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sunuşları 98 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Konya Asliye Hukuk 
Yargıcı hakkında Bakanlığa vâki şikâyetin 
sebep ve mahiyetine ve bu hususta yapılan 
muamele ve verilen karara dair olan yazılı 
soru önergesinin geri verilmesi hakkında 
önergesi (6/742, 4/292) 93:94 

5. — Görüşülen işler 94 
1. — Af Kanununun 7 nci maddesinde

ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (Para 
cezalan) nm da dâhil olup olmıyacağınm 
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkere
si ve Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe komisyonları raporları (3/180) 94 

2. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'in, Erzurum deprem felâketzedeleri 
yararma bir keşide tertibi için Millî Piyan
go İdaresine yetki verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/339) 94:104 

3. — Erzurum Milletvekili Mustafa Ze-
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ren'in, Erzurum'un Mehtiefendi Mahalle
sinden îbrahimoğlu Rifat Topal'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/105) 104:110 

4. — Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/345) 110 

5. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, 
Dilekçe Komisyonunun 14 . VI . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki (11) sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4/48) 110:113 

6. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlu'nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri faille
ri hısımları hakkında tatbik olunacak mu
ameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) 113:114 
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A — Yazılı sorular 114 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar

tal'ın, Sultansuyu Harasının hangi tarihte 
kurulduğuna, zeriyat yapılan kısmı ile me-
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ra olarak kullanılan kısmının mesahasının 
neden ibaret olduğuna, bu arazinin ne suret
le Hazineye intikal ettiğine, 16 yıl önce bir 
miktarı köylüye tevzi edilen araziden kaç 
kişiye ne miktar verildiğine dair olan so
rusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
yazılı cevabı (6/836) 114:117 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Kozlu'daki Tuğla, 
Kremit Fabrikası imalât makinelerinin ne
reden kaç liraya mubayaa olunduğuna, bu 
fabrikanın âhara satılmaması sebebine ve 
mubayaada yolsuzluk olup olmadığına dair 
sorusuna İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı'mn 
yazılı cevabı (6/740) 117: 120 
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3. —• Trabzon Milletvekili Mahmut Öol-

oğlu'nun, Trabzon Verem ve Numune has
taneleri satınalmalarında vazifelendirilen 
Belediye üyelerinin alamadıkları ücretleri 
hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'm ya
zılı cevabı (6/846) 120 

4. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz-
oğlu'nun, üç yıldan beri tahsisatsızlık yü
zünden natamam bir halde bulunan Diyar
bakır Askerî Hastanesinin ikmali inşaatı 
için ne düşünüldüğüne ve bunun için 1953 
yılı Bütçesine ne miktar tahsisat konuldu
ğuna dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/853) 120:121 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Köy 
Kanununa bir madde eklenmesine dair olan ka
nun teklifi, 

Manisa Milletvekili Muzaffer Kurbanoğiu-
nun, içtüzüğün 219 ncu maddesinin yorumlan
masına dair önergesi, 

Seyhan Milletvekili Salim Serçe'nin, Kanu
nu Medeninin 658 ve 659 ncu maddelerinin yo
rumlanması hakkındaki önergesi, istekleri üze
rine geri verildi. 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 22 Ma
yıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmî ilânlar 
hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve bu 
iş için ödenen para miktarına, kararnamele
rin kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihti
va etmesinin doğru olup olmadığına ve resmî 
ilân kararnameleri ile tatbikatının fikir hürri
yetine ne gibi fayda ve zararları olacağına da
ir Başbakanlıktan olan sözlü sorusu, Başbakan 
oturumda hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Ka
hire Hava Meydanına inerken bir tepeye çarpa
rak parçalanan yolcu uçağımızın uğradığı ka
zanın sebebine ve uçak personelimizin yetiştiril

me tarzına dair sorusuna, Ulaştırma Bakanı ce
vap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
1936 seensinde öldürülen vatandaşlar dolayısiy-
le müsebbipleri hakkında yapılan tahkikatın 
ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu hususta 
ne düşündüğüne dair Adalet ve içişleri bakan
lıklarından olan sözlü sorusu, kendisi oturumda 
hazır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in, 
istanbul'da muvakkaten Bahriye Müzesi ola
rak işgal edilen Bezmiâlem Valide Sultan Ca
mimin tahliye edilerek maksadı tesisinde kulla
nılmasına, 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cıgiller'in, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şerefine 
verilen resmi kabule Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî davet 
ve merasimlerde siyasi parti genel başkan ve 
Meclis Grupu Başkan ve temsilcilerinin hazır 
bulunmaları için davetiye gönderilmemesi .sebe
bine, 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cıgiller'in, bugüne kadar hanbi gazetelere ne 
miktar resmî ilân tevziatı yapıldığına, muhale-
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fet organı olan gazetelere verilen resmî ilânlar
da takibedilen usule ve Kudret Gazetesine res
mî ilân verilmemesi sebebine, 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boraon'ın, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin isti
fası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişik
liklere dair Başbakanlıktan olan sözlü soruları, 
Başbakan oturumda hazır bulunmadığından, ge
lecek Birleşime bırakıldı, 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arıkan'a ne 
zaman ve hangi sebeplerle işten el çektirildiği-
ne ve hakkında yapılan muamele neticesine dair 
içişleri Bakanlığından olan" sözlü sorusu kendisi 
hazır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı, 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, Kars 
İlinin Ardahan, Paslı, Arpaçay, Çıldır ve Göle 
yollarının önümüzdeki kış mevsiminde motorlu 
nakil vasıtalarının işlemesine müsait bir hale 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair sorusu 
ile, 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, inşasına de
vam edilmekte olan Genç - Muş demiryolunun 
ne zaman Muş'a ulaşacağına, Muş - Tatvan hat
tının inşasına Hükümetin taraftar olup olmadı
ğına dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı eevap 
verdi, 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Mardin İli
nin asayiş durumu hakkındaki sorusunu, İçişle
ri Bakam cevapladı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Dielo üze
rinde kurulması düşünülen Varageleye; 

iskenderun - Iran yolunun Urfa - Midyat 
Cizre kısmının ne zaman tamamlanacağına; 

Cağ - Cağ sulama projesinin ne safhada ol
duğuna dair olan sorularına, Bayındırlık Baka
nı cevap verdi. 

izmir Milletvekili Pertev Arat'in, C. H. P. 
Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili ismet İn
önü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü izmir'de Cum
huriyet Meydanında söylediği nutuk hakkında 
umumi olarak Hükümet görüşünün açıklanma
sına dair Başbakanlıktan oları sözlü sorusu, ken
disi oturumda hazır bulunmadığından geleeek 
birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, Sa
ray İlçesi halkına mahsus mahrukattan ve yap
raklı çırpı uçlarından % 100 fazla resim alın
ması, aynı ilce halkının çırpılarını kasaba dışın

da satmak hakkından mahranı «dilmeleri ve tar
laları mahsulünün zaptedilmesi sebeplerine dair 
sorusu ile; 

Etimesgut depolarında çürümekte olan trak
törler ve zarara sebep olanlar hakkında ne mu
amele yapıldığına, 1947 ve 1949 yıllarında Kar
ma Teftiş heyetlerince tesbit edilen orman sui
istimalleri hakkındaki raporlara dair sorusuna, 
Taran Bakanı cevap verdi. 

Hatay Milletvekili Abdürrahman Melek'in, 
şiddetli yağmurlar yüzünden sel felâketine uğ
ramış olan Hatay ilinin Dörtyol ilcesine bağlı 
Ocaklı Köyü ve iskenderun ilcesine bağlı Kara
ağaç Köyü ile etrafı ve Şekere, Çırtına, Aşkar-
beyli köyleri hakkmda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı 
cevap verdi. 

Hatay Milletvekili Abdürrahman Melek'in, 
Hatay'da iki seneden beri ekilen pamuklara ânz 
olan yeşil ve pembe kurtlarla mücadele için ne 
gibi tedbir alındığına ve alınacağına dair soru
suna, Tarım Bakanı cevap verdi. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı idare Kurulu 
üyeliğine tâyin edilmiş olan ismet Bozdoğan'm 
Emekli Sandığı Kanununun 4 neü maddesindeki 
vasıflan haiz olup olmadığına dair Maliye Ba
kanlığından olan sözlü sorusu, Bakan hazır bu
lunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
giller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939 -
1945 yılları arasındaki altın stokunun miktarına 
ve 1945 yılından sonraki azalma sebepleriyle ha
lihazır döviz durumuna ve döviz açığını kapa
mak için alınan tedbirlere, dış ticaret politika
mızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dış ticaret muvazene
mizin lehimize dönmesini sağlamak üzere ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Tica
ret ve Maliye bakanlıklarından sözlü sorusu, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanının teklifi üzerine 
22 . XII . 1952 Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
«iller'in, kok kömürü tevziatının gecikmesi ve 
kömür istihsalini artırmaya matuf gayretlerin 
îiemero vermemesi sebeplerine, Zonguldak'ta Koz
lu bölgesinde vukubulan grizu hâdisesinde hâ
sıl olan zarar miktarına, gemilerde kullanılan 
küllü kömürlere ve kok ve linyit satışı işinin 
bütün memlekete teşmiline, linyit istihsal ve sa-
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tış durumu Üe linyitlerimizden kok ve azot istih
saline, azotlu gübrelerin imali hakkındaki çalış
malara ve Zonguldak Havzasında yapılmakta 
olan lâv varların inşaat durumuna dair olan so
rusu ile, 

Mesken buhranına ve kiralara karşı gereken 
tedbirlerin devlet tarafından ele alınmasına, 
Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da yapılan 
apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı ile, ya
pı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli vatan
daşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Korunma 
Kanunu muvacehesinde mesken ve kira dâvası
nın bir kül olarak halli için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne, Namık Kemal Mahallesindeki bi
naların memur ve işçilerden az gelirli olan va
tandaşlara kat, kat satılması hakkındaki söylen
tilerin doğru olup olmadığına dair Başbakanlık
tan olan sözlü sorusu Başbakan hazır bulunma
dığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
1952 yılı başında Çanakkale'ye gönderilmiş bu
lunan «İktisadi Kalkındırma Heyeti» nin ver
miş olması lâzım gelen raporu üzerinde her han
gi bir karar alınıp alınmadığına dair Başbakan
lıktan olan sözlü sorusuna Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı cevap verdi. 
Trabzon Milletvekili Cahid Zamangü'in, 

memleketimizin petrol mevzuu hakkında Resmî 
Gazetenin 22 . XI . 1952 tarihli nüshasında ya
yınlanan Bakanlar Kurulu Kararı hakkında 
Başbakanlıktan olan sözlü sorusuna, İşletmeler 
Bakanı cevap verdi. 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 
cezalan) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (Para cezalan) nın da dâ 
hil olup olmıyacağmın yorumlanmasına mahal 
olmadığına dair olan Adalet Komisyonu rapo 
nınun görüşülmesi, başka birleşime bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'in, ETJSU-
rum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide 
tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair 
olan Bütçe Komisyonu raporu üzerinde bir müd
det görüşüldükten sonra 5 . XII . 1952 Cuma 
günü saat 15 te toplanılmak üzere birleşime son 
verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Kayseri Bize Kayseri 
Milletvekili Milletvekili Milletvekili 

