Fatih Sultan 
Mehmed 'in heykelinin dikilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik 1leri'-
nin yazılı cevabı (6/641) 67:68 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, fuhşun tesir derecesini nispeten 
azaltmak gayesiyle verilecek cezanın artı
rılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Adalet Bakanı Osman Şevki Çi-
çekdağ'ın yazılı cevabı (6/746) 68:69 

3. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
1951 - 1952 yılları içinde hangi şartlarla 
ve kimlere kaç maden imtiyazı verildiğine 
ve hangi madenler için kimlerin işletme 
ruhsatnamesi aldığına dair sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin 
yazılı cevabı (6/845) 69:87 

6. — Görüşülen işler , 64 
1. — Af Kanununun 7 nci maddesinde

ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (Para 
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cezaları) nın da dâhil olup olmıyacağmın 
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkere
si ve Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe komisyonları raporları (3/180) 64 

2. - - Erzurum Milletvekili Enver Ka-

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak izinler, 
ayrı ayrı onandı. 

Vâki davet üzerine Yugoslavya'ya gidecek 
milletvekillerinin seçimi için oylar toplandı. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve taşanla
rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge, kabul edildi. 

1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 
2517 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesi ve (C) fıkrasının da yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki Kanun, kabul 
edildi. 

Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varın
ca ve 5 arkadaşının, kavurma imâl ve satışından 
dolayı tahakkuk etmiş olan Muamele Vergileri
nin terkini hakkındaki kanun teklifinin reddi
ne dair olan Bütçe Komisyonu raporu, kabul 
olundu. 

Samsun Milletvekili Hadi Üzer'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
52 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair Büt
çe Komisyonu raporu, kabul edildi. 

Söulü sorular 
1. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Saııaç'-

m, C. H. P. iktidarı tarafından yapılan ilkokul
larla iki yıldan beri D. P. iktidarı tarafından 
yaptırılan ilkokulların sayısına, köylerimizin 
topyekûn ilkokula kavuşması için bir program 
hazırlanıp hazırlanmadığına, köy enstitülerinin 
durumlarına ve bu sene bu müesseselere az öğ
renci alındığı yolundaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, Millî Eği-

Sayfa 
ran'ın, Erzurum deprem felâketzedeleri 
yararına bir keşide tertibi için Millî Piyan
go İdaresine yetki verilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/339) 64:67 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm. Tekel 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 5804 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin reddini dair olan 
Bütçe Komisyonu raporu reddedilerek kanun 
teklifinin birinci görüşülmesi bitirildi. 

Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, Temsil 
ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifî-
uiu reddine dair olan Bütçe Komisyonu raporu, 
kabul olundu. 

Yugoslavya'yı ziyarete davet edilen heyet 
için yapılan seçimin sonucu bildirildi. 

3 . XI I . 1952 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayberi Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın thrahim Kimzoğlu 

Kâtip 
Bize Milletvekili 

Ahmet Morpil 

tini Bakanlığına gönderilmiştir. (6/807) 
2. —- Afyon Karahisar Milletvekili Ali Ilı

şan Sâbis'in, Topkapı Sarayındaki Şah ÎsmaÜ 
tahtının elimize geçtiği zamanki halini muha
faza edip etmediğine ve aynı yerde mevcut gü
müşten mamul masa saatinin bugünkü duru
muna dair sözlü aoru önergesi, Millî Eğitimi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/809) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali îh-
san Sâbis'in. 1952 senesi başından beri ner** 

11 < m 11 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sorular 

— 36 -



lerde ve hangi tarihlerde askerî uçak kazaları 
olduğuna, bu yüzden uğranılan insan ve mal
zeme kaybına, kazaların sebeplerine ve tahdi
di için ne gibi tedbirler alındığına, bu sene 
Hava Harb Okuluna ne kadar taleibe alındı
ğına ve yedek subaylardan pilot olmak için 
müracaat edenlerin sayısına dair sözlü soru 
önergesi. Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/810) 

4. — Mardin Milletvekili Kemal Türkoğltı'-
mın, Ayın Tarihi Dergisinin ne maksatla ya
yınlandığına, yıllık masrafının Devlete kaça 
maîolduğuna ve mez'kûr dergide yayınlanan 
yazılara dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/854) 

5. — Samsun Milletvekili Muhittin Özkefe-
li'nin, ziraat makineleri acentelerinin protokol 
esaslarına riayet etmemesi yüzünden meydana 
gelen aksaklıkların önünü almak için tamir atel-

yesi tesisi ve yedek parça bulundurulması hu
susunda ne »gibi tedbirler alındığına dair sözlü 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/857) 

YaztU sorular 
1. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüb-

oğlu'nun, Trabzon'daki Ayasofya Camiinin 
akar yakıt deposu olarak kullanılmasının doğru 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/855) 

2. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'
ın; İktisadi Devlet Teşekküllerinden 1951 -1952 
yıllarında bilançolarını kârla kapayan müesse
selerin hangileri olduğuna, bu müesseselerde 
memur ve müstahdemlere tevzi edilen safi kârın 
i% 5 inin ne kadar tutmakta olduğuna ve kâr
dan işçilere de tevziat yapılıp yapılmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/856) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1950 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı (1/486) (Sayıştay Komisyo
nuna) ; 

Önerge 
2. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer Âli 

Mühto'mun, Dilekçe Komisyonunun 1. XI . 1952 
tarihlî Haftalık Karar Cetvelindeki 3405 sayılı 

Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/291) (Dilekçe Komisyonuna); 

Rapor 
3. — Pamuklara arız olan haşarat ve emra

zın imha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
1056 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım ve Eko
nomi komisyonları raporları (1/407) (Gündeme}. 

» • • « « 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Ahmet Morgil (Rize), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Erzurum secim çevresine kadar yoklama yapıldı 

YOKLAMA 

i BAŞKAN -• Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Köy Kanununa bir madde eklenmesine dair olan 
kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(2/232, 4/288) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy Kanununa bir madde eklenmesi hakkın

daki kanun teklifimin geri verilmesini -saygıla
rımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Manisa Milletvekili Muzaffer Kurban-
oğlu'nun, İçtüzüğün 219 ncu maddesinin yo
rumlanmasına dair önergesinin geri verilmesi 
hakkında önergesi (4/280, 289) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 . 11 . 1952 tarihinde takdim eylediğim, İç

tüzüğün 219 ncu maddesinin yorumlanmasına 

tlair olan önergemi geri alıyorum. 
(Tereken muamelenin yapılmasını rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muzaffer Kurbanoğlu 

BAŞKAN Geri verilmiştir. 

'3. — Seyhan Milletvekili Salim Serçe'nin, 
Kanunu Medeninin 658 ve 659 ncu maddelerinin 
yorumlanması hakkındaki önergesinin geri veril
mesine dair önergesi (4/261, 290) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 . VIII . 1952 tarihinde takdim eylediğim, 

(Kanunu Medeninin 658 ve 659 ncu maddeleri
nin yorumlanması) hakkındaki önergemi geri 
alıyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaade
lerini arz eylerim. 

Seyhan Milletvekili 
Dr. Salim Serçe 

BAŞKAN -• Geri verilmiştir. 
Gündeme devam ediyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmî 
ilânlar hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve 
bu iş için ödenen para miktarına, kararnamele
rin kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva 
etmesinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân 

kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine 
ne gibi fayda ve zararları olacağına dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/715) 

BAŞKAN — Başbakan Ankara'da blunma-
dıklarmdan sözlü soruyu gelecek Birleşime bıra
kıyoruz. 
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2. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, 

Kahire Hava Meydanına inerken bir tepeye çar
parak parçalanan yolcu uçağımızın uğradığı 
kazanın sebebine ve uçak personelimizin yeU§ti-
rüme tarzına dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/734) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okuyoruz. 

6/734 11 Haziran 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Ulaştırma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevap verilmesini arzede-
rim. 

1. — 19 Kasım 1951 de İstanbul - Berut -
Kahire seferini yapan Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğüne ait uçağımızın geceleyin Kahire 
Hava Meydanına inerken bir tepeye çarpıp par
çalanmasının sebebi nedir? 

2. — Uçağı idare eden pilot gece uçuşları 
kursundan geçmiş midir? Geçmişse hangi tarih
te vesika almıştır? 

3. — Devlet Havayolları idaresine ait uçak
lar ve pilotlar, bizim de kabul ettiğimin Millet
lerarası Sivil Havacılık Konferansında kabul 
edilen esaslar dairesinde bir kontrola tâbi mi
dir? Tâbi ise bunu hangi makam yapar? Devlet 
Havayolları İdaremizin bu Anlaşma esaslarına 
göre; idare teşkilât, vesait ve talim terbiye ba
kımından noksanları var mıdır? Varsa telâfisi 
için ne düşünülmektedir? 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tugaç 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Muhterem arkadaşlar; Kars Mil
letvekili Hüsamettin Tugaç arkadaşımızın su
aline cevabımızı arzediyorum : 

19 Kasım 1951 tarihinde Kahire'de vukubu-
lan uçak kazası Ulaştırma Bakanlığından Kahi
re :ye gönderilen bir heyet tarafından .Mısır 
Sivil Havacılık Teşkilâtının salahiyetli heyeti 
ile birlikte tetkik ettirilmiştir. 

Bu müşterek heyet tarafından tanzim olu
nan ilk raporun ve sonra Mısır Sivil Havacı
lık Dairesince tanzim olunup gönderilen rapo
run hulâsası şudur : 

A) Kaza; piste inmek için yapılan yaklaş
ma hareketi safhasında pilotun çok alçak uçma
sı neticesi olarak meydanın 3,5 mil güneyin-
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, de bulunan 80 metre (264) kadem) rakımlı te-
I y>eye çarpmasından ilerigelmiştir. 
I B) Pilotun bu kadar alçak uçmasının se

bebi irtifa müş'irini yanlış ayar etmiş olmasıdır. 
Çünkü ve filhakika Kahire meydan kulesinin 
pilota iniş talimatı ile verdiği barometre taz
yiki (1007,1) milibardır. Buna nazaran pilotun, 
irtifa müş'irini; elindeki cetveline göre (29, 
74) pusa ve rakamına ayar etmesi lâzımdı. Hal
buki kazadan sonra yapılan tetkikte irtifa müş'-
irinin bu rakama değil (31,1) pusa göre ayar-
ianmış olduğu görülmüştür ki, bu fark irtifa 
müş'irinin hakiki irtifadan 85 metre fazla gös
termesini intaç eder. 

İrtifa müş'irinin ayarlanmasındaki bu hata 
veya zühul, büyük bir ihtimal ile, pilotun, tah
vil cetvelini yanlış kullanmasından ilerigelmiş
tir. Kazanın asıl ve teknik sebebi de budur de
nilebilir. Pilotun, nizami meydan turu irtifaını 
da muhafaza etmediği meydan üzerinde 245 
metre irtifadan uçması icabettiği halde 160 met
re irtifada uçtuğunu zannetmiş olduğu, hakika
ti halde ise tayyarenin meydan üzerindeki haki
ki irtifaının 70 metre olduğu görülmüştür. 

O) Kaza anında uçağın gövde, motor ve 
kumanda tertibatında bir arıza bulunmadığı ve 
pilotun diğer iniş hazırlıklarını normal şekilde 
ve tamamen yapmış olduğu da tesbit edilmiştir. 

İkinci sualin cevabını arzediyorum : 
Uçağı idare eden pilot gece uçuşları kursun

dan şu suretle geçmiştir : 
Bu pilot Devlet Havayolları İdaresine 1944 

senesinde Millî Savunma Bakanlığından nak
len alınmış ve idareye devredilen sicilindeki 
resmî kayıtlara nazaran orduda 61 saat gece 
uçuşu yapmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığından alınan pilot
lar Hava Kuvvetlerinde gece uçuşu eğitimine 
tâbi olduklarından Devlet Havayolları İdaresin
de ayrıca gece uçuşu kursuna tâbi tutulmamış
lardır. Bugün idarede tatbik olunan usul bu
dat. 

Bu pilotun kazadan evvel 1950 senesinde 
İstanbul - Cidde arasında 6 saatlik üç gece se
feri vardır. Kahire meydanına da 1951 sene
sinde iki defa gece inişi yapmıştır. 

Üçüncü sualin cevabını arzediyorum : 
Devlet Havayollarına ait püotlar ve uçak-

! 1ar uçuşa ehliyet ve elverişlilik bakımından, bi-
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zim de kabul ettiğimiz (Milletlerarası Havacı
lık Konferansında) tesbit edilen esaslar daire
sinde İdarenin, Fen Heyetinin ve İşletme Mü
dürlüğünün kontroluna tâbidir. Ve bu hususta 
Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi ile ka
bul edilen esaslar dikkate alınmaktadır. 

Hava gemilerinin ve hava adamlarının âm
me emniyeti bakımından muayene ve kontrol
lerinin Ulaştırma Bakanlığında yapılması lâ
zımdır. Ancak Ulaştırma Bakanlığında henüz 
bir (Sivil Havacılık Dairesi) kurulmamış oldu
ğu için uçaklarının ve pilotlarının muayene ve 
kontrollünü; vazifesi yalnız işletmeden ibaret 
olması lâzımgelen Devlet Havayolları yapmak
tadır. Hükümetçe Yüksek Meclise sunulmuş 
olan (Türk Hava Seyrüsefer Kanunu) tasarısı 
tasvibinize iktiran ettiği takdirde bu hizmet, 
yurt içindeki bütün sivil hava gemilerine ve ha
va adamlarına da şâmil olmak üzere doğrudan 
doğruya Ulaştırma Bakanlığınca deruhde edile
cektir. 

Devlet Havayolları İdaremizin, beynelmilel 
anlaşma esaslarına göre teşkilât, eğitim ve ve 
sait bakımından bâzı noksanları vardır. Gerek 
bugünkü vazifesinin, gerekse (Hava Seyrüsefer 
Kanunu) ile tevdi buyuracağınız sivil havacılık 
hizmetlerinin bugünkünden daha iyi daha mü
tekâmil olarak görülmesi için lüzumlu teşkilâ
tın yapılması yolunda Bakanlıkça gerekli ha
zırlıklar ikmal edilmek üzeredir. O da yakında 
yüksek huzurunuza sunulacaktır. 

Soru hakkındaki cevap vo mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Sayın 
Bakan sorunun birinci maddesine cevap verir
ken, irtifa ayarının bozuk olduğundan dolayı 
bu kazanın ileri geldiğini açıkladılar. Teknik 
bir hata. Tayyare kazaya uğramış, parçalan
mış. Anlaşılan bu malûmat meydanca tutulmuş 
olan kayıtlara istinat ediyor; bir şey söylene
mez. Yalınız arkadaşlar, işin nezaket ve ehem
miyeti şurada : Bir hava nakliye gemisi pilotu, 
bilhassa beynelmilel uçuşlara iştirak eden hava 
nakliye gemisi pilotu, rakip olduğu tayyarenin 
bütün teferruatı üzerinde kendisi bir muayene 
ve kontrol yapıyor. Bunu Genel Müdürlüğün 
ayrıca hangi teşkilâtı yapıyor, burası belli de
ğil. Daha doğrusu yalnız bu değil, daha başka 
kazalarda da olduğu gibi, kabahatli kimse pi
lot mudur, yoksa muharebeyi deruhde eden kim-
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seler mi idi?. Bu katiyen meydanda değil.. Bu 
noksanı şurada aramak lâzımgelir : Bir idare, 
bir işletme mesuliyetini ve murakabesini kendisi 
deruhde ederse bu işletmenin hiçbir zaman me
suliyeti meydana çıkmaz ve mesul bulunmaz. 
Buna bu vesile ile temas ederken, maksadım 
şudur : Bundan sonra elbette bu hava seferleri 
memleket içinde ve memleket dışında devam 
edecektir ve etmektedir. Sayın Bakanın artık 
işleri münhasıran Genel Müdürlüğün kontrol 
ve murakabesine terketmiyecek, bu gibi haller
de mesullerin meydana *çıkmama#ı haline son 
vermek için, gayret ve hizmetlerini rica ediyo
rum. 

Yeni bir kanundan bahsettiler. Ona da bil
vesile temas edeceğim. 

İrtifa ayarının bozukluğu varmış, ondan do
layı bir tepeye çarpmıştır, buyurdular. Bu, ha
va anlaşmalarının meydanlara taallûk eden kı
sımlarında, meydan civarında tehlike teşkil 
eden yükseklikler, tepeler ve saire... tehlike raııı-
takası dahilindeki, noktalar geceleri tehlike 
lâmbalariyle aydınlatılırlar. Bunu her halde öy
le olmuştur sayıyorum. 

îkinei suale geltice^ İkinci sualin cevabında 
buyurdular ki, pilot, 1949 da gece uçuşları kur
sundan geçmiş ve 1950 de Kahire'ye sefer yapmış 
ve bir iki defa da geceleyin Kahire meydanına 
inmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Şikago'da 7 Aralık 
1944 senesinde bizim de iştirakimizle akdedil -
miş Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmanı 
diye bir Anlaşma vardır. Bu Anlaşma 1945 ta
rihinde kabul edilen 4749 sayılı Kanunla yürür
lüğe girmiştir. 

Bu anlaşmaların eklerinden birisinde şöyle 
bir kayıt vardır, derki: Gece seferi, yani kör 
uçuş... Bunu biraz izah edeyim, kör uçuş, yer 
yüzünü görmeden yapılan uçuştur. Bunda gece 
veya gündüz mevzuahis değildir, bu uçuş aletle 
yapılan uçuştur. Pilot uçaktaki ve meydandaki 
aletler vasıtasiyle tam meydanın üzerine gelir ve 
iner. 

Şöyle bir kayıt var: Gece uçuşu yapmak mec
buriyetinde olan bir hava nakliye gemisi pilotu 
bu uçuşu yapmadan iki ay evvel, kör uçuş ta
rihinden evvelki altmış gün esnasında asgari 
iki saatlik kör uçuş yapmamış olan hava nakliye 
pilotu bu gemilerde kör uçuş yapamayacaktır. 
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Kahire'ye giderken kaza yapan uçağın pilotu , 
ordudan intikal etmiş bir arkadaştı. 10 -15 sene 
orduda pilotluk yapmıştır. Elbette bu arkadaş 
orduda gece uçuşları yapmıştır. Bakan, Hava
yolları İdaresinde de kör uçuş yapmıştır, dediler. ' 
Yukarda zikrrettiğim gibi, uçuş tarihinden j 
evvelki altmış gün esnasında asgari iki saatlik l 
kör uçuş yapmamış olanlar gece uçuşları yapa- ; 
mıyacaklardır denilmektedir ki, Bunlar tecrübeye 
istinat eden, kazalardan sonra tesbit edilmiş olan ' 
esaslardır. Bütün medeni âlem bunu kabul et
miştir. Biz de buna dâhil bulunuyoruz. Anlaşılan 
Ulaştırma Bakanlığı, daha doğrusu Hükümet, 
bu kanunun çıkmış olmasına rağmen, biz henüz 
daha anlaşmanın icaplarını yerine getirecek du
rumda değiliz. Çünkü kanun 1945 de çıkmış ol
masına göre henüz daha bu anlaşma ve beynel- i 
milel havacılık teşkilâtının bir uzvu olarak teş
kilâtımızı iyice tamamlamadığımız için bu işler- I 
le daha yakından meşgul olamıyoruz, demektedir. 

Sayın Bakanın kendilerinin de söyledikleri 
gibi, hakikaten bu mesele, üzerinde durulması 
lâzımgelen bir meseledir. Hiçbir idare işletmede 
hem murakabe ve hem de işletmecilik yapmak 
doğru değildir. Buna Denizyolları idaresini mi
sal' olarak gösterebiliriz. Bu idarenin bir işlet
mesi vardır, onun yanı başında bir de Bakanlığa 
bağlı teftiş ve murakabe cihazı ve limanlar ida
resi vardır. Binaenaleyh Havayolları idaresinin 
de bu yola girmesi şarttır. Aksi takdirde, Hava
yolları beynelmilel sivil havacılık teşkilâtının bir 
uzvu olmak yolunda değil demektir. 

Bugün Amerika 'da, zannederim Kanada'da ı 
beynelmilel sivil havacılık daimî komisyonu var
dır. Burada bizim bir üyemiz henüz mevcut de- [ 
ğildir. Binaenaleyh sayın Bakan Yümnü Üre
sin'in de burada belirttiği gibi, bu işin Hükü
metçe daha ciddî bir surette ele alınması lâzım
dır. Bahsettikleri Hava Seyrüsefer Kanunu Ada- | 
let Bakanlığınca tanzim edilmiştir ve uzun müd- j 
detten beri burada Adalet Komisyonunda bekle- i 
mektedir. Bu itibarla muhterem komisyondan 
bu kanunu daha fazla bekletmeden ele almaları- j 
nı rica ederim. Bakanın söylediklerine göre, bu ! 
kanun tasarısında Ulaştırma Bakanlığına bu j 
işin murakabesi için kâfi derecede salâhiyet ta- j 
nmmaktadır. O halde mesele yoktur. ı 

Hükümetin ve Bakanlığın dünya teşkilâtın- | 
daki yerimizi almaktaki gayretlerini diriğ etme- ; 
melerini temenni ederim. Müttefikimiz ve komşu- i 
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muz Yunanistan bizden çok geç başladığı halde 
bizden çok ileri gitmiştir. Müşterek dostumuz 
Amerika'nın yardımiyle yüzlerce tam standartlı 
yani bu işlere lâyık evsafı haiz pilotlar ve tekni
syenler yetiştirilmiştir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Buyurun Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Efendim, yalnız bir, iki noktayı 
tavzih için tekrar Yüksek Huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum: 

Sayın arkadaşımın buyurdukları gibi irtifa 
aletlerinde alelûmum, tayyare âletlterinde her 
hangi bir bozukluktan bahsetmedim ve bunlar
da bir bozukluk olduğunu ifade etmedim. İr
tifa ayarında değil; pilot; barometre tazyik aya
rını elindeki cetvelden çıkarırken ve âlete ayar 
ederken pilot yanlış ayar etmiştir. Kendisinin 
şahsi hatası olarak ayar yanlışlığı olmuştur. 1007 
milibar tazyikini elindeki cetvele ve (pus) a gö
re ayar ederken solundaki 29,74 rakamını alma
sı lâzımgelirken sağındaki 30,14 rakamını almış
tır ve yanlışlık burada olmuştur. Solundakini 
almış olsaydı hata olmıyacaktı. İrtifadaki hata 
bu suretle kendiliğinden meydana gelmiştir. 

tkinci tavzih etmek istediğim nokta da şu
dur: Pilot Millî Savunma Bakanlığından alınır
ken 61 saat gece uçuşu yapmıştır ve bu gece 
uşuşu içinde' kör uçuş da vardır.. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin-
ci'nin, 1936 senesindç Öldürülen vatandaşlar do-
layısiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahki
katın ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu 
hususta ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/432) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
da bulunmadıkları için gelecek Birleşime bıra
kıyoruz. 

i. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-
ren'in JstanbuVda muvakkaten Bahriye Müzesi 
olarak işgal edilen Bezmiâlem Valide Sultan Ca-
miinin tahliye edilerek maksadı tesisinde kulla
nılması hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/755) 

BAŞKAN — Başbakan burada bulunmadı
ğından gelecek Birleşime tehir ediyoruz. 
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5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman I 

Boyacıgiller'in, Yunan Kıral ve Ktraliçesi şere
fine verilen resmi kabule Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî davet ve 
merasimlerde siyasi parti genel başkan ve Mec
lis grupu başkan ve temsilcilerinin hazır bulun
maları için davetiye gönderilmemesi sebebine da
ir Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/761) 

BAŞKAN — Başbakan bulunmadığından ay
nı şekilde tehir ediyoruz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak)— Bu yedinci tehirdir. Başbakan'namı
na bir başka arkadaş cevaplandıramaz mı? Biz 
geliyoruz da Başbakan niye gelmiyor? 

BAŞKAN — Başbakana yalnız siz soru sor
muş değilsmiz. Efepsi gelecek Birleşime tehir 
edilmiştir. 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, bugüne kadar hangi gazetelere 
ne miktar resmî ilân tevziatı yapıldığına, muha
lefet organı olan gazetelere verilen resmî ilânlar
da takibedilen usule ve Kudret Gazetesine resmî 
ilân verilmemesi sebebine dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/762) * 

BAŞKAN — Bu da aynı sebepten gelecek | 
Birleşime tehir edilmiştir. 

7. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'ın, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin isti
fası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişik
liklere dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/766) 

BAŞKAN — Kâmil Bey; Başbakan burada 
bulunmadıkları için sorunuzu gelecek Birleşime 
tehir ediyoruz. 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık I 
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arı-
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el çek- I 
tirildiğine ve hakkında yapılan muamele netice
sine dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/767) 

BAŞKAN — Mehmet Sadık Eti buradalar 
mı? (Yok sesleri). Soru salıibi arkadaşımız bu
rada bulunmadıkları içim gelecek Birleşime talik I 
ediyoruz. I 

9. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'-
ın, Kars İlinin Ardahan, Paslı, Arpaçay, Çil
dir ve Göle yollarının önümüzdeki kış mevsimin- I 
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de motorlu nakil vasıtalarının işlemesine müsa
it bir hale getirilmesi için ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/779) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

2 . VI I I . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Kars İlinin ana yollarından sayılan ve kıs
men Devlet yolları arasına alman, 1. Kars -
Ardahan, 2. Kars - Paslı, 3. Kars - Arpa
çay - Çıldır, 4. Kars - Göle yollarının, kışın 
motorlu nakil vasıtalarına müsait halde bulun
ması için önümüzdeki mevsimde kış bakımına 
alınması mümkün müdür? Bu konuda Bakan
lıkça ne düşünülmektedir? 

Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünde sözlü olarak cevap
landırılmasını saygı ile arzederim. 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin1 Tugaç 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eıskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 
sorulara sırasiyle cevaplarımı arzediyorum : 

Kars Vilâyeti dahilindeki Devlet yolların
dan Kars - Sarıkamış - Erzrumu ve Kars - Paslı 
yolları karayolları tarafından kar mücadelesi 
programına alınmış olup ayrılan makinelerle 
kış geçidi sağlanacaktır. 

Kars - Arpaçay - Çıldır - Ardahan yolunun 
kar mücadelesine alınması uygun görülmüş ve 
valilik emrine 3 aded kar bıçaklı makine tah
sis edilmiştir. Bunlarla adı geçen yol kışın 
açık bulundurulacaktır. 

Göle yolunun kar mücadelesi ise gelecek yıl
ların programında nazarı itibara alınacaktır. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Efendim, 
sayın Bakanın cevabı müspettir, teşekkür ede
rim. Ancak fiiliyatta, arzettiğim böilgedeki iş
ler buradaki sözler gibi müspet olursa teşek
kürüm cidden yerinde olacak ve bir daha teşek
kür edeceğim. 

Göle yoluna gelince : Göle yolu, yazın da is -
tifade edilemez bir durumdadır. Gerçi bu mev
zu sözlü soruma dâhil değildir, fakat müsaa
deleriyle biraz temas etmeden bu mevzuu geçe-
miyeceğim. Kendileri de bu sene bu yolu do
laştılar, bizzat gördüler. Burada vesaiti sürat 
20 kilometreyi geçjmıez. Halbuki iftiharla zikret-
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m>ek lâzımdır ki memleketimizin Garp kısım
larında 70 - 80 kilometre süratle seyahat edil
mektedir. Bu, iyi bir şeydir. O yollarda kışın 
olduğu gibi yazın da ihalelerin vaktinde yapıl
masını, yapılan yollarını kontrolünün çok da
ha ciddî olmasını ve vabtü zamanında yapılma
sını, buna bilhassa kendilerinin dikkat sarfet-
melerini ve bu hususlarda alâkalılara direktif 
vermelerini rica eder, sözlerime son veririm. 

10. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, inşa
sına devam edilmekte olan Genç - Muş demiryo
lunun ne zaman Muş'a ulaşacağına, Muş - Tat
van hattının inşasına Hükümetin taraftar olup 
olmadığına dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/793) 

9 . IX . 1952 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı ta
rafından -sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Van Milletvekili 
F. Melen 

1. İnşasına devam edilmekte olan Genç -
Muş demiryolu hangi tarihte Muş'a ulaşacaktır? 

2. Muş - Tatvan hattının inşasına Hükü
met taraftar mıdır? Taraftarsa inşaata ne vakit 
başlanacak ve kaç yılda ikmal. olunacaktır? 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar, suallere cevaplarımı arzediyorum: 

1. İnşasına devam edilmekte olan Genç -
•Muş demiryolu, yapılmakta olan muzayyikı ha
va sistemli büyük demir köprü temcilerinde 
umulmadık bir müşkülât çıkmadığı takdirde 
1953 yılı sonunda Muş'a ulaşacaktır. 

2. Demiryolu inşaatında gözetilmesi lâzım-
gelen esaslardan biri, -muayyen bir hedefe ula
şacak şekilde hat inşaatını toplu solarak ele al
maktadır. Aksi halde inşaatı biten kısmın iş
letmeye açılması mümkün olamryacağmdan in
şaata yatırılmış sermayenin âtıl kalacağı gibi 
biten kısım için devamlı bir bakım masrafı yap
mak icabedecektir. 