Fikri Apaydın Ahmet Morgil '!. KirmoğH 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Kars'

ta mevcut arazi ihtilâflarının süratle halli ve 
mülkiyet haklarının nizam altına alınması hu
susunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve alınan 
neticelere dair sözlü soru önergesi. Devlet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/858) 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, grev kanunu tasarısının bu
güne kadar Meclise sevkedilmemesi, Zonguldak 
bölgesinde 1000 yataklı bir verem hastanesi ya
pılmaması ve hastalık sigortasının geciktiril
mesi sebeplerine, işçi sigortaları primlerinden 
teşekkül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi 
olmalarının derpiş edilip edilmediğine, İşçi 
Bankası kurulması ve işsizlik sigortasr tesisi 
hakkında ne düşünüldüğüne, yeni sendikalar 
kanunu tasarısı ile İş Kanununun tadiline dair 
tasarının ne zaman Meclise sunulacağına dair 
sözlü soru önergesi, Çalışma ve Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlıklarına gönderilmiştk. 
(6/861) 

S. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak Limanım inşa eden 
Holânda Şirketi ile liman işçileri arasındaki ih
tilâfın halli için ne yapıldığına, bu gibi anlaş
mazlıkların önlenmesi için Zonguldak Çalışma 
Müdürlüğü teşkilâtının iş müfettişleriyle takvi 
yesinin derpiş edilip edilmediğine ve beynelmi 
lel iş yeri ve işçi müfettişleri statülerinin 
memleketimizde tatbik edilmemesi sebeplerine 
dair sözlü soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/862) 

Yazık »anılar 
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Ka

ğızman'ın Kütek Bucağının; Çamuşlu, Koılu, 
Akdem ve Kosor Köyleri ile Tuzluca'nın iki kö
yünde vâki heyelandan zarara uğrıyan vatan
daşlara Ziraat Bankasının kredisi dışında hangi 
yardımların yapıldığına ve mezkûr arazinin du
rumunun tetkik ettirilip ettirilmediğine dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/859). 
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B : 13 5.12.1952 6 : İ 
İ — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'-

tiri, İskilip Kasası halkına yerilen zirai kredi 
miktarının artırılması hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/860) 

3. — Çankırı Milletvekili Kemal AtakurtNı», 
Manisa'da göçmen evleri inşası sırasında eşfeas 
zimmetinde bırakıldığı iddia olunan elli bin lira 
hakkında bir teftiş yapılıp yapılmadığına, ya
pılmış ise neticesine dair yazılı soru önergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/86S). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kayseri Milletvekili İsmail Berkok ve 

iki 'arkadaşının, Sivas Kongresince seçilen Tem
sil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki 5269 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/448) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1M0 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy

gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığa tezkeresi (3/403) (Sayıştay Komis
yonuna) 

Raporlar 
3. — Askerî Memurlar Kanununun 8 nei 

ıHaddesinin değiştirilmesi hakkında kanım tasa
rısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/430) (Gündeme) 

4. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
bir kısmının istimlâk edilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/400) (Gündeme). 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,06 

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

* • » 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(İsparta seçim çevresine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Konya Asliye Hukuk Yar-
gıcı hakkında Bakanlığa vâki şikâyetin sebep 
ve mahiyetine ve bu hususta yapılan muamele 
ve verilen karara dair olan yazılı soru önerge
sinin geri verilmesi hakkında önergesi (6/742, 
4/292) 

Ankara, 3 . XII . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya Asliye Hukuk Yargıcı Necati Desel 
aleyhindeki tahkikat hakkında 11.VI. 1952 ta

rihli, Adalet Bakanlığınca yazılı cevap verilme
sine mütedair, sual takririmin iadesini rica ede
rim, saygılanmla. 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. Gün
dem hakkında bir önerge var. 

pnergeyi okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan kanun teklif ve 

tasarılarının sözlü sorulardan evvel görüşülmesi-
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İB : İ3 5.12 
îıı arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

BAŞKAN — önergeyi tasvibinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler.... 
Kabul etmiyenler işaret etsinler... Müstenkif çok, 
tesbit edemedik efendim, önerge, kanun tasarı 

1952 0 : İ 
ve tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşül
mesine mütedairdir. Bunu tasvibinize arzediyo-
î'iım. Kabul eden arkadaşlar işaret etsinler... Ak
sini reyi âlinize sunuyorum efendim. Kabul et
miyenler işaret etsinler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Devam ediyoruz efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Af Kanununun 7 nei maddesindeki (ver
gi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet, Malîye, Güm
rük ve Tekel ve Bütçe komisyonları raporları 
(3/180) 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonu 
raporunun tashihli şekli bugün dağıtılmıştır. 
Pazartesi günü görüşmek üzere gündemin bu 
maddesini geçiyoruz efendim. 

2. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, 
Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir 
keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yet
ki verilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/339) 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, bugün üzerinde görüşülmesi 
ieabeden kanun, seçim bölgem olan Erzurum'a 
ait olduğu için yüksek huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Muhterem Arkadaşlar, bu deprem 
bölgesindeki vatandaşların, kıymetli hemşehri
lerimizin çektiği ıstırap uzun zamandan beri 
kulaklarınızı belki doldurmuştur. Bu vatan
daşlarımız, kânunusani aylarında dışarda yurt
suz, 'evsiz barksız kalmışlardır. Kıymetli vatan
daşlarımız, ieabeden ehemmiyetli yardımları 
esirgemediler. Her sahada giyim ve yiyecek 
bakımından büyük yardımlar gördük. Bunun 
için milletimize teşekkür etm'ek borcumuzdur. 
Hükümetin de büyük alâka ve yardım
larını gördük. Esas itibariyle deprem
den zarar gören 45 köydür. Bu 45 
köyden 4 köyümüz tamamen harap olmuştur. 
Hükümet bunları ön plânda ele alarak tahsis 
'edilen 900 000 lira ile bu dört köyün bütün ev
leri plân dâhilinde ve iyi bir şekilde yapılmıştır. 
Bu aya kadar tamamen bu dört köyün 

halkı evlere yerleşmişlerdir, deri kalan 41 kö
yümüzün de evleri tamamen çatlamış, duvarlar 
bozuktur ve bu civar halkı, kerestenin bozuk
luğu yüzünden, dam altına giremiyeeek şekilde 
perişandırlar. Evlerine oturan vatandaşlar da 
bu oturmayı bir zaruret halinde kendileri ka
bul etmişlerdir. Binlerce yurttaşın evleri zayi 
olmuştur. Hükümetin ev için bize yapacağı son 
büyük fedakârlıklardan başka, Büyük Meclisin 
de yüksek hamiyetlerine ilâveten vatandaşları
mızın hepsi belki aynı yardıma koşamamışlar 
diyerek arkadaşımız Enver Karan böyle bir 
kanunu Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunuyor. 
Millî Piyango nasıl ki göçmen vatandaşlarımıza 
tahsis edildi ise bir defaya mahsus olmak üzere 
bu kanunu kabul ederseniz büyük bir hamiyet 
perverlik yapmış olursunuz. Bu kanunun kabu
lünü yüksek hamiyet ve himmetlerinizden rica 
ederim. 

BAŞKAN — Remzi Bucak. (Yok sesleri). 
Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Muhterem arkadaşlar; hatırlarsınız; bir yıl 
önce bu mmtakada vâki olan deprem dolayı-
siyle Yüksek Heyetinize bir soru takdim etmiş
tim. Bu soruyu sormaktaki maksadını şunlar 
idi : 

Birincisi; bu gibi fevkalâde hallerde Hükü
metin reaksiyonlarını kontrol etmek. 

İkincisi; bu vatandaşların İlkbaharda ne 
suretle iskân edileceklerini ve ne suretle ev 
bark, çift çubuk sahibi olacaklarını sormak. 

Üçüncüsü de; bu mıntakanın gerek tabiata 
karşı, olan mücadelesi, gerek 'ebedî bir düşma
nın Önünde bulunması dolayısiyle hususiyetini 
tebarüz ettirmekti. 

Birinci maksat; sayın Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu'nun Dahiliye Bakanlığı zamanında
dır ki, hiçbir zaman görülmemiş bir reaksiyon, 
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müspet ve mükemmel bir Hükümet reaksiyonu/ I 
müşahede edildi. Ordu birlikleri, Hükümet un- I 
surları vaktü zamanında harekete ıgeçmiş, müs- I 
pet reaksiyon göstermiş ve zavallı felâketzede- I 
lerin imdadına koşmuştur. Kendilerine o vakit 
teşekkür ettiğim gibi, şimdi de teşekkür ediyo
rum. 

Sualimin ikincisi şu idi; bu hemşehriler kışı 
getirmişler, fakail ilkbaharı nasıl karşılıya-
caklar? ki 'bunlar kırk köydür, ilkfbaharda ev
lerinin hepsinin duvarları çatlıyaea'k, iskândan 
mahrum olacaklar. O mıntakada, deprem hat
ları üzerinde yapılacak evlerin plânı veçhile I 
yaptırılıp fou hemşehrilere temin ve tahsisi için I 
sayın arkadaşım Bahadır Dülger bir teklif yap- J 
mıştı, beş milyon lira istedi ve dedik "ki, mer- I 
hamet buyurun, lütuf ıbuyurun, bu parayı ka- I 
bul edin, ilk olarak Türkiye 'de bu zelzele fe
lâketzedelerini bir program dâhilinde iskân 
edelim, demiştim. 

Saym bir arkadaşımız, Enver Kararı, hem 
o mmtakanm milletvekili olmak dolayısiyle, 
hem de doktor olmak hasebiyle geçen sefer bu 
kürsüden 'bu acıklı manzarayı tamamen teşrih 
etmişlerdi, O zaman bu hemşehrilerimiz ilkba
harda evlerine yerleşecekleri, çift çubuk sa
hibi olacakları, müstahsil vaziyete geçecekleri 
ifade edilmişti. Bir yaz geçmiş, kış da gelmiş
tir, bu hemşehrilerimiz fennî hir" rapora göre 
asla ka'bili iskân görülemiyecek oilan izbe yer
lerde 'Oturmaktadırlar. Yiyecekleri, içecekleri, 
giyecekleri her halde çok noksan olacaktır ki, 
bir kanun teklifi getirmekte ve bir piyango 
tertibini istemektedirler. Bunu kabul edeceksi
niz. KaJbul etmemenizin imkânı yoktur, edecek
siniz ! Neden edeceksiniz ? Şundan dolayı ede
ceksiniz ki, bu mıntakada bulunan her fert, 
yerine ikame edilemiyecek kadar bir kıymet
tir. Tabiata karşı mukavimdir, düşmana kar
şı mukavimdir. Oradaki her hangi bir ferdin 
çiftsiz, çubuksuz kalmasını istiyemezsiniz. O 
mıntakada, huduttan itibaren 350 kilometre 
içeriye kadar oilan bölgede oturanlar madde
ten, manen mukavimdirler. Bizim vazifemiz on- I 
larm maddeten ve manen haiz! oldukları bu 
mukavemetlerini takviye etmektir. Onlara pa- ı 
ra, pul, hayvan, ne lazımsa vereceğiz, tâ ki on
lar orada yerleşmiş, çiftini çubuğunu yeniden j 
eline almış, işine başlamış bir vaziyete gelsin. ; 
Bu bakımdan ben de diğer arkadaşlara karışa- • 
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rak şimdilik bu kanunun kabulünü istiyorum. 
Ondan sonra gelecek !bir kanun vardır ki o za
man da yine bu veçhile söyliyeceğimi taahhüt 
ediyorum. 

BAŞKAN - . Rifat Sivişoğlu. 
RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Muhte-

rpm arkadaşlarım, zelzele gibi çok acı bir musi
bete mâruz kalmış olan Erzurum'lu kardeşleri
mizin acılarına iştirak etmemek ve onların bu 
kanun teklifi lehinde konuşmamak imkânsız.. 
Fakat muhterem arkadaşlarım. Maliye Komisyo
nunda filhal mevcut iki teklif ve bir tasarı ol
mak üzere üç kanun vardır. Bunların her birisi 
zelzele mı ntakasına yardım edilmesi hakkında
k i . 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar arkadaşımı
zın bir kanun teklifi vardır ki, Çankırı, Kasta
monu, Bolu zelzele musabinine yaı«dım edilmesi 
seklindedir. Bunda Erzurum yok. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — O ayrı. 
RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Devamla) — Bahadır 

Dülger arkadaşımızın da bir teklifi var ki, Pa
sinler Kazası ile köylerini ihtiva ediyor; bun
da da diğerleri yok. Bu iki teklifi inceliyen Ba
yındırlık Komisyonunun değiştirgesinde; Kas
tamonu, Çankırı, Bolu ve Erzurum aynı zaman
da vardır. 

iki gün evvelki celsede konuşan muhterem 
arkadaşlarım bu kanunun, yani şimdi müzake
resini yapmakta bulunduğumuz teklifin lehinde 
idarei kelâmda bulundular ve bunlar arasında 
konuşan Muhterem Enver Karan arkadaşımız 
Maliye Komisyonundaki kanunların makabline 
şümulü olanııyacağı, Erzurum zelzele felâketine 
uğramış ve birçok sevgililerini kaybetmiş olan 
vatandaşlarımızın istifade edemiyeceği yolunda 
endişe izhar buyurdular. 

Halbuki Bayındırlık Komisyonu değiştirge
sinde ek bir madde vardır. Bu ek maddede Er
zurum 'kıların da istifade edebileceği şekilde 
kaleme alınmış bir hüküm mevcuttur. Binaen
aleyh Erzurum felâketine mâruz kalmış arka
daşlarımızın o teklifle endişeleri bertaraf edil-
ıjıiş oluyor. Bugün yine Maliye Komisyonunda 
ijlükümet tarafından ihzar ve tevdi edilmiş bir 
tiasarı mevcuttur ki bu tasan daha ânı ve şâmil 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Binaenaleyh bendenizin bu kanunun aley
hinde konuşmamdan sakın Erzurum'lu felâket -

— 95 -



B : 13 5.1 
zede vatandaşlarımızın şu dertlerine iştirak et
mediğim mânası çıkarılmasın. Bendeniz bu tek
lifi çok ineeliyen Maliye Komisyûniyle Bütçe 
Komisyonu raporlarının kabul edilmesini ve 
teklifin reddine karar verilmesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Memiş Yazıcı. 
MEMÎŞ YAZICI (Erzurum) — Aziz arka

daşlarım, 3 Ocak 1952 de Erzurum îlinde mer
kezi Pasinler İlçesinde vukubulan depremin za
rar bilançosu şudur : 3228 hane hasara uğra
mış, 21.312 nüfus açıkta kalmış, 94 vatandaş öl
müş, 81 kişi hastaneye yatırılmış ve çok tehlike
li vaziyetleri olduğu halde bir kişi dahi ölme
den kurtarılmış, ölen hayvanat miktarı 2.360 tır. 
Yıkılan ahır miktarı 480 dir. 180 kişi ayakta 
tedavi edilmiş, sâri hastalığa meydan verilme
miş, hasara uğrayan evlerden 931 i hiç oturul
maz hale gelmiş, 315 ev tamamen yok olmuştur. 
Depremin vukuunu mutaakıp ordu, vilâyet, Hü
kümet ve Kzılay, Erzurum 'a âzami yardımı yap
mışlardır. Bu yardım maddi tarafından kifa
yetsiz, manevi» tarafından çok şayanı şükran
dır. Bütçe imkânı dairesinde 900 bin lira veril
miş, ayrıca vatandaşlar tarafından da bir kısım 
para yardımı yapılmıştır. Dört köyde 210 ev 
yapılmış, bir ev 4 500 liraya mal olmuştur. Ke
restenin metre mikâbı 250 liradır. Bu kereste 
muhitimizde olmadığı için başka yerlerden ge
tirilmiş, çimento da böylece temin edilmiş ve 
pahalıya mal olmuştur. 

Evler elli m2 üzerinde, iki oda ve bir avlu
dan ibarettir. Burada ilk tedbir olarak, tama
men yıkılan dört köy iskân edilmiş ve halkı 
kurtarılmış. Fakat bu inşaatın bir köy hayatı için 
kâfi olmadığını hepiniz takdir edersiniz. Bir köy 
evinin en mühim yeri hayvanatının barınacağı 
ahır, bunun yiyeceğini koyacağı yer, mahsulü
nü yapacağı mahal henüz ele alınmış değildir. 

Sivişoğlu arkadaşımızın bu kanunun reddi 
hakkındaki teklifi yersizdir. Çünkü Erzurum'
da yaz ve inşaat mevsimi ancak dört aydır. 
Teklif olunan kanun bu zamana yetişmediği tak
dirde, geçen sene perişan olan vatandaşlar önü
müzdeki kış da, gelecek kış da perişan halde ka
lacaklardır. 

Diğer köylerde hasar görenlere 2 5 - 7 5 lira 
para verilebilmiştir. Hayvanı, yiyeceği ve eşya
sı tamamen mahvolan bir insan için bu yardım 
kâfi değildir. Balıkesir, Demirci ve emsali yer-
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lere yapılan yardımla Erzurum'a yapılan yar
dım gayrikabili kıyastır. Hazineye bâr olmadan 
bir piyango keşidesinin temin edeceği para âza
mi bii' milyon liradır, bunu esirgemeyiniz. Bu 
kanun teklifinin kabulünü arkadaşlarımla birlikte 
yüksek heyetinizden ben de rica ederim. 

BAŞKAN — Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, Erzurum Milletvekili Enver Karan 
arkadaşımızın kanun teklifinin aleyhinde konu
şacağım. 

Arkadaşlar, şu son 14 senedir Türkiye'mizde 
vukubulan zelzele felâketlerini inceliyecek olur
sak, bu felâket geçirmiş illerimizde, bugüne ka
dar ki, zelzelelerde Hükümet tarafından, bütün 
Türkiye illeri olarak vatandaşlarımız tarafın
dan en büyük yardıma mazhar tutulmuş bir vi
lâyetimiz olarak Erzurum'u görürüz. 

Arkadaşlar, 1938 - 1939 kışında Erzincan'da 
hâdiseleşen felâketi düşünecek olursak, (o tari
hin imkânları bakımından) ala külli hal dene
cek bir şekilde, Hükümet tarafından, Erzincan'
ın bir yardıma mazhar kılındığı müşahede olu
nur. Fakat büyük zelzele geçirmiş memleketler
de halkın birbirini tutması, Hükümetin o vilâ
yet halkına yardım etmesi Mıdisesi dâhi, haki
ki mânada bir büyük yardım kıymeti taşımadı 
ve taşımıyor. 

Erzurum'lu arkadaşlarımız en son büyük 
zelzele olarak kendi memleketlerinde gördük
leri bu büyük zelzele felâketinden sonra, millet
vekili olarak Hükümeti harekete geçirmeyi ve 
Hükümetin yapması icabeden yardımları istih
sal etmeyi cidden gayet güzel başardılar. Bu
nun üstüne ayrıca Erzurum Milletvekili bir ar
kadaşımız da, Yüksek Meclis huzuruna bir ka
nun getirmiş bulunuyor. Fakat bu zelzele felâ
keti konusunu, gayet birtaraf olarak ele alırsak 
Erzurum'dan daha büyük felâket geçirmiş olan 
bâzı illerimize Erzurum'un istihsal ettiğinin 
çok dunuiKİaki netice yanında ihenüz- Hükümet
ten 1 âyıki veçhile bir yardım görmemiş vilâyet
ler silsilesi halinde Çorum, Kastamonu, Çankı
rı ve Bolu'yu da dâhil etmemiz icabeder. 