Bu bakımdan hattın Muş'a varmasını mü
teakip Muş - Tatvan kısmı toplu olarak ele alı
nacaktır. Bu hat iş hacmi itibariyle üç yıllık
tır. 
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j BAŞKAN — Ferid Melen 
i FERİD MELEN (Van) — Efendim, ben bu 
j soruyu Hükümetin bu mevzuda noktai nazarını 
i öğrenmek, Hükümeti sarahate davet etmek için 
j vermiştim. 
| Bendeniz iki yıldan beri gerek Bütçe Komis-
j yonunda, gerek bütçenin müzakeresi sırasında 
! Yüksek Heyetiniz huzurunda bu mevzuu ele al-
I dım. Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki müza

kerelerde demir yollarının demode olduğundan 
bahsetmişti. Halbuki bu yaz memleketimizi şe-

l reflendiren bakanlar Muş - Tatvan yolunun ya-
! pılacağım tebşir etmişlerdir. 
I Mesul Bayındırlık Bakanı demiryollarının de-
! nıode olduğundan bahsederken diğer bakanlar 
| demiryollarının yapılacağını söylüyorlar. Bu va-
I ziyet karşısında Hükümetin bu husustaki katî 
I noktai nazarını öğrenıAek zaruri oldu. Şimdi ce-
I vap veren bakanın ifadesinde yine vuzuh bulma-
j dım. (Toplu olarak yapılmasına devam edeceğiz) 
i tarzında bir beyanda bulundular. Bendeniz katî 

olarak öğrenmek istiyorum. Hükümet bu hattın 
i yapılmasını istiyorlar mı, yani yapacaklar mı, 

yapmıyacaklar mı? Bir kelime ile evet veya hayır 
i desinler. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Erkişehir) — Gerek Bütçe Komis
yonunda gerekse bütçe müzakereleri münasebe
tiyle heyeti umumiyede Hükümetin demiryolları 
siyaseti hakkında zannediyorum kâfi miktarda 
malûmat arzetmiş ve noktai nazarımızı da bildir
miştik. 

Demiryolunun demode olması meselesi başka. 
I Muş hattının Tatvan'a ulaşıp ulaşmıyacağı yine 

başkadır. Yani sureti umumiyede bundan sonra 
da, bundan evvelki devirde olduğu gibi, geniş 
mikyasta bir demiryolu politikası takip edecek 
misiniz sualine verilecek cevap başkadır ve kabili 
münakaşadır. Nihayet halen başlamış olan demir
yollarının işletme iktisadiliğini temin etmek üze
re bu şebekenin tamamlanıp tamamlanmıyacağı 
hususundaki suale verilecek cevap ise gene baş-

f kadir. Biz bugün başlamış olan demiryollarının 
muayyen hedeflere ulaşmasına taraftarız. Çünkü 
bu hedeflere ulaşmadığı takdirde şimdiye kadar 
yapılmış olan demiryolları kısmındaki işletmenin 
iktisadi olmıyacağmı kabul ediyor ve bundan da 

I her zaman bu kürsüde bahsetmiş bulunuyoruz. 
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Şu noktayı da bilhassa belirtmek isterim ki, 

geçen sene bütçe müzakerelerinde arzetmiş oldu
ğum gibi, demiryolu programımıza göre, yol üze
rinde yapılması gereken köprüler inşaatında her 
hangi teknik bir arıza meydana gelmediği takdir
de 1953 senesi sonunda bu yolun Muş'a ulaşaca
ğını şimdiden tebşir edebilirim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
FERÎD MELEN (Van) — Bakanın verdikleri 

izahata teşekkür ve buradaki beyanlarını vait 
olarak kabul ediyorum. 

11. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'tn, Mar
din İlinin asayi§ durumu hakkında sorusuna İç
işleri Bakam Etem Menderes'in sözlü cevabı 
(6/803) 

Mardin, 14 . IX . 1952 
B. M. M. Başkanlığına 

Son zamanlarda müsellâh kuvvetler tarafın
dan gasp, talan, yollarda şehir ve kasaba için
de yolkesenlik, adam öldürme, soygun, devlet 
zabıta kuvvetlerine karakolda ve çarşılarda te
cavüz, derebeylik zamanlarında olduğu gibi ağa 
ve aşiret mahkemelerinin hüküm sürdüğü Mar
din mıntıkasında kısa bir müddet içinde ciddî hat
tâ vahim asayiş hâdiselerini tesbit ettim. Bunlar 
içinde ölüm ve yaralama ile biten toplu müsellâh 
kavgadan köy talanına ve savcının tecavüze uğra
masından, jandarmanın elinden silâh alınmasına 
kadar âmme ve devlet otoritesi aleyhine işlenmiş 
irili ufaklı kesif ve anarşiyi andırır asayiş hâ
diseleri vardır. Bunlara rağmen Hükümet hâlâ 
asayişin berkemâl olduğu kanaatinde midir? Bir 

Mardin Vilâyeti dâhilinde son (8) ay içinde : 
Vakanın cinsi Adedi Suçlu 

tedbire lüzum görmüyor mu? 
İçişleri Bakanınca sözlü olarak cevaplanma

nın ı dilerim. 
Mardin Milletvekili 

Aziz Uras 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; Mardin Mil
letvekili Sayın arkadaşımız Aziz Uras'in ver
diği takriri dikkatle okudum. Mardin Vilâyeti, 
hudut bölgesinde bulunan ve bâzı hususiyetleri 
taşıyan bir vilâyet olduğunu kendi müşahede
me müstenit olarak değil, elime geçen vesikalar 
ve dosyalarda görmüş bulunmaktayım. Bu vi
lâyet hakkında daha esaslı bir malûmat edin
mek ve hususiyetine göre icabeden tedbirleri al
mak ve yakından bünyesini kavramak için ilk 
fırsatta Cenup bölgesine yapacağım sayahatte 
bu vilâyeti de baştan aşağı gezmek suretiyle 
gözden geçirmek üzereyim. Hakikaten diğer vi
lâyetlere nazaran nispeten bu vilâyette hâdisele
rin fazla cereyan etmekte olduğu görülmekte
dir. Bunlar üzerinde, arzettiğim gibi bünyesini 
gözden geçirdikten sonra daha tatminkâr cevap 
vereceğim. Yalnız dosyadaki malûmatı sualle 
münasebeti bakımından huzurunuzda kısaca arz-
edeyim. ve bâ^ı hâdiselerin ne suretle cereyan 
etmiş olduğunu kısaca izah etmek suretiyle ce
vap vermiş olayım. Ancak; 

Bu hâdiselerin mahiyetleri tetkik edilince, 
asayişin mevcut olmadığı kanaatine varmak için 
sebep bulunmadığı görülür 

Tutulan Kalan Faili meçhul vaka 

Gasıp (zorla alma) 
öldürme 
Yaralama 
Irza tecavüz 
Silâhlı kavga 

14 
30 

115 
8 
7 

31 
116 
259 
10 

145 

26 
96 

220 
10 

142 

5 
19 
39 
— 
3 

_.,„, 

1 
1 

— 
— 

561 494 66 
Vakalar meydana gelmiştir. 

Bu hâdiselerden, gasıp vakalarından dördü 
Mardin Şehri içinde, diğerleri muhtelif bölge
lerde ve yol üzerinde vuku bulmuştur. 

(30) öldürme vakasının 15 tanesi Mardin 

içinde vukubulmuştur. Bu vakaların 12 si kan 
gütme ve husumet yüzünden, 16 sı arazi ihtilâ
fından, 2 si kavga neticesi olarak meydana gel
miştir. 
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Yaralama vakaları da ayni mahiyeti taşı

maktadır. 
Toplu ve müsellâh kavgalar ve köy talanın

dan bahsedilirken, Nusaybin mmtakasmda 
meydana gelen hâdiseler kasdediliyorsa bu va
kalar; Mardin Vilâyeti dahilindeki aşiretler 
arasında ötedenberi mevcut olan mahallî ge
çimsizlikler yüzünden zaman, zaman tekevvün 
eden vakalardır. Nusaybin mıntakasmda bulu
nan Ümergan Aşiretinden Ahmedî Süleyman 
taraftarlariyle Hoçarkan Aşiretinden Cemil Ars-
lan adamları arasında, 

1.. 30 . V . 1952 tarihinde Çalı Köyünde; 
2. 5 . VI. 1952 tarihinde Haf ri Köyünde; 
3. 18 . VII. 1952 tarihinde Tınat Köyünde; 
4. 1. VIII. 1952 tarihinde Çalı Köyü civa

rında çarpışmalar olmuştur. Bu çarpışmalar 
mahallî zabıta kuvvetleri tarafından derhal bas
tırılmış ve suçlu olarak tesbit olunan (65) sa
nık adalete tevdi edilmiştir. Halen muhakeme
leri cereyan etmektedir. Çalı Köyünden götü
rüldüğü iddia olunan 9 baş sığır hayvanı da za
bıta kuvvetleri tarafından elde edilerek sahip
lerine teslim edilmiştir. 

Savcının tecavüze uğraması hâdisesine gelin
ce : 

Bu hâdise şu şekilde cereyan etmiştir . 
17 . IX. 1952 Pazar günü saat 16,30 da Mar

din Şehrinden 10 kilometre mesafede sayfiye 
yeri olan (Deyrülzaferan) kilisesi önünde 10 -
12 kadar genç arasında kavga çıkıyor. Her iki 
taraftan bıçak, sopa ve taş ile altı kişi yarala
nıyor. Bu sırada burada bulunan Cumhuriyet 
Savcı Yardımcılarından İskender Aydmoğlu 
ve Mücadele Gazetesi muhariri ve avukat is
mail Monğan hâdiseye müdahale ediyorlar. Ya
ralananlar hastaneye gönderiliyor, vaka mahal
line emniyet müdürü, vilâyet jandarma komu
tanı beraberlerinde diğer Savcı Yarlımcası Sü
heyl olduğu halde geliyorlar. Hâdiseye el koy
ma hususunda iki savcı yardımcısı arasında ih
tilâf çıkıyor. Bu sırada Avukat İsmail Monğan 
alkolün tesiri ile işe müdahaleye ve ortalığı ra
hatsız etmeye başlıyor, tahkikat ve takibatı güç-
leştirdiği kanaati ile arkadaşı olan savcı yardım
cısı iskender Aydmoğlu tarafından zabıta mari
fetiyle vaka yerinden uzaklaştırılıyor, ve hakkın
da zabıtanın vazifesini güçleştirdiğinden dolayı 
takibat yapılıyor. Vaka yerinden uzaklaştırılma 
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sından muğber olan Avukat İsmail Monğan alela
de bir yaralama hâdisesini gazetesinde yanlış ola
rak Cumhuriyet savcı yardımcısı tehdit ediliyor 
diye umumi efkâra aksettiriyor. Cumhuriyet Sav
cı yardımcısı iskender Aydmoğlu da ufak bir 
hâdisede jandarma ve polis kuvvetlerini ayak
landırarak ve lüzumsuz yere yolları keserek va
sıtaları kontrol ettirmek suretiyle halkın teces
süsünü celbetmiş bulunuyor. Mesele bundan 
ibarettir. 

Jandarmanın elinden silâh al/mması hâdise
si ise : 

5. IX. 1952 tarihinde Midyat'ın Dalin Ka
rakolu erlerinden ikisi merkezden karakolun 
maaşını alarak karakollarına gitmekte iken 
Bnhil Köyüne iki kilometre mesafede ve yol 
üzerinde üç kişilik bir kaçakçı kafilesi ile kar
şılaşıyorlar. Kaçakçıları tutup karakola götür-
mekteler iken kaçakçılar kendilerinin serbest 
bırakılmaları için jandarmalara rüşvet teklif 
ediyorlar. Jandarmalar, 150 lira istiyorlar. Ka
çakçılar 15 lira ile kaçak kumaş, çakmak ve 
saat vermek istiyorlar. Pazarlık uymuyor. Mü
nakaşa esnasında kaçakçılar, jandarmaların 
üzerine ansızın hücum edip ellerinden silâh, 
oephane ve teçhizatlarını alıp kaçıyorlar. Tah
rik edilen müfrezeler tarafından takibat neti. 
cesinde gasbedilen silâhlarla cephane ve teçhi
zat ve sanıkların üçü de elde ediliyorlar. Gö
revlerini kötüye kullanarak rüşvet almak su
çundan dolayı, jandarmalar hakkında adaletçe 
kanuni takibat yapılmaktadır. 

Karakola tecavüa hâdisesi olarak vasıflan
dırılan hâdise : 

Mardin'in Cizre ilcesine bağlı Hosar Köyün-
d»e 1 . IX . 1952 tarihinde vukubulmuştur. Bu 
köyde bir jandarma asayiş karakolu vardır. 
Karakol; bu köyden on sene evvel pasaportsuz 
olarak Suriye'ye kaçan ve tarihinden on gün 
evvel beraberinde dört baş kaçak kısrak ile 
döndüğü, Gümrük Muhafaza Kaçak istihba
rat Amirliğinden bildirilen Halil Karademir 
adındaki şahsı takip etmiş ve 1. IX . 1952 ta
rihinde kaçak hayvanların karakol civarında 
bir yerde saklanmakta olduğunu görerek ya
kalamıştır. Sanığın karısı, bu hâdiseyi sabah 
namazından çıkmakta olan köy halkma ve ko
casına haber veriyor. Köylüden altı kişi jan
darmalara hücum ederek ellerinden hayvanları 
zorla alıyorlar. Erlerden birini sol kolundan 
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bıçakla yaralıyorlar. Erler tecavüzü menetmek 
ve korkutmak maksadiyle attıkları silâhtan çı
kan bir mermi mütecavizlerden birini yarala
yıp öldürüyor, yapılan takibat neticesinde : 

Hayvanları kaçıranlar yakalanıyor. Gerek 
bunlar ve gerek ölüme sebebiyet veren jandar
ma eri Cumhuriyet Savcılığınca tevkif ediliyor 
ve tahkikat devam ediyor. 

Sayın arkadaşımız, Mardin mıntakasinda 
ağa ve aşiret mahkemelerinin hüküm sürdüğün
den de bahsetmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, ağa ve.aşiret mahke
melerinin mevcudiyeti hakkında 20 . V . 1952 
tarihli Ulus Gazetesinde çıkan yazı üzerine, Ba
lıkesir Milletvekili sayın arkadaşımız Müfit 
Erkuyumcu tarafından verilen sözlü soru öner
gesi üzerine o vakit, ağa ve aşiretler tarafın
dan ağalık mahkemesi kurulduğuna dair olan 
iddianın katiyen doğru olmadığı ve böyle bir 
durum hakkında ne bir ihbar ve ne de bir şi
kâyet vâki olmadığı, yüksek huzurunuzda arz 
ve izah edilmiş olduğundan, ıttılammza intikal 
eylemiş bir mesele hakkında Yüksek Meclisi 
tekrar işgal etmeyi lüzumsuz gördüm. Fakat, 
şunu arzetmek isterim ki, Hükümetiniz her şey
de olduğu gibi bunda da çok hassas ve müte
yakkızdır. 

Netice olarak yukarda tebarüz ettirilmiş 
olduğu üzere kesif ve anarşiyi andırır asayiş 
hâdiseleri olmamasına rağmen, vatandaşın hu
zur ve emniyetini sağlamak bakımından en 
ufak hâdiselerin dahi tekerrür etmemesi için 
bu vilâyette de gerekli emniyet tedbirleri alın
mış bulunmakta ve önemle takip olunmakta
dır. 

îl içinde yapacağım seyahatten sonra, sayın 
arkadaşım tekrar kürsüde kounşmak fırsatını 
verirlerse, tetkik ve müşahedeme müstenit ma
lûmattan da istifade ederek daha tatminkâr ce
vap vermeyi vadeylerim. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Sevgili arkadaş
lar, çok sempatik ve zeki Vekil, bütün tolerans 
marjlarını da aşarak, her şeyi olduğu gibi söyle
diği için kendisine bilhassa teşekkür ederim. 
Eğer şayet, işte eskiden asayiş şu idi, 1950 de 
asayiş istatistikleri de budur deseydi, söyliye-
ceklerim büsbütün başka olacaktı. (Gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar bir dert var ki, bu derdi be
raber mütalâa etmek lâzım. Ben iki ay kadar ev-
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i vel Mardin'e gitmesini ve bilhassa görmesini, 

halkın çok ıstırap çektiğini, orada demokrasi
nin pek yanlış anlaşılmakta olduğunu, buna bir 
dert bulmak için.... (Çare bulunması sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
(Çare sesleri) 

AZIZ URAS (Devamla) — Bu derde çare 
bulunması, derman bulunması diyecektim, evet.. 

Bilhassa istirham edecektim, tekrar etmekte-
j yim: Oraya giderse, ince sezişi ve ince zekâsiy-

le orada muhakkak müessir olur. Âlem ve millet 
rahat eder. 

Arkadaşlarım, kendilerine söylemek isterim 
ki, 1950 den on sene evveline kadar bütün arşiv
lere baksınlar. Bu kıratta ve bu ayarda bir 
anarşiye benzer vahim bir asayiş hâdiseleri 
Mardin tarihinde kaydedilmemiştir. Bu böyle
dir. (Soldan, yapmayın sesleri, gürültüler) Bu
nu bir daha getirmek üzere marj bırakalım; tek
rar gelsin. Ben size hakikati söylüyorum. (Gü
rültüler) Bu böyledir.. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanın ciddiye
tini bozmıyalım. 

AZÎZ URAS (Devamla) — Bunu böyle ka
bul etmek lâzımdır. Bu dertleri beraber tetkik 
edersek bizim muhalefetimizle sizin iktidarınız 
müştereken bu derde bir çare bulur. 

Arkadaşlar, hâdise budur. Bu benim dile
ğim değildir. Vekilin hâdiseleri bütün etrafiy-
le ve ince sezişleriyle orada tetkik etmesi lâzım
dır. Tekrar geleceğiz arkadaşlar. 

12. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Dicle üzerinde kurulması düşünülen Varagele 
hakkındaki sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/804) 

BAŞKAN --— Sözlü soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dicle üzerinde bir köprü veya hiç olmazsa 

bir Varagel inşası suretiyle Doğu Anadolu'nun 
Güney - Doğu Anadolu'ya raptı hususunda B. 
M. M. nin 40 ncı birleşiminde Bayındırlık Ba
kanının verdiği va'din ne olduğunun sözlü ola
rak Bayındırlık Bakanı tarafından cevaplanma
sına yüksek müsaadelerini istirham ederim. 

Mardin Milletvekili 
Aziz Uras 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
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BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TlNOĞLü (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar, cevabımı arzediyorum : 

Yapılan etüdler neticesinde : Cizre'de; Dic
le nehrinin geçit yerinde dere yatağının 200 metre 
kadar fazla geniş olması, alçak ve yüksek su se
viyesinin çok farklı bulunması ve su cereyan
larının Varagel işletmesine gayrimüsait olması 
gibi bâzı teknik sebeplerle bu Varagel yapılarak 
geçit temini maalesef imkânsız görülmüştür. 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Güney - Doğu Ana

dolu'yu ikiye ayıran Cizre'nin önünden geçen Dic
le'nin behemehal üstünde bir geçit temini zaruri
dir. Bu zaruret o tarafın iktisadiyatına fevkalâde 
müessirdir. Arkadaşım geçen sene bu işi ele ala
cağım ve yapacağım demişlerdi. Bu sene gayrika-
bildir diyorlar. Tetkik etmeden neden dolayı ge
çen sene vadetti? Buna hayret ediyorum. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. < 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TlNOĞLU (Eskişehir) — Geçen seneki cevap
larım da her zaman ve şimdi olduğu gibi bir tet-
kika istinat etmiştir. Böyle söyliyeceğini bildi
ğim için eski zaptı yanıma aldım, aynen okuyo
rum. 

[1952 yılı ikinci ayının 15 nde. O : 1 B : 40 
Sayfa 283]: «4 ncü suallerine gelince; Dicle ve 
Hezil üzerinde yapılması istenilen varagelin tesi
sine karar verilmiştir. Teknik bakımdan bir im
kânsızlıkla karşılaşılmadığı takdirde 1952 senesi 
zarfında tahakkuku cihetine gidilecektir» (Soldan 
bravo sesleri) 

AZÎZ URAS (Mardin) — Bir işe karar ver
meden evvel tetkikat yapılır. Birinci cümle ta
mamen mücbirdir, karar alınmıştır şeklindedir. 
Ötesini ben okumam! (Gülüşmeler) 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TlNOĞLU (Eskişehir) — Zannedersem yapıl
masına karar verilen bir yolun veya köprünün 
etüdleri ve projeleri yapılır. Bunda teknik im
kânsızlıklarla karşılaşılırsa tatbikatından vazge
çilir. Bunu her halde Aziz Uras arkadaşımız da 
bilirler, 

BAŞKAN — Soru bitti. 

13. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'in, İs
kenderun .- îran yolunun Urfa - Midyat - Cizre 
kısmının ne zaman tamamlanacağına dair soru-

.1952 0 : 1 
[ suna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
I sözlü cevabı (6/805) 

Mardin - 14 . 9 . 1952 
B. M. M. Başkanlığına 

İskenderun - İran yolunun Urfa - Midyat -
i Cizre kısmının 1952 senesi içinde yaz - kış geçit 
j vereceği Meclisin 40 ncı Birleşiminde Bayındır

lık Bakanı Bay Zeytinoğlu tarafından vadedil-
miştir. 

Bugüne kadar geçit şöyle dursun bir milyona 
yakın para sarl'iyle vücuda getirilmiş ve yeni ik
tidara teslim edilmiş olan Mardin - Midyat top
rak tesviyesinin de yağmur tesiri ile indiras et
tiği görülmüştür. Vait ne oldu? Yapılan masraf
ların heder olmasından mesul olan kimdir? Söz
lü olarak Bayındırlık Bakanı tarafından cevap
lanmasını* rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Aziz Uras 

BAYINDIRLIK BAKANİ KEMAL ZEY
TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar, suallere cevaplarımı arzediyorum : 

î. Urla - Midyat - Cizre yolunun 1952 se
nesinde yaz ve kış geçit vereceği yolunda bir 
vaitte bulunulmamıştır. Urfa - Mardin ve 
Midyat - Cizre kesimlerinin bu seneki ihale 
programına ithal edildiği, Şubat ayındaki söz
lü soruya cevaben bildirilmiş olmasına göre 
(260) kilometre tulündeki bir yolun, bir sene
de geçide açılamıyacağı pek tabiîdir. 

2. Mardin - Savur - Midyat arasına gelin-
• ce : Bu kesimde yolun muhafazası için gerekli 

tedbirler alınmış ve bakım ve onarım faaliye
tine geçilmiştir. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşım geçen 
sene - tarihini bilmiyorum - verdikleri ifadede 
aynen şunu söylemişlerdi : Mardin - Midyat 
yolu bu kış, 1952 yılında, mutlaka geçit vere
cek şekilde işletmeye açılacaktır. 

Bu ifadelerini zabıtlardan çıkarıp şimdi ge
tirebilirim. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ce-
vap verdim. 

AZÎZ URAS (Devamla) — Midyat'a kadar 
okn kısım geçit veriyor, diye telâkki ediyor
larsa yanılıyorlar. Hem de gayet vazıh bir 
şekilde yanılıyorlar Cizre'de iken radyo, 
Mardin - Cizre yolunun yapıldığını söylüyordu. 
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Güldük. O kadar güldük ki, kasıklarımız çat
ladı, (Gülüşmeler). 

Arkadaşlarım doğru söylüyorum, bir keli
me hilafım yoktur. Radyo, « Mardin - Cizre 
yolu işletmeye açılmıştır » şeklinde haJber ver
miştir. Kendisi haiberi radyoya vermemişse ve
renlerin haklarında takibat yaptırsınlar. Bu 
nebiden propagandalar yapılmamalıdır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Rüya gör
müş olsan gerek. 

AZİZ URAS (Devamla) — Rüya değil, ga
yet açık yakaza halinde dinledik. 

Şimdi efendim, geçen sene Zeytinoğlu arka
daş, Mardin - Cizre yolunun en büyük kısmı 
olan 120 kilometrelik yerinin 1952 nihayetinde 
de behemehal geçit vereceğine söz vermişti. Bu 
va'di, Millet Kürsüsünden Büyük Millet Mecli
si huzurumda yapmıştı. Bunlar işi hafife al
maktır arkadaşlar. Millet bekledi, 1952 niha
yeti geldi, yol çamur deryası, 1950 de teslim et
tiğimizden daha berbat bir vaziyette, hiçbir ta
rafı ıslah edilmemiş. 

BAYINDIRLK BAKANI KEMAL ZEY
TİNOĞLU (Eskişehir) — En son ne zaman gör
dünüz? 

AZİZ URAS (Devamla) —- Bendeniz bir ay 
evvel orada idim. Sizin, de bir defa oraya gidip 
görmenizi tavsiye ederim. Bir daha böyle ya
pılmamış işleri yapılmış şekilde göstererek hem 
milleti hem de kendinizi yıpratmayın, bizi de 
üzmeyin. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİN

OĞLU (Eskişehir) — Evvelâ hatırlatmak isterim 
ki, muhterem arkadaşıma; bizim işlerimizde peri
şanlık yoktur. Söylenen mutlaka yapılır ve ya-
pılmıyan da yapıldı diye ilân edilmez. (Sağdan 
var, var sesleri) Bir kere Urfa - Mardin - Cizre 
arası üç kısımdan ibarettir. Urfa - Mardin, Mar
din - Savur - Midyat ve Midyat - Cizre arası. 
15 . II . 1952 tarihindeki celsenin zaptı yanmada
dır, aynı şeyleri söylemişimdir. Urfa - Mardin 
arasmda üç milyon ve Midyat - Cizre arasında 
da dört milyon liralık bir proje hazırlanmıştır. 
Bunun 1952 yılı programında olduğunu evvelce 
arzetmiştim. Halen projeleri bitirilmiş bulun
maktadır. 266 kilometrelik yepyeni bir yol bir 
mevsim içerisinde yapılamaz. Bizim iş imkân
larımızla kabil değildir. 

.1902 O : 1 
Şimdi o zamanki, ifademi zabıttan okuyo

rum : (1952 Devlet yolları programında takribi 
bedeli 4 milyon lira olan Urfa - Mardin yolunun 
geri kalan üç milyon liralık inşaatının bir ihale 
mevzuu yapılmak suretiyle taahhüde bağlan
ması ve Mardin - Savur - Midyat yolunun geri 
kalan üç milyon liralık inşaatının bir ihale mev
zuu yapılmak suretiyle taahhüde bağlanması ve 
Mardin - Savur - Midyat yolunun geri kalan 
işleri ele alınarak bu kesimde 1952 yılı sonunda 
Yaz ve Kış geçidin sağlanması derpiş edilmiştir. 

Evvelki gün yaptığım telefon konuşmasında 
Mardin - Savur - Midyat arasındaki yolda, söy
lenildiği şekilde fena bir durum mevcut değil
dir, Kış geçidine çalışılmaktadır. Arkadaşımız 
telefonla vaziyeti öğrenebilirler. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Beraber gidip, gö
relim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİN
OĞLU (Devamla) — Sonra geçen seneki ceva
bım : (1951 "Malî yılında Urfa - Mardin ve Mar
din - Midyat - Cizre kısmında projeler açılmak 
suretiyle İskenderun - Cizre Devlet yolunda ça
lışmalar yapılmıştır.) Halen Midyat - Cizre ara
sının ihale projesi hazırlanmıştır. Dosya bugün
lerde eksiltmeye çıkarılacaktır. Görüyorsunuz ki, 
söylediklerimizi aynen tahakkuk ettirmiş bulu
nuyoruz. 

AZİZ URAS (Mardin) — Zeytinoğlu bu ka
dar ısrar ettiğine nazaran ve benim de bir ay 
evvel buraları gördüğüme göre, Bakan arkadaşı
mızın aldatıldığı anlaşılıyor. Başka türlü imkâ
nı yok, bir milletvekili bu kürsüden bu kadar katî 
konuşamaz. Çünki bir ay evvel bu yoldan geçtim. 
(Soldan: Ne ile sesleri, gürültüler) Bir kısmını 
jiple bir kısmını da hayvanla, 

Şimdi ben kendilerine teklif ediyorum: Yarın 
gidelim Bayındırlık Bakanlığının telefonu ile so
ralım. Orada Demokrat Milletvekilleri de hazır 
bulunsunlar, onlar da sizi tazyik ediyorlar, bil
mekteyim. Bir ay evvel oraya gönderilen, makine
lerin ne vakit gönderildiğini öğrenelim. Bu işte 
beraber çalışıyoruz, çünki memleket işidir, arka
daşlar. 

1950 senesinde yalnız bir tesviyei turabiye 
yapıldı, üzerine stablize denilen şekilde toprak 
ve kum karışığı bir şey serpildi ve üzerinden si
lindir geçirildi. Kendileri «bu iyidir, yağmur ya
ğar ıslanır, üzerinde vasıta geçer düzelir ve sı
kışır» dediler. «Eh mühendistir, teknik bir iş 
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olması dolayısiyle o daha iyi bilir» dedik. Fakat 
üzerinden büyük vasıtalar geçti yol yolluktan çık
tı. (Yirmi yedi senedir siz niye yapmadınız ses
leri) Evet 27 senedir biz yapamadık ve 27 sene
nin sonunda yapmak üzere idik. (Gülüşmeler), 
fakat onu sizin ikmal etmeniz lâzımgelirdi. Biz 
yapamadık diye sizin de yapmamanız mı lâzım-
gelir. Bu bir mazeret teşkil eder mi? Böyle şey 
olmaz.. 

Şimdi arkadaşıma ben tekrar ediyorum, ken
disine gelen haberler tamamen yanlıştır. 15-20 
günden beri oraya bizim sözlü sorularımız ve 
Demokrat Milletvekillerinin gayet acı şikayetle
riyle birkaç makine gönderilmiştir, bugün faali
yettedir. Fakat yağmur yağmakta olduğu için 
bir şey yapılamamaktadır. Maalesef yapılması
na da imkân yoktur. Ricam, arkadaşım fazla 
üzülmesinler, bugünden itibaren değil, hiç ol
mazsa ilkbahardan itibaren bu yolu ele alsınlar, 
minnettar olurum. 1953 senesinde geçit verir ha
le sokarlarsa ben ve bütün Mardinliler minnet
tar oluruz. Yalnız Mardinliler değil, o civar, 
Hakkâri de aynı minnettarlığı duyacaktır. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Arkadaşım, biraz ev
velki beyanatı ile sorularındaki bir hatasını ka
mufle etmek isterken ikinci bir hataya düşmüş 
bulunuyorlar. Yapılacak iş şu, Urfa - Mardin, 
Mardin - Cizre, Mardin - Savur - Midyat yol
ları... Bunlardan ürfa - Mardin arası, demin 
arzettiğim veçhile, 1962 yılında ihaleye çıka-t 
rilacafktır. Ondan sonra kalıyor, Mardin - Sa
vur - Midyat arası. Burada emanet ^suretiyle 
proje açmış bulunuyoruz. Bugün kendilerine 
katiyetle ifade ediyorum ki, birkaç aydan beri 

' 9 ncu bölgede, Diyarbakır bölgesindeki maki
nelerin mütekâsif • bir şekilde çalışması sonun
da Mardin - Savur - Midyat arasında yaz ve 
kış geçidi sağlanmak üzeredir, halen geçit ver
mektedir. 

Ondan sonra kalıyor Midyat - Cizre arası... 
Yine o zaman ifade etmiştim, demiştim ki, 
Mardin - Midyat arasında kış geçidi. sağlan
dıktan sonra Midyat - Cizre kısmının inşasına 
geçilecektir. Midyat - Cizre arasına ait 4 mil
yon liralık ihale projesi hazırdır. Bugünlerde 
ihaleye çrkacaktır. 

Hulâsa edersek Urfa ide Cizre arasında üç 
proje açılmıştır. Bir tanesi emanet, ikisi ihale 

.1902 O : 1 
projesi olmak üzere bu yolun heyeti umumiye-
si birden ele alınmıştır. 

Arkadaşıma arzı cevap edeyim ki, eğer on
lara kakaydı Cizre yolunu e k almak ancak on 
yılda kabil olabilecekti. (Sağdan ne münasebet 
sesleri). 

Elbette, nihayet senevi 50 milyon liralık top-
yekûn bir karayolları bütçesi ile çalışan eski 
iktidar 'karşısında bugünkü 188 milyon lira ile 
çalışan demokrat iktidarın prensibine daha ev
vel varması ve programını tahakkuk ettirmesi 
emri tabiîdir, bunu kendilerinin de hesap et
mesi lâzımgelir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar)» 
(Sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Bu soru da bitmiştir. 

14. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Cağ - Cağ sulama projesinin ne safhada olduğu
na dair sorusuna Bayındırlık Bakam Kemal 
Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/812) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Cağ - Cağ sulama projesi ne safihadadır? Ba

yındırlık Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

29 . JX . 1952 
Mardin Milletvekili 

Aziz Uras 

BAŞKAN — Söz Bayındırlık Bakanmındır. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar, suallere cevaplarımı arzediyorum: Cağ-
Cağ sulama projesi , Nuseybin ovasında eski
den mevcut iptidai sulama tesislerini düzene 
koymak maksadiyle ele alınmış bulunmaktadır. 
Projenin başlıca aksamı Kale mevkii civarın
da bir regülâtörle sağ sahilde 10 kilometre ve 
sol sahilde 20 kilometre uzunluğunda isale ana 
kanallarından ve bunlardan ayrılan sulama şe
bekesinden ibarettir. 300 bin liraya ihale* edil
miş olan birinci kısım inşaat ile regülââtör ve 
iki kilometre sol isale kanalı ve bir buçuk kilo
metre sağ isale kanalı inşa edilmektedir. İha
le bedelinin % 20 sini yani 60 bin lira daha 
ilâvesiyle işbu birinci kısım inşaat bugünlerde 
tamamlanmak üzeredir. 

tşin geri kalan aksamı yani sağda sekiz bu
çuk kilometre ve solda 18 kilometre uzunlu
ğunda ana kanallarla şebekenin meydana geti-
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rilmesi işi 480 bin liralık ikinci kısım inşaat 
olarak ele alınmış ve 17 . X I . 1952 tarihinde 
mütaahhidine ihale edilmiştir. 

Sulama sahası takriben sekiz bin hektar ci
varındadır. 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Bunlar doğru. 

(Gülüşmeler). Bunlar yapılmış ama, arkadaşı
ma bir ricada bulunacağım; tavsiye demiyorum: 
Bu projede bâzı tadilât yapılması lâzımdır. Cağ-
Oağ Güney - Doğu sulama işi için ihdas edilen 
büvük masraflar hebaen mensura gitmektedir. 
Sebebi; gayet şeytani bir zekâ oyunu ile bu Cağ-
Cağ suyu kanalları hududun yanında yapılmak
tadır, bunda bir gaflete düşülmüştür. 

Ben rica ediyorum Sayın Bakandan, gitsin
ler, bizzat tetkik ve tahkik etsinler. Bunun 
Suriye çiftçilerime satılması gayet kolay olur. 
Bizim halk için gayet büyük masraflar ihtiyar 
edilerek girişilen bu işin faydasının komşulara 
aktarılmasında elbette isabet görmezler. Bizzat 
tetkik etsinler, göreceklerdir ki, işin içinde bâzı 
aksaklıklar var. 

15. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'm, C. 
H. P. Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili 
İsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü İz
mir'de Cumhuriyet meydanında söylediği nutuk 
hakkında umumi olarak Hükümet görüşünün 
açıklanmasına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/828) 

BAŞKAN — Soru sahibi olmadığı için gele
cek Birleşime bırakıyoruz. 

16. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-
ın, Saray İlçesi halkına mahsus mahrukattan 
ve yapraklı çırpı uçlarından % 100 fazla resim 
alınması, aynı ilce halkının çırpılarını kasaba 
dışında satmak hakkından mahrum edilmeleri 
ve tarlaları mahsulünün zapt edilmesi sebepleri
ne dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim öîörnen'-
in sözlü cevabı (6/784) 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Yüksek Katma 
Aşağıdaki suallerimin Tarım Bakanı tara

fından! sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim : 

1, Saray halkına mahsus mahrukattan Or
man İdaresinin yüzde yüz fazla resim alması or

man teknik icaplarından mıdır? 
2. Kanunen resim alınmaması icabeden Tür

kiye'de senevi altı milyon çeki kadar çürümekte 
olan (artıklar) vasfında bile olmıyan, yapraklı 
çırpı uçlarından, Saray halkının muztar duru
mundan faydalanarak yüzde yüz resim almak 
fennî icaplardan mıdır? 

3. Saray'lı vatandaş, kendine mahsus veril
miş hükümle yüzde yüz fazla resim vererek al
dığı nakliye tezkeresine rağmen, çırpılarını ka
saba dışında satmak hakkından da mahrum edil
mesi, ormanlarımızın hayatiyeti iktizasından mı
dır? 

4. Saray İlçesi bataklıklarının, tahdidi yapı
larak mera ve tarlaları gösterilmiş midir? Ya
pılmadığına nazaran bir metre kare merası ol
mıyan bu ilçenin kadimden beri ektikleri tarla
ların mahsulü zaptedilerek, ziraatten menedil-
mesi, ağıllarını on beş günde sökmezlerse yakı
lacaklarına dair tebliğler, mevzuatın hangi mad
delerine müstenittir? Bu şartlarla ilçenin bir tek 
hayvan beslemesine imkân var mıdır? Saray İl
çesinin hicretinden başka çare düşünülebilir mi? 

5. — Tekirdağ İlinin yirmi misli istihkak 
verilen başka bir ilin tek bir köyüne, beherin
den yedi sekiz travers çıkacak, gümrüksüz it
haline çalıştığımız, kıymetli kerestelik korula
rın oduna doğratıldığma, murakabesiz devlet 
baltasının bir katliâm âbidesi gibi, Saray İlçe
sinin Çerkesköy İstasyonuna yığılmaktadr. Bu 
husustaki ilgili makamların zaptı ilişiktir: Ay
rık otu ile ekmeğini pişiren bir Saray'lı, elinde
ki kazma sapma (mertek) diye yüzde dört yüz 
rüsum alındığını yapraklı çalı uçlarına yüzde 
yüz resini verdiği halde çalıyı kasaba haricinde 
satıp saman alamadığın fakat Çerkesköy depo
sundan odun diye aldığı tomruğu Saray'da biç
tir m ekte olduğunu halk huzurunda Saray'm 
bir marangoz bıçkı dükkânında bana gösterdi. 
Milletvekili olarak ne cevap yereyim? 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Moean 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— Muhterem arkadaşlar; Tekirdağ Milletvekili 
Saym Mocan'ın sualleri yalnız Saray İlcesine 
taallûk etmektedir. Huzurunuzu fazla alma
mak için kısaca cevap vereceğim. 

Saray halkına verilen mahrukattan yüzde 
yüz resim alınması varit değildir, istihsal köy-
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lû tarafından yapıldığı için Orman İdaresinin 
aldığı para kentalde 60 kuruş, tonda 6 liradır. 
Geçen sene, bundan istifade eden orman içinde 
yaşıyan ve ormanla alâkalı yerlerden alınan re
sim bir kanunla yüzde 50 tenzil edilmiş, 30 ku
ruşa indirilmişti. Saray ilçesi ormanlık mmta-
kaya dâhil olmadğı için ondan alınan resim ay
nen ipka edilmiştir. «Yüzde yüz zamla» tâbiri 
buradan gelmiş olacaktır; haddizatında bir faz
lalık yoktur. Diğer kısımda tenzilât vardır. 

Çırpılardan resim alınmasına gelince; çırpı
lardan resim alınır, diye bir şey yoktur. Yalnız 
mahrukat olarak bilhassa kireç ve kremit ocak
larında odun mahiyetinde yakılanlardan kanun 
ve nizamnamenin icabettirdiği şekilde bir re
sim alınmaktadır. Saray halkına verilen odun
ların satışlarının menedilmesi mevzuubahis de
ğildir. Çünkü Saray halkına iki çeşit mahrukat 
verilmektedir. Biri zatî, diğeri pazar ihtiyaç
ları için .... 

Zatî ihtiyaçları için verilen odunları, hariç
te sattıkları takdirde kendileri yakacaksız kala
caklar ve yeniden Orman idaresinden odun is-
tiyeceklerdir. Bunun için zatî ihtiyaçlarının pa
zarda satılmasına mümanaat edilmektedir. 

Pazar ihtiyacı için odunların satışı ser
besttir. 

Çerkesköy deposundaki kereste ağaçlarının 
odun şeklinde verilmesine gelince, Muhterem 
Mocan bir de zabıt varakası tutmuştur. Oradaki 
ormancı arkadaşımız, ölçü yapılmadı kaydiyle 
imza etmemiş veya bu kayıtla imza etmiştir. O 
tarihte Çerkesköy*de 34.000 kental odun vardı; 
muhterem Mocan'ın tesbit ettiği miktar ise 600 
kentaldir ki bu, mevcudun % 1,8 ini teşkil eder. 
Bunların kuturları 30-40 santim olmakla beraber 
boylan 1 metre, 1 metreden biraz fazla ve nadi
ren 1,5 metreyi geçmektedir. Takdir edersiniz ki 
ağaç kalın olabilir, fakat boyu kısa olur, çarpık 
olur, çürük olur, kerestelik evsafını kaybeder, kı
sa parçalara kesilmek suretiyle köylüye veya 
müşterisine verilir. 

BAŞKAN — Şevket Mocan. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — (içerisinde 

çalılar bulunan bir sandıkla kürsüye geldi, gü
lüşmeler oldu.) Mâruzâtımı arzettikten sonra gül
mek mi lâzım, ağlamak mı lâzım, icabını hep 
birlikte icra ederiz. 

Arkadaşlar, dokümanım mahallî belediyenin 
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I ve kaymakamların mühürleri ve zabıtları ile tes

bit edilmiştir. (Arkaya dönerek ve eli ile işaret 
ederek şu levhada yazılı olan (Egemenlik mille
tindir) prensibinin hâkim olduğu bir rejimde 
Milletvekillerinin Anayasa ile tarif edilen vazife 
ve mesuliyetleri vardır. Temsil ettikleri mıntaka-
nın ıstırap ve dâvalarını hal ile mükelleftirler. 
Ben de çok elîm bir vaziyette buna muhatap bu
lunduğum için zabıtlarını yaptırarak orada cere
yan eden faciaları yüksek huzurunuza getirdim. 
Seçim bölgem olan Saray ilçesinin bütün mül-
hakatiyle topraklarının verimsiz, orman mefhu
muna girmiyen çalılıktan, ağaç mefhumuna gir-
miyen meralardan ibaret olduğunu bundan mu-
kaddemki suallerim cevaplarında tezat beyanatı
nı Meclis zabıtlarına geçirerek Bakana itiraf et
tirmiş bulunuyorum. Bir celse evvel şu kadar met
re küb ağaç var dediği halde ikinci cevaplarında 
yanılmışım, bunlar Kırklareli'ndekilermiş demiş
lerdi. (Getirdiği numuneyi göstererek) şu çalı 
çırpıların uçları Orman Kanununun 35 nci mad
desi gereğince rüsum alınmadan ihtiyaca terke-
dilmesini âmirdir. Fakat Saray'da şu numaralı 
nakliye tezkeresi ve mahallî belediyeden 30 kuru
şa alınan tezkere, ki bütün Türkiye Cumhuriyeti 
dâhilinde böyledir; halkın zaruretinden istifade 
edilerek karışık odun diye 60* kuruştan verilmek
tedir. Pazar satışı, zatî ihtiyaç şöyle yapılır, boy* 
le yapılır deniyor ki bu tamamen hilafı hakikat
tir. Köylü bu 60 kuruşa aldıği çalıları harice sa
tayım da bir merkep yükü saman alayım dedik
leri zaman kasaba dâhilinde dışarda satamazsın 
demektedir. 

Nakliye tezkeresi elinde, rüsumu yüzde yüz 
verilmiş, formalitesi, karnesi tamam vatandaşın, 
bunu şurada burada satması orman tekniği 
mevzuu icaıbatmdan mıdır? Bunu anlamak iste^ 
dîm. 

ı Arkadaşlar buna mukabil yine Saray'ın 
Çlerkesköyü istasyonunda, bir fen katliâmı 
gibi, beherinden yedi sekiz travers çıkacak ke
restelik ağaçlar, oduna doğranmış bir fen kat
liâmı şeklinde orada dağlar gibi yığılmış bulu
nuyordu. Bunları zabıtla teslbit ettirdim. Bir 
köylü bir merkep yükü çalıyı marangoz dükkâ
nının içine soktu ve dedi ki, «Biliyorsunuz top
raklarımız bire îki vermez, elimize bir şey geç
mez, hayvanlarımızın yemini -ova köylerinden 
almak mecburiyetindeyiz. Bu çalıya yüzde yüz 

I resim vererek aldığım nakliye teskeresine rağ-
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men kasaba haricinde satamazken şu biçilmek- j 
te olan tomruğu odun diye Çerkesköy deposun- j 
dan aldım, işte tahta biçtiriyorum. Bir millet
vekili olarak cevap ver » dedi. 

Tasavvur edin , bir lâhza kendinizi benlim 
yerime koyun. Ne cevap verebilirdim? 

Muhterem arkadaşlar, beni müteessir eden 
mesele, ne şunda ne bundadır. Devri meşu
mun yadigârı olan bu orman rejimini düzeltsin ı 
diye, icra organı diye gönderdiğiniz Bakan, bu 
müspet vakıalara rağmen, burada bu rejimin en 
müfrit bir müridi ve avukatlığını yapıyor ve 
hakikaitları saklıyor. Beni müteessir eden budur, 

Şimdi, bir lâhza da Orman Kanunu nedir ve 
niçin bu facialar devam edip gidiyor, bunu ar-
zedeyim : 

Arkadaşlar; bu dâva üzerinde artık durma
nın zamanı geldi, iîaten ben vicdani vazifemi 
yaptiktan sonra sizi rahatsız etmiyeeeğim. 
Bundan sonra hükümleri siz verin. Yalnız hâ
diseleri huzurunuza sereyim ve zapta geçire
yim, gayem budur. 

Arkadaşlar; Orman Kanunu Türkiye'nin en 
meşum bir devri olan 1945, 1946 ve 1947 senele
rinde Ruslara en yakın olduğumuz devirde o 
zamanın ricali devleti tarafından aynen ve har
fiyen tercüme edilmiş , Avrupa'da demirperde 
haricinde eseri bulunmıyan bir rejimdir. Bun
lar tercüme olunurken o devri meşumun yegîı-
ııe günahkârının ruhu da beraber tercüme'ol
muştur. 

BAŞKAN —- Soru ile mukayyetsiniz Şevket 
Bey... 

ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Ben de 
soru içinde kalıyorum. Onu izah ediyorum, 
Orman Kanunundan bahsediyorum. 

BAŞKAN — Orman Kanunu üzerinde mil
letvekili olarak her zaman 'konuşmak hakkına 
maliksiniz. Fakat şimdi bir sorunuz var, onun 
hudutlariyle mahdutsunuz. 

ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Sorum : 

Orman Kanununa mütedairdir. Ben de o müna-
geibetle bundan bahsediyorum. Bunlar iktida
rımızı yıkmak ve 1954 seçimlerine aleyhimize 
muğber vatandaş yetiştirmek için yapılan ka
sıtlardır. O devri meşumda bile vtandaşm 60 
senelik tarlası, mahsulü elinden alınmaz, çalı
lara yüzde yüz resim alınmazken hayvanları 
tahdit etmeden, yer göstermeden ormana sok- j 
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muyoruz » denmezken, e>ski ve şimdiye kadar 
tatbik edilmemiş kanunların kelimelerini tef
sir ederek hiç tatbik edilmemiş icraatı bizim za
manımızda, intihap arifesinde acaba niçin bü
tün şiddetiyle tatbik ediyorlar? 

Niçin bizim zamanımızda böyle yapılıyor? Ba
kan bana karşı avukatlık yapacağına, partimi
ze, iktidarımıza yapılan bu suikasıtları görsün, 
onları tashih etsin. Bu gibi çorbasız kızıl ka
nunlar yapılırken, yalnız Orman Kanunu değil, 
daha buna benzer birçok kanunlar yapılmıştı. 
Toprak Kanunu ile mülkiyet 500 dönüme bölün
medi mi? Yine o devirde 150 uruşa mal oldu
ğu halde devlet çiftlikleri devlet tarafından 
kolhoz şeklinde buğday ektirilmek cihetine bile 
gidilmedi mi? Bu kanunlar yapılırken Nazmı 
Hikmet kadar millî emniyette dosyası şiş bir kıp
kızıl Rusya'ya gönderilip tetkikat yaptırılmadı 
mı? Ve Türkiye'nin ekonomik plânlarım ona 
yaptırmadılar mı? Bu cinayetlerin yegâne suçlu
su o devri meşumun şefi büyük maharetle, ti
yatro artisti gibi suçlu kisvesini değiştiriyor, 
bir evliya, bir enbiya kisvesiyle facia mıntıkala
rına gidiyor, kurbanlar kesiliyor, (Hâlâ mı ça
lılardan iki kat rüsum alıyorlar, 60 senelik tar
lalarımızı alıyorlar, bunlara nasıl tahammül edi
yorsunuz, kalkın ey ehli vatan.) diyor. Kendi 
suçlarını bize yüklüyor. Bir facia olan orman re
jiminin hudutsuz, gayri meşru gelirlerinden 
müstefit olan bugünkü orman saltanatının kılı
na dokundurmak istemiyen bir zümre de, halâ
sı, kendilerine hediye eden eski günakârda göre
rek-bir taraftan tashihi geciktirip dâvayı soysuz-
laştırırken bir taraftan da vatandaşa şimdiye 
kadar görülmemiş tatbik edilmemiş zulümler ya
parak efendilerine ikbal hazırlıyorlar. Bakan 
hakikatları görerek bu zümreyi iktidarımıza ita
at ettireceği yerde suikasta kalkan olarak haki
katları örtmeye, müdafaaya çalışıyor. 

Arkadaşlar, ben ölürüm, partimin milletve
kili olarak göz göre göre prestijimizin çorap 
söküğü gibi çözüldüğünü görüp de susmam. Ar
tık Bakanın burada beni anlaması lâzımdır. 
Kendisi Şevket Adalan'ın koltuğundan 12 ye 
5 kala bize iltihak etti. Biz onu icra mevkiine 
getirdik. Biraz intibah... Demokrat Partiye ka
yıtlı olduğundan da şüpheliyim ya. 

Arıtk arkadaşlar, yer yer bu sabotajlar or
man dâvası değildir, bir orman mevzuuna ait 
değildir. Şurada burada çalının verilmemesi, 60 
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sene evvel ekilip biçilen tarlanın menedilmesi I 
nedir? Bu noktada duralım, kaybedecek zama-
nımız kalmadı. Kendisine verdiğim dokümanla
rı tetkik edip bana tatmin edici cevaplar yer
sin. Cürüm ve mücrimleri tesbit ediyorum. On
ların kötü maksatlarını ya görsün, ya çekilsin. 

Maruzatım şimdilik bundan ibarettir. Grup
ta çok tafsilâtlı konuşacağım. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; burada mesu
liyet yüklenmiş bir arkadaşınız olarak icraat
tan mütevellik sorulara cevap veriyorum. Şahsı
ma karşı yapılan tarizlere cevap vermekte ma
zurum. (Soldan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

* I 
BAŞKAN — 17 nci soruya geçiyoruz. 
17. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-

m, Etimesgut depolarında çürümekte olan trak
törler ve izafara sebep olanlar hakkında ne mu
amele yapıldığına, 1947 ve 1949 yıllarında Kar
ma Teftiş heyetlerince tesbit edilen orman sui
istimalleri hakkındaki raporlara dair sorusuna 
Tarım Bakanı Nedim Ökmen 'in sözlü cevabı 
(6/786) 

BAŞKAN —. Sözlü soruyu okutuyorum. 

T. B. Mill-et Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Tarım Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

1. Noksan aksamla beheri 13 000 liraya alı
nan ve memlekette kullanılması mümkün olmıyan 
Etimesgut deposunda çürümekte olan traktörler 
hakkında Tarım Bakanlığından sorduğum suale 
Bakan 10 . VII . 1950 trihli Meclis tutanağının 
506 neı sahifesindeki cevabında Devleti ızrar 
edenlerden birisinin öldüğünü, diğeri hakkıuda 
kanuni takibat yapılacağını, Hazineye milyon
larca lira zarara mal olan bu traktörlerin, nok
san aksamının ikmal -edilerek satılacağım ve Ha
zine zararının bu suretle 400 000 liraya ineceğini 
beyan etmişti. îki senedir bu hususta ne yapıl
mıştır1? 

Zarara sebep olan mücrimin kanuni takibatı 
ne safhadadır? 

2. • 1947 senesinde Maliye Müfetişi Nedim 
Ökmen'in Başkanlığında ir karma teftiş heyeti I 
benim de ifade ve dokümanlarımı alarak, iki 
senelik çalışma neticesinde, 20 milyon liralık, | 

_ 5Ş 
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bir orman suiistimali tesbit eatmişti Mezkûr mü
fettiş Maraş Milletvekili olduktan sonra, 1950 
Sütçe müzakerelerinde. Yüksek Meclis huzurun
da, Başkanlığındaki heyetin raporunun izahatını 
vermişti. Raporun sabık idare bakanlarının kasa
sında saklandığını, hiçbir muamele yapılmadığı
nı da beyan etmiş hattâ kendisine hasta olma
sının emredildiğini de ilâve etmişti. Bir buçuk 
aylık rapor aldığını, emirli nakahat müddeti
ni Aban* Gölünün Orman Sarayında, geçirdi
ğini bilmekle beraber Tarım Bakanı olduktan 
sonra bu hususta ne yapmıştır? Raporunu Jjul-
muş mudur? Af Kanunu şümulü haricinde Dev
lete zarar verenler hakında ne gibi muamele ya
pılmıştır? Raporu tetkik ve okumak istiyorum, 
mümkünmü dür? 

3. 1949 da Şevket Taşkan Başkanlığındaki 
Karma Teftiş Heyetinin orman suiistimal rapo
ru ne olmuştur? Cürümler hakkında ne gibi 
kanuni muamele yapılmıştır? Devlet zararları 
ödetilme cihetine gidilmiş midir? Bu raporu da 
görüp tetkik etmek istiyorum, mümkün müdür? 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Moeaıı 

BAŞKAN — Tarım Balanı. 
TARİM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 

—- Muhterem arkadaşlar, Harimaıı traktörleri 
hakındaki birinci sözlü sorularına bendeniz 
cevap vermemiştim. Yalnız Konya Miletvekili 
Kemal Ataman'm 10 Temmuz 1950 tarihli sözlü 
sorusuna, cevap verirken bâzı hususatın tevsian 
incelenmekte olduğunu söylemiş ve müfettişler 
tahkikatının neticesine intizar ediyorum demiş
tim. 1943 seneinde alınmış olan bu traktörlerin 
alınması hususunda uzun boylu izahat vermiştim. 
Vekâlet müfettişleri geçen Haziranda tahkikat
larını bitirdiler ve o zamanki, şartlara göre 
bu traktörlerin mubayaasında her hangi bir şahsın 
veya, makamın mesuliyeti olmadığı neticesine 
vardılar Zirai Donatım Meclisi idaresi bu raporu 
tetkik etti, o da aynı neticeye vardı. Vaziyet 
şudur : 60 traktör gelmiştir. Bunlardan 32 ta
nesi satılmıştır, 28 tanesi halen eldedir. Şayet 
traktör olarak satılmamışsa kuvveli muharrike ola
cak başka sahalarda istimali düşünülmektedir-. 
i 1948 senesinde Maliye Başmüfettişi olarak 

Ipir tahkikat komisyonunun başında yaptığım 
işlerin hesabını !»• gün bendenizden sormakla
dırlar. O zaman bu heyet Başvekâlet adına ça-
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İışıyorıİu. Merhum Tahsin Coşkan'ın Tarım Ba
kanlığı zamanında, bize birçok mevzular ver
mek istediler. Fakat bu mevzular üzerinde ve 
Şevket Mocan'm ileri sürdüğü Trakya orman
ları suiistimali hakkında Tahsin Coşkan'ın şa
hitliğini yaptığı Yüce Divanda duruldu. Ayan
cık'ta furunlanmış kayın ağacı satışı meselele
rine de temas edildi. 

Bir de Trakya mıııtakasıııda suiistimal ola
rak iddia edilen mevzuları inceledik. Memurin 
Muhakemat Kanunu hükümlerine göre üç fez
leke tanzim ettik; alâkalı mercilere verdik. Rü-
yet edilmekte iken Af Kanunu çıktı ve suçlu 
görülen bu arkadaşlar hakkında takibattan vaz
geçildi. 

Ben emii'li nekahat müddeti olarak Aban t 
Sarayında bir buçuk ay kalmadım ve böyle bir 
nekahat devresi de geçirmedim. Benim bütçe 
konuşmaları sırasındaki izahatım Sayın Mo
can'm aklında yanlış kalmıştır. Ben 1948 de 
etüd yapmak üzere Abant'a gittiğim zaman ora
da bir iki gün işim dolayısiyle kaldım. 

Raporumu okumak istiyorlar. Rapor 264 
sayfadır. Birçok da ekleri vardır, uzun zaman
larını işgal eder. Netice kısmında hâdiseler te
bellür ettirilmiştir, beş, on sahifeden ibarettir, 
ar7,u ederlerse bu netice kısmını kendilerine tak
dim «derim. 

İnşaat kısmına gelince; o zamanki, mevzuu-
muzun merkezi sikletini hakikaten inşaat teşkil 
etmiştir. İnşaatın lüzumsuzluğu, yersizliği üze
rinde durduk ve mütedavil sermaye ile inşaat 
yapılmaması icabettiği mevzuu üzerinde rapo
rumuzu verdik. Bizim raporumuz verildikten 
sonra, - ki 1949 yılının birinci ayı idi - bir za
man tetkiklerle meşgul olunmuş olacaktır ki. 
hiçbir harekete geçilmedi. Sonra bizim raporda 
yersizliği ve lüzumsuzluğuna işaret ettiğimiz 
inşaatın tahkikatına vekâlet müfettişleri me
mur edilmişler. Bendeniz geldikten sonra da bir
kaç kısmı tetkik edildi. Fakat Af Kanunu do
layısiyle suçlu görülen ve görülmesi mümkün 
olanlar hakkında her hangi bir takibata imkân 
kalmadı. Hukuki cepheden takibat yapılması 
için de, esasen cezai takibat yapılmadığı için, 
tesbite imkân görülmedi. Bir kısmında hukuk 
mahkemesine müracaat edildi. Fakat hukuk 
müşavirlerinin mütalâası üzerine buna da ma
hal görülmedi. 
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Şevket Taşkan'ın inşaatı tahkikatı da, bizim 

tahkikatımız da aynı neticeye bağlandı. 
Burada birşey daha var. Kendi raporunu 

tatbik ediyor mu buyuruyorlar. Bir insan vak
tiyle tenkid ettiği bir işi tekrar yaparsa kendi 
kendisini inkâr etmiş olur. Bu vaziyete düşmi-
yeceğimi zannediyorum ki, huzurlarında bulun
duğum arkadaşlarım da takdir ederler. 