Arkadaşlar, Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran arkadaşımız, kanun teklifinin başlığı ola
rak, «Erzurum felâketzedelerine yarar bir keşi
de tertibi» ni teklif ediyorlar. Erzurum'da ne 
şekilde telefat verildiğini, ne şekilde zayiata 
uğranıldığmı benden evvel konuşan arkadaşı-
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mız izah ettiler. Ben, Çankırı, Kastamonu ve I 
Bolu 'da ve Türkiye'nin jeolojik haritasına göre 
Şark 'tan intikal eden volkanik arazi hattı üze
rinde, nihayet orta Anadolu'da tezahür eden, 
zelzele felâketine uğrıyan bu dört vilâyeti felâ
ketzedelerinin de, bu teklifin içine alınmasını 
arzu ediyorum. 

Sizlere Adaparı felâketini hatırlatmaya lü
zum yoktur. Yerle bir olmuş Kastamonu'nun 
Tosya'sı, hâlâ hafızamızdan, silinmemiştir. Bolu 
ve felâkete uğrıyan diğer yerlerini, Kastamonu'
nun aynı hat üzerindeki Çerkeş ve İlgaz olmak 
üzere tamamen harap olmuş iki büyük ilçesini 
bu işten uzak tutmak, buralarda esasen ziraat 
ve iktisadi bakımdan gayrikâfi varlık içinde çır
pman halk topluluklarımızı, zelzele felâketzede
lerini, böyle bir geçici menfaatten uzak tutmak 
doğru olmasa gerektir. Bu bakımdan arkadaş
lar, bir önerge takdim ediyorum. Bu önergem
de : «Erzurum deprem felâketzedeleri» tâbiri 
yerine : «Türkiye deprem felâketzedeleri» den
mek suretiyle çıkacak bir kanuna taraftar oldu
ğumu ifade etmek istiyorum. 

Kanun, böylece (Bütün memlekete şâmil ol
duğu takdirde) felâketzedelere ne gibi imkânlar 
bahşedecektir? Bütün Türkiye'den toplanan ge
liri bir vilâyete tahsis ettiğimiz takdirde büyük 
bir yekûn tutacağı için bir yaraya merhem ola
bilir, ama bu para bütün Türkiye'ye teşmil edi
lirse, deprem felâketzedelerine yardım mahiye
tinde olabilir mi felsefesi belki yüksek heyeti
nize hâkim olabilir. Fakat bunu, şimdiye kadar 
Türkiye'de hiç çekilmemiş, tecrübe edilmemiş bir 
büyüklükte ve ikramiye miktarı da satış imkân
larının vüsati bakımından fevkalâde güzel bir şe
kilde organizasyon yapılarak yılbaşında satılan bi
letler gibi bilet başına 20 lira yerine 25 lira ve beş 
yüz bin liralık ikramiye yerine de bir milyon 
lira yapıp ikramiye adedi de iki bine çıkarılırsa, 
bütün Türkiye felâketzedelerine tatbik edile
cek bir yardıma imkân verecek ölçüde, Millî Pi
yango İdaresi mütehassısları bir şekil bulabilir
ler. Bu vaziyet de yüksek heyetinizi tatmin eder 
zannmdayım. (Türkiye deprem felâketzedeleri) ; 
namına bu kanunun kabulünü istirahm ederim. I 

BAŞKAN — Mustafa Kesit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab- | 

zon) — Arkadaşlarım; ben bu teklifin lehinde i 
konuşacağım. 

Teklifin ret sebeplerini tetkik ettim. Denili- ' 
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yor ki; Millî Piyango Hava Kuvvetleri içindir, 
bir; böyle bir şey yaparsak suimisal olur ve bu
nu başka teklifler de takip eder, iki. 

Yeknazarda bu mülâhazalar yerinde görüle
bilir. Arkadaşlar; o muhitte tabiat pek zalim
dir. Bendeniz Erzincan zelzele felâketi üzerine 
bir vilâyetin, valinin tahkikine memur edilmiş
tim. Şimdi orada can ve mal kaybının mânası 
kendiliğinden görülüyordu. Şu anda, şu iklim 
içinde biz oradaki felâketi tahmin ve takdir 
edemeyiz. 

O havali halkı öteden beri üç musibetle çar
pışmaktadır. Bunlardan biri zelzele, birisi soğuk 
ve en müthişi, yıllardan beri Anadolu'ya akmak 
istiyen Rus selidir. Bu selin karşısında onun her 
daim çarpıp kırıldığı Türk köylüsü vardır! (Al
kışlar) 

Ardaşlar; serhat üzerinde ıstıraplı bir vatan
daşın bulunmasına taraftar olmıyacağmıza ka
niim. Dokuz yüz bin lira yardım yapılmış. Yir
mi dört bin kişiyi zarara sokan bu musibete bir 
milyon liranın ne kadar faide temin edebilece
ğini takdirinize terkederim. Sayın doktor, ça
dırın içinde otuz derece sıcaklık var buyurdular.-
Dışarıda sıfırın altında 25 derece, yarın 35, bel
ki de 40 derece soğuk. Burada hayat olmaz, ya
şanamaz. Vatandaşlarımız sıkıntı içindedir. 

Sonra arkadaşlar kimden neyi esirgeyeceğiz? 
Vatanın bir köşesinde felâkete uğramış bir halk 
kitlesini bütün vatanın bağrına basması bi
zim millî bir ananemizdir. Bu gibi felâketlere 
uğramış vatandaşlarımıza zaten yardım yapmı
yor muyuz? Bunun tesiri terbiyetkârisini kim 
inkâr edebilir? 

Piyango hava kuvvetlerine tahsis edilmiştir. 
vatanın bir köşesinde ve bilhassa serhaddinde 
felâkete düşmüş insanların yararına bir istis
nayı kabul ederken, Allah böyle bir musibet 
göstermesin, yarın aynı şekilde ikinci bir istis
nayı kabul etmek kötü bir misal mi teşkil 
eder? Daha dün Ankara'da Bakanlıklar kapıla
rında yardım ariyan vatandaşları kendi gözü
müzle gördük. Kendilerine verilen 900 000 lira 
ile rahata ermişler midir? Buralara kadar gelen 
insanlar elbette bir sıkıntının tesiri altında 
kalarak buralara kadar gelmişlerdir. Bu ka
nun teklifi ile istisnai bir vaziyet yapacaksınız. 
Serhat vatandaşlarının Yüksek Meclis tarafın
dan düşünüldüğüne misal vereceksiniz. Esasen 
çok yüksek olan vatanperverlik hislerini ihya 
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etmiş, maneviyatlarını yiiksetlmiş olacaksınız. 
Bunun için teklifin kabulünü rica ederim. 

ETHEM VASSAF (Kocaeli) — Değerli ar
kadaşlarım, (Alkışlar) teşekkür ederim. 3 Ocak 
1952 Erzurum zelzelesinin maydana geldiği gün
dür, felâketin başladığı gündür. İstırap çeken 
Erzurum'a Hasankale'lilere yardım etmek üzere 
imdatlarına ilk koşan Kızılay olmuştur. O gün
den bugüne kadar geçen zaman içinde Devlet 
ve Hükümetin yüksek yardımlarına mazhar olan 
Şark'lı vatandaşlarımız bu yardımlar dolayısiy-
le ve her vesile ile buna teşekkür etmektedirler. 
yalnız şunu da itiraf etmek lâzımdır ki, vatanın 
bu köşesinde biraz da sefalet içinde günlerini ge
çirmeye terk ve mahkûm edilmiş gibi bulunan 
bu vatandaşların bugün Yüksek Meclisinizin 
böyle bir vesile ile çıkaracağı kanundan istifa
de ümidiyle yaşadığını tereddütsüz söyliyebi-
lirim. 

Aziz arkadaşlar, Enver Karan arkadaşımız 
bu kanun teklifini yaparken, bir Erzurum 
Milletvekili sıfatiyle değil, bu Meclisin, bu mil
letin hizmetinde çalışan ve bu gibi hayır işlerini 
seven ve yapan bir fert olarak, elini vicdanına 
koyarak bu kanun teklifini hazırlamış ve Yük
sek Heyete arzetmiş bulunuyor. (Bravo sesleri) 
Arkadaşlar, felâketi görmîyen onun acılığını 
bilmez. Tütmiyen ocakların yeniden tüttüğü za
manki sevincine şahit olanlar, elbette o sevin
ce katılacaklar, biz de yardımlarımızla bu se
vince katılmak suretiyle vazifemizi yapacağız. 
Sayın Maliye Bakanımız Hasan Polatkan belki 
bu piyongonun tertibinde biraz müşkülât çe
keceklerdir. Fakat bu işte kendi memurlarını 
kullanırken her halde onların da bizim gibi dü
şüneceklerinden eminim. Milletvekili sıfatiyle, 
vatanperver arkadaşlar sıfatiyle, bu kanunu ka
bul etmemiz duyacağımız hepimiz için en büyük 
fahir ve gurur olacaktır. Hepinizi hürmele selâm
larım değerli arkadaşlarım. (Devamlı alkışlar) 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, geç'en 

gün teklif sahibi arkadaşımız temas buyurdu
lar; bugün de Ziya Termen arkadaşımız mev
zuu ihtilât ettirdikleri için iki nokta üzerinde 
mâruzâtta buunmak mecburiyetinde kaldım. 

Birincisi, Hükümetimiz her s'ene bütçeye 
koyduğu - Allah göstermesin, bundan sonra in
şallah olmasın veya az olsun, geç olsun - zelzele 
den zarar görenlere ait bir yardım faslı vardır. 
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• Geçen s'ene bu zelzele olduğu zaman Hükümet 
' bu fasıldan gerekli yardımları yapmıştır. Esa

sen bu tahsisatın tahsisinde, alım, satım, ihale 
gibi şeylerle iş uzamasın diye, Kızılay Kuru
mundan istifade edilmektedir. Fakat bu kâfi 
değildir. Erzurum zelzelesi gibi bir felâket 
karşısında Sayın Cumhurbaşkanı nasıl alâka 
göstermiş, kış ortasında zelzele mmtakasma git
miş yani mânevi bakımdan nasıl büyük alâka 
göstermişse - netekim eski Cumhurbaşkanı tara
fından da bu yapılmakta idi - yani Devlet Baş
kanlarının zelz'eleden zarar görenlere karşı yük
sek alâka göstermeleri güzel bir anane haline 
gelmişse, hükümetlerin de bununla hemayar 
olarak maddi yardımlarda bulunmaları gerekir. 
Şayet eldeki tahsisat buna kâfi gelmiyorsa âcil 
tedbirler alarak, tahsisat istiyerek yapmalıdır. 
Hükümet bunu yapmamıştır, bir milletvekili 
arkadaşımız yaptığı teklifle bunu tacile çalış
maktadır. 

Arkadaşlarımın da tebarüz ettirdikleri gibi, 
işin azameti aşikârdır, birkaç yüz binle olacak 
ş'eyler değildir. Bu itibarla arkadaşımızın tek
lif olarak Meclise getirdiği tasarıyı tedvin et-
mekliğimiz ve bir an evvel çıkarmaklığımız doğ
ru olur. Karakış gelip çatmıştır. Bu yardım 
karakışın sesini keser, tesıelli verir. 

I Ziya Termen arkadaşım bundan 'evvelki dep
remlerden, Kastamonu, Çorum ve saireden bah
settiler. Bu ana kadar ağzıma almadım, daha 
birkaç hafta evvel bizim ilimizde de bir felâket 
oldu, tarihî Misis Bucağındaki Havraniye, Sir
keli, Kurtköy hâk ile yeksan oldu, vatandaşlar 
açıkta kaldı. Fakat biz hiçbir zaman bu kanun 
teklifini yapan arkadaşımızın bu mevzuundan 
faydalanarak kanamakta olan en taze yaramızı 
dahi ortaya atmadık; bizden evvel felâket ge-

I çirmiş vatandaşlarımızın hissesine düşen piyan
godan bize hisse verin demedik. Onun da zamanı 

j gelecektir. Bu mevzular hakkında bütün ko-
j misyonlarda olan tasarılar gelince heyetinizden 
j istirham edeceğiz, biz de en yakın, taze yara-
j miza deva olarak bu tahsislerden bize de yapı-
j nız diyeceğiz. Fakat bugün mevzuubahis olan 
j sadece Erzurum zelzelesidir. Şunu hatırlatayım 

ki, 1340 -1341 de Erzurum daha büyük bir felâ
ket geçirmiş ve fakat yaraları tedavi görmemiş-

j tir. Geçen sene geçirdiği büyük felâketin, bu 
i serhat köyleri ve kasabalarında yaptığı tahri-
ı batı sayın arkadaşımız acıklı olarak tasvir et-
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tiler. Eğer genç arkadaşımız Kastamonu için 
yatırımlar istiyorsa hakkı vardır. 25 senedir 
nüfusu bir türlü artmıyan Kastamonu, il mer
kezi başta olmak üzere, büyük bir vilâyeti-
mizdir. 

Kastamonu ili merkezinde nüfus bir türlü 
artamamaktadır. Bu merkezin nüfusu 10 - 12 
binden yukarı çıkamıyor. Birçok şehirlerimizde 
nüfus, iki, üç misli arttığı halde Kastamonu'da 
artmıyor. Her yerde erkek nüfusu arttığı refah 
temin edildiği halde burada ne erkek nüfusu 
artmakta ne de refah bir türlü temin edileme
mektedir. Burada vatandaşlar ğeçinemedikleri 
için de göçebe oluyorlar. Nüfus istatistiklerin
den öğrendiğimize göre Kastamonu'da kadın 
nüfusu hâkimdir. Binaenaleyh Kastamonu'nun 
her bakımdan, ayrıca köyleri başta olmak üdere 
Devlet yatırımı ile korunması ve plânlı bir şe
kilde nüfus artıran ve refahı temin edilecek bir 
vilâyet olarak ele alınması lâzımdır. Fakat 
onun yeri bu yer değildir. Erzurum'a yapaca
ğımız bir yardımdan, Kastamonu için de bir his
se ayıracak olursak, Kastamonu'nun tarihî ve 
ezelî derdine deva değil, üstelik Erzurum yar
dımını da küçültmüş oluruz. Onun için ben 
genç Ziya Termen arkadaşımızdan rica ediyo-
rnm şimdi, eski yaralarımızı deşmeden Erzu
rum^ ve karakışta yardıma muhtaç köylüle
rimize bir an evvel yardım edelim arkadaşlar. 
(Bravo sesleri). 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım, Erzurum Milletvekili Muh
terem arkadaşımız Enver Karan'm getirmiş ol
duğu bu teklifi kanuninin hemen esefle söyli-
yeyim ki, Bütçe Komisyonunda hangi esbabı 
mucibe ile reddedildiğini bir türlü anlıyamadım. 
(Bravo sesleri). 

1951 yılında Büyük Meclisin kabul buyurmuş 
olduğu göçmenlere tahsis edilen piyango vari
datı hangi kudsi gayeye atfedilmiş ise, naçiz 
kanaatime göre, bu da aynı kutsi gayeye tahsis 
edilmiş bulunmaktadır. 

Göçmen piyangosunun Maliye Komisyonun
da müzakeresi sırasında o komisyonun bir âza
sı sıf atiyle vâki münakaşaları takibederken, Millî 
Piyango İdaresi mümessillerini hattâ Müdürünü 
bizzat dinlemiş ve kendi ifadelerine göre, büyük 
ikramiyeli piyangolardan sonraki aylarda cere
yan eden piyango satışlarının yüksek olduğunu 
ifade etmişlerdir. Halbuki gerekçede görmüş bu-
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lunuyoruz ki Piyango İdaresi, Bütçe Komisyonu 
raportörü ve Maliye Komisyonu raportörü bu
nun aksini iddia etmiştir. Ortada bir tezatla 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bizzat Piyango İda
resinin vermiş olduğu şifahi izahat 1951 yılında 
Göçmen Piyangosundaki müzakereler • sırasında 
sabit iken, bugün güya 400 bin lira noksanlık 
olduğu ileri sürülerek, Erzurum Milletvekilinin 
ileri sürdüğü teklifi kanuninin reddedilmiş ol
masını bir türlü anlıyamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Kastamonu Milletvekili 
arkadaşımızın ileri sürdüğü noktai nazara da te
mas etmek mecburiyetindeyim: 

Kastamonu'nun uğramış olduğu felâketi biz 
de onun gibi takdir ediyoruz. Kastamonu Vilâ
yetine lâyıkı veçhile yardım yapılmamış olması 
diğer bir vilâyete yardım elinin uzatılmamasını 
icabettirmez arkadaşlarım. (Bravo sesleri) 

Saniyen, hemen şunu ilâve edeyim ki; biz Ha
zineyi her vesile ile ve her vesile ile yardıma koş
turmak sevdasından da uzak olmalıyız. Piyango 
suretiyle halkımızın ufak menfaat gözeterek ve
receği 5-10 kuruşlar vasıtasiyle bu gibi boşlukla
rın doldurulması yolu varken Hazineyi ileri sü
rerek bu boşluğu doldurmak fikrini, terviç etmek 
bilmem ki, ne dereceye kadar doğru olur. Bu iti
barla muhterem doktorun teklif ettiği bu kanu
nun kabul buyurulmasını bilhassa istirham ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, ben bu kanun teklifinin bir köşesin
den pay ayırmak suretiyle Kastamonu'nun da 
faydalanması cihetini konuşmamın ana fikri yap
mış değilim. Ben, bugünkü Türkiye'mizde cemiyet 
olarak umumi havanın, yani Türk efkârı umumi-
yesinin, şu Büyük Meclisimizden beklediği, taraf
sız ölçü ve neticeye işaretle, kanunun geniş mâ
nada kabul buyurulması lehinde konuştum. Kas
tamonu'nun, muhterem Cezmi Türk arkadaşımı
zın gayet güzel tasvir ettikleri gibi, günden 
güne fenalaşmakta devam 'etmekte bulunan ha
line, bu kanundan merhem kabilinden bir şey 
kopartmak istese idim, bu şekilde konuşmaz
dım. Başka bir fikirle gelirdim. 

Dâva şudur : Erzurum felâketzedeleri haki-
katta bugüne kadar Türkiye'de vukuagelnıiş 
zelzelelerin neticesi olarak, Hükümetten âza
mi yardım görmüş bir vilâyetimizdjr, Mustafa 
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Reşit Tarakçıoğlu sarahaten bahsettiler. Bu
gün vatanın her tarafı serhat ihalindedir. Er
zurum'un, Rusya'nın komşu alması ba'kımından 
ihya ve imarını arzu ederim. Ama Erzurum sı
nırdır diye oraya iyilik yapılıp da, sesi sadası 
çıkmıyan Bolu'nun, Çorum'un, Kastamonu ve 
Çankırı'nın tamamen ihmal edilmesi, bu Mec
lîsten beklenen bir netice olamaz! Bendeniz 
teklifimi yaparken, bu dört vilâyetin, sayın 
Gezini Türk'ün vilâyeti olan Seyhan da dâhil 
dlmak üzere, ve diğer vilâyetlerimizde de zel
zeleden mağdur olan Türk vatandaşlarının bu 
kanundan lâyıkı veçhile faydalanmalarını isti
yorum. Yardımın zayıf olacağını biliyorum. 
Ama, bu Meclisten Türkiye ölçüsünde bir ka
nun çıkmasını arzu ediyorum. Cumhurbaşkanı
mız Erzurum'a gitmiştir. Tezer Hanım burada, 
kendisini isnat, ederim, milletvekili olarak, Kas
tamonu zelzele mmtakasmda dağ 'bayır dola
şarak felâketzedelere fiilen yardım etmiştir. 
Beyi, kırıkları tedavi etmiş, Tezer Hanım da 
alçı kaynatmıştır. Bunu gördüm, fakat o gün
den bu yana, Kastamonu 'da vâki olan dört bü
yük zelzelede, Türkiye Cumhuriyetinin sabık 
Hükümetlerinin esaslı bir yardımda 'bulunduğu
na şahit olmadım. Hüküm etin yardımı iki bin des
te kibritle yirmi bin kuru ekmek, altmış san
dık çividir. Arkadaşlar, bir zelzelenin netice
sinde yirmi bin kuru ekmekle, iki bin deste 
kibrit neyi ifade eder? Hikâyenin asıl acıklı 
tarafı Erzurum 'un gördüğü yardımı, bizim vi
lâyetlerimiz görmemiştir. Şunu da arzetmek 
istiyorum ki, bu kanunun kabulü halinde vilâyet
lerimiz ve Türkiye'deki deprem felâketzedeleri, 
lâyıkı veçhile bir yardım göremiyeceklerdir. 
Bâzı arkadaşlarla yaptığım kısa sohbetlerde 
almış olduğum fikir neticesi şudur : Bir aileye 
elli lira düşünce bunun kıymeti ne olabilir? 
diyorlar. Millî Piyango eksperleri, elbette ke
şide sırasında bu miktarı hesap 'edecek göz 
önünde tutacaklardır. Taksim işini valilere ve
rirsek, hakiki ihtiyaç safhibi aileleri tes'bit 

'ederler ve alacakları elli lira yerine, bin lira 
almaları mümkün olur, diyorum. Zelzeleden 
mağdur olmuş, evi yıkılmış, çoluk ve çocuğu
nu kaybetmiş1 olanları tesbit 'etmek suretiyle. 
Türkiye ölçüsünde bir kanun kabul edip va
tandaşları tatmin edelim, diyorum. 