BAŞKAN — Şevket Moean. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Raporları 

okuduktan sonra cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Yani bu cevapla iktifa ediyor

sunuz i 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Şimdilik 

evet. 
BAŞKAN — Soru bitmiştir. 

18. — Hatay Milletvekili Abdürrahman Me-
lek'in, şiddetli yağmurlar yüzünden sel felâke
tine uğramış olan Hatay İlinin Dörtyol İlcesine 
bağlı Ocaklı Köyü ve İskenderun İlcesine bağlı 
Karaağaç Köyü ile etrafı ve Şekere, Çtrttna, 
Aşkarbeyli köyleri hakkında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne da/ir sorusuna Bayındırlık Baka
nı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/83%) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 

15 Kasım 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hatay İlinin Dörtyol İlcesine bağlı Ocaklı 
Köyü ve İskenderun İlcesine bağlı Karaağaç Ko
lu ile etrafı ve Şekere, Çırtına, Aşkarbeyli köy
leri iki seneden beri şiddetli yağmur yüzünden 
büyük sel âfetlerine mâruz kalmışlar, mal ve can 
kayıplarına oğramışlardır. 

Hükümet bu mevzuda ne gibi tedbirler dü
şünmektedir? 

Bu sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Hatay Milletvekili 
Dr. Abdürrahman Melek 

BAŞKAN — Söz Bayındırlık Bakanınmdır. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 
Abdürrahman Melek arkadaşımın suallerine ce
vaplarımı arzediyorum : 

1. Dörtyol'un Ocaklı Köyünü ve Adana -
İskenderun şosesini tehdit eden Ocaklı deresinin 
ıslahına ait proje hazırlanmıştır. 
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Projenin esası, yan derelerin getireceği teres-

sübat ve sel sularını mümkün olduğu kadar 
etekten geçirilen bir kuşaklama kanalı vasıtasiyle 
Gökdere'ye vermekten ibarettir. 

Bu iş programımıza dâhil olup ödeneği ayrıl
mış bulunmaktadır, işe başlanmak üzeredir. 

2. İskenderun civarı ile Karaağaçlı mınta-
kasmdaki bir kısım arazi-ve köyleri tehdit eden 
Aşkarbeyli, Belen, Şekere dereleriyle bunların 
etrafındaki mütaaddit küçük hattı içtimalardan 
gelen yan derelerin ıslahı işi 1952 yılı programı
na alınmış ve 519 000 lira bedelle mütaahhide 
ihale edilmiş bulunmaktadır. 

Bu ihale ile yapılması derpiş edilen hususlar 
şunlardır : 

a) Aşkarbeyli deresi ile bunun bir kolu olan 
Oebike deresi üzerinde 1951 programında birinci 
safha inşaat olarak yapılmış bulunan üç tersip 
bendine ilâveten yeniden mütaardit tersip bent
leri yapmak ve mevcut tersip mahrutunun bah
çelere doğru ilerlemesinin durdurulması gayesiy
le bahçeler kenarından teressüp mahrutunu şed
de içine almak bu şeddede bırakılan dolu sava
ğından taşacak sulan nakletmek üzere Fransız
lardan kalan (E) kanalında temizlik yapmak. 

b) Belen deresinde boğazdan çıktıktan son
ra iki teressüp bendi yapmak ve Fertek Köyüne 
varmadan bir derivasyon kanalı ile suları doğ
rudan doğruya denize vermek. 

c) Şekere deresinin şoseyi katettiği nokta 
ile mansıp arasında teressüp bentleri yapmak ve 
dere sularını zararsız bir şekilde doğrudan doğ
ruya denize vermek bir derivasyon kanalı tesis 
etmek. 

d) Diğer küçük hattı içtimalar üzerinde ge
rekli ıslahat yapmak. 

Bu suretle Belen deresi boğazdan, Şekere de
resi de şoseden itibaren ıslah edilmiş olacaktır. 

Şekere ve Çırtıman gediklerini tehdit eden 
bu sonuncu derenin memba kısımlarının etüdü 
için Adana Su İşleri Müdürlüğüne emir veril
miştir. 

Etüdün neticesine göre bunun da gereği yapı
lacaktır. 

BAŞKAN — Abdürrahman Melek. 
ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — Te

şekkür ederim. 

İ5» — Hatay Milletvekili Abdürrahman 31e-
lek'in, Hatay'da, iki seneden beri ekilen pamuk-
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• lara arız olan yeşil ve pembe kurtlarla mücadele 
için ne gibi tedbir alındığına ve alınacağına dair 
sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in sözlü 
cevabı (6/833) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okuyoruz: 

15 Kasım 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay'da iki seneden beri ekilen pamuklara 

yeşil ve pembe kurt arız olmuş, mahsul bu yüz
den çok ziyan görmüştür. Hükümet buna karşı 
ne gibi tedbir almıştır? Yeni sene için ne gibi 
tedbir alacaktır? 

Bu sorumun Sayın Tarım Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Dr. Abdürrahman Melek 

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

— Muhterem arkadaşlarım; 1951 yılında Hatay'
ın Dörtyol İlçesindeki pamuk ekilen sahalarda, 
525 dekarlık bir sahada zuhur eden ve pamuk
lara arız olan yeşil ve pembe kurtlara karşı mü
cadele için Seyhan mücadele teşkilâtı harekete 
geçmiş ve bunun bir âfet halini alması önlenmiş
tir. Aynı sene Payas İlçesinde de bu zararlılara 
karşı mücadele yapılmıştır. Yine bu sene Dört
yol, Samandağ ilçelerinde de aynı mücadeleler 
yapılmıştır. Pamuk haşerelerinin tahribatını as
gari hadde indirmek, Tarım Bakanlığının ehem
miyetle üzerinde durduğu bir mevzudur. Kendi
leri müsterih olsunlar, önümüzdeki sene içinde 
elimizdeki bütün imkânlarla pamuk zararlılarına 
karşı mücadele edeceğiz. 

ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — Ge
çen sene ve bu sene bâzı yerlerde mücadele ya
pıldığını ifade buyurdunuz, öyle mi? 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
— Evet efendim. 

ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — Muh

terem arkadaşlar, mücadele ne şekilde yapılır? 
Dua ile, okuyup üfleme ile olmasa gerek. Her 
halde gözle görülen bir şekilde ve nihayet bir 
ilâç vasıtasiyle yapılır. 

Hatay'da buna dair en ufak bir hareket dahi 



B : 12 3 .12 
görülmemiştir. Sayın Bakanın almış oldukları 1 
malûmat yanlış olasa gerektir. Bilhassa kendi- I 
lerinden rica ediyorum, bu malûmatı kendileri- I 
ne kim vermişse onun üzerinde dursunlar ve 
zannederim ki netice itibariyle kendileri benden 
daha çok müteessir olacaklardır. 

Buyurdular ki; umumi şekilde memleket 
çapında haşere ile bilhassa pamuk ekimine çok I 
ziyan veren haşere ile mücadele tabiidir. Bunu 
ben de öyle tahmin ederim ve öyle beklerim. 

Hatay'da bunun başka bir hususiyet arze- I 
den tarafı vardır. Geçenlerde Zafer Gazetesin
de okudum: Eğe mmtakasında yeşil kurtla mü- I 
cadele yapılmş ve iyi neticeler alınmış. Gönül I 
ister ki bu mücadelenin bir kısmı da Hatay'a 1 
tahsis edilsin, oradaki halkın da kısmen olsun I 
zararı hafifletilsin, 3 senedir Hatay tabiatın I 
gadrine uğramıştır. Ziraat ve ağaç memleketi I 
olan bu .mıntakada 1949 daki kış dolayısiyle 
Altınöz İlçesinde asırdide zeytin ağaçları mah- I 
volmuş, halk bunun yerine maişetini temin ede
bilmek için pamuk ziraatine baş vurmak zaru- I 
retinde kalmıştır. Kezalik diğer ilçelerde An- I 
tak'ya ve Samandağ'ında Narenciye fasilesine 
dâhil ağaçlar soğuktan mahvolmuş bu ağaçları 
kolay kolay yerine getirmek mümkün olmadığı 
için de yine maişet kaygusiyle Hatay'da pamuk 
ekimine, seneden seneye olan bir mahsûldür 
diye, daha fazla ehemmiyet verilmiştir. Türki-
yenin umumi iktisadiyatında yer almakla bera
ber bu muhitte böylece pamuk ekimi hususi- j 
yet arzeder. Bu bakımdan Tarım Bakanından 
çok rica ederim, bu mıntakada pamuk ekimini 
teşvik edici ve tabiat âfetlerine k a m siyanet 
edici, oldukça iyi bir randıman ve bol bir mah
sul alınması hususunda lâzımgelen tedbirlerde 
gecikmesinler. Ve geçmişe ait aldıkları malû
mat üzerinde dursunlar. Bundan sonra bu kabil 
raporlarla orada bir şey yapıldığını bize söy-
lemezlerse daha iyi olur. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖRMEN (Ma- I 
raş) — Efendim, Abdürrahman Melek Bey ar
kadaşımız, benim şu veya bu şekilde hakikata te
vafuk etmiyen beyanlara müsteniden konuştuğu
mu ifade ettiler. Böyle bir vaziyet yoktur. Ken
dilerine rakam vereceğim. Yalnız IBüyük Mec-
lisin huzurunu fazla işgal etmemek için mâru
zâtımı kısa kestim. Müsaade buyurursanız size 
rakam vereyim beyefendi. 

1951 yılında Hatay'ın Dörtyol İlçesi pamuk- I 
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]arının 525 dekarlık sahasında zuhur eden yeşil 
kurda karşı Seyhan Mücadele Enstitüsünün tek
nik rehberliği ve keza Seyhan Ziraat Mücadele 
Müdürlüğünden gönderilen toz serpici dasterler-
le ilgililerin parafcı mukabilinde piyasadan ve zi
rai donatımdan temin ettikleri ilâçlarla bu mik
tar saha tamamen ilaçlanmış ve adı geçen haşe
renin pamuk mahsulüne zarar yapmasına mey
dan verdirilmemiştir. 

Aynı sene pembe kurt ve Earias zararlarının 
salgınlaşmaması için önleyici bir tedbir olarak 
Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde pamuk hasadını 
mütaakıp 100.550 dekar t pamuk tarlasının enka
zı, teşkilâtın kontrolü ve bakanlık hesabına is
tihdam edilen amelebaşılar nezareti altında te
mizlettirilmiş, ilâcı Bakanlıkça verilerek 'merkez 
ve Reyhanlı'da 612.000 kilo pamuk tohumluğu 
ilâçlanmışır. 

Bu sene Döryol ve "Reyhanlı ilçelerinde zu
hur eden yeşilkurda karşı aynı şekilde yapılan 
mücadele sonunda 8.540 dekar pamuk sahası 
ilaçlanmış, zarar ve ziyana meydan verdirilme
miştir. Keza merkez, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, 
I^örtyol ve Samandağı ilçelerinde zuhur eden 
karadrinaya karşı 25.350 dekarda mücadele ya
pılmış ve hasar yaptırılmamıştır. 

Pembe kurt bakımından Merkez, Reyhanlı, 
Dörtyol, Yayladağ, Altınözü, Hassa, İskenderun 
ve Kırıkhan ilçelerinde 151.950 dekar pamuk tar
lasının hasattan sonra enkazı temizlettirilmiş, 
Reyhanlı'da 1 ve Merkez kazada 3 gazlama oda
sında ve bir miktar da Mersin Fümigatuvarında 
olmak üzere ceman 892.000 kilo pamuk tohum
luğu dezenfekte edilmiştir. 

Rakamlara istinaden arzettim efendim. 
BAŞKAN —- Abdürrahman Melek. 
ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) — Ben 

şahsan Bakanın yanlış söylediklerini ileri sür
medim. Aldıkları malûmat üzerinde tevekkuf 
etmelerini ve tahkikat yapmalarını söyledim. 
Şimdi de ısrarla rica edeceğim. Çünkü Hatay'
da en kuvvetli çiftçi olarak tanınmış bir arkada
şımdan aldığım bir mektubu şimdilik vesika ola
rak huzurunuzda gösterebilirim. Fakat tahki
kat yolunu açarlarsa o zaman Hatay'da bütün 
çiftçilerden bu malûmatı alabilirler. 

Bu çiftçi arkadaş diyor ki; gerek Reyhanlı, 
gerekse Kırıkhan havalisinde pamuk ve pamuk
lara arız olan kurtlar hakkında hiçbir ş§y yapıl
mamıştır. Şimdi iki iddia karşısındayız. Birinci-
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si, Sayın Bakanın bu raporu kendileri tarafın- I 
dan tanzim edilmiş değildir, almış oldukları 
malûmata müstenittir, ikincisi de huzurunuzda 
Hatay Milletvekilinin iddiası. Bunu tahkik edip 
buraya getirmeleri ica'beder. Her halde mücade
le yapılmışsa bu ilâçlar ne oldu? Bu sahalarda 
kimler çalıştı, bunlar tabiî ücret almışlardır. îş 
çok mühim safhalar arzeder. Bu bakımdan bu 
suali münasip bir zamana bırakalım. Kendileri' 
tahkik etsinler, neticeyi buraya getirsinler ve 
suali ikinci defa tahrik edip buraya tekrar gel
sinler veyahut müsaade etsinler, bendeniz tahrik 
edeyim. 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyorum. 

20. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İdare Ku
rulu üyeliğine tâyin edilmiş olan İsmet Bozdo
ğan'ın Emekli Sandığı Kanununun 4 ncü mad
desindeki vasıflan haiz olup olmadığına dair 
Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/837) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı burada bulun
madıkları için bizzarure gelecek celseye talik edi
yorum. s 

21. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgüler'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altın stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak için alınan tedbirlere, dış tica
ret politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış 
ticaret muvazenemizin lehimize dönmesini sağ
lamak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Ekonomi ve Ticaret ve Maliye bakanlıkla
rından sözlü sorusu ,(6/840) 

EKONOMİ VB TİCARET BAKANI EN
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Zonguldak Mil
letvekili Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşı
mızın sorularına 22 . XI I . 1952 Pazartesi gün
kü birleşimde cevap vereceğimi arz ve Büyük 
Meclisin bu husustaki müsaadelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı da bu celsede 
bulunmadığına göre Abdürrahman Beyin bu so
rusunu ayın 22 sine talik ediyoruz. 

22. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgüler'in, kok kömürü tevziatının gecik
mesi ve kömür istihsalini artırmaya matuf gay
retlerin semere vermemesi sebeplerine, Zongul- I 
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dak'ta Kozlu bölgesinde vukubulan grizu hâ
disesinde hâsıl olan zarar miktarına, gemiler
de kullanılan küllü kömürlere ve kok ve linyit 
satışı işinin bütün memlekete teşmiline, linyit 
istihsal ve satış durumu ile linyitlerimizden 
kok ve azot istihsaline, azotlu gübrelerin imali 
hakkındaki çalışmalara ve Zonguldak Havzasın
da yapılmakta olan lâvvarların inşaat durumu
na dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/841) 

23. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve kiralara 
karşı gereken tedbirlerin devlet tarafından ele 
alınmasına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve ki
ra dâvasının bir kül olarak halU için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne, N>amık Kemal Mahal
lesindeki binaların memur ve işçilerden az ge
lirli olan vatandaşlara kat kat satıl/ması hak
kındaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/842) 

BAŞKAN — Bu sorular Başbakana müte
veccih sorulardır... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel ifade buyurdunuz, 
biz geliyoruz, Başbakan bulunmuyor, dediniz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Efendim, muhalefet vazifesini so
ru ile yapar. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Baş
bakan kongrelerde, muhalefet kürsüde. Konuş
maya geliyoruz, Başbakan yok. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın sorusu bulun
duğu günlerde kendilerinin de namevcut oldu
ğunu tesbit ettik. Zabıtlarla sabittir, işin vazi
yetine göre bazan milletvekili, bazan vekiller 
bulunamıyor. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Altı defadır soruma cevap verilme
miştir. 

BAŞKAN — Şahsınız için söylemiyorum. Bâ
zı ahvalde iki tarafın da mazereti oluyor. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Altı defa bulunmadığımı söylediniz. 

BAŞKAN — Şahsınız için demiyorum, tek
rar ediyorum -.Bazen milletvekilleri bazen de 
vekiller mazeretlerine binaen bulunamıyorlar. 
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24. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En- | 

dik'in, 1952 yılı başında Çanakkale'ye gönde
rilmiş bulunan «iktisadi Kalkındırma Heyeti» 
nin vermiş olması lâzımgelen raporu üzerinde 
her hangi bir karar alınıp alınmadığına dair 
Başbakanlıktan plan sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Enver Güreli'nin sözlü cevabı (6/843) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz efendim. 

21 . XI . 1952 
B. M. M. Başkanlığına 

1952 yılı başında Çanakkale'ye «İktisadi 
Kalkındırma Heyeti» namında bir kafile gönde
rilmiş ve bu heyet birkaç kazayı dolaşarak geri I 
dönmüştü. Halk ile vâki konuşmalarda büyük 
vaitlerde bulunan, hattâ Bayramiç Kazasında 
petrol bulunduğunu iddia eden bu heyete rağ
men Çanakkale'ye bu mevzuda bir yardım ya
pılmış değildir. 

Bu heyetin vermiş olması lâzımgelen rapor 
üzerinde her hangi bir karar alınıp alınmadığı
nın Başbakan tarafından sözlü olarak Meclis 
huzurunda cevaplandırılmasına müsaadelerini ri
ca ederim. 

Çanakkale Milletvekili l 
Süreyya Endik 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı bu
yurun. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI EN
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Çanakkale Millet
vekili Süreyya Endik'in sözlü sorusuna cevap 
vermeden evvel illerimizde yapılmakta olan eko- • 
nomik tetkiklerin mahiyeti hakkında kısa bir iza
hatta bulunmayı faydalı görmekteyim. 

Evvelâ şunu sarahatle belirtmek isterim ki, ! 
bu tetkikler Devlet envestismanma mesnet ola
cak araştırmalar telâkki edilmemesi icabeder. Bu 
çalışmalar bilhassa hususi teşebbüsün her hangi 
bir iş tutumundan evvel yapılması lâzımkelen ilk 
tetkikler safhasındaki faaliyetlerin bu teşebbüs
lere yardımcı olarak ' iükümet tarafından yapıl- , 
ması maksat ve gayesine dayanmaktadır. 

Bilirsiniz ki, hususi sermayenin, henüz orta- . 
da bir iş mevzuu olmadan bunun rantabilite he
sapları yapılmadan, hülâsa her hangi bir suretle 
yakın veya uzak bir merhalede kâr ihtimalleri 
belirmeden bu yolda peşin masraflara katlan
ması her zaman varit ve mümkün olamamakta-
dır. Halbuki memleketimizde türlü iş sahaları j 
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yardır ki, bunların bir an vevel ele alınmasında 
hem memleket ekonomisi ve hem de hususi ser
maye yönünden büyük faydalar mevcuttur. İşte; 

Bu iş sahaları nerelerdedir? 
İlk tetkikler safhasında verimli olabilecek 

olanlar hangileridir"? 
Verim dereceleri nedir? 
Gibi sualler ilk merhalede cevaplanması lâ

zımgelen hususları teşkil eder. Bu itibarladır ki, 
bunları çeşitli ihtisas kollarında çalışan eleman
larla tesbit etmek ve yurt içinde bir taramaya giri
şerek nevi, mahal ve imkânları hakkında ilk tah
minleri gözler önüne sermek mülâhazası bu tet
kik ekiplreinin kurulmasına ve faaliyete sevke-
dilmesiııe âmil olmuştur. 

İktisadi faaliyetler dediğimiz zaman kabul 
edilmek lâzımgelir ki, tabiat ve cemiyetin . türlü 
şartları ve müesseseleri bu faaliyetlere ya doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle kuvvetle müessir 
olurlar. Bu bakımdandır ki; ekip halinde yapı
lan tetkiklerde illerimizin iklim durumundan tu
tunda, nüfus, sağlık, eğitini şartlarından ge
çerek ziraat, hayvancılık, ormancılık, madenci
lik, sanayi, ticaret ve saire gibi bilcümle iktisadi 
faaliyet kolları üzerinde incelemeler yapılmaya 
çalışılmaktadır. 

Şu halde görülüyor ki, bu çalışmaların ikinci 
bir hüviyeti de derhal meydana çıkmaktadır ki, 
o da bu tetkiklerin devamı ve peyderpey illeri
mizin ekonomik hususiyetlerine girilmesi yolun
dan yurdun ekonomik envanterinin tesbitine 
doğru gidildiği ve böylece zamanla elde edilecek 
malzemenin memleket çapında toplu ekonomik 
etüdlere objektif mesnetler teşkil edeceği keyfi
yetidir. 

Bu görüşler altında şimdiye kadar sekiz vilâ
yette tetkikler yapılmıştır. Buralardan elde edi
len neticeler tabiîdir ki, alâkalıların ıttılaına ar-
zedilmek üzere neşrolunacaktır. Ancak bâzı 
çalışmalar vardır ki, arzettikleri hususiyetlerle 
müterafik zaman kaydını da bünyelerinde taşır
lar. Bu cümldeen olmak üzere tetkikat sırasında 
bâzı mahallerden alman ve tahlil sonunda hüvi
yet ve mahiyetleri belirecek olan çeşitli numu
nelerin türlü cephelerden laboratuarlarda in
celenmesi işleri de vardır. 

Tetkikleri yapılan iller içinde bu gibi işleri 
tamamlanmış ve raporlarının tab'ına doğru 
gidilmesi yaklaşmış olanları mevcuttur. Bu 
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münasebetle şunu da hemen arzedeyim ki, Af- [ 
yon İline ait tetkiklerde mütahassrs raporları 
henüz neşredilmediği halde tetkik ekipinin ora
da bulunduğu zamanlarda yapılan çalışmalar
da (beliren ilk imkânlara istinaden bu ilimizde 
bir çimento fabrikası kurulması yolunda lü
zumlu harekete geçmek üzere hususi bir şirket 
meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu tarz ça
lışmanın ilk meyvesini teşkil etmesi do'layısiy-
le 'keyfiyeti huzurunuzda belirtmek hazzını ya
şamak isterim. Bir noktayı da tekrar belirt
mek isterim k i ; bu yoldaiki çalışmalarımız par
timizin Devletçilik görüşüne uygun olarak in
kişaf etmektedir. Bütün bu maruzatımdan 
sonra Süreyya Endik arkadaşımızın sözlü soru
suna geçildiği takdirde görülüyor ki, Çanakka
le'de yapılmış olan tetkikler sonunda Bakanlık
ça betahsis alınacak her hangi bir karar bahis 
mevzuu olamaz. Ancak mütehassısların türlü 
yönlerden olan çalışmalarının bitmesi ve rapor
larına son şeklini vererek neşri için Bakanlığı
ma tevdi etmeleri halinde - ilk raporları veril
miş, nihai raporlar bugünlerde verilecektir -
orada Bakanlığım servislerinin kanuni vazifele- I 
rine hitap eden mevzular üzerinde diğer Bakan- I 
lıklar da olacağı gibi, ayrıca durulacağı tabii
dir. • I 

Çanakkale tetkik ekipinin Bayramıçta petrol I 
bulunduğunu iddia etmiş olması keyfiyetine ge
lince; yüz binlerce lira masrafı istilzam eden ve I 
muhtelif sondajlardan sonra elde edilebilecek 
olan bu gibi neticeleri mütehassıs hüviyetini ta- I 
şıyan insanların sathi bir tetkika istinaden iddia I 
edebileceklerini mümkün görmek güçtür. 

SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Efendim, 
Sayın Bakanın söyledikleri gibi geçen sene 
içerisinde 7 - 8 vilâyette bu şekilde heyetler 
dolaştırıldı. Bir Hükümet için hiçbir şey yap-
mamaktansa bu şekilde heyetler dolaştırmakta 
faydalıdır ama iktisadi kalkındırma heyetleri I 
adı altında dolaştırılan heyetlerin bu memlekete 
hiçbir fayda temin etmiyeceğine inanmış oldu-. 
ğum içindir ki, bu sözlü sora önergesini verdim. I 

Arkadaşlar, bu heyetler derme çatma heyet- I 
lerdir. Bunların vazifesi memleketi iktisaden I 
kalkındırmak için mahallî olarak ne gibi im
kânlar vardır, bunları araştırmak değildir. Ça
nakkale'de vesikalara dayanarak tesbit ettiği
miz gibi, propaganda vazifesini görmektedir- I 
ler. Arkadaşlar, henüz İstanbul köprüsü halle- 1 
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dilmemiş iken bu zatlar Kilidülbahir l e Çanakka
le arasında bir köprü kurularak Asya ile Avru^ 
pa'nın buradan birleştirileceğinden bile bahset
mişlerdir. 

Saylın arkadaşlar, Bayramiç mmtakasmda 
asla petrol çıkması, bulunması mümkün olmadı
ğı halde, bunca arkadaşlar burada petrol son
dajı yapılırsa bol miktarda petrol çıkacağı ve 
Çanakkale'nin istikbalinin parlak olduğ yolun
da ileri geri lâflar etmişlerdir. 

Eğer Hükümet eski gelip geçmiş Hükümetle
rin hiçbir şey yapmadığına kaani ise böyle der
me çatma heyetlerle değil, hakiki etüd heyet
lerini bu sahalara sokmak ve bunu ciddi bir 
şekilde tetkik ettirmekle işe başlamalıdır. 

Sonra Sayın Bakanın ifadelerinden sarih ola
rak anlaşıldığı veçhile bu heyetler Hükümetin 
yardımı mevzuubahis olmadan mahallî imkânlar 
aramakta ve hususi teşebbüslere yardım edecek 
mahiyette çalışmaktadır. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin her tarafında oldu
ğu gibi Çanakkale'deki vatandaşlar da ne gibi 
imkânlarla karşı karşıya olduklarını esasen idrak et
miştir, O memlekette ne gider? Memleketin mev
zii olarak kalkınması için neler ieabeder? Her 
aklı eren vatandaş gibi Çanakkale'liler de bunu 
bilirler. Meclis kürsüsünde söylemeye utanç 
duyduğum bir vaziyeti Sayın Bakana ihsas •et
mek istiyorum. Çok rica ederim, bu heyetlerin 
Çanakkale merkezinde nelerle meşgul oldukla
rını tahkik etsin. Yine bir şey bulamazlarsa bü
tün neticenin hacaletini bendeniz yükleniyorum. 

Hulâsa olarak şunu arzedeyim ki, arkadaş
lar, Hükümet memurlarından müteşekkil heyet
lerin propaganda için sağa sola gönderilmesi 
çok çirkin ve ayıptır. 

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

VER GÜRELİ (Balıkesir) — Meseleye temas 
etmeden evvel bir noktayı aydınlatmamız lâzım
dır. Hükümet olarak biz, sağa sola propaganda 
için heyetler gönderiyormuşuz. Buna ihtiyacı
mız var mı? Buna muhtaç mıyız? Bizim güven
diğimiz, bizim emniyetle yürüdüğümüz yol, bize 
iftihar etmek için kâfidir. Bir heyet göndererek 
mahallin hususiyetlerini tesbit ettirmek suretiy
le halkı avlıyarak, oyalıyarak rey avcılığı yap
mak değil, biz yaptıklarımızı iftiharla söyleyip, 
yapamadıklarımızı da niçin yapamadığımızı mu-
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cip sebepleri ile arzedip daima kendisinden iti
mat istediğimiz Türk milletinin huzuruna her an 
çıkabiliriz. 

Arkadaşlar, şu Meclisin kapısına çıkın, her 
şey konuşulabilir. Bir başka yere gidin, biraz 
evvel bir başka yere gidin başka bir şey duyacak
sınız, nitekim biraz evvel bu Mecliste de şahit 
olduğumuz gibi, bir arkadaşım bir çiftçiden mek
tup almıştır, bu arkadaşım neden onun mektu
bunda verdiği malûmatı doğru olarak kabul edi
yor da vekâlet teşkilâtının verdiği malûmatı yan
lış telâkki ediyor? Binaenaleyh neden yalnız on
ların duyduğu doğru oluyor da bizim aldığımız 
ve ifade ettiğim malûmat yanlış oluyor? 

Arkadaşım diyorlar ki, orada petrol bulun
duğunu söylemişler. Bizim oraya gönderdiğimiz 
kimse bir petrol uzmanıdır. Bu kimse hiçbir şey 
bilmese, bir petrol aramasının yüz milyonlara 
mütevakkıf olduğunu biliyor, hiçbir şey bilmi
yorsa üç gün içinde sathi bir tetkikle burada 
petrol vardır diye kehânet göstermenin bir bu
dalalık olduğunu bilecek insanlardır. Şimdi bun
ların sözlerine itimat etmiyorda şuradan, bura
dan fısıltı halinde gelen sözlere sem'i itibar edi
yor. Ve bunlar buraya getirilerek Hükümeti bir 
tenkit konusu olarak ileri sürülüyor. 

Arkadaşımız diyor ki, mahallî ekonomik faa
liyetleri tetkik etmek üzere bir heyet gönderiyor
sunuz, O mahalde yaşayanlar bunu bilmez mi? 
Bunu bilseydi arkadaşlar, bu ana kadar bu 
halde mi kalırdık? 