BAŞKAN— Ömer Bilen. 
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I ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; bu teklif mutlaka yerinde bir teklif
tir. Yalnız benim anlamadığım bir cihet vardır : 
Yurtdaşlara, vatandaşlara yapılacak yardım 
tekliflerinde mutlaka Hükümeti vasıta ederek 
bizim de hırsu tamahımızı tahrik eder şekilde 
bir yardım talebini, ben âlicenap Türk mille
tine pek hoş görmüyorum. Eğer biz muhtaç va
tandaşlara yardım edeceksek bunu piyango ile 
ıtma ederek yapmıyalım da, Erzurum'da, Kas
tamonu'da ve sairede her nerede olursa olsun, 
hakikaten böyle muhtacı muavenet vatandaşlar 
varsa yardımınızı doğrudan doğruya onlara ya
palım. Bu, daha iyi olur. 

Biz bu yardımı yaparken iki şey düşünüyo
ruz : Bir, vatandaşları, yurttaşları düşmüş ol
dukları felâketten ve ıstıraptan kurtarmak, on
ların acılarını mümkün mertebe dindirmek, bir 

, de Allah'ın rızasını tahsil ederek felâkete düş
müş olanlara yardım elimizi uzatmak. Çünkü 
arkadaşlar müminlerin hepsi kardeştir, bunlara 

j yalnız vatandaşımız diyemeyiz, onlar aynı za-
j manda bizim kardeşlerimizdir. Bu kardeşlere 
| yardım elimizi uzatırken acaba bu piyangodan 
j bize bir şey isabet eder mi diye düşünerek yar-
j dım etmiyelim, doğrudan doğruya kesemizin ağ

zını açalım. Bu şekilde yardım samimî olduğu 
gibi Allah'ın rızası da tahsil edilmiş olur. Bu 

[ yolda da Hükümetimize yorgunluk tahmil et
miyelim. Çünkü arkadaşlar Hükümetimizin der
di çoktur; yolu var, köprüsü var, çeşmesi var. 
suyu var, susu var, busu var. Onun için biz yar
dımımızı doğrudan doğruya yapalim, bu, daha 
doğru olur. Yoksa ne onları memnun eder, ne 

| de biz kendimiz memnun olmuş oluruz. îşi bu 
| yola dökecek olursak bugün Erzurum'a, yarın 
i Kastamonu 'ya ve saireye ellerimizi uzatalım; 
| Türk milletinin öteden beri meşbu olduğu hami-
j yet hisleri tezahür edecek olursa bunların 
i hepsi için daha hayırlı olur, zannederim. (Al-
J kışlar). 
! BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
i TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş-
• 1ar, bendeniz Sayın Ahmet Kemal Varınca ar-
j kadaşımızın bir konuşması üzerine Yüksek Hu-
I zurlarmıza gelmiş bulunuyorum. Bir, meseleyi 
| tavzih etmek mecburiyetini hissettim: 
j * Buyurdular ki, Erzurum'da vukubulan zel

zeleden sonra hâlâ vatandaşlar barmdırılama-
i raış ve bugün kabili iskân olmıyan izbe verler-
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de ikamet ettirilmekte, kış da gelmiş çatmış 
bulunmaktadır. 

Derhal ifade edeyim ki, bugün Erzurum Ma 
en çak hasar gören 5 köyde 207 ev tamamen bit
miş ve vatandaşlar kıştan evvel yerlerine yer
leştirilmiş bulunmaktadırlar. Bundan başka 
kısmen hasara mâruz kalmış diğer Pasinler 
köylerinde de yardımlar yapmak suretiyle, ay
nı şekilde vatandaşların iskânları temin edil
miştir. 

Arkadaşlar, hemen bu münasebetle arzetmek 
isterim ki, Hükümetiniz yurdun neresinde olur
sa olsun husule gelen tabiî âfetleri en kısa za
manda karşılamak üzere daima harekete geç
miş ve çok şükür şu iki yıllık iktidarımız zar
fında vukubulan her türlü tabiî âfetlerin za
rarlarını gidermeye muvaffak olmuştur. 

Meselâ büyük bir Demirci yangını çıkmış
tır. Halen bu kasaba yeniden kurulmuş, vatan
daşlar evlerine girmişlerdir. Balıkesir'de zu
hur eden yangın yerinde bugün bir mamure 
vücuda getirilmiştir, inşası bize nasip olan 
Eskişehir 3el mmtakasında felâketzedeler için 
îki büyük ve güzel mahalle kurulmuş bulun
maktadır. Mühimce bir heyelana uğrıyan Kö-
lek'te 60 köy evi yeniden ve tamamen yaptırıl
mıştır. Teşekkür telgraflarını almış bulunuyo
rum, vatandaşlarımız kıştan evvel yuvalarına 
kavuşmuş bulunuyorlar. Diyarbakır'ın Bismil 
Kazasında vu'kuagelen sel âfeti dolayısiyle 150 
evin inşası, ki Haziran ayında tahsisatını lüt
fetmiş bulunuyorsunuz, süratle ilerlemektedir. 
Dün belediye reisinden aldığım telgrafta inşa
atın tasavvur edilmiyen bir hızla ilerlemesin
den mütevellit teşekkürlerini bildirmektedir. 

Görülüyor ki arkadaşlar, Ahmet Kemal Va
rınca arkadaşımın söylediği şekilde Erzurum'
da açıkta kalmış felâketzede vatandaş yoktur, 
mükemmel şekilde yapılmış, o muhitin ve ikli
min şartlarına uygun meskenlerde barındırıl
mış bulunmaktadırlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sual tevcih buyuruyorlar. 
OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Kanun, zelzele 

mevzuu ile muhduttur. Kendi bakanlıklarına bu 
mevzuda, 1950 ve 1951 yıllarında verilmiş tah
sisatları harcamışlar mıdır? Kesinhesap netice
sinde ne miktar kalmıştır? Lütfederler mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TlNOĞLU (Devamla) — Biliyorsunuz ki, Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinde tabiî âfetler kar 

1952 O : 1 
şılığı olmak üzere bir tahsisat mevcuttur. Bu 
verilen tahsisat, yılı içinde husule gelen her tür
lü tabiî âfetler ve hâdiselerin ilk tahribatını 
karşılıyacak, yani ilk yaralarını sarabilmeyi müm
kün kılacak miktardadır. Ama bu tahsisatı sarf 
ettikten sonra bu gibi âfetlerin vukubulduğu 
yerlerin yeniden imarı için icabeden tahsisatı, 
Meclis tatilde ise, Hükümetin salâhiyeti dâhilin
de Heyeti Vekile karariyle temin etmek kabil
dir. Kanun icabıdır. Meclis faaliyete geçer geç
mez de taiısisat kanunu huzurunuza getirilir. Ni
tekim 1952 yılında tabiî âfetler karşılığı tahsis
leri sarfettikten mada, şimdi görüşülmekte olan 
Erzurum meselesinde olduğu gibi, 900 bin lira
ya yakın bir parayı Heyeti Vekile karariyle al
mış, sarf etmiş ve kış gelmeden gerekli inşâatı 
yapmış bulunuyoruz. Yani sarfedeceğimiz tek 
bir kuruşumuz yoktur. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Söz aldığınız tesbit edilmiştir, 
yazılış sırasına göre söz verilecektir. 

OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sayın Bakan 
1952 den bahis buyurdular. 1950, 1931 Kesinhe-
sapları neticesinde bu maddeye ait sarfedilme-
miş para kalmış mıdır? Lütfen bunu söylesinler. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TtNOĞLU — Hepsi sarf edilmiştir. 

OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — 1950 deki para
nın tamamen sarf edildiğine kani misiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU — Kalmamıştır, 1950 nin de, 1051 
in de, 1952 nin de. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına Maz-
har Şener, buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, insanları gecenin en geç saatlerinde, bilin-
miyen bir Mfckete mâruz kılan zelzele gibi bir 
felâket karşısında bu vatandaşların uğradıkları 
ıstırabı anlamamaya imkân yoktur. Burada ko
nuşan arkadaşlar, Bütçe Komisyonu raporu aley
hinde mütalâa serdederken, âdeta Bütçe Komis
yonunuzun bu tablonun dehşetinden bihaber bir 
zihniyet taşıdığını ifade eder gibi konuştular. 

Muhterem arkdaşlar, Bütçe Komisyonunuz 
dâvanın azametini müdriktir ve fakat Bütçe Ko
misyonunuzun tek itibar ettiği mesele, hâdiselere 
icap eden, devlet ciddiyetiyle kabili telif olan 
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tedbirleri arayıp bulmaktan ibarettir. Şimdi 
memleket ölçüsünde büyük ıstırap yaratan bir 
tabiî âfet hâsıl olmuş, bunun vatandaşlar arasın
da tevlit ettiği ıstıraplar, bir arkadaşımızın 
teklifiyle bir piyango vesile ittihaz edilmek su
retiyle hal yoluna, deva arama yoluna gidilmiş
tir. İşte Bütçe Komisyonunuzun iltifat etmediği 
teklif bundan ibarettir. Eğer arkadaşımız, Büt
çe Komisyonuna 1952 Bütçe Kanunundaki tah
sisat miktarına ilâve olarak, bu ihtiyacı karşıla
yacak bir tahsisat talebiyle gelmiş olsalardı, hu
zurunuzda kemali memnuniyetle söyliyebilirim 
ki, Bütçe Komisyonunuz bu talebe, ittifakla rey 
verirdi. (Bravo sesleri) Bütün mesele, bütün ih
tilâf noktasını, usul noksanlığı teşkil etmekte
dir. 

Arkadaşlar, bütün memleketin, çeşitli ıstı-
raplariyle meşgul olması lâzımgelen bîr Hükü
met ve, kanunlar ve tedbirlerle bunlara çare bul
mak mevkiinde olan T. B. M. Meclisi varsa, bu 
devletin azameti ve ciddiyetine yakışır bir yo
lun bulunması lâzımgelir. Yoksa bir piyango 
tertibi ile böyle muzzam bir dâvanın halledile
ceğini ummak, bendenizce, safdilâne bir hareket 
ve düşünce olur. 