Arkadaşım şuna cevap versinler: O mmta-
kada yaşıyanlar o ekonomik icapları bilseydi, 
onlar kanalize edebilseydi Türkiye'nin bugünkü 
manzarası bambaşka olurdu. Orada yaşama 
oradaki iktisadi vaziyetin rantabl olacağının 
delili midir? 

Ben mâruzâtımın başında aynen bunu söy
lemiştim; biz orada; bu tetkiklerin neticesin
de bir Devlet envestismanı yapacak değiliz. Biz 
1950 seçimlerine parti programiyle çıktık. Biz 
seçimlere girmeden evvel envestisman sahaları
nı tesbit edip umumi efkâra bildirerek seçimle
re girdik. Bizim bu programda değişiklik ya
pabilmemiz için kendi kurultayımızın karar 
vermesi ve sebeplerini izah etmesi lâzımgele-
çektir. Ama her hangi bir şekilde hususi teşeb
büse yardım ederek, rantabilite vaziyetlerini 
artırarak, onları teşvik ederek, himaye göste
rerek orada bir iktisadi faaliyeti canlandırmak 
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için yol göstermek de, devlet olarak, vazife
mizdir. 

Arkadaşım niçin Çanakkale'yi alıyor da, di
ğer mahallerde bulunan tetkiklerin neticelerini 
misallerle arzettiğim halde, buralara temas et̂  
iniyorlar? Meselâ Afyon'un bir ilçesinde bulu
nan sazlıktan kontrplâk yapılması için İsveç'e 
numuneler gönderilmiştir. Yine Afyon'da bir 
çimento fabrikası kurulması için hususi teşeb
büse Devlet müzahir olmaktadır. Niçin bunları 
misal olarak vermiyorlar? Elbette memur melâ-
ike değildir. Mademki Çanakkale'deki şayiaları 
dinlediniz. Bakan olarak bana da aynı şeyi 
söyleyip, niçin bir tahkik konusu yaptırmıyor
sunuz! Buna rağmen tetkiki y&ptırm asaydım 
işte o zaman bendenizin huzurunuza suçlu ola
rak çıkmakhğım iâzımgelirdi. Bir iddianın sa
hih ve doğru olabilmesi için, elbette mukabil 
tarafın da dinlenilmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh bu görüş içinde tekrar çalışma
ya devanı edebileceğimizi arzetmek isterim. 

SÜREYYA BNDtK (Çantlckaleı K'en
dim; geçen gün de bilvesile arzetmiştim, sözlü 
soruları vermekte elbetteki kasıt vardır. Sözlü 
sorular birşey öğrenmek için verilir. Sayın Ba
kandan Çanakkale için muhterem heyetin tanzim 
etmiş oduğu raporu öğrenmek istedim, bana Af
yon 'Karahisar'm bilmem hangi kazasmdaki çi
mento fabrikasından bahsettiler. 

«Bu heyet ilmî şekilde çalışıp Çanakkale için 
ne düşünmüştür, Çanakkale'de hangi metalar 
para edebilir, Çanakkale'nin iktisadiyatının is
tikbali ne durumdadır?.» Diye sorduk. Aradan 
bir sene geçmiştir, bir sızıntı yoktur. 

Çanakkale'nin bir mümessili, bir milletvekili 
sıfatiyle Çanakkale için yapılmış olan etüdler 
den haberdar bulunmamız lâzımdır. Seçim böl
gemize gittiğimiz zaman bize soruyorlar, «he-

. yet geldi, çalşmalarmm sonucu ne oldu. Hükü
met bize elini uzatacak mı?.» Diyorlar. Bizini 
vazifemiz de bunları takibetmekten ibarettir. 
Ben memleketimin bir bölgesi olmak itibariyle 
Afyon Karahisar'la da, Siird'le de, Mardin'le 
de alâkalıyım. Fakat benim sözlü sorumun mev
zuu bu değildir. Çanakkale için yapılmış olan 
etüdler neticesinde bir rapor verilmiş olması 
lâzımdır, bu raporu öğrenmek lâzımdır. Bu ve
sile ile Çanakkale 'lilere bu rapor aksettirilmiş 
olacaktır. Halbuki bakan bu hususta cevap 
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vermemişlerdir. Bakan bunu yapacağına aksine 
olarak âdeta bir miting havası estirmek sure
tiyle işi kapatmak istemişlerdir. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Arkadaşım verdiğim ce
vapları dinlememişse kabahat benim değildir. 
Deminki heyet iptidai raporunu verdi. Tahlille
ri bekledik. Nihai vaziyet ancak o tahlillerden 
sonra anlaşılacak ve vaziyet yalnız Süreyya En
dik'e değil, bütün Türk milletine ilân edilecek
tir. Bunları burada söyledim. Beni dinlememiş
se kabahat benim değildir. (Soldan alkışlar) 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Nelerin raporu!. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, bu yerinde tetkikat yapılalı bir 
seneye yakın bir zaman geçmiş bulunuyor. Bu 
bir sene içinde hâlâ bu rapor bakanlığa gel
memiştir. (Tahlil ediliyor sesleri, teknik iştir 
sesleri) Hangi teknik mesele, bunlara bizim de 
az çok aklımız erer. Ortada mevcut ilmî bir ra
por olsaydı bakanın buraya getirmesi lâzımdı. 

Tebarüz ettirmek istediğini şudur ki ; bu 
mesele ciddî olarak ele alınmış değildir. Benim 
nihayet ıttılaınıza arzetmek istediğim şudur -
Hükümet bu gibi heyetler teşkil etmek suretiy
le bir parti propagandası yapmaktadır, (öyle 
şey yok sesleri) 

25. — Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiV-
in, memleketimizin petrol mevzuu hakkında Res
mî Gazetenin 22 . XI. 1952 tarihli nüshasında 
yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna işletmeler Bakanı 
Sıtkı Yırcah'nın sözlü cevabı (6/850) 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Başba
kan yok. 

BAŞKAN —İşletmeler Bakanı cevap vere
cekler. 

Ankara; 24 , XI . 1952 
Yüksek Başkanlığa . 

İşbu sözlü soru önergesinin Başbakanlığa tev
diini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Sözlü soru : 
22 . XI . 1952 tarihli Resmî Gazetede yayın

lanan 3 - 15833 sayılı Kararnameden anlaşıl
maktadır ki, Hükümet Türkiye'de petrol ara-
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ma ve işletme hususlarında yabancı sermayeye 
baş vurmak kararını almıştır. 

1. Bu politikanın esasları nelerdir? Ezcüm
le arama ve işletme için yabancı şirketlere veril
mesi düşünülen imtiyazların başlıca vasıfları ve 
müddetleri hususunda neler düşünülmektedir? 

2. Bu politikanın tatbik sahasına konması 
için yapacağınız hazırlık çalışmaları nelerdir? 

3. Kararnamede, petrol kaynaklarımızın 
işletilmesinde riayet edilecek esaslardan olmak 
üzere beyan edilen « Dünya, petrol siyasetinin 
gerektirdiği çerçeve içinde » ibaresi ile ne kas-
dedil inektedir? 

4: Kararnamede « Askerî ve iktisadi men
faatlerimize en uygun şartlar » diye ifade edilen 
şart, yalnız petrol işletmesine münhasır tarzda 
yazılmış olup, petrolü arama hususunda askerî 
ve iktisadi menfaatlerimize uygunluk şartı aran
mamaktadır. Bundan bir mâna çıkarmak iktiza 
etmekte midir? 

5. Kararnamede, petrol kaynaklarımı
zın arama ve işletmesinin ya/bancı şirketlere 
verilmesi kararlaştırıldığı ifade edilmekte, Türk
ler ve Türk şirketleri bu politikanın dışrcıda bı
rakılmaktadır. Bunun mânası ve sebebi nedir? 

6. Mevzuun memleketimiz için önemi aşi
kâr olup, Büyük Millet. Meclisinin en kısa za
manda ve en geniş surette aydınlatılması lüzu-
•mu tabiî görülmek iktiza eder Hükümet bu 
hususta ne düşünmektedir? 

İŞLETMELER BAKAANI SITKI YIRCA-
LI (Balıkesir) — Memleketimizde petrol ara
ması 1933 yılında Petrol Arama, ve işletme İda
resiyle başlaanış ve 1935 yılından itibaren de 
M. T. A. idaresi tarafından sevkedilmiş bulun
maktadır. Bu hususta hakikaten yetişmiş mü
hendis ve teknisiyenlerimizin çalışmalarına ve 
sarfedilmiş olan 50 milyon lira civarındaki bir 
masrafa rağmen elde edilen miktar bakımından 
gayretlerimizle mütenasip bir netice alınama
mış ve bizi tatmin edecek bir duruma varmamış
tır. Kendi imkânlarımızla şimdiye kadar ya
pılan bu araştırmaların, hakikaten, toprak üs
tünde bulunan diğer servetlerimizi kıymetlendir
me hususunda olduğu gibi petrollerimizin de 
değerlendirilmesine hız verilmesi bizim için 
zarurdir. Bu sadece bir Millî servetimizi kıymet
lendirmek bakımından değil, fakat iki yıldan 
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beri memleketimizin zirai ve sınai kalkınma- I 
sına muvazi olarak akar yakıt idtiyaçlarımızm 
bugün 150 milyon lira ve önümüzdeki 1953 yı
lında da 200 milyon lira tutacak olan İbir miktar
daki yükselişi karşısında yeni bir zarurettir. Bu 
yönden de acilen meselenin ele alınmasının şart 
olduğuna inanmış bulunmaktayız, işte bu iki lü
zum karşısında mevcut yeraltı servetlerimizin 
ve bilhassa petrol kaynaklarımızın uzun zaman 
muattal bir halde bırakılmasına rıza göstere
meyiz. Onların zenginliği vüsatında değerlendi
rilmesine yarıyacak bir yeni politikanın takibi
ni inandık. 792 sayılı Kanun mevcut petrol kay
naklarımızın inhisarını Devlete verdiği gibi 
ikinci maddesiyle, bu gibi petrol kaynaklarımı
zın aranmasında, işletilmesinde Hükümetimize 
her türlü efrat ve şirketlerle iştirak etmek hak
kını tanımış bulunmaktadır, tşte biz, Hükümete 
kannun tanımış olduğu bu hakkı aynı zamanda 
ecnebi sermayelerle veya fert ve şirketlerle, ec
nebi teknisiyenlerle iştirakler tesis etmek sure
tiyle bir an evvel bu toprakaltı zenginliklerimi
zin kıymetlendirilmesine, şimdiye kadar kendi 
malî kaynaklarımızla ve malî imkânlarımızla 
yürüdüğümüz bu yolda, diğer sahalarda, olduğu 
gibi, ecnebi sermayesiyle, ecnebi fert ve şirket
lerle iş birliği yapmak suretiyle de bir aa evvel 
değerlendirilmesine çalışmaktayız ve but un za
ruri olduğuna da inanmış bulunmaktayız. Es*-
sen 792 sayılı Kanunun bize bahşetmiş olduğu 
haklara istinaden Bakanlar Kurulunda mesele 

tezekkür edilmiş ve arkadşımızm söylediği ka
rarname çıkarılmıştır. Kararnamenin tetkikm-
dan da anlaşıldığı üzere politikamız bu, yani 
petrol istihsaline vermiş olduğumuz yeni veçhe 
iki etapta gerçekleşecektir. Bunlardan birisi, 
petrol kaynaklarımızda ecnebi fert ve şirketle
riyle iştirak edebilmek için evvelâ dünya petrol 
mevzuatının, tatbikatında, petrol işletmeciliği 
ve aramalarında ihtisas sahibi olan eksperlerle 
ve kendi elemanlarımızın da tecrübelerinden is
tifade ederek bu hususta takip edilmesi lâzımge-
len şartları tesbit edeceğiz.. Bu şartlar tesbit edil
dikten sonra memleketimizde bu şartlar dâhi
linde petrol aramak ve işletmek istiyecek ecnebi 
fert ve şirketlerden, bize en müsait teklifte bu
lunacak olanlarla iş birliği yapacağız. 

Arkadaşım bu arada bize ayrıca dört sual 
tevcih etmiş bulunmaktadır. | 
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Bu ifade ettiğim umumi mütalâalar içinde 

ümit ediyorum ki, kendisinin dört sualini de 
ana prensipler içinde cevaplandırmış bulunmak
tayım. Yalnız bir noktayı ayrıca sarahaten zik
retmek isterim : Türk vatandaşlarının bundan 
hariç bırakılıp bırakılmıyacağı üzerinde dur
maktadırlar. Biz bunu gerek Anayasa hükümle
ri içinde gerek diğer mevzuat ve hattâ vatan
daşlık hakkının birinci şartı olarak o kadar ta
biî görüyoruz ki, ayrıca işareti faydasız bulduk. 
Hakikaten memleketimizde teknik bakımdan, 
sermaye bakımından bu petrol kaynaklarını iş
letmek imkânlarına sahip olacak ve bu imkân
lara tamamen sahip olmasa bile ecnebi fertler 
ve şirketler sermayedarlarına iştirak edecek ve 
aynı şartlar içinde mukavele yapacak olan va
tandaşlarımızla anlaşmaya varmamak kadar ta
biî bir şey olımyacağmı elbette kendileri de tak
dir ederler. • 

Gerek aramasında gerek işletilmesinde, as
kerî ve millî menfaatlerimiz bakımından oldu
ğu gibi, petrolün istihsâlinde, aranmasında, iş
letmesinde hattâ tevziinde çeşitli siyasi, iktisa
di ve malî meselelerle birbirine kenetlenmiştir. 
Petrol dâvasını bu ölçüde mütalâa ettiğimiz 
içindir ki, birinci derecede askerî, iktisadi, malî 
menfaatlerimizi göz önünde tutarak şartlarımızı 
tesbit edeceğimizi arkadaşımız da takdir eder. 

Diğer arzedeceğim bir esas da 792 sayılı Ka
nun, Hükümete bu gibi hususlarda her hangi bir 
kimse ile mukaveleler akdetmeye, mütehassıslar 
kullanmaya salâhiyet vermektedir. Fakat 1935 
ten beri takip edilen politikamız sadece kendi ma
lî imkânlarımızla bu yolda yürümeyi 'esas al
mıştır. Fakat biz Bakanlar Kurulunun mesele
yi bu ölçüden eh; alarak bundan böyle gerek ara
mada gerek petrol işletmeciliğinde millî menfaa
timize en uygun şartlar içinde ecnebi sermaye
nin de iştirakini kabul ettiğimizi ve politikamı
zı böyle bir anlayışla tevsi ettiğimizi tesbit etmek 
bakımından bu kararnameyi çıkarmış bulunmak
tayız. 

BAŞKAN — Cahid Zamangil. 
CAHÎD ZAMANÖÎL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Bakanı dinlediniz. Der
hal dikkatinizi çekmiştir ki, memleketimizin 
hayati bir meselesi bahis mevzuudur. Hattâ di
yebilirim ki, millî bir meselemiz bahis mevzuu
dur. Şu mahiyetine göre, konuşmalarımız da 
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ona göre olmak lâzımdır. Ben, daima bu idra- I 
kin tesiri altında konuşmaya devam edeceğim. 

Evvelâ, kararnamenin metnine taallûk eden 
ve üzerinde fazla durmıyacak olduğum bâzı nok
sanlar hakkında mülâhazalarımı söyliyeceğim ve 
ondan sonra esasa geçeceğim. 

Sayın Bakandan şunu sormuştum. Kararna
me metninde «dünya petrol siyaseti çevresi için
de kalmak üzere» yabancı şirketlere bu işlerin 
verilmesi düşünüldüğü ifade edildi. (Bundan mâ
na çıkarılabilir mi? Zannediyorum ki, dünya
nın; bilhassa petrolcü memleketlerin vâsıl olduk
ları en son teknikten müstefit olarak işletmeyi I 
bahis mevzuu etmek istemiş kararname, fakat 
«dünya petrol •siyaseti» şeklinde yazılmış. Çün
kü dünya petrol siyaseti bir macera serisinden 
ibarettir. Kararnamenizde yeri olmaması lâzıın-
gelir. 

Yine kararnamenin yazılışında bir za'fiyet gö
rüyorum. Askerî ve iktisadi menfaatlerimize uy
gun şartlar dairesinde «işletmeler» yapılması 
ifade edilirken «arama» için bu şart ihmal edil
miş ve 'hattâ aramak keyfiyeti, bu şartın tama
men dışında kalacak şekilde birkaç satır yukar
da kalmıştır. Başka konularda belki aranmaz 
ama, bu konu önemli bir mevzu olduğu için ka
rarnamede bir kusurdur. Bununla beraber şar
tın her ikisine de şâmil olduğunu bakan ifade 
etmekle şekildeki kusur esasta telâfi edilmiştir. 

Filhakika bugünkü Petrol Kanunu, Hükü
mete bizzat veyahut yabancı veya Türk serma
yesine taahhüt ettirmek suretiyle petrol kaynak
larımızın arama ve işletilmesini yaptırmak yet
kisini vermektedir. Bu kararname de yeni bir 
istikamete yönelinmiştir ve yabancı .sermayeye 
baş vurulması prensibi kabul ve ilân olunmuştur. 

Sayın Bakan buyurdular ki, Türk sermaye
sinin de iştirakini gayet tabiî görmek lâzımge-
lir. Binaenaleyh kararnamede bunun noksan 
bulunmuş olmasının mahsus bir mânası yoktur. 
Bunu, böylece kabul ediyorum. Ama arka ar
kaya küçük de olsa üç kusurun bulunması bu 
kadar önemli bir mevzuun ciddiyeti ile pek telif 
edilemez. j 

Bu noktalar şekil bakımından*bu kadarla işa
ret ederek geçiyorum. 

Arkadaşlar, esasa gelince : Demin de arzetti-
ğim gibi, millî bir mesele karşısındayız. Bakam 
sizin gibi bendeniz de dinledim. Fakat ayaküstü 
mütalâa beyan etmeyi mevzuun ciddiyetiyle ka- | 
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bili telif göremem. Onun için bugün bu mevzu 
üzerinde esas hakkında bir fikir dermeyan etmi-
yeceğim. Hükümetin tuttuğu politikanın leh ve 
aleyhinde konuşacak değilim. Bu mevzu ciddî 
tetkiklere ihtiyaç gösterir. Bu tetkikleri hepimiz 
yapacağız. Ümit ederim ki, Hükümet de bunun 
Mecliste konuşulmasını istiyecektir. O zaman re
yimize söylemek daha doğru olur. 

O halde bu sözlü sorumun hedeflerini arzet-
miş olayım : 

1. Kararname harikulade ehemmiyeti haiz
dir. Fakat basınımızda fazla yer almadı. Gözden 
kaçar gibi bir hal arzetti. Onun içindir ki, bu 
sözlü sorumla mevzuu umumi efkârın dikkat 
nazarına arzettim ve bu suretle hem Bakanı ko
nuşturmak neticesini elde etmiş, hem de Büyük 
Millet Meclisinin içindeki ve dışındaki yetkileri 
bu önemli mevzu üzerinde düşünmeye ve tetkika 
davet, etmiş oluyorum. 

tkinci hedefim şudur : Kararnamede aradı
ğım bâzı hususlar vardır ki, esasa taallûk eder. 
Onlar bugün dahi, Bakan tarafından beyan edil
memiş olmakla beraber, hiç olmazsa ilerde beyan 
etmelerine bir vesile vermek istedim. 

Kararnamede yabancı sermayeye bir davet 
vardır. Bu davetin içinde Türkiye'den asgari bir 
iki şartı bulunmalı idi. Bizim için asgari şartlar 
nelerdir f Bunlar kararnamede yer almalı idi. Bu
nun kendi bakımımızdan, yabancı sermaye bakı
mından da ehemmiyeti vardır. Türkiye'nin kabul 
edemiyecek olduğu tekliflerle, yabancı sermaye
nin gelmesi halinde, hem onlar, hem de biz bo
şuna vakit geçirmiş olabiliriz. Davet etmiş ol
duğumuz insanların, memleketin çok hayati ve 
millî bir meselesi için asgari şartlarının bilin
mesi, yabancılar bakımından onların çalışmala
rını kolaylaştıracağı gibi, bizim bakımımızdan 
da, böyle ciddî bir mevzuda, Hükümetçe işin, bü
tün bu ehemmiyeti dairesinde sevk ve idare edi
leceğine dair bir teminat olurdu. 

Sayın Bakan bu hususlarda umumi tenvir 
mahiyetinde izahlarda bulundular. Bu celsede 
ben ısrar edecek değilim, fazla hazırlıklı değil
ler. Çünkü bunlar derhal cevap verilecek mev
zular değildir. Ancak yazılı olarak okuması uy
gun esaslardır, fakat ilerdeki celselerde buna*ce-
vap verilmesini isterim, takip edeceğim, arkasına 
düşeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, üçüncü hedefim ve te
mennim şudur : Hükümetimiz petrol işletmele-
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riîıe istikamet verirken, B. M. Meclisinin tema
yüllerini yoklamayı ihmal etmesin. Bu kadar 
ehemmiyetli bir mevzua polemik karışmamalıdır. 
Parti zaferi aramaktan içtinap etmeliyiz. Buna 
önemiyle mütenasip bir çalışma tarzı vermeliyiz. 
Hükümet millî menfaatlerimize en uygun şeklin 
aranmakta olduğunu söyledi; bu, her Türk Hü
kümeti için tabii bir şeydir. Bunun bir teminatı 
vardır, o da Meclisin temayüllerinin öğrenil-
mesidir. 

Bunun için bilhassa rica ederim, zinhar Mec
lisimizin görüşünü yoklamadan vicdanlı, temkinli, 
vekarlı bir münakaşaya mevzuu tâbi tutarak, 
onun reyini, isteklerini öğrenmeden her hangi 
bir taahhüde girmeyiniz Temennim budur. 

İŞLETMELER BAKANI SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Sayın arkadaşımın petrol politika
mızın ana hatlarının daha geniş ölçüde duyurul
ması amacını gütmesine ben de teşekkür ederim. 1 
Esasen kararnamenin bu fikir beraberliği içinde 
tesbit ve ilânının da tek kasdı böyle bir değişik 
politikanın duyurulmasına dayanmaktadır. Buna 
bir ikinci vesile vermiş olmaları bakımından bi
zim de maksadımıza yardım etmiş bulunuyorlar. 
Kendilerine tekrar teşekkür ederim. 

Kararnamenin şekli hakkında bâzı itirazlarda 
bulundular. Biraz evvel de arzettim. Bu kararna
me sadece bir politikanın karşılıklı girişilecek 
taahhütlerin şartını değil politikamızın değiştir
me şeklini ifadeden ibarettir. 

Sözlerime biraz evvel ilâve etmiştim; bundan 
sonraki çalışmalarımızda dünya mevzuatının tat
bikatında-, işletmeciliğinde, aramacılığında bu iş
lerde mütehassıs olan elemanlardan istifade et- i 
mek suretiyle, fakat kendi bünyemizdeki yetiş
miş elemanlarımız ve kendi tecrübelerimizden 
faydalanarak yarın girişeceğimiz taahhüt ve kar-
şıhklı anlaşmaların esasını hazırlıyacak ve bun- j 

6. - GÖRÜŞt 6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBR 

1. — Af Kanununun 7 nci madesindekı (Ver
gi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (Para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyacağının yorumlanm&sma dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet, Maliye, Güm
rük ve Tekel ve Bütçe komisyonları raporları 
(3/180) 

BAŞKAN — 
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I lan, arkadaşımın ifade ettiği gibi, ilân edeceğiz. 

Ancak, bu asgari şartları ilândan sonradır ki 
bize yeni müsait tekliflerde bulunacak şirketler-

f le veya sermayedarlarla karşılıklı müzakereye 
geçeceğiz. Binaenaleyh bu kararnamede eğer ken
dilerinin arzu ettikleri bâzı asgari şartları gör
müyorlarsa sebebi budur. 

| Tekrar ilâve etmek zaruretini duyuyorum, 
I dünya petrol siyasetinin, bin bir cephesiyle, çeşit

li temayülleri içinde menfaatlerimize en uygun 
asgari şartları yakında tesbit edecek ve üzerinde 
mütehassıs arkadaşlarla karşılıklı münakaşalar 
yaparak onları ilân etme imkânlarını hazırlıya-
cağız. Bu, dâvayı kolaya ve aceleye getirmek is
temeyişimizden ileri gelmektedir. Bizi böyle hare
kete sevkeden sebep, arkadaşımızın da ileri sür
düğü birtakım endişelerin, daha esaslı tetkiklere 

i dayanarak hiçbir vakit varit olmamasını düşün-
I müş olmamızdan ileri gelmektedir. Bu bakımdan 

arkadaşımı temin etmiş olayım. 
Petrol politikamızın tesbiti bakımından daima 

Meclisimizin ve memleketimizin temayüllerini 
yoklamamız icabettiğini ve bunlardan uzak bu
lunmamız lâzımgeldiğini beyan ettiler. Biz böyle 
bir politikaya varabilmek için, belki kendileri-
nin de şahit oldukları yüksek heyetinizdeki 
iki yıldan beri yapılagelmekte olan müzakere-

| 1er, çeşitli komisyonlardaki görüşler bilhassa 
' Bütçe Komisyonundaki tartışmalar neticesinde, 

onun dışında Hükümet olarak bu işlerle hakika
ten meşgul muhtelif muhitlerin de temayülünü 
yokladıktan sonra bu neticeye vardık. Biraz ev
vel arzettiğim kararnamenin tesbit ettiği esası 
kendimize rehber ittihaz ettik. Bundan böyle de 
arkadaşımı temin ediyorum ki bizim için tek 
ve tek rehber sizin yüksek temayülleriniz ola
caktı?. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

kadaşmııa raporda tashihat yapılması için bu
güne kadar mehil istemişlerdi. Bu tashih metni 
gelip tabı ve tevzi edilmediği için tasarının gö
rüşülmesini tehir ediyoruz. 

2. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, 
Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir 
keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki Adalet Komisyonu Sözcüsü ar-

— e 
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verilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve \ 
Bütçe komisyonları raporları (2/339) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okuyoruz. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; En
ver Karan arkadaşımızın kanun teklifinin mü
zakeresi sırasında Bütçe Komisyonunda bende- | 
nte de vardım. Raporda (oy birliği ile kabul 
ecölmiştir) deniyor. Maalesef ben bu raporun 
metnine muarız olduğum için muhalefetimi ra
porun sonunda da arzettim, burada da madde 
halinde, size, kısaca arzedeyim. 

Maliy« Komisyonu diyor ki, vehlei ûlâda 
insana öyle de geliyor, bu gibi piyangolar sık 
sık tekrar edilirse hasılat azabr. Bütçe Komis
yonu Raportörü olan arkadaşımız ciddî ve ob. 
jektif bir tetkik yapmış, istatistik rakamlarına 
dayanarak vardığı neticeyi izah ediyor; muh« 
telif piyangolar tertip edilmesine rağmen Millî 
piyango hasılatı azalmamış, bilâkis artmıştır. 
Demek ki halkımızın piyangoya karşı olan alâ
kası ve piyangonun itibarı gittikçe artmakta* 
dır. Binaenaleyh Erzurum zelzelesinden zarar 
görenler içim yeni bir piyango yapılması, piyan- I 
gonun hasılatını azaltır nazariyesi, bu objektif 
araştırma ile sükût etmiş bulunmaktadır. Buna 
mukabil Bütçe Komisyonu raportörü arkadaşı
mız bir hukuki mesele çıkarmaktadır. Vehlei-
ulâda doğru gibi görünüyor, fakat tahlil ede
cek olursak o kadar doğru olmadığı, yani huku
ki ve mantıki kuvveti olmadığı meydana çıkı- I 
yor. 

Arkadaşımız diyor M; Piyango Kanunu sa
rahatle tasrih etmiştir. Piyangonun maksadı; 
hava kuvvetlerine yardımdır. Gelirleri de Mil- I 
lî Savunma hava kısmı bütçesine irat kaydolu
nur. Evet, Millî Piyango içirt bu doğrudur. 
Fakat teklif olunan kanun, Erzurum zelzelesin
den zarar görenlere yardım mevzuunu ihtiva et
mektedir. Millî Piyango Kanununda; şu veya I 
bu maksatla başka piyango tertip edilemez ve
ya tertip edilen diğer piyangolara Millî Piyan
go Teşkilâtı vasıta olamaz diye bir hüküm de 

fi] 17 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yoktur, ne sarahaten ne de imaen böyle bir hü
küm mevcut değildir, arkadaşlar. 

Ayrıca bu piyango öteki piyangoların hede
finden ayrı ve Erzurum zelzele felâketzedelerine 
yapılacak bir yardımı gaye edinmektedir, hası
latı oraya tahsis olunacaktır. Ancak bu işte bir 
giye olarak değil, bir vasıta olarak Millî Pi
yango İdaresi tavzif edilmektedir. Bütçe Ko
misyonunun verdiği bu karar da işin asıl ve 
maksadına muhalif değildir. Nitekim evvelce 
Yüksek Heyetinizin kabul ettiği bir kanunla, 
diğer bir piyangonun yapılmasına bu idare me
mur edilmişti. O kanun da Millî Piyango Ka
nununa aykırı değildi. Şimdi deniyor ki; şim
diye kadar bu zelzeleden zarar gören mıntaka 
ve vatandaşlara, dikkatinizi çekerhn, 900 bin 
lirası halkın yardımı olmak üzere, bir milyon 
'küsur yardım yapılmıştır ve halen komisyonlar
da bulunan bir kanun ile de 900 000 liralık yar
dım yapılacaktır, deniyor. 

Bir defa şunu da arzedeyim ki, bu ana kadar, 
Erzurum zelzelesinden zarar görenlere yapılan 
en ciddî yardım halk tarafından yapılan yar
dımdır. Allah bu hazineyi eksik etmesin, daima 
artırsın. 

İkincisi, Hükümetin yapmak istediği yardım, 
şu anda çok gecikmiş bir yardımdır. Çünkü Er
zurum bölgesinde karakış gelip çatmıştır. Hü
kümet yardımını temin edecek olan 900 000 li
ralık tasarı komisyonlarda seyran etmektedir. 
Arkadaşımız haklı olarak acilen ve daha kısa 
zamanda tertip ve tahsil edilmesi mümkün olan 
piyango yoluna müracaatı doğru bulmuştur. 
Bunda da haklı olduğu tezahür ediyor. Haki
katen herkesten önce halkımızın hamiyetine bir 
defa daha müracaatı, kendisine de menfaat gös
termek suretiyle, müracaatı tasvip etmektedir. 
Bunun üzerinde ısrarla durmak istemediğim bir 
küçük pisikolojik nokta var, göçmen vatandaş
lar için piyango tertip edilmiş ve tahsisat temin 
edilmiştir. Şimdi halk, kendi yurtlarında zel
zeleden zarar gören, can kaybı, mal kaybı ve 
hayvan kaybına uğramış ve Hükümet yardımla
rına rağmen bunların telâfisi mümkün olmamış 
iken, bir piyango mevzuunu yerli vatandaşları
mızdan esirgemek gibi bir duruma düşmek vazi
yeti vardır, ki bunun üzerinde sadece psikolo
jik olarak temas edip geçmek istiyorum. 

Kısaca tekrar ediyorum: Hukuki esaslara 
istinaden, arkadaşımızın teklifi, her bakımdan 
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matluba muvafık bir tekliftir. En kısa zaman
da halkımızın hamiyetine müracaat ederek, Mil
lî Piyango gelirine zarar vermeden onun çıka
rılmasını temin etmek, müstacel olan bir ihti
yacın ifadesidir. Bırakalım milletimiz kisei ha
miyetini, bu piyango vasıtasiyle, zelzeleden za
rar görmüş vatandaşlarımıza açsın. Biz her 
hangi bir mülâhaza, mantıki olmıyacak bir mü
lâhaza ile buna mâni olmıya çalışmıyalım. 

Onun için Bütçe Komisyonu raporunun red
diyle, Enver Karan arkadaşımızın kanun tekli
finin kabulünü Yüksek Heyetinizden istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Enver Karan. 
ENVER KABAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; takdim ettiğim kanunun evvelâ mu
cip sebebini hulasaten arzedeyim. 

Efendim, bizim Erzurum ilimizde 1952 sene
sinin Ocak ayında müthiş bir zelzele olmuştur. 
Bu zelzeleden 37 köy zarar görmüş, 4 köy mah
volmuş, 315 ev çökmüş, 931 ev ise kısmen çök
müş, 1225 ev hasara uğramış, 480 ahır, ağıl yı
kılmış, 94 insan ölmüş, 251 kişi yaralanmış 
ve 81 kişi de hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu yaralı ve ölü miktarının büyük zelzeleye 
nazaran az olmasının sebebi, hâdisenin sabah
leyin olmasıdır. Biz hâdisenin hemen hemen 
akabinde oraya gittik. Oradaki sefalet, göz ve 
yüreğin tahammül edeceği şekilde değildi. Kızıl-
ayın gönderdiği çadırlar kurulmuştu, soba yandığı 
için içerde 38 derecei hararet vardı, dışarıda ise 
25 - 26 burudet vardı. Dışarıya çıkanlar hastala
nıyorlar, çocuklar pronko - piömaniye tutulu
yorlardı, hastalar içerde inler vaziyette idi. 

Köylerin ise birçoğuna gidemedik, çünkü 
hayvanları mahvolmuştu, aramızda asker vardı, 
köylere kızaklarla gidilebiliyordu, biz de gide
bildiğimiz yerlere o şekilde gittik. Yıkılan enka
zın altında köylünün koyun ve diğer hayvanları 
mahvolmuştu, giyeceği, hiçbir şeyi kalmamıştır. 
Asıl fenalık bu memleket halkı koyun ve hay
vancılıkla geçinmektedir. Zelzele teakup ettiği 
için halk dışarıya fırlamış ve birçak hayvan 
telef olmuştur. 

Komisyonun dediği gibi, Hükümetin yardı
mı vardı. Yalınız doktor arkadaşıma teşekkür 
etmekle beraber komisyonlardan o karar çıkmış 
ve Hükümet bize 900 bin lira ev yapmak üzere 
vermiştir. Bu yardım, bu harap olan dört köy-

I de mesken yapmak için olmuştur. Yalnız mes
kenle bu işin halledilmesi mümkün değildir. Ev
leri yok olmuş, hayvanları yok olmuş, ekemi
yorlar. Hububat çimlenmiş. Bu dört köyden 
maada 70 köy de kısmen harap olmuş, bunla
rın sahiplerine 20 - 30 lira para verildi. Bu pa
ra ile ne yapılabilir?. Yakacak yoktur orada; 
az miktarda yakacak 5 - 10 liraya ancak temin 
edilebilir. Bu sebeple bu adamlar büsbütün se
fil olmuşlardır. Bunların yiyecekleri, ekecek
leri hububat yoktur, alâtı ziraiye kamilen mah
volmuştur. Bütün bu mülâhazalarla bu kanun 
teklifini yapmış bulunuyorum. Eğer yüksek 
heyetinizce de kabul edilirse bu Şark bölgemi
zin o vilâyeti için büyük bir menfaat sağlanmış 

olacaktır. 
Sonra sayın doktor arkadaşımızın da söyle

dikleri gibi, Millî Piyango İdaresi bundan za
rar görmiyecek, geçenlerde Yüksek Mecliste bi
lançosu okundu, orada gördük ki, 11 milyon li
ra kâr etmiş vaziyettedir. Göçmen ailelerine ve
rilen tahsisattan sonra da hiçbir zarar mevzuu 
bahis değildir. Piyango Kanunu ciheti askeri
yeye ait bir kanundur diyorlar, o kanunun göç
men aileleri hakkında tatbik edilip de aynı şe
kilde zelzele felâketzedeleri hakkında tatbik 
edilmemesini bendeniz pek mâkul görmüyorum. 

Sonra yine badema hareketi arza duçar ola
cak felâketzedeler için bir kanunun mevcut ol
duğunu söylüyorlar. Olsa bile bu kanunun ma
kabline şümulü olamaz. Bu felâket geçen sene 
olmuştur, istirhamım bu kanunun kabul edilme
sidir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz de, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın temennilerine iştirak ede
rim. Bütçe Komisyonu raporunun reddini rica 
ederim. -Dikkatle okunduğu takdirde raporun 
gerekçesinin tatminkâr olmadığı görülmektedir. 
Bütçe Komisyonu, raporunda diyor ki; piyango 
tertibi usulünü kanunlaştıracak olursak, bu te
vali eder ve Millî Piyango İdaresi de bundan 
zarar görür. 

Bundan evvel bir kanun çıkardık, Göçmen 
Piyangosu hakkında. Bu göçmen piyangosu 
Millî Piyangonun gelirini azaltmadı. Halkımız
da piyangoya karşı rağbet günden güne artmak
tadır. Bu esbabı mucibe varit değildir. Göçmen 
Piyangosunun kabul edilmesini gerektiren se-

I hepler bu kanunun kabul edilmesini de icabet-
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tiriıv Göçmenler memleketimize geldiler, evleri, 
hayvanları yoktu. Bunlara ev ve hayvan teda
riki için piyango çekilişini kabul ettik. Erzurum 
felâketzedeleri de aynı durumdadır. Onlar da 
meskenden, hayvandan mahrum kalmışlardır. 
Şu halde her iki kanunun da gerekçesi aynıdır. 
Bütçe Komisyonunun birinci kanunu kabul edip 
ikincisini kabul etmemesi, tenakuza düşerek 
reddetmesi doğru değildir. Bu bakımdan Bü-

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
istanbul'un fethinin 500 ncü yıl dönümü dolayt-
siyle Taksim'de Fâtih Sultan Mehmed'in heyke
linin dikilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Millî Eğitim 
Bakam Tevfik îleri'nin yazüı cevabı (6/641) 

17 . IV . 1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Tarihimizin ulu bir siması ve İstanbul Fa
tih'i (Fâtih Sultan Mehmed'in) 500 ncü yıl dö
nümü önümüzdeki sene kutlulanacaktır. Dün
yanın her yerinde milletine hizmet eden tarihî 
büyük simaların heykelleri şehirlerin en güzel yer
lerine dikildiği halde maalesef dünyanın en gü
zel ve şirin bir beldesi olan güzel istanbul; ken
disini fetheden Büyük Türk Kumandanı ve hü
kümdarı Fâtih Sultan Mehmed'in heykelinden 
mahrumdur. 

İstanbul Şehri belki bunu yapamıyacak bir 
durumdadır. Fakat Hükümetin de yardımiyle 
İstanbul'un en güzel yeri ve .münasip bir sem
ti bulunan Taksim'de İnönü Gezisi denilen ma
halde Fâtih Sultan Mehmed'in heykelinin diki
lip dikilmiyeceği hakkında Hükümetin düşünce
si nedir? Sayın Başbakandan yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

yük Meclisin semahat göstermesini ve arkadaşı
mızın kanun teklifinin kabul edilmesini bende
niz bilhassa rica edeceğim. 

BAŞKAN — Daha söz almış beş arkadaşımız 
vardır. Bir defaya mahsus olmak üzere Maliye 
Vekilinin de burada bulunmasını nazarı itibara 
alarak 5 Aralık 1952 Cuma günü saat 15 te bir
leşmek üzere toplantıya nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: 32/363-40/3592 

1 Aralık 1952 

özet: Taksim'de Fâtih Heyke
linin dikilmesinin düşünülme
diği Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık Yüksek Makamından Bakanlığı

mıza havale edilmiş bulunan 19 . İV*. 1952 gün 
ve 6/641/3458-7512 sayılı yazıları karşılığıdır: 

İstanbul'un fethinin 500 ncü yıl dönümü do-
layısiyle Taksim'de Fâtih Sultan Mehmed'in hey
kelinin dikilmesi hakkında ne düşünüldüğüne da
ir Burdur Milletvekili Mehmet özbey tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi incelendi: 

1. Fâtih'in şahsiyetini ve yaptığı büyük iş
leri, onun şanına lâyık bir heykel ile müşahhas 
bir hale getirmek ve Fetih gibi büyük bir'tarihî 
hâdise ile kabili telif bir eser ortaya çıkarmak, 
ilmî doküman bakımından güç bir meseledir. Ay
nı zamanda 1953 teki 500 ncü yıl dönümünün 
çok yaklaşmış bulunması sebebiyle de bizce bu
nun intacına imkân görülememektedir. 

2. Böyle bir âbidenin dikileceği yer dahi il-
ıtıen münakaşa konusu olup bu mesele etrafında 
jhlJ ardan beri ayrı ayrı fikirler ileri sürülmüş-

»« mm* un 
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tür. Bahusus Fâtih'in gemilerini geçirdiği güzer- 1 
gâhm başına veya bu güzergâhta muhtelif yer
lere dikilmesi bahis konusu olmuş, fakat gemile
rin geçirildiği güzergâh dahi katî olarak tesbit 
edilememiştir. Fethile veya Fâtih'le alâkalı bir 
yer olmıyan Taksim Meydanında böyle bir hey
kelin dikilmesi, ilim ve sanat yönünden bir se
bep bulunmadığı cihetle hiç düşünülmemiştir. 

3. İstanbul'un göbeğinde Fâtih tarafından 
Kollej ve Üniversite mahiyetinde yapılmış bulu
nan medreseler, şif a, yurdu ve diğer müştemilâtı 
ile tesis edilmiş mimari manzume halen pek ha
rap durumdadır. Onların esaslı şekilde onarım
ları dahi ödeneksizlik yüzünden bugüne kadar ele 
alınamamıştır. Böyle bir durum karşasmda Fâ
tih'e heykel dikilmesinden önce bunların ihya 
edilmelerinin lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Durumu Sayın Başbakan adına derin saygı
larımla arzederim. 

Millî Eğitim* Bakam 
Tevfik îleri 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet Özb&y'in, 
fuhşun tesir derecesini nispeten azaltmak gaye
siyle verilecek ceaanm artırılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Adalet Bakam Os
man Şevki Çiçekdağ'ın yazılı cevabı (6/746) 

17 . VI . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaiki sorularımın Adalet Bakanlığın
dan yazıli olarak cevaplandırılmasını saygıla-
rımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet, özbey 

Fuhuş : Bilindiği üzere cemiyetleri temellin
den çökerten mühim bir âfettir. Tarihin her 
devresinde bu âfetle mücadele için gereken: ted
birlerin alınmasına tevessül edilmiş olduğunu 
memnuniyetle görüyoruz. Fuhuş : Türk Cemi
yeti gibi topluluklarda diğer cemiyetlerden da
ha çok menfi tesirler icra etmekte ve ezcümle aile 
müessesesini; Türk Milletinde anane halinde 
mevcut olan aıhlak telâkkilerini kökünden sars
maktadır. Her ne kadar Ceza Kanunumuzda 
fuhşiyata tahrik suç sayılmış ve gereken müey
yide altına alınmışsa da bu hükümle önleyici 
tedbir karakterini haiz bulunmadığından fuhuş 
yine icra olunmakta ve ancak yakalanabilenler ' 
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tecziye edilebilmektedir. Halbuki esas gaye ve 
maksat tecziye değil, fuhşun önünü almak ve do-
layısiyle cemiyeti ve gençliği bu badireden kur
tarmaktır. Bundan başka fuhuş yüzünden bu
laşan hastalıkların icra ettiği menfi tesirleri de 
göz önümde tutmak lâzımdır. Bu itibarla tedbir 
mahiyetinde olmak üzere fuhuşla iştigal eden-. 
lere müessir ibret olacak şekilde ceza tâyin edil
mesi ve ayrıca bunların temin ettikleri maddi 
kazançla göz önünde tutularak o nispette para 
cezasına malhkûan tutulmaları v̂e tedbir mahi
yetinde hapis müddeti kadar fuhuş icra olu
nan randevu evlerinin kapatılması gerektiğin
den fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalık
larla mücadele nizamnamesinin halen tatbik 
edilememesi (Fuhşun tam mânasiyle önünün 
alınması imkânsız bulunduğunu kabul etmekle 

beraber) tesir derecesini nispeten azaltmak ga
yesiyle ve memlekt realitelerini de göz önünde 
tutarak randevu evlerini işletenlere toir sene
den üç seneye kadar hapis cezasiyle ve 500 li
radan 5 000 liraya kadar da aj?ır para cezası 
verilmesi uygun olur mu olmaz mı? Cezanın ar
tırılması yerinde midir, değil midir? Bu husus
ta Adalet Bakanlığımız ne düşünmektedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1 . 12 . 1952 

C. îş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 1016 
özel : 279 

özü : Burdur Milletve
kili Mehmet özbeyin so
ru önergesi hakkında, 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . 6 . 1952 gün ve 6/746/3877 sayılı Y. K. 
Yazılarına ilişik olarak örneği tevdi buyuru-

lan Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in yazılı 
soru önergesinde netice olarak; fuhşun tesir de
recesini nispeten azaltmak gayesiyle ve memle
ket realitesini de göz önünde tutarak randevu 
evlerini işletenlere bir seneden üç seneye kadar 
hapis cezasiyle birlikte (500) liradan (5 000) 
liraya kadar ağır para cezası verilmesi suretiyle 
mevcut ceza müeyyidesinin artırılması yerinde 
olup olmadığının ye bu hususta Bakanlığımızın 
ne düşünmekte olduğunun yazılı olarak cevap
landırılması istenmiştir, 
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Ceza Hukukunda vukuagelen değişikliklerle be
raber, memleketimizin hususiyetleri de göz önün
de bulundurulmak suretiyle Türk Ceza Kanunu
nun yeni ve ihtiyacı tamamiyle karşılıyacak da
ha mütekâmil hükümlerle teçhizine lüzum görül
müştür. Bu maksatla, Bakanlığımızda teşkil olu
nan ilmî bir heyet tarafından Ceza Kanunumuz 
baştan tetkik edilmekte olup bu tetkikat sırasın
da kanunun fuhşa mütaallik hükümleri üzerinde 
de durulacaktır. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

3. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 1951 -
1952 yıllan içinde hangi şartlarla ve kimlere 
kaç maden imtiyazı verildiğine ve hangi maden
ler için kimlerin işletme ruhsatnamesi aldığına 
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver 
Güreli'nin yazıh cevabı (6/845) 

21 . XI . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ekonomi ve Ticaret Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nın teminini arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

1. 1951, 1952 yılları içinde kaç maden im
tiyazı verilmiştir. 

Bu imtiyazlar hangi şartlarla ve kimlere ve
rilmiştir? (Madenlerin bulunduğu mahal ile 
madenin cinsi, imtiyaz müddeti, nispî resim nis
peti, imtiyazın verildiği tarih ayrı ayrı gös
terilmek şartiyle.) 

2. Aynı yıllar zarfında hangi madenler için 
kimlere işletme ruhsatnamesi verilmiştir! (Ma
denin bulunduğu yer, madenin cinsi, müddeti, 
ruhsatnamenin verildiği tarih ayrı ayrı gösteril
mek şartiyle.) 

T. O. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1 . XII . 1952 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

özel : l/5£3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24 . XI . 1952 tarih ve 6/845-4308/9545 sayılı 
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yazıları cevabıdır. 

1951 - 1952 yılları içinde hangi şartlarla ve 
kimlere kaç maden imtiyazı verildiğine ve hangi 
madenler için kimlerin işletme ruhsatnamesi al
dığına dair Van Milletvekili Ferid Melen tara
fından verilen yazılı soru önergesi hakkındaki 
cevabımızı muhtevi listeler leffen sunulmuştur. 
Maden İmtiyazları, Maden İşleri Genel Müdür
lüğünde mevcut tip şartname ve mukavelena
melere göre ita edilmektedir. Bu şartname ve 
mukavelenameler muhteviyatının ayrı ayrı zikri 
mümkün bulunmadığından bu tiplerden birer 
adedi de ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakam 

Enver Güreli 

T. C, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

Arama ruhsatnamesine müsteniden verilen ma
den imtiyazlarına ait şartname 

Madde 1. — İlinin 
ilcesine bağlı 

bucağının . . . . . . . . köyleri içinde, 
civarında kâin . . / . . / . . tarihli ve ..'•/.. 
sayılı ruhsatnameye müsteniden aramakla mey
dana çıkarılan krom madeninin saha sınırlarını 
gösterir haritalardan, biri Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı Maden işleri Genel Müdürlüğünde 
saklanmış, bir tanesi madenin bağlı olduğu ile 
gönderilmiş, diğer bir nüshası da imtiyaz sahibi 

verilmiştir. 

Madde 2. — İşlenmekte olan mağazalara 
girmek veya hava aldırmak için yeniden yerden 
yol ve kuyu ve baca açlması gerekirse ilk önce 
imtiyaz sahibi bu iş hakkında bir dilekçeyle 
proje ve tasarılarını Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına verecek ve Hükümet maden mühendisi
nin yapacağı keşif üzerine Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının oy ve kararı uyarınca işlem yapı
lacaktır. 

Madde 3. — imtiyaz sahibi tarafından arazi 
üzerinde yapılacak zararlar da sahiplerine 
ödenecek ve bu madenin yakınında bulunan 
kapıların ve başka tesislerin altında ameliyat 
yapılması gerekirse yapı ve tesisat sahiplerinin 

- 09 -
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muvafakatleri alındıktan ve bundan dolayı te- I 
rettüp edecek zarar ve ziyanın ödenmesi için 
imtiyaz sahibi takdir edilecek miktar üzerin
den kefalete bağlandıktan sonra Hükümet ma
den mühendisinin tasarısı veyahut o yer hükü
metinin bildirmesi üzerine maden idaresinden 
izin verilecektir, tzin verilmeksizin imtiyaz sa-
hibi bu gibi işlere başlıyamıyacaktır. Kefalet 
ve tazminat maddelerine dair olan anlaşmaz
lıklar ilgili mahkemelerde çözülecektir. Sayı
lan bu işlerin, üzerindeki yapıların ve arazinin 
bayındırlığına zararlı ve kamu güvenliğini bo-
zaeak olduğu anlaşılırsa bunlar büsbütün dur
durulacaktır. 

Madde 4. --- Yukarda sözü geçen maden 
işlerinin su yollariyle bent ve çeşmelere ve şose 
ve demiryollarına olan uzaklığı 150 metreden 
az olmıyacaktır. Uzaklık bu miktardan az olur
sa geçen maddede yazılı işlem aynen bunun 
hakkında da yapılacaktır. 

Madde 5. - Kuyu ve mağaraların terk ve 
tatili gerekirse masarifi imtiyaz sahibi tarafın
dan ödenmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının göstereceği usul dairesinde yer üstün
deki girilecek ve çıkılacak yerleri doldurmak 
suretiyle bunlar örtülecektir. 

Madde 6. — tmtiyaz sahibi cevher ve su ma
ğaralarının ağızlarına bunların kolaylıkla çıka
rılmasını elverişli kuvvetli ve emniyetli maki-
nalar koymaya borçludur. 

Madde 7. — tmal olunacak krom madeninin sı
nırı yakınında diğer bir maden bulunursa iki ma
denin birbiriyle birleşmesinden çıkacak zarar
ların önlenmesi için sınır sonlarında bulunan 
maden yataklarında bir miktar yer bırakılacak 
ve bırakılan yerlerin genişliği ve miktarı da 
fen isterlerine göre Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca belirtildikten sonra gereği yapılacaktır. 

Madde 8. — Bu madenin sınırları içinde baş
ka diğer bir cins maden çıkıp da başka birine 
ihale olunur ve bu yeni madenin işletilmesinin 
ve durumunun isteri olarak işbu krom madeni
nin işletme alanı içinden geçirilmesi gerekirse 
imtiyaz sahibi buna karşı gelemiyecektir. An
cak bundan dolayı terettüp edecek tazminat 
ikinci imtiyaz sahibi tarafından verilecek ve bu 
hususta imtiyaz sahipleri anlaşamazlarsa iki ta- I 
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rafın seçeceği bilirkişiler tarafından belirtilecek 
ve keyfiyet Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
takdir ve onayua sunulacaktır. 

Madde 9. — Bu maddenin imtiyaz sınırı 
içinden demiryolu ve/, t kamuya menfaati! bir 
yol geçirilecek veya bu maden sınırı içinde ka
muya menfaatli başkaca bir şey onarılacak 
olursa imtiyaz sahibi bundan ötürü tazminat 
dâvasına veyahut muhalefete haklı ve yetkili 
olmıyacaktır. Şu kadar ki bunların asıl maden 
yataklarının çıkarma yerleri üzerinden geçme
si gerekirse o halde terettüp edecek zarar ve 
ziyanlarını sebep olanlardan istiyebilecektir. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Maden İşleri G-enel Müdürlüğü 

Arama ruhsatnamesine müsteniden verilen ma
den imtiyazlarına ait tip mukavelename 

Madde 1. îlinin . . . 
tlcesine bağlı Bucağının . . 

köyleri içinde, civarında 
kâin . . . . / . . . / . . . . tarihli ve . . . / . . . . 
sayılı ruhsatnameye müsteniden aramakla meyda
na, çıkarılan madeninin işletilmesi 
imtiyazı . . . . / . . . , / tarihli ve 3 / . . , 
sayılı kararnamenin onanması gününden bağlı
yarak yıl süre ile ve bağlı şartlaşma hü
kümlerine göre uhdesine ihale olunmuştur. 

Madde 2. — İmtiyaz haritasında gösterildiği 
gibi bu madenin işletilmesi için hektar
lık arazi ayrılmış olup sınırlan; 

Kuzeyi : 
Doğusu : 
Güneyi : 
Batısı : 
ile çevrilmiştir. 

Madde 3. — Bu maden için ayrılan 
hektar arazinin Maadin Nizamnamesine göre be
her hektarı için mukarrer resim olmak üzere yıl
da onar kuruştan ( . . . . , ) . . . . . . . 
ile bu resmin % 6 sı tutarında askerî teçhizat 
tertibi olan ( ) 
imtiyaz sahibi tarafından her yıl Mart ayı ba
şında peşinen verilecek ve belirli zamanda veril
mediği takdirde gerekli olan faizi dahi ayrıca 
ödenecektir. 
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Madde 4. — Madenden çıkarılacak cevherin I 

Maadin Nizamnamesinin bununla ilgili hüküm
lerine göre belirtilecek değeri üzerinden bu ni
zamnamenin 50 nci maddesini değiştiren 26 . I I I . 
1931 tarihli ve 1794 sayılı Kanun gereğince Ba
kanlar Kurulunun , . . . / . . . / • • " • • • tarihli 
ve 3 / sayılı karariyle belirtilen % 10 
nispî resim ile bu nispî resmin % 6 sı tutarında 
askerî teçhizat tertibi imtiyaz sahibi tarafından 
ödenecektir. 

Madde 5. — Bu madenin imtiyazı çıktığın
da bir defaya mahsus olmak üzere (2 000) lira 
imtiyaz harciyle bunun % 6 sı tutarında askerî 
teçhizat tertibi ve ayrıca tapu harcı ve pul pa
rası imtiyaz sahibi tarafından ödenecektir-. 

Madde 6. — Bu madenin savaş halleri ve 
sebepleri dolayısiyle mağara ve yapıları yıkıl
dığı ve yıktırıldığı veya askerî hareketlerde iş
letilmesinin bütün bütün veya bir kısmı durdu
rulduğu halde imtiyaz sahibi hiçbir suretle mu
halefete hak ve yetkili olmıyacağı gibi bu su
retle geçecek süreye karşı imtiyaz süresinin uza
tılmasını istemiyecek ve zarar, ziyan tazminat 
da istemeye hakkı olmıyacaktır. 

Madde 7. — Maden, Maadin Nizamnamesinin 
2818 sayılı Kanunla değiştirilen 59 ncu madde
sinin F bendi hükmüne* aykın olarak kiraya 
verildiği takdirde imtiyazı feshedilecektir. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Maden işleri Genel Müdürlüğü 

Mekşufen verilen maden imtiyazlarına ait 
tip şartname 

Madde 1. — ilinin ilce
sine bağlı mevkilerinde (köyünde) kâin 
mekşuf madeninin sahası sınırlarını gös
terir haritalardan biri Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünde sak
lanmış, bir tanesi madenin bağlı olduğıı ile 
gönderilmiş, diğer bir nüshası ok imtiyaz sa
hibi , ... . verilmiştir. 

Madde 2. — işlenmekte olan mağaralara 
girmek veya hava aldırmak için yeniden yerden 
yol ve kuyu ve baca açılması gerekirse ilk önce 
imtiyaz sahibi bu iş hakkında bîr dilekçeyle pro- | 
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je ve tasarılarını Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na verecek ve Hükümet maden mühendisinin 
yapacağı keşif üzerine Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının oy ve kararı uyarınca işlem yapıla
caktır. İzin alınmadıkça imtiyaz sahibi bu çe
şit işleri yapamıyacaktır. 

Madde 3. — İmtiyaz sahibi tarafından ara
zi üzerinde yapılacak zararlar da sahiplerine 
ödenecek ve bu madenin yakınında bulunan ya
pıların ve başka tesislerin altmda ameliyat ya
pılması gerekirse yapı ve tesisat sahiplerinin 
muvafakatleri alındıktan ve bundan dolayı te
rettüp edecek zarar ve ziyanın ödenmesi için 
imtiyaz sahibi takdir edilecek miktar üzerin
den kefalete bağlandıktan sonra Hükümet ma
den mühendisinin tasarısı veyahut o yer Hü-
kümet'inin bildirilmesi üzerine maden idaresin
den izin verilecektir. İzin verilmeksizin imti
yaz sahibi bu gibi işlere başlıyamıyacaktır. 
Kefalet ve tazminat maddelerine dair olan an
laşmazlıklar ilgili mahkemelerde çözülecektir. 
Sayılan bu işlerin, üzerindeki yapıların ve ara
zinin bayındırlığına zararlı ve kamu güvenli
ğini bozacak olduğu anlaşılırsa bunlar büsbü
tün durdurulacaktır. 

Madde 4. — Yukarda sözü geçen maden iş
lerinin su yollariyle bent ve çeşmelere ve şose, 
demiryollarına olan uzaklığı 150 metreden az 
okuyacaktır. Uzaklık bu miktardan az olur
sa geçen maddede yazıh işlem aynen bunun 
hakkında da yapılacakta-. 

Madde 5. — Kuyu ve mağaraların terk ve 
tatili gerekirse masarifi imtiyaz sahibi tarafın
dan ödenmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının göstereceği usul dairesinde yer üstün
deki girilecek ve çıkılacak yerleri doldurmak 
suretiyle bunlar örtülecektir. 

Madde 6. — İmtiyaz sahibi cevher ve su ma
ğaralarının ağızlarına bunların kolaylıkla çıka
rılmasına elverişli kuvvetli ve emniyetli makine
ler koymaya borçludur. 