Arkadaşlar, bir an için Piyango Kanununu 
kabul ettiğimizi farzedelim; ihtiyaç nispeti ve 
miktarı tesbit edilmemiştir. Piyango hasılatının 
ne miktar olacağı malûm değildir. Bu kadar meç-
hulat içinde memleketin muazzam bir dâvasını 
kaderin sevkına, tesadüf ve talihe bırakmak caiz 
olur mu? Olmaz tabiî. Faraza kanunu kabul et
tik, 500 bin, bir milyon lira hasılat sağladık; dâ
vayı tamamen halletmiş sayılır mıyız? Belki ih
tiyaç 2-3 milyon liradır. Binaenaleyh meseleyi 
parça buçuk ele almaktansa, bütçe yolundan gi
derek halletmek yerinde olur. 

Arkadaşlar, memleketimizde çeşitli âfetler ol
maktadır. Bugün burada zelzele, yarın ötede sey
lâp, öbürgün beride heyelan olabilir. Bütün bu 
meselelerde hal çaresi olarak piyangoyu mu gör
mekteyiz ve böyle mi devam edeceğiz? 

Bir göçmen meselesi dolayısiyle Yüksek Mec
lisin kabul ettiği bir kanunu bir misal diye ele 
almak katiyen caiz ve mâkul bir usul olmamak 
lâzımdır. 

Esasen arkadaşlar kabul etmiş olduğunuz Göç
men Piyangosu Kanununun birinci maddesinde 
«bir defaya mahsus olmak kaydiyle» diye zikre
dilmiştir, Binaenaleyh bu anormal, bu gayricid-
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dî yolu ikinci bir defa daha açmak için hiçbir 
sebep mevcut değildir. 

Bendeniz netice itibariyle şunu tebarüz ettir
mek istiyorum ki, Bütçe Komisyonu, zelzeleden 
hasar görmüş, zelzele felâketine uğramış olan va
tandaşların ıstırabını karşılamak için, 1953 Büt
çesinin görüşülmesine başlanacağı şu günlerde, 
arkadaşlarımızla beraber müşterek hareket etmek 
kararındadır, öyle zannediyorum ki Hükümet de 
Bütçe Komisyonunun bu normal düşüncesine il
tihak etmeyi arzu etmektedir. Maliye Vekilini 
kürsüden Hükümetin bu mevzudaki noktai naza
rını ifade etmeye davet ederek sözlerimi burada 
bitiriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanı esasen 
daha evvel konuşmayı arzu etmişlerdir. Söz Ma-
•liye Bakamnmdır efendim. 

MALİYE BAKANİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, Millî Pi
yango İdaresi 3670 sayılı Kanunla kurulmuş bir 
müessesedir. 3670 sayılı Kanunun 11 nci madde
sinde bu idarenin varidatı şu şekilde tarif olun
maktadır: «Hazineye tevdi edilecek olan piyan
go safi hasılatı, bir taraftan bütçeye irat, diğer 
taraftan da Millî Müdafaa Vekâleti hava kısmı 
bütçesinin levazım ve teçhizatı harbiye faslına 
tahsisat kaydolunur» der. Yani Millî Piyango 
İdaresinin geliri Millî Savunma hizmetlerine tah
sis olunmuştur. Kanun bunu bu şekilde tesbit et
in iştir. Şimdi biz, muhtelif kanunlarla bu vari
datı başka hizmetlere tahsis edecek olursak asıl 
ilk tesis maksadından ayrılmış oluruz, bu bir. 

İkincisi de muhterem arkadaşlar, piyango 
tertip etmek kanunla mümkündür, yahut piyan
gonun satışını kanunla temin etmek mümkün 
değildir. Onun için Millî Piyango idaresi, şim
diye kadar geçirdiği tecrübeden istifade etmek 
suretiyle bu tertipleri ve her keşidede satışa çı
karılan biletleri bir hesaba istinat ederek ayarla
maktadır. Araya yeni girecek olan tertipler, 
keşidelerin satışına mühim mikyasta tesir et
mektedir. Nitekim göçmen dâvası için, bu en 
mühim mevzu için, 1951 senesinde kabul bu
yurduğunuz piyangodan sonraki keşidenin ha
sılatı birdenbire 400 bin lira düşmüştür. Bunu 
daha da artıracak olursak hasılat kendiliğinden 
o nisbette düşecektir. Dediğim gibi, piyango 
tertip etmek kanunla mümkündür, fakat satışını 
temin etmek kanunla mümkün değildir. 

Eğer diğer milletvekili arkadaşlarımız yeni 
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tekliflerde bulunacak olurlarsa Millî Piyango , 
İdaresini esas kanunundaki maksattan ayırarak | 
bir yardım kurumu haline sokmuş olacağız. Bu da | 
doğru bir cihet değildir. 

Esas maksattan ayrılmak hasılata da aksi te- | 
sir ediyor. Nihayet bu bütçe geliri ile alâkalıdır I 
ve piyango hasılatı bir gelir tahmini ile bütçeye 
girmektedir. Araya yeni keşidelerin girmesi 
tahmini noksanlaştıracak sebeplerden olabilir. 
Esas maksattan, ayrılmadan zelzele ve tabiî âfet
lerden zarar görenlere yardım etmek, âmme hiz
metleri meyanmdadır ve halen bu hususta bir 
kanun hazırlanmıştır, bu «tabiî âfetlerden zarar 
görenlere yardım» tasarısı içişleri Komisyonun
da bulunmaktadır ve yakında Yüksek Meclise 
gelecektir. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. (Kifa
yet teklifi var sesleri) 

Efendim, son söz milletvekilinin olduğu için 
müsaadenizle Hükümetten sonra sırası gelen ar
kadaşa söz vermek mecburiyeti hâsıl oldu. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, benimle Sayın Bayındır
lık Bakanı arasında bir ihtilâf yoktur. Rivayet 
muhtelif. Ben zelzeleyi başka bir şekilde düşü
nüyorum. 

Sorumu • verdiğim zaman demiştim ki, Tür
kiye'nin birtakım deprem hatları; fayları 
vardır, buralardaki evler zelzeleye müsait değil
dir. Bunlar tamamen zelzeleden çatlar, yıkılır, 
bu fırsattan bilistifade bir plân yapınız. Pa
sinler'den başlayınız, çatlak evleri, yağmura, do
na tahammül etmiyenleri ç:kannız, bir köy evi 
tipi yapınız. Bu köylerde yıkılmış, çatlamış, 
viran olmuş yerlerde bu tipi tatbik edilniz. 
Çünkü 'bunlar faydır, bunlar deprem hattıdır. 
Buralarda zelzele aşağı yukarı 15 senede bir te
kerrür eder. Türkiye'de zelzele, istatistikleri 
tutulursa kaç senede bir ve nerelerde deprem 
olduğu tesbit edilebilir. Buralarda Erzincan, 
Pasinler bibi dolma yerler vardır. Buraların 
köy sakinlerini toprak altında öldürmemek için 
bunlara muayyen tiplerde bina yapın, dedim. 
Fakat ne oldu? Yapılan meydanda. 70 köyde 
deprem oldu. Yapılan yardıma rağmen bun
lar yine kendi çatlak kulübelerine girdiler. Bu 
«vler üç duvar, dört ağaçtan ibarettir. Duva
rın biri dağdır, diğerleri çatlaktır, topraktır. 
Ne olacak? O faylar üzerinde yaşıyan köylüle
rin hayatı hayat değildir. Onlara serhaddin | 
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bekçisi diyoruz. Orada hiç kimse, nereden gi
derse gitsin buranın sert tabiatına tahammül 
edemez, orada bekçilik yapamaz. Onları çatlak 
evlere soktuk, yardım ettik, diyoruz. Bir ha
ne içinde yaşıyan sekiz nüfusa ne yardım yap
tık biliyor musunuz? Ben kendilerinin namına 
söyliyeyim, beher haneye 25 lira! 

Şimdi bu işin ideal kısmını düşünüyorum. 
Bu faylardaki evleri yine topraktan yapaca
ğız. Bütçeye milyonlar koyacağız, yarın yine 
zelzele 'olacak, bu evler yine yıkılacak. Çok ri
ca ederim, kendileri Bayındırlık Bakanıdır, mü
hendistir, bu fayları benden daha iyi bilirler. 

•Bu gibi evleri yapmıyalım artık. Duvarlar çat
lak, bir pencere, bir kapı, üç duvar, dört ağaç, 
altında^ hayvanları ile beraber. Bu mu iskân 
arkadaşlar ? 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Keyfiyetin reye konul

masını teklif ederim. 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Kerman 

Yüksek Başkanlığa 
Bu mevzuda kâfi miktarda tenevvür ettik. 

Keyfiyetin oya konulmasını arz ve teklif «yele
rim. 

Aydın Milletvekili 
Şevki Hasırcı 

BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenier... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 

Şimdi Enver Karan'in öenrgesini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Erzurum deprem felâketzedeleri yararına 

bir /keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine 
yetki verilmesi hakkındaki Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporlarının! reddiyle kanun tek
lifimin görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

BAŞKAN — Arkadaşınızın önergesi iki kay
dı ihtiva etmektedir: Birinci kayıt, Bütçe Ko
misyonu raporunun reddidir. Arkadaşımızın 
Bütçe Komisyonu raporunun reddini tazammün 
eden önergesini reyinize arzediyorum. Kabul bu-
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yuranlar lütfen işaret versinler... Etmiyenler... ı 
Önerge reddedilmiştir. 

Şimdi Bütçe Komisyonu raporunu oyunuza I 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ra
por kabul edilmiş ve teklif reddolunmuştur. 

Ziya Termen arkadaşımızın da bir öneryesi 
vardır, onu artık reye koymıya lüzum kalma-
m'ıştır. 