Madde 7. — İmal olunacak madeninin sınırı 
yakınında diğer bir maden bulunursa iki made
nin birbiriyle birleşmesinden çıkacak zararlarm 
önlenmesi için sınır sonlarında bulunan maden 
yataklarında bir miktar yer bırakılacak ve bıra
kılan yerlerin genişliği ve miktarı da fen isterle-
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rine göre Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca belir
tildikten sonra gereği yapılacaktır. 

Madde 8. — Bu madenin sınırları içinde baş
ka diğer bir cins maden çıkıp de başka birine 
ihale olunur, ve bu yeni mâdenin isletilmesinin 
ve durumunun isteri olarak işbu madenin işlet
me alanı içinden geçirilmesi gerekirse imtiyaz 
sahibi buna karşı gelemiyecektir. Ancak bundan 
dolayı terettüp edecek tazminat ikinci imtiyaz 
sahibi tarafından verilecek ve bu hususta imtiyaz 
sahipleri anlaşamazlarsa iki tarafın seçeceği bi
lirkişiler tarafından belirtilecek ve keyfiyet Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının takdir ve onayına 
sunulacaktır. 

Madde 9. — Bu madenin imtiyaz sınırı için
de demiryolu veya kamuya menfaatli bir yol ge
çirilecek veya bu maden sınırı içinde kamuya 
menfaatli başkaca bir şey onarılacak olursa im
tiyaz sahibi bundan ötürü tazminat dâvasına ve
yahut muhalefete haklı ve yetkili olmıyacaktır. 
Şu kadar ki, bunların asıl maden yataklarının 
çıkarma yerleri üzerinden geçmesi gerekirse o 
halde terettüp edecek zarar ve ziyanlarını sebep 
olanlardan istiyebilecektir. 

Madde 10. — İmtiyaz sahibi Maadin Nizam
namesinin 82 nci maddesi mucibince meccanen 
Devlete rücü edecek olan malları Hükümete tes
lim tarihine kadar uhdei tasarrufunda bulundu
racak ve iyi halde muhafaza eyliyecektir. 

Madde 11. — İhale süresinin bitmesinden en 
az beş sene evvel imtiyaz sahibinin talebi ve ma
den idaresinin teklifi üzerine Bakanlık ihalenin 
temdidi lâzımgelip gelmediği hususunda bir ka
rar verecek ve temdide karar verildiği halde key
fiyeti resmen imtiyaz sahibine tebliğ edecektir. 

Özel madde 1. — Bu madenin imtiyaz hak
kı yabancılara devir ve ferağ edilmiyecek, maden 
sahasında güvenilir işçi kullanılacaktır. 

özel madde 2. —• Madenin teslimi tarihinden 
başlıyarak bir buçuk yıl içinde sahanın ihtiva 
eylediği cevherin kemiyet ve keyfiyetini meyda
na koyacak şümul ve mahiyetten esaslı aramalar 
yapılacak, bu arama neticeleri Maadin Nizamna
mesinin 59 ncu maddesinin a ve b bendleri gere
ğince tevdii gereken tesisat ve işletme fen rapo
runda (plân, proje) gösterilecektir. 
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I özel madde 3. — Tesisat ve işletme fen rapo

runun tasdikini mütaakip her gün bu sahadan 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit edilecek 
miktarda cevher istihsâl ve imrar olunacak, bu 
miktar cevher imrar edilmese bile buna tekabül 
eden nispî resim yıl sonunda Hazineye ödene
cektir. 

özel madde 4. — Madenin teslimi tarihin
den itibaren bir buçuk yıl içinde imtiyaz saha
sının 4 nüsha 1/5000 mikyasında topografik 
haritası tersim edilerek hesabatı ile birlikte Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına verilecektir. 

özel madde 5. — Bu şartların yerine getirip 
meşini teminenl (2 500) iki bin beş yüz liralık te
minat (Nakdî veya banka teminat mektubu) veri
lecek, şartlara riayet edilmediği takdirde teminat 
irat kaydolunacak ve ayni şekilde yeniden temi
nat istenilecek, yeniden teminat verilmediği tak
dirde imtiyazın feshi yoluna gidilecektir. 

i T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

i Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

ı Mekşufen verilen maden imtiyazlarına ait tip 
mukavelename 

Madde 1. — . . . . . İlinin İlcesine 
bağlı köyünde (mevkiinde) kâin mekşuf 
. . . . madeninin işletilmesi imtiyazı . . / . . / ..19., 
tarihli ve . . . / . . . . sayılı kararnamenin onan
ması gününden başlıyarak (. . . .) yıl süre ile ve 
bağlı şartlaşma hükümlerine göre uh
desine ihale olunmuştur. 

Madde 2. — İmtiyaz haritasında gösterildiği 
gibi bu maddenin işletilmesi için ( . . . ) hektar
lık arazi ayrılmış olup sınırları : 

Kuzeyi : 
Doğusu : 
Güneyi : 
Batısı : 

ile çevrilmiştir. 

Madde 3. — Bu maden için ayrılan ( . . . . ) 
hektar arazinin Maden Nizamnamesine göre be
her hektarı için mukarrer resim olmak üzere yıl
da onar kuruştan ( . . . . ) . . . ile bu resmin \% 6 sı 
tutarında askerî teçhizat tertibi olan (. . . . , ) 

. kuruş imtiyaz sahibi tarafından 
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her yıl Mart ayı başında peşinen verilecek 
ve belirli zamanda verilmediği takdirde gerekli 
olan faizi dahi ayrıca ödenecektir. 

Madde 4. — Madenden çıkarılacak cevherin 
Maadin Nizamnamesinin bununla ilgili hüküm
lerine göre belirtilecek değeri üzerinden bu ni
zamnamenin 50 nci maddesini değiştiren 26 . 3 . 
1931 tarihli ve 1794 sayılı Kanun gereğince Ba
kanlar Kurulunun / / tarihli ve 3 / 
sayılı karariyle belirtilen % 10 nispî resim ile 
bu nispî resmin % 6 sı tutarında askerî teçhizat 
tertibi imtiyaz sahibi tarafından ödenecektir. 

Madde 5. — Bu madenin imtiyazı çıktığın
da bir defaya mahsus olmak üzere (2000) lira 
imtiyaz harciyle bunun % 6 sı tutarında askerî 

teçhizat tertibi ve ayrıca tapu harcı ve pul pa
rası imtiyaz sahibi tarafından ödenecektir. 

Madde 6. — Bu maddenin savaş halleri ve 
sebepleri dolayısiyle mağara ve yapılan yıkıldığı 
ve yıktınldığı veya askerî hareketlerle işletilme
sinin bütün bütün veya bir kısmı durdurulduğu 
halde imtiyaz sahibi hiçbir suretle muhalefete hak 
ve yetkili olmıyacağı gibi bu suretle geçecek süreye 
karşı imtiyaz süresinin uzatılmasını istemiyecek 
ve zarar ziyan ve tazminat ela istemeye hakkı ol-
mıyacaktır. 

Madde 7. — Maden, Maadin Nizamnamesinin 
2818 sayılı Kanunla değiştirilen 59 ncu maddenin 
F bendi hükmüne aykırı olarak kiraya verildiği 
takdirde imtiyaz feshedilecektir. 
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1951 yılı içinde arama ruhsatnamesine 

Madenin mevkii 

Bursa - Orhaneli - Göynükbelen 
Elâzığ - Mâden - Genepi 
Elâzığ - Palu - Mahman 
Hatay - Hassa - Küçükger 
Kütahya - Gediz - Bebecik 
Gazianteb - İslâhiye - örtülü - Perviyanlı 

Madenin cinsi 

Krom 
» 
» 
» 

Linyit 
Krom 

imtiyaz Nispî resim 
müddeti 

45 
45 
45 
45 
60 
45 

nispeti 

% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% .5 
% 10 

İmtiyaz ka
rarnamesi 

tarihi 

13 . 6 .1951 
13 . 6.1951 
16 .9.1951 
12 .10.1351 
23.3.1951 
16.5.1951 

Kütahya - Simav - Dağardı 
Muğla - Fethiye - Günlükbaşı 
Muğla - Fethiye - Göeek Köyü - Kurtgediği 
Muğla - Fethiye - İnlice - Karakurum 
Muğla - Köyceğiz <- Basralık 

Krom 

1951 yılı içinde mekşufen 

45 
45 
45 
45 
45 

% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 

13.7.1951 
13 .6.1951 

. 15.5.1951 
17 .7 .195J 
13 . 6 .1951 

1952 yılı içinde arama ruhsatnamesine 

Burdur - Tefenni - Niyazlar - Dereköy 
Eskişehir Merkez - Kayı Gündüzler 
Eskişehir Merkez - Tandır 
Eskişehir Merkez - Tandır - Küplü 
Eskişehir Merkez - Tandır ve Gündüzler 
Eskişehir Merkez - Gündüzler 
Eskişehir Merkez - Gündüzler 
Gazianteb - İslâhiye - örtülü 

» » Şerikanlı 
» - » - Karapolat 
» - » - Kalaycık 
» - » - Şerikanli - Küregediği 
» » Ağalarobası 
» - » - Toplamalar 

Krom 

Krom 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 
% 10 

30. 6 .1952 
1.4.1952 
1.4.1952 
1.4.1952 

18 .10.1952 
15 . 5 .1952 
15 . 5 .1952 
22 . 7 .1952 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1952 yılı içinde mekşufen 

Muğla - Köyceğiz - Sultaniye 
» - » - Toparlar 
» - » - Hamitli Çiftliği 

Kocaeli - Gebze - Taşlimanı 

Muğla - Fethiye - Eldirek 
Eskişehir - Merkez - Sazak 

» 
» 
» 

Çimento imaline 
elverişli maden 
Krom 

» 

45 
.45 
45 

60 
45 
45 

% 10 
% 10 
% 10 

% 5 
% 10 
% 10 

7.2.1952 
» 
» 

14 . 5 .1952 
22 . 7 .1952 
18 .10.1952 
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müsteniden verilen maden imtiyazları 

İmtiyaz sahiplerinin iisim ve adresleri 

Sazmaş Sanayi ve Ziraat Makineleri T. A. Ş. : îstainbul Bahçekapı Taşhan 
Tahir Badılı % 70 : Malatya Tandoğan Caddesi No. 13 Bilgin Maden Limitet Ortaklığı % 30 
Tahir Badılı % 65 : Malatya Tandoğan Caddesi No. 13, Bilgin Maden Limitet Ortaklığı % 35 
Sazmaş, Sanayi ve Ziraat Makineleri T. A. Ş. : İstanbul Bahçekapı Taşhan 
Ali Rıza Kuzucan : İstanbul - Fatih - Molladurağı Kınalızade Sokak No. 26 
Mustafa, Ahmet ve Muhlis Çanakçılı Kardeşler K, Ş. : İstanbul - Galata - Abithân No. 30 

verilen maden imtiyazları 

Cemal Erkartal : İstanbul Üsküdar Açık Türbe Eczane Sokak No. 57 
Fethiye Şirketi Madeniyesi Türk Anonim Şirketi : İstanbul Muradiye Han 
Fethiye Şirketi Medeniyesi Türk Anonim Şirketi : İstanbul Muradiye Han 
Salih Zeki Pekin 
Türk Maadin Anonim Şirketi 

müsteniden verilen maden imtiyazları 

Maadin Arama ve İşletme T. L. Ş. : İstanbul - Galata - Halilpaşa Sokak Server Han kat 4 
Hüseyin Fevzi Akçacı : Eskişehir Arifiye Mahallesi Tekiz Sokak No. 4 

Asaf özdenk : İstanbul Şişli Bomonti Havuzlubahçe No. 1/37 
» » » » » » 

Mustafa, Ahmet ve Muhlis Çanakçılı Kardeşler Kolektif Şirketi İstanbul Galata Abit Han No. 30 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
* 
» 

» 
» 
% 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
y> 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

verilen maden imtiyazları 

Sılfe Koçman ve Salâhattin Göktuğ : İstanbul : (istiklâl Caddesi Frediriki Han No. 1/286 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi 
Salih Zeki Pekin ve Mustafa : Fethiye'de mukim 
Mustafa Çakır : Eskişehir, Akarbaşı Mahallesi Seyit Gazi Caddesi No. 28 
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Sıra 
No. Madenin mevkii 

1 Ankara - Keskin Göztepe 

3 .12 .1952 O : 1 
1951 yılı içinde arama ruhsatnamesine m 

İşletme ruhsatnamesinin 
Madenin cinsi Müddeti Tarihi Numarası 

Manganez 2.2.1951 200/150 

2 İstanbul - Yalova Safran 
3 Eskişehir - Sivrihisar Kızılcaviran 
4 Ordu-Merkez Karakiraz 

5 Kütahya-Uşak Ilyash 

6 Edirne - Uzunköprü Gazihalil 

7 Edirne-Uzunköprü Süleymaniye 
8 İzmir - Kemalpaşa Sinek 

9 Edirne - Uzunköprü Harmanlı 

10 Edirne - Uzunköprü Harmanlı 

Linyit 
Manganez 
S. kurşun 

Manganez 

Linyit 

» 

» 

5 
5 
5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

3.2.1951 
8.8.1951 
30.3.1951 

30.3 .1951 

28.4.1951 

28.4.1951 
14.5.1951 

5.6.1951 

20.6.1951 

200/151 
200/152 
200/153 

200/154 

200/155 

200/156 
200/157 

200/158 

200/159 

11 Kütahya - Tavşanlı Gölcük Emirler 
12 Çorum - Osmancık Zembel 
13 Kütahya - Tavşanlı Şapçı 

» 
» 

Linyit 

5 
5 
5 

20.6.1951 
14.7.1951 
14.7.1951 

200/160 
200/161 
200/162 

14 Kütahya - Tavşaniı Karacataş Manganez 27.7.1951 200/163 

15 Kayseri - Develi Kale 

16 Kütahya - Merkez Karauz 

17 Bursa-Gemlik Adliye 

18 Sivas - Divriği Karakeban 

S. kurşunla 
mahlut çinko 
Manganez 

Linyit 

S. kurşunla 
mahlut çinko 

5 27.7.1951 200/164 
5 3.8.1951 200/165 

5 11.8.1951 200/167 

27.8.1951 200/169 
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üstemden verilen işletme ruhsatnameleri 

İşletme ruhsatnamesi verilenlerin isim ve adresi 

Tevhit Kutay : Ankara - Kırıkkale Kantariye Mağazası Sahibi 
Mahir Kutay : Ankara - Kırıkkale bakır ve kereste mağazası sahibi 
H. ibrahim Altıntaş : Ankara - Kırıkkale Cihan Oteli Sahibi 
Hulusi Kurtuluş : Ankara Necatibey Caddesi Kurşuncu Apt. No. 8/3 
Dimitri Papazoğlu : İstanbul - Tepebaşı Yeniçeri Sokak Camsız Apt. No. 3 
Şakir Yorulmaz : İstanbul - Galata Danüp Sigorta Han kat 1 
Şevket İnce : Ordu - Aziziye Mahalesi 
Hasan Akgün : Ordu - Bayadı Köyünde 
Mehmet Furtun : Ordu - Zaferi Millî Mahallesinde 
Celâl Maraşlı : Ordu - Kabadüz Köyünde 
Vefa Belet : İzmir - 1292 Sokak No. 21 
Celâl Efe : İzmir - Alsancak 1468 Sokak No. 29 * 
Ömer İmga : İzmir - Eşrefpaşa 651 Sokak No. 6 *" ' " :: " 
Hasan Uz : Edirne - Uzunköprü Gazihalil Köyünde 
Etem Tokat : Edirne - Uzunköprü Kadıgebran Köyünde 
Ahmet Özdemir : Edirne - Uzunköprü Süleymaniye Köyünde 
A. Nazmi Akat : İzmir - Göztepe Sokak 95 No. 8/3 
Mehmet öztürk : İzmir - Basmahane Toros Oteli müsteciri 
Hasan Pala : İzmir - Cumaovası Kâzımpaşa Mahallesi No. 60 
Yunus Şenuz : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünde 
Recep Kara : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünde 
Sadiye Tan : İstanbul - Kartal Hamam Sokak No. 16 
Hüseyin Yavuz : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünde 
Hasan Yavuz : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünde 
Recep Ercan : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünde 
Yunus Şenuz : Edirne - Uzupköprü Harmanlı Köyünde 
Arif Şenbaş : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünde ^ 
İsmail Şenbaş vârisleri : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünde 
Rasim Esenalp : Tavşanlı Durak Mahallesi Etiler Sokak Kaya Apt. 2 
İsmail Onur : Amasya - Gümüşhacıköy Comara Mahallesi 
Şükrü Tümay : Kütahya - Küçük Çarşı Çinili Pasaj No. 7 
Ahmet Turhan : Kütahya - Gazikemal Mahallesi 
H. İbrahim Rabindüz : Kütahya - Börekçiler Mahallesi 
Süleyman Kahraman : Kütahya - Tavşanlı Pataklı Köyü 
Etem Yücel : Kütahya - İtfaiye karşısı No. 3 
Sadık Polat : Kütahya - Cemalettin Mahallesi No. 15 •-" •••• 
Asım Ersan : Ankara - Bankalar Caddesi Lojman daire 

Saim Budin : İstanbul - Galata Tünel Caddesi Noı 65 
Server Somnncuoğlu : İstanbul - Yeni Valide Han No. 85/88 
Gıyas Ispartalı : Kütahya - Polatbey Mahallesi No. 66 
Osman Nuri Tunçer : Bursa - Yeşiltürbe Eski İmaret No. 1 
Ahmet Hamdi Savaşkan : İstanbul - Göztepe Tütüncü M. Caddesi No. 38 

Nuri Demirağ : İstanbul - Beşiktaş Hayrettin Mahallesi No, 17 
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Sıra 
No. Madenin mevkii 

işletme ruhsatnamesinin 
Madenin cinsi Müddeti Tarihi Numarası 

19 Sivas - Divriği Karakeban 

20 Sivas - Divriği Hinora 
21 Gazianteb - Kilis Burunsuzlar 
22 Hatay - Dörtyol Kızılkaya 
23 tzmir - Merkez Gümüldür 
24 İzmir - Çeşme Karaköy 
25 Tekirdağ - Merkez Maymundere 
26 Kütahya - Simav Gebeler 
27 Kütahya - Tavşanlı Erikli 
28 Edirne - Uzunköprü Türkobası 
29 Kırşehir - Mucur Acıöz 
30 Yozgad - Yerköy Caf erli 

31 Bursa - Mudanya Eğerce 
32 Edirne - Merkez Geçkinli 

33 Zonguldak - Devrek Hüseyinçavuşoğlu 
34 Çanakkale - Bayramiç Evciler, Külcüler 

35 Ankara - Haymana Çayırlı 
36 Zonguldak - Ereğli Aydın KabagÖz 
37 Kütahya - Tavşanlı Aliköy Vakıf 

38 Eskişehir - Mihalıççık Çardak 
39 Niğde - Arapsun Dededağı 
40 Bilecik - Bozüyük Güde 

Ç. ile mahlut 
S. Kurşun 
S. Kurşun 
Manganez 
» 

Çinko 
Manganez 
Linyit 
Antimuan 
Manganez 
Linyit 
Kurşun 
Flüşpat 

Barit 
Linyit 

Manganez 
S. Kurşun 

Manganez 
» 
» 

Amyant 
Linyit 
Manganez 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 
5 

5 
0 
5 

27 . 8 .1951 
27.8.1951 
24. 9.1951 
27. 9 .1951 
27 . 9.1951 
27 . 9.1951 
.8.4.1951 
29.9.1951 
22 .9 .1951 
17 . 7 .1951 
8.10. 1951 
20 .10.1951 

31.10.1951 
3.11.1951 

5 .11.1951 
16.11.1951 

16.11.1951 
4.12 .1951 
4 .12 .1951 

25 .12.1951 
25.12.1951 
29 .12.1951 

200/170 
200/171 
200/172 
200/173 
200/174 
200/175 
200/176 
200/177 
200/178 
200/179 
200/180 
200/181 

200/182 
200/183 

200/184 
200/185 

200/186 
200/187 
200/188 

200/189 
200/190 
200/191 

41 Zonguldak - Ereğli Yürük - Kepez Manganez 

1951 yılı içinde mekşufen ve 

5 25 . 8 .1951 200/168 

1 Tekirdağ - Malkara Davutlu 

2 Edirne - İpsala Karaağaç 
3 Edirne-Keşan Karacaali 
4 Edirne-Keşan Mozalı 
5 Edirne - Uzunköprü Harmanlı 
6 Çoruh-Şavşat Yağlı 
7 Tekirdağ - Malkara Haliç Yaylagöne 

8 Kocaeli - Karasu Kestanepazarı 

1952 yılı içinde arama ruhsatnamesine mü 

Linyit 5 3.1.1952 200/191 

S. Kurşun 
Linyit 

Kurşun 
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5 
5 
5 
5 
5 
5 

3.1.1952 
3.1.1952 
13 .1.1952 
9.1.1952 
3.1.1952 
1.2.1952 

200/192 
200/193 
200/194 
200/196 
200/197 
200/198 

2.2.1952 200/200 



B : 12 3.12.1952 O : 1 

İşletme ruhsatnamesi verilenlerin isim ve adresi 

Nuri Demirağ : İstanbul - Beşiktaş Hayrettin Mahallesi No. 17 
Nuri Demirağ : İstanbul - Beşiktaş Hayrettin Mahallesi No. 17 
Mustafa, Ahmet ve Muhlis Çanakçılı Kardeşler : İstanbul - Galata Abit Han No. 30 
Şakir Yorulmaz : İstanbul - Galata Danüp Sigorta Han No. 4/6 
Mehmet Etiman : İzmir - Anafartalar Caddesi No. 55 
Mehmet Etiman : İzmir - Anafartalar Caddesi No. 55 
Hüseyin Cebbar : Tekirdağ - Barbaros Köyünde 
H. Fazlı Sinanoğlu : Kütahya - Tavşanlı Balıköy İstasyonunda 
H. Fazlı Sinanoğlu : Kütahya - Tavşanlı Balıköy İstasyonunda 
Mustafa Soykan : Edirne - Uzunköprü Türkobası Köyünde 
Fahrettin Çiçekdağ : İstanbul - Kadıköy Moda Caddesi Kip Apt. No. 2 
Emine Seyfiye Koral : Ankara - Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 
Nazmiye Bican Emir : İstanbul - Sultanahmet Küçük Ayasofya Kadırga Liman Cad. No. 227 
Behçet Tokat : İstanbul - Kadıköy Söğütlü Çeşmesi Caddesi No. 20 
Tahir Karakaş : Edirne - Maarif Caddesi No. 65 
Zeki Karakaş : Edirne - Maarif Caddesi No. 65 
İhsan Seler ve Rasih Selcan Or. Ma. Ko. Ş. : Ankara - Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 
Ferit Sümer : Çanakkale - Bayramiç Muradiye Mahallesi 
Ekrem Uşaklıgil : Kütahya - Uşak Kurtuluş Mahallesi 
Adil Esener : Ankara - Anafartalar Caddesi Elmalı Sokak No. 14 
İsmail Ergener : Zonguldak - Bağlık Caddesi No. 4 
Remzi Astarcıoğlu : Kütahya - Hükümet Caddesi No. 38 
Cevat Doğanay : Kütahya - Cedit Mahallesi No. 36. 
Arif Aydın : İstanbul - Beyoğlu İnsiz Sokak No. 1 *•.**•' 
Münevver Tuatay :. Ankara - Ismetpaşa Mahallesi Ekmekçi Sokak No. 24 
Mustafa Çakır : Eskişehir - Savaş Caddesi Beyhan Sokak No. 3 
Kâmil Aydın : Bilecik - Bozüyük San Mahmut Han No. 4/5 ^ .-'-

rilen işletme ruhsatnameleri 

Hayri Tamer : Zonguldak - Ereğli Yalı Caddesi Baki Apt, No. 3 

steniden verilen işletme ruhsatnameleri 

Bayram özköse : Tekirdağ - Malkara Davutlu Köyünde 
Ferhat Avcı : Edirne - Uzunköprü Muradiye Mahallesi 
Ahmet Çalık : Edirne - İpsala Karala Köyünde 
Mustafa Kaya : Edirne - Keşan Büyük Cami Mahallesi 
Mustafa Kaya : Edirne - Keşan Büyük Cami Mahallesi 
Arif Şenbaş : Edirne - Uzunköprü Harmanlı Köyünden 
Bereket Maden Limitet Ortaklığı : Çoruh - Şavşat İlçesinde 
İsmail özzade : Tekirdağ - Malkara Haliç Köyünde 
Hüseyin özzade : Tekirdağ - Malkara Haliç Köyünde 
İsmail Kaymak: Kocaeli - Karasıv Kuyumeulu Köyünde 
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Sıra 
No. 

B : 12 

Madenin mevkii 

3.12.1952 O : 1 
İşletme ruhsatnamesinin 

Madenin cinsi Müddeti Tarihi Numarası 

9 Kütahya - Simav Sünnetçiler 

10 Muğla - Marmaris Görenye 

11 Kütahya -Gediz Gökler 

12 Ordu-Merkez Kabadüz 

Antimuan 
Manganez 

Linyit 

S. Kurşun 

5 
5 

5 

5 

28.1.1952 
14.2.1952 

18.2.1952 

15.2.1952 

200/201 
200/203 

200/204 

200/205 

13 Tekirdağ - Malkara Pasa ve Yayla Linyit 5 22.2.1952 200/206 

14 Kayseri - Develi Yahyalı 
15 Ordu*-Merkez Karakiraz 

Demir 
S. Kurşun 

26.2.1952 200/207 
26 2 .1952 200/208 

16 Çanakkale - Yenice Pazarköy 

17 Balıkesir - Edremit Eğmir 

Linyit 

Demir 

5 26.2.1952 200/209 

5 26 .2 .1952 200/210 

18 Ankara-Balâ Aşağı Kttrthöyüğü Manganezi! 
demir 27 . 2.1952 200/212 

19 Ankara - Kırıkkale Kılıçlar 
20 Çanakkale - Biga Çakırlı 

Demir 5 6.3.1952 200/213 
5 6.3.1952 200/214 

21 Çanakkale - Biga örtülüce 
22 Aydm-Merkez Koloğulları 
23 Kocaeli - Gölcük Siretiye 

Linyit 
Manganez 

5 6.3.1952 200/215 
5 17 . 3 .1952 200/216 
5 17 . 3 .1952 200/217 

24 Kocaeli - Gölcük Yeniköy 
25 Manisa-Soma Bekirler Kurşun 

5 17 .3.1952 200/218 
5 23 . 2 .19&2 200/219 

26 İstanbul - Bakırköy Anbarlı 

27 Yozgad - Akdağmadeni Karapir 
28 Yozgad - Akdağmadeni Ortaköy 

Linyit 

S. Kurşun 

5 25 .3 .1952 200/220 

5 12.4.1952 200/221 
5 12 .4 .1952 200/222 
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B : 12 3.12. 1Ö62 0 : 1 

İşletme ruhsatnamesi verilenlerin isim ve adresi 

H. Fazlı Sinanoğlu : Kütahya - Tavşanlı Balıköy İstasyonunda 
Fahrünnisa Men : istanbul - Ayazpaşa Pamir Apt. No. 4 
Ziya Arsan : istanbul • Kadıköy Rıhtım Sokak Bifat Apt. kat 4 
Cemal Polat : Uşak - Yılancı Han 
Hüsnü Kuzucu : Uşak - Yılancı Han 
Mehmet Furtun : Ordu - Zaferi Millî Caddesi 
Şevket imece : Ordu - Aziziye Mahallesi " < : 
Oelâl Maraşlı : Ordu - Kaduz Köyünde 
Celâl Korkmaz : Ordu - Karakiraz Köyünde 
Hüseyin Pullukçu : Ankara - Hacıevhat Mahallesi "''%£ 
tbrahim Erbil : Tekirdağ - Kumalı Caddesi •" J 
Behçet özer : Tekirdağ - Zafer Mahallesi Damatağa Sokak No. 30 
Mustafa Koyuncu : Kayseri - Develi Madazı Mahallesi 
Hasan Akgün : Ordu - Bayadı Köyünde 
Dursun Cebi : Ordu - Zaferi Millî Mahallesi Sap a Sokak No. 11 ;**** 
Mehmet özden : Ordu - Hükümet Caddesi ' ;"? ' ? * \ 
Necmiye Celâyir : Ankara - Atatürk Bulvarı Akay Sokak No. 4 # 0 ' 
Cavide Dörtbudak : Balıkesir Millî Kuvvetler Caddesi No. 2 
Ali Rodop : Balıkesir - Abahane Han No. 51 
Dümeks Ticaret Türk A. Ö. : İstanbul - Galata Abit Han 
Galip Atılgan : Balıkesir - Millî Kuvvetler Caddesi 
Sabri Alan : Balıkesir - Edremit Çayiçi Mahallesi No. 58 

* f> 

'* > \ - ' 

Halim Şenses ,: Ankara - Kırıkkale Ovacık Mahallesi No. 37 
Naciye Uslu : Ankara - Kırıkkale Fabrika Mahallesi Zati Sokak 
Ömer Arı : Ankara - Kırıkkale İstanbul Pazarı Sahibi 
Fuat Seyhun : Ankara - Kırıkkale Eczanesi Sahibi 
Ahmet Büyükkuşoğlu : Ankara - Kırıkkale Yeni yolda mütaahhit 
Tevhit Kutay : Ankara - Kırıkkale Kantariye Mağazası Sahibi 
Mahmut Erkmen : istanbul - Galata Mehmet Ali Han No. 50 
Recep önen : Çanakkale - Biga Komüsyoncu 
BeytullahAtay : Çanakkale - Biga Zahireci 
Beytullah Atay : Çanakkale - Biga Zahireci 
Ali Başaran : Aydın - Mimarsinan Caddesi 
Ercüment Okten ve Or. Komandit Ş. : istanbul - Galata Karaköy Palae kat 4 
Nihat Alkan : istanbul - Kızıltoprak Bağdat Caddesi No. 143 
Kavamettin Bereket : istanbul - Maçka Ralli Apt. 
A. Deyyan Bulgulu : istanbul - Vaniköy 
A. Deyyan Bulgulu : istanbul - Vaniköy 
Nevzat İnanç : Manisa - Soma Cuma Mahallesi No. 51 
Sadık Yatır : izmir - Gaziler Mahallesi No. 210 
Kemal Baykalmaş : izmir - 1877 Sokak No. 15 
Suphi Aksan : istanbul - Fındıklı No. 122 
Etem Tokat : Edirne - Uzunköprü Kadıgebran Köyünde 
Ata Uzunefe : Ankara - Musabey Mahallesi Karalar Sokak No. 13 ' 
Ata Uzunefe : Ankara - Musabey Mahallesi Karalar Sokak No. 13 
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fe : 12 
Sıra 
No 

29 Denizli - Merkez Teke 

30 Denizli - Merkez Gebedere 

31 Balıkesir - Edremit Biller 

32 Bilecik - Bozüyük Delielmaeık 
33 Bilecik - Bozüyük Erikli 
34 Kütahya - Tavşanlı Hüseyinpaşa 
35 Çanakkale - Çan Çavuş 
36 Çanakkale - Çan Hacıkasım 
37 Manisa - Salihli Hacıhıdır 

38 Bilecik - Bozüyük Bozeaarmut 

39 Balıkesir - Gönen Dumanay 
40 İstanbul - Yalova Esadiye 
41 Kütahya - Gediz Çukurviran 
42 İzmir-Merkez Gümüldür 

43 Denizli - Tavas Ovacık 
44 Trabzon - Merkez Dikenen 

45 Ankara-Balâ Kesikköprü 

3.12.1952 0 : 

Madenin cinsi 

Manganez 

Kurşun 

S. Kurşun 

Manganez 
» 
» 

Linyit 
Linyit 
Amyant 

Manganez 

Kükürt 
Linyit 
Antimuan 
Çinko 

Manganez 

1 
İşletme ruhsatnamesinin 

Müddeti Tarihi Numarası 

5 

5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 

5 
5 

11.4.1952 

11. 4 .1952 

12.4-1952 

12.4.1952 
12 . 4 .1952 
12.4 .1952 
12.4 • 1952 
22 .4 .1952 
22 . 4 . 1952 

22 .4 .1952 

28.4.1952 
28 .4.1952 
28.4.1952 
28.4.1952 

20.5.1952 
20.5.1952 

200/223 

20,0/224 

200/225 

200/226 
200/227 
200/228 
200/229 
200/230 
200/231 

200/233 

200/234 
200/235 
200/236 
200/237 

200/238 
200/239 

Demir 22 . 5 .1952 200/240 

46 İstanbul - Şile özevli 

47 Tekirdağ - Malkara Kılıç 
48 Ordu-Merkez Akoluk 

49 Gazianteb - Kilis Deliosman 
50 Denizli - Tavas Uluköy 
51 Denizli - Tavas Çağırgan 
52 Balıkesir - Edremit Havran 
53 Ankara-Balâ Camiisağir 

Linyit 

Manganez 

» 

Demir 
Demir 

5 

5 
5 

0 
5 
5 
5 
5 

22. 5 .1952 

23 • 5 .1952 
5.6.1952 

5.6.1952 
5.6.1952 

13.. 6.1952 
16 . 6 .1952 
23.6.1952 

200/241 

200/242 
200/243 

200/244 
200/245 
200/246 
200/247 
200/248 

54 Kütahya - Tavşanlı Arifler 
55 Denizli - Tavas Erdoğmuş 
56 Denizli - Tavas Uluköy 

Manganez 5 5.7.1952 200/249 
5 7.7.1952 200/250 
5 18.7.1952 200/251 
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B : 12 3 . 1 2 . 1952 O : 1 

İşletme ruhsatnamesi verilenlerin isim ve adresi 

Orhan Kısâkürek : Ankara - Atatürk Bulvarı Aydın Apt. 
M^Kmet Kiraz : Denizli - Sırakayınlar Mahallesi No. 28 
Mehmet Kiraz : Denizli - Sırakayınlar Mahallesi No. 28 
A. Rıza Bölükoğlu : Denizli - Gürcan Mahallesi No. 9 
Galip Atılgan : İstanbul - Nişantaşı Vali Konağı Caddesi Morali Apt. 
SaBri AU|n : BaHkesir - Edremit Çayiçi Mahallesi No. 58 
Rasih - tfffiah Kol. Şirketi : Ankara - Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 
Rasih - îfcsah Kol. Şirketi : Ankara - Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 
H, Fâzlı Sînariöğlu : Kütahya - Tavşanlı Balıköy İstasyonu 
Alamet Simâyiş : Çanakkale - Turan Mahallesi 
Ahmet Simâyiş : Çanakkale - Turan Mahallesi 
Ziynet Sânlâv : İzmir - Alsancak Sokak 146 No 67 
Fehmi Morali : İzmir - Namazgah Sokak 821 No. 1 
MşisTâfa Çakır : Balıkesir - Savaş Caddesi Beyhan Sokak No. 3 
KâMÜ Ajrdin : Pazarcık - Yüzbaşı Mahallesi Mahmut Han No. 4/5 
A. Kemal Sivri : Bursa - Çekirge Lâmi Sokak No. 6 
M. Ali Mâdenöğlü: İstanbul - Teşvikiye Şakayık Sokak Olcay Apt. kat 5 
A. Rıza Kuzucan : İstanbul - Fatih Kınalı zade Sokak No. 86 
Celalettin Rodoslü : Ankara - Atatürk Bulvarı No. 51 
Fehmi Morali : İzmir - Karşıyaka Milliyet Sokak No. 26 
Râsîh Selcan - İhsan Seler : Ankara Sanayi Caddesi Koloğlu Apf. No. 7 
A» Rıza Çebî : Trabzon - Sürmene Soğuksu Mahallesi 
Mustafa Ural : İstanbul - Şark Nakliyat Ambarı Sahibi 
Fuat Şeyinin : Ankara - Kırıkkale Kırıkkale Eczanesi Sahibi 
Kemâl Uslu : Ankara - Kırıkkale Fabrika Mahallesi Zati Sokak' No. 41 
Ömer Ar i : Ankara - Kırıkkale İstanbul Pazarı Sahibi 
Halim Şenses : Ankara - Kırıkkale Ovacık Mahallesi 
Ahmet Büyulckûşöğlu : Ankara - Kırıkkale Yeniyol Mütaahhidi 
Haindi Oktay : tsVanbul - Üsküdar HacıJıasna Hatun Mahallesi No. 14 
Ziya Başar : İstanbul - Üsküdar Kayışdağ Caddesi No. 12 
HÜMeyin özzâcTe; : Tekirdağ -Malkara Kılıç Köy 
DıtfsÜn Çâkir : Ordu - Sa~driaka Caddesi No. 160/226 
Celâl Maraşh : Ordu - Sadriaka Caddesi No. 160/226 
ŞeM&t İmece : Orâu-Yıföız Sokak No. 22/24 
Mustafa Ahmet ve Muhlis Çanakaçılı Kardeşler : İstanbul - Galata Abit Han No. 30 
Rtöfr SelcâMoğlu : Ankara5"- Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 
Rasih-İhsan ve Ortakları : Ankara Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 
Ali Ovalı : Edremit - Havran Ebubekir Mahallesi 
Naciye Uslu : Ankara - Kırıkkale Fabrika Mahullesi Zati Sokak 
Hajim Şenses : Ankara - Kırıkkale Ovacık Mahallesi Oflas Sokak No. 37 
fiıs^n' HaVcY: AriUara - Kırıkkale Yeniyolda keresteci 
Abdullah Yahyalı : An'kara - Kırıkkale Yeniyolda Bakır Ticarethanesi Sahibi 
Nurettin Ergin : İstanbul - Fındıklı Meclisi Me'msan Caddesi No. 108/110 
İhsan Seler-Rasih Selcan ve Or. Maden Koman Ut Ş. : Ankara Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 
Rasîfı Sefcanoflu : Ankara - Sanayi Caddesi Koloğlu Apt. No. 7 



JB : 12 
Sıra 
No. 

57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 

68 
69 
70 

71 
72 

73 
74 
75 

76 
77 

78 
79 

80 

81 

Madenin mevkii 

Edirne - Uzunköprü Karabürçek 
Çanakkale - Çan Okçular 

Antalya - Finike Savrun 
Antalya - Finike Savrun 
Kütahya - Tavşanlı Doğanlar 
îstanbul - Çatalca Akviran 
Eskişehir - Merkez Gündüzler 
Çanakkale - Ayvacık Babakale 
Çanakkale - Ayvacık Araplar 
Ordu - Perşembe Çmar 

Kocaeli - Gebze. Tavşanlı 

Edirne - Uzunköprü Harmanlı 
Zonguldak - Ereğli Aydın 
Kütahya - Merkez Ayvalı 

Kütahya - Gediz Çukurören 
Edirne - Keşan Gökbayırlar 

Yozgad - Boğazhyan Bektaşlı 
Kütahya - Simav Kırkkavak 
Bursa - Orhaneli Yeniköy 

Tekirdağ - Menkez Selçuk 
Tekirdağ - Merkez Barbaros» ı.w 

Kayseri - Merkez Erkilet 
Zonguldak - Merkez ve Ereğli Ense 

Balıkesir - Dursunbey Gökçedağ 

Ankara - Kırıkkale Yuva -,:*'•':%. -

Madenin cinsi 

Linyit 
» 

Manganez 
» 

Manyezit 
Manganez 
Manyezit 
Linyit 

» 
Zirkonla mahlut 
Titan 
Linyit 

» 
Manganez 
Linyit 

Antimuan 
Linyit 

Linyit 
Manganez 
Linyit 

» 
» 

Tras 
Manganez 

» 

S. Kurşun 

u letme ruhsatnamesinin 
Müddeti Tarihi 

5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 

.10 
5 

5 

5 

21.7.1952 
21.7.1952 

2.8.1952 
2 .8 .1952 

18.8.1952 
14.8.1952 
14.8.1952 
25.8.1952 
25.8.1952 

25.8.1952 
16.9.1952 

16 . 9.1952 
14.7.1952 
16.9.1952 

16 . 9.1952 
16 . 9.1952 

16. 9.1952 
29.9.1952 
25.9.1952 

10.10.1952 
10.10.1952 

10.11.1952 
10.11.1952 

18.11.1952 

18.11.1952 

Numarası 

200/253 
200/254 

200/255 
200/256 
200/257 
200/258 
200/259 
200/260 
200/261 

200/262 
200/263 

200/264 
200/266 
200/266 

200/267 
200/268 

200/269 
200/270 
200/271 

200/273 
200/274 

200/276 
200/278 

200/279 

200/280 

82 Edirne-Merkez Kökuler " w f \ XŞ Linyit 
- • • • • . • " İ r İ « E l . . * - . 

5 22.11.1952 200/281 

83 Çorum»Osmancık Dodurga 5 22.11.1952 200/282 

84 



B : İ8 $.İâ.İ952 O : İ 

İşletme ruhsatnamesi verilenlerin isim ve adresi 

Ahmet Balcı: Edirne - Uzunköprü Kestanbolu Köyü 
Abdullah Basık : tstanbul- Sirkeci No. 8 
Galip Sayın : Çanakkale • Biga Palas Oteli karşısı No 22 
Ali Altmoba : Çanakkale -̂ Biga Hamdibey Mahallesi Tepe Sokak No. 9 
Bmetullah özyiğit : istanbul - Beyazıt Mithat Paşa Caddesi No. 30 , \ 
Aziz Okur : İstanbul - Samatya Marmara Caddesi No. 93 
Aziz Okur : İstanbul - Samatya Marmara Caddesi No. 93 
Asaf özdenk : İstanbul - Bomonti Havuzlubahçe Sokak Nimet Apt. No. 37 
Niyazi Aksu : İstanbul - Yüksek Kaldırım Oliva Han No. 2 
Asaf özdenk : İstanbul - Bomonti Havuzlu Bahçe Sokak Nimet Apt. No. 37 — 
Yunus Nadi Terzjoğlu : Çanalkkale - Hükümet Caddesi No. 16 . ^ 
Yunus Nadi Terzioğlu : Çanakkale - Hükümet Caddesi No. 16 

Kemalettin Gerede : Ankara - Bakanlıklar Bilge Sokak No. 5/2 
Gençağa Eryurt : Ankara-Anafartalar Caddesi Gençağa Apt. No. 10 
Osman Sanayi Gerçek : İstanbul - Ayaspaşa Lila Apt. No. î 
Edip Baysal : Edirne - Halisehatun Mahallesi 
İsmail Ergener .: Zonguldak - Bağlık Caddesi No. 4 
Osman Nuri örs : Kütahya-Saray Mahallesi No. 43 
Ahmet Turhan : Kütahya - Gazikemal Mahallesi Lale Sokak No. 3 
A. Rıza Kuzucan : Kütahya-Uşak Yılacı Han No. 17 -^: ^ 
Cudi Birtek : tstanbul - Galatasaray Mısır Apt. No. 20 
Zühtü Akın : Lüleburgaz - Hamitabat Köyünde 
Fuat Yarar : İstanbul - Fatih Fevzipaşa Caddesi No. 53 
H. Fazlı Sinanoğlu : Balıköy İstasyonu No. 239 
Ayşe Sevinç : İstanbul- -Cağaloğlu Ticaret Hanı Sokak 59 
Murat Dilber : İstanbul - Belediye Dostluk Yurdu Yeşil Apt. No. 10 
Hüseyin Eren : Tekirdağ - Banarlı Ortacı Köyü , ** r / ^ 
Ahmet Yazırlı .- Tekirdağ - Ortacı Mahallesi 
Rıza Akata : Tekirdağ - Barbaros Bucağı Kum bağ Köyü 
Sümerbank Çimento S. : Sivas ^ >rı 
Ahmet Sümer : Zonguldak - Gazi Caddesi No. 22 
Hikmet Koç : Zonguldak - Gazi Caddesi No. 15 "*'" 
Şakir Yorulmaz : İstanbul - Galata Danüp Sigorta Han kat 1 
Cevdet Arçevik : Balıkesir - Dursunbey Gökçedağ İstasyonu :^# 
Mehmet özkılrç : Ankara - Kırıkkale Ahiler Köyü 
Ali özkılıç : Ankara - Kırıkkale Ahiler Köyü " *'' * ' • »*»<• 
Veli Akgül : Ankara-Kırıkkale Ahiler Köyü 
M. Ali Akgül : Ankara - Kırikkale Ahile Köyü - *"v ** * 
Mehmet Vural : Ankara - Kırıkkale Ahiler Köyü 
Abit Akıncı : Edirne - Doğanbey Mahallesi No. 83 _^--~ .™~w. . i ,_ A 
İbrahim Cop : Edirne-Kuleli Köyünden 
Halil Cop: Edirne-Kuleli Köyünden - %. 
Cemal Yüksel : Zonguldak - Kilimli İstasyon Mahallesi No. 12 
Çorum Hi özel İdaresi * «•*•***•• 

. .Uf* 



B : t$ S.İ2.1952 Ö : İ 
Sıra İşletme ruhsatnamesinin 
No. Madenin mevkii Madenin cinsi Müddeti Tarihi Numarası 

84 Bahkesir-Edremit Kozcağız Molipten o 24 .fi. 1952 200/284 

86 Kütahya - Gediz Cebrail AntisflHm 5 H. 2.1952 200/202 

19*52 yrh içinde mcfkçüfen 

&6 Muğla-Fethiye Akseki Manganez 3 26.1.1952 200/İ99 

#7 Manisa-Gördes Söke Mika 5 15.4.1952 200/232 

88 Tekirdağ-Malkara Sarıyar 

89 Manisa - Demirci Bayramşah 

90 Edirne•• Uzunköprü Kestanbotu 
91 Kocaeli - Hendek Sarıçökek 

£2 İsparta - Yalvaç Yarıkfcayr 
93 Gümüşane - Bayburt Şengâh 

Linyit 5 18. 7.1$52 200/252 

Mika 5 25.9.1952 200/272 

Linyit 5 10. İ0.1052 200/275 
Bakır 5 10.11.1952 20Ü/277 

Linyit 5 22.11.1952 200/283 
» 5 22.2.1952 200/211 

—• * -



B : 12 3 .12 .1952 0 : 1 

İşletme ruhsatnamesi verilenlerin isim ve adresi 

Muhlis Kunt : Edremit-Diş Dr. 
H. Hüseyin Acar : Edremit -Kalaba Köyünden 
Nasuhi Atılgan : Edremit - Gaziilyas Mahallesi Sokak 1 No. 18 
Remzi Astarcıoğlu : Kütahya - Hükümet Cadde» 

verilen işletme ruhsatnameleri 

Lâtif Sepil : Muğla - Kıraathane Hanında *' * •. . 
Faruk Ağaoğlu : Muğla - Kıraathane alanında •*!** 
Sait Bilginer : Muğla - Kıraathane Hanında * " r* î" î 
Hayri Büke : Manisa - Gördes Cuma Mahallesi 
Hilmi Uz : Manisa - Gördes Cuma Mahallesi * r ' 
Eifat Canuyar : Manisa-Yeni Manifaturacılar Çarcısı 
Mehmet Korçan : Manisa-Yeşil Manisa Oteli Sahibi 
Mustafa Turgutlu : Tekirdağ - Malkara Şahin Köyünde çiftçi 
Nuri Şener : Tekirdağ - Malkara Şahin Köyünde çiftçi 
Hayri Büke : Manisa - Gördes Cuma Mahallesi 
Hilmi Uz : Manisa - Gördes Cuma Mahallesi 
Rıfat Canuyar : Manisa-Yeni Manifaturacılar Çarşısı 
Mehmet Korçan .* Manisa - Yeşil Manisa Oteli Sahibi 
Yakup Atalay : Edirne - Uzunköprü Keştanhplu Köyü 
Lütfü Belül : Ankara - Yenişehir Selanik Caddesi Çeşirkasını Apt. No. § 
Emine Belül : Ankara - Yenişehir Selanik Caddesi Beşirkasım Apt. No. 9 
Suriye Belül : Ankara - Yenişehir Selanik Caddesi Beşirkasım Apt. No. 9 
Tahsin Belül : Ankara - Yenişehir Selanik Caddesi Beşirkasım Apt. No. 9 
Yalvaç Belediyesi 
Bekir Kol : Bayburt Zahit Mahallesi 

...... 



T. M. M, M. Mmmmi 



S. SAYISI : 17 
Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Erzurum deprem felâketze
deleri yararına bir keşide tertibi için Millî Piyango idaresine yetki 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 

raporları (2 /339) 

29.1.1952 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Erzurum deprem felâketzedeleri yararına piyango tertibi hakkındaki kanım tasarısına icabeden 
muamelenin icrasına müsaadelerini rica ederim. 

Erzurum 
Enven Karan 

29 .1.1952 

GEREKÇE 

Erzurum İlimizde 1952 senesi Ocak ayı içinde vukubulan zelzele neticesi Hasankale Merkez İlçe
si ile buna bağlı civarı dâhil olmak üzere zarar görenler 37 köy kadardır. Kolbolas, Hms, Serçeboğaz, 
Humudi ve Kurnuç köyleri tamamen harap olmuştur. Çöken ev 315, tamamen çöken ev 931 hasar gö
ren ev 1226, yıkılan ahır ve ağıl 480, ölen insan 102, yaralı 170, hastaneye kaldırılan 81, ve ölen hay
van sayısı ise 2360 kadar sayılabilmektedir. 

Memleketimizin bu en soğuk ve mahrumiyeti i bölgesinde kış aylarının en şiddetli zamanında vu
kua gelen zelzele sonunda halkımız —-25 derece altında çadırlarda yatmaktadır. Soğuktan hasta olup 
Ölenlerin sayısı her halde pek yakında artacaktır. Küçük çocuklar arasında zatürie çıkması beklene
bilir. Peyderpey yapılan barakalara yerleştirilen halk her halde uzun zaman burada oturamıyaeak-
tır. Ayrıca köylünün iaşe maddeleri de zarara uğramıştır. 

Hükümetin yaptığı ve yapacağı her türlü yanlıma rağmen, bölgenin iktisadi ve malî durumu göz 
Önüne alınırsa, vatandaşlarımızın iaşe ve ibatesinin tamamiyle yerine getirilemiyeceği anlaşılır. 

Bundan dolayı âcil yardımların yapılabilmesi için Erzurum deprem felâketzedeleri menfaatine 
Millî Piyango İdaresince bir keşide tertibi için müsaade verilmesi hakkındaki kanun tasarısını, Yük
sek Meclisin de bu hususta göstereceği yakın alâkadan emin olarak, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na takdim ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Dr. Enver Karan 



ERZURUM MİLLETVEKİLİ ENVER KA
RAN'İN TEKLİFİ 

Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir 
keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki 

verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılatı Erzurum Deprem 
Felâketzedelerine sarf edilmek için Millî Piyan
go İdaresi tarafından 3670 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde ve bir defaya mahsus olmak 
üzere Erzurum Deprem Felâketzedelerine Yar
dım keşidesi tertip edilir. 

MADDE 2. — Bu keşidenin kazancından 
karşılanmak üzere keşidenin lüzumlu masrafla

rını yapmıya Millî Piyango İdaresine müsaade 
verilmiştir. 

MADDE 3. — Elde edilecek safi hâsılat Er
zurum Vilâyeti emrine verilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/339 
Karar No. 40 

15 II . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Er
zurum deprem felâketzedeleri yararına bir' 
keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yet
ki verilmesi hakkında kanun teklifi. Maliye 
Bakanlığı ve Millî Piyango İdaresi temsilcileri 
huzurunda görüşüldü. 

Temsilcilerden gerekli mütalâalar alındık
tan sonra gereğini düşünen komisyonumuz; 

1. Bu gibi keşidelerin mezkûr müessesenin 
kuruluş ve gayesine uygun düşmiyeceği, 

2. Millî Piyango İdaresinin yılda (18) pi
yango tertip ettiği, bunların arasına bir tertip 
daha sıkıştırılmasının mütaakıp çekilişlerin bilet 
satışlarına aksi tesir yaptığı ve Piyango geliri
nin azaldığı, 

3. 1951 yılında tertip edilen (löcmen Pi
yangosunu takip eden keşidelerde bir evvelki 
yıla nispetle (400 000) lira kadar bir azalış mü
şahede edildiği, 

4. Bu gibi istisnaların taaddüt etmesi 
mümkün olduğu, 

5. Devlet ve milletçe deprem bölgesine, ge
rekli yardımın yapılmakta bulunduğu, 

6. Menafii umumiyeye hadim cemiyetler ta
rafından bu maksatla eşya piyangosu tertibi 
hususunun da mümkü olduğu ve bunun için ka
nuna da lüzum olmadığı, 
cihetlerini nazara alarak teklifin esastan reddine 
ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkam Bu R. Sözcüsü 

Amasya 
H. Kor ay 

Sivas 
#. Ecevit 

Rize Siird 
î. Akçal M. D. Süalp 

Samsun Seyhan 
Ş. TJluçak R. Güçlü 

İmzada bulunamadı 
Yozgad Yozgad 

F. Nizamoğlu H. Tathoğlu 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 

( S. Sayısı : 17 ) 



Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/339 
Karar No. 4 

Yüksek 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, Er
zurum deprem felâketzedeleri \ ararına bir keşi
de tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifi Maliye Komis
yonu raporu ile birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla teklif sahibi ve Maliye Bakanlığı yet- * 
kili temsilcisi hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Teklifi bidayeten, Maliye Bakanlığı ile Millî 
Piyango İdaresi temsilcileri huzuriyle, inceliyen 
Maliye Komisyonu: 

a) Bu gibi keşideler Millî Piyango İdare
sinin kuruluş ve gayelerine uygun olmadığı, 

b) Millî Piyango İdaresi yılda 18 keşide 
tertip etmekte olup bunların arasına bir tertip 
daha karıştırılırsa mütaakıp keşidelerin bilet sa
tışlarına tesir etmek suretiyle piyango gelirini 
azaltacağı, 

c) 1951 yılında bir kanunla kabul edilen 
göçmen piyangosunu takibeden keşidelerde bir 
evvelki yıla nazaran (400 000) lira bir azalma 
müşahede edildiği, 

d) Bu gibi istisnai keşidelerin taaddüt et
mesine yol açacağı, 

e) Devlet ve milletçe deprem bölgesine ge
rekli yardımların yapılmakta olduğu, 

f) Menafii umumiyeye hadim cemiyetler ta
rafından bu gibi maksatlarla ve bir kanun istih
saline lüzum olmaksızın eşya piyangosu tertibi
nin mümkün bulunduğu, 

Gibi mucip sebeplerle kanun teklifinin reddi
ne ittifakla karar verilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan inceleme sonunda; 
Millî Piyango İdaresi hakkındaki 3670 sayıb 

Kanunun birinci maddesinde açıkça ifade olun
duğu üzere «Hava kuvvetlerine yardım etmek 
gayesiyle» kurulmuştur. Binaenaltyh idare hası
latının Hava kuvvetlerinin hizmetleri dışında bir 
hizmete tahsisi kuruluş kanununun maksat ve 
gayesiyle kabili telif olamıyacağı gibi yine aynı 
kanunun 11 nci maddesinde aynen «Hazineye 
tevdi edilecek olan piyango safi hasılatı bir taraf -

( S. Say 

24 . XI . 1952 

Başkanlığa 

tan bütçeye irat, diğer taraftan Millî Müdafaa 
Vekâleti (Hava kısmı) bütçesinin levazım ve teç
hizatı harbiye faslına tahsisat kayıt olunur» de
nilmek suretiyle Millî Piyango hasılatının mahalli 
tahsisi hususi bir kanun ile tayin ve tesbit edil
miş bulunduğundan hasılatın bu maksat ve gaye 
dışında sarf ve istimali bu bakımdan doğru ola
mıyacağı, 

Deprem felâketzedelerine yardım kanunu mah
susla âmme hizmetleri meyanında telâkki edil
miş olup gerekli ödenek her yıl bütçesine konul
maktadır. Âmme hizmetlerinin Devlet gelirle
riyle toplu bir şekilde karşılanması esas olduğu
na göre, muayyen bir Devlet gelirinin muayyen 
bir hizmete tahsisi şeklindeki tahsisi varidat 
usulü, bütçe prensiplerine uygun olmadığı, 

Erzurum deprem felâketzedelerine bugüne 
kadar yapılan yardımlara ilâveten ayrıca bir 
yardım yapılması zarureti bulunuyorsa, bunun 
umumi bütçe dahilindeki tertibinden ve bu ter
tipte kâfi ödenek mevcut değilse ek ödenek teklif 
ve istihsal edilmek suretiyle karşılanması müm
kün ve felâketzede vatandaşların iskân edilerek 
eskisi gibi müstahsil hale getirilmelerini temin 
edecek tedbirlerin Hükümetçe ele alınmasının 
zaruri bulunduğu, 

Memleketimizde deprem hâdiseleri zaman za
man vukuagelmekte olması itibariyle teklifin ka
bulü, Maliye Komisyonunun da mütalâası veç
hile mütaakıp hâdiselerde de aynı şekilde teşeb
büslerde bulunulmasına yol açacak mahiyette 
olduğu, 

Diğer tarafta» alâkalı dairelerden alınan 
izahata nazaran bu deprem felâketzedelerine bu
güne kadar Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinden 
316 391.53, Kızılaydan 67 009.67 ve halk ta
rafından da 900 000 ki ceman yekûn 1283 401.20 
lira yardım yapıldığı ve ayrıca Hükümet tara
fından Pasinler İlçesinde 300 haneli bir kasa
banın kurulması yoluna gidilmiş olup bunların 
itmamı inşaatı için 900 000 liranın 1962 yık 

ı : 17 ) 
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Bütçesinde münakale yapılmak suretiyle temini 
için sevkolunan kanun tasarısının komisyonumu
za havale edildiği, cihetle teklifin reddi oybirli
ğiyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bu Rapor 
Başkan Başkan V. Sözcüsü 
İstanbul Burdur İstanbul 

E. Adahan F. Çelikbaş H. Hmman 
Kâtip 
Sivas Ankara Çanakkale 

H. îmre M. Bayramoğlu K. Akmanlar . 

Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 
Y. Azizoğlu M. Ekinci Ö. F. Sanaç 

Erzincan Gümüşane İstanbul 
İV. Pekcan K. Yörükoğlu M. Sarol 

İstanbul İzmir Kırklareli 
F. Sayımer B. Bilgin Ş. Bakay 

Konya Malatya Ordu 
R. Birand M. S. Eti R. Aksoy 

Seyhan Seyhan 
S. Ban Karara muhalifim 

C. Türk 
Siird Trabzon Trabzon 

B. Erden C. R. Eyüboğlu 8 .F. Kalay cıoğlu 

( S. Sayısı : 17 ) 