3. — Erzurum Milletvekili Mustafa ZeTen'in, 
Erzurum'un Mehtiefendi mahallesinden tbrahim-
oğlu Rifat Topal'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/105) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okuyoruz. I 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim, 
yüksek müsaadelerinizi istirham ederek hâdise 
hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Birinci Büyük harb.. sene 1331, düşman De
veboynu önünde. Mevsim kış.. Vali Tahsin 
Üzer.. Böyle bir kış gününde cephede bulunan 
kıtaların, birliklerin cephane ve erzak ihtiyacını 
temin etmek üzere sivil halktan da istifade 
ediliyor. Bunlarla cephane ve erzak cepheye sev-

kediliyor. . 
tşte hakkında kanun teklifinde bulunduğum 

Rifat Topal, 16 yaşında, valinin verdiği emir 
üzerine şehirde Deveboynu arasında, sırtında 
cephane ve erzak taşırken arabanın altında ka
lıyor ve ayağıdan sakat oluyor. 1336 senesinde 
Mevki Hastanesinde muayene ediliyor ve malu
liyet raporu alıyor. Bu şekilde malûl olanlara 
maluliyet maaşı bağlanır veya bağlanmaz, bu 
hususta hiç bilgisi yok. Bilâhara askerlik çağı
na girdikten sonra kendisinin bu vaziyeti tesbit 
edilmesinden ötürü, maluliyet maaşı tahsis edil
mesi gerektiğini şubeden kendisine bildiriyorlar. 
Bunun üzerine Millî Savunma Bakanlığına mü
racaat ediyor; evrak muamele görüyor, vaziyeti 
tesbit ediliyor, bizzat Vali Tahsin Üzer şaha
dette bulunuyor, Harb Tarihi Encümeninden, 
arşivlerden bu hususta bilgi ediniliyor. O ta- j 
rihte bu şekildeki kimselerin, sırtlarında cep
heye erzak ve cephane nakletmiş oldukları ta-
rihen tesbit edilmiş oluyor. Millî Savunma 
Sıhhat Dairesi bunu muayeneye seVkettikten 

11)18 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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sonra ve hekim muayenesine tâbi tuttuktan 
sonra, 6 ncı derecede maluliyetini tasdik ediyor. 
Evrak Divanı Muhasebata sevkediliyor, Divan 
şekil üzerinde duruyor. Diyor ki,; eğer asker 
olsaydı buna maluliyet maaşı tahsis edilecekti, 
bunda asla şüphe yok. Mer'i kanun hükümle
rine göre : Harbde, eşkıya müsademesinde ma
lûl kalan; subay, memur ve efradı askeriyeye 
maaş tahsis ediliyor. Bu asker değil, binaena
leyh asker olmadığı için kendisine maaş tahsis 
edilemiyor. Gönüllü de değil, 408 sayılı Ka
nunda; muharöbatta nizamı harbe dâhil kıtaat 
ve müessesata, münferiden müracaatla, ifayı 
hizmet eyliyenlere gönüllü denir, diyor. Bina
enaleyh, kanunun bu tarifine girmiyor. Şu 
halde bundan dolayı kendisine maaş tahsis edi
lemiyor, cevap veriliyor. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra Yüksek Meclise müracaat edi
yor, durumu Arzuhal Komisyonunda tetkik 
ediliyor, kendisine tahsisatı mestureden 200 li
ra verilmesi yolunda bir karar veriliyor ve 200 
lira bir para veriliyor. Fakat arkadaşlar, kışın 
bu arkadaş malûl olması dolayısiyle çok ıstırap 
çekiyor. Oturduğu yer soğuk memlekettir, aya
ğı şişiyor, kışın bir iş yapamıyor, tekrar müra
caata mecbur kalıyor, O zaman bendenize gel
di, bir teklifi kanuni ile buna bir maaş tahsisini 
istedim. Millî Savunma Komisyonunda, o vakit 
balkan Sayın Refik tnce idi, bizzat kendisinin 
de huzuru ile, bu teklifim müzakere edildi. 
Kendileri o vakit, bunun üzerinde bir karar ve
rilmesin, bir kere daha Divana sevkedelim bu
yurdular. Divan, elbetteki mevcut kanunlarla 
hareket etmek" zorundadır. Binaenaleyh, mev
cut Kanuna intibak etmeyince buna altıncı de
receden maaş tahsisine mütaallik muameleyi vi
ze edip şubesine göndermiyor. Bunun üzerine 
tekrar Millî Savunma Encümenine gönderdi
ler. Ben teklifimde arzettiğim gibi, vatani hiz
met neye diyoruz arkadaşlar; 16 yaşında bir 
çocuk hiç bir cepheye erzak götürmekle mü
kellef değildir. Binaenaleyh, mükellefiyeti ol-
mıyan 'bir kimsenin yaptığı hizmet vatani hiz
mettir. Elbette ki, bunun karşılığını millet 
ona vermelidir. Binaenaleyh, 'bu sebeple, 
Maliye Encümeni olsun, Bütçe Encümeni o'lsun, 
iki noktadan teklifimi reddediyorlar: 

1. Diyorlar ki, taunun durumu, malûllere 
maaş tahsisine dair olan Kanunla. 408 sayılı 
Kanuna uymadığından kendisine maaş tahsis 
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edilemiyeoektir. Esasen bu kanuna uysaydı biz 
buraya gelraiyecektik. 

2. Emsal olur diyorlar. Birçok cephelerde 
cansiparane hizmet etmiş kimseler vardır. 

Bunlar pekâlâ emsal olur. Bu bakımdan da 
büyük bir yekûna baliğ olacak miktar göz önü
ne alınarak, kendisine fevkalâde hidematı vata
niye tertibinden maaş tertibine imkân görüle
memiştir, diyor. 

Arkadaşlar, ben bu nokta üzerinde durmıya-
cağım. Eğer hakikaten bunun gibi, 16 yaşında 
bir çocuk, sırtında cepheye cephane, erzak ve 
saire taşırken malûl olursa, lâyıktır ki, hakkani
yet icabıdır ki, bu çocuğa maaş verilsin! Adedi 
300, 500 değil, hattâ 3 bin de olsa bu maaşın 
verilmesi bir hakkaniyet ve adalet ve nesafet 
icabıdır. Çünkü bu gibi vatandaşları inletmek 

.sızlatmak demek, âtide büyük fedakârlık ve fe
ragat misali teşkil edecek insanlar için iyi bir 
misal teşkil etmiyeceği kanaatindeyim. Binaen
aleyh hakikaten, kelimenin tam mânâsına uy
gun gelen vatani hizmet tertibinden bu zavallı
ya bir maaş tahsis edilmesi büyük bir kadirşi
naslık olur. Bendeniz teklifimde maaşı 100 lira 
olarak yazmış bulunuyorum. Bunun üzerinde 
durmıyacağım. Altıncı derecede bir malûle ne 
maaş tahsis edilmek gerekiyorsa buna da aynı 
maaşın verilmesi lâzımdır. Bütün evrakı tamam
dır. Maluliyeti tasdik edilmiştir, altıncı derece
den malûldür deniyor. Yalnız gönüllü olmadı-

* ğından, yalnız asker olmadığından maaş tahsis 
edilmiyor. Sırtında erzak götürürken yaralan
dığı tevsik edilmiştir, tevsikte bir noksanlık 
yoktur. Bir hakkın yerine getirilmesini ve ka
dirşinaslığın icabının yapılmasını istirham edi
yorum. Bu sebeple bir önerge hazırladım. Tak
dir heyeti umumiyenizindir. önergemi takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Çok 

muhterem arkadaşlar, Mustafa Zeren arkada
şımızın huzurunuza getirdiği dâva ile ben an
cak gündemdeki maddesini okuduğum zaman 
alâkalandım ve haberdar oldum. Bâzı sebepler 
dolayısiyle, bilhassa malî formaliteler dolay isiyle 
bunun imkânsız olduğunu ileri sürerek, bu tekli
fin reddini istiyen Maliye ve Bütçe komisyon
larının raporları karşısında, samimiyetle arze-
deyim, bir kere daha irkildim arkadaşlar. 16 
yaşında bir çocuk, o kahraman diyarın çocuğu, 
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kar, tipi, fırtına, tasavvur buyurun, omuzunda 
cephane taşıyor, cephede harbeden askere er-
zak taşıyor ve bu uğurda yaralanıyor, malûl 
(kalıyor. 

Buna aylık verilir mi, verilmez mi?. Forma
liteye uyar mı, uymaz mı . Bu, alelade bir for
maliteden ibaret olsaydı zaten huzurunuza gel
mezdi. Bu, formalitenin üstünde, bir vatanper
verlik ruhu ile, vatanperverlik duygusunun 
mihengine vurarak bir karar vermeniz için hu
zurunuza geliyor. 

Bunun misaflleri yok mu? Arzedeyhn, geçen 
sene burada Heyeti Aliyeniz bir karar verdi. 
îkinei Dünya Harbi içinde Antalya civarında 
bilmem soğuk havada, bir tahlisiye ameliyesi 
esnasında güya ayaklan üşüdüğü için iki aya-
ği kesilen bir vatandaşa aynı şekilde 100 küsur 
lira aylık bağlandı. O zaman bâzı hekim arka
daşlar da söz aldılar. 

Arkadaşlar, o vatandaşın ayağının kesilme
si o gün suya girmesinden değildir. «Trombo 
anjeit obliterant» denilen bir damar hastalığı 
neticesi olarak iki ayağını kaybetti. Fakat vak
tiyle böyle bir fedakârlık gösterdiği için Heye
ti Aliye ona bu atıfeti lâyık gördü, bu sema-
hati gösterdi. Onun yanında bu, 100 defa üs
tündür. 

Arkadaşlar, Dil-Tarih Fakültesinde bir Ha
maset Besim Sergisi açıldı. Zaten Türklerin 
hamasetine dair her yerde birçok izlere tesa
düf etmek kaabil. Orada birçok resimler var. 
Fakat Bosna'dan Hint Denizine kadar geçen 
yollarda adım başına bir âbide dikseniz bunu 
tasvire imkân bulamazsınız. Bu da onlardan 
biridir. 16 yaşında bir çocuk, karlı, tipili bir 
havada talihin makûs seyri karşısında ümidini 
kaybetmiş bir milletin çocuğu, ümidini kesmi
yor, gayretini kesmiyor. Omuzundâ cephane 
taşırken bir uzvunu kaybediyor. Buna da beş, 
on kuruş bir şey bağlarsak çok mudır arkadaş
lar? Takdir sizindir. (Alkışlar, bravo sesleri). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bu mesele Millî Savunma Komis
yonunda uzun uzadıya müzakere edilmiştir. 
Bu gencin, cephane taşırken yaralandığına da
ir vesikası yoktur. Vali Tahsin Bey, bu zatı 
.bizzat ben kullandım dememiştir. Hiç şüphe 
1 yoktur ki arkadaşlar 16 yaşındaki bir çocuk 
cephane taşımıştır. Biz, on yaşındaki çocukla-
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rm cephane taşıdıklarını da gördük, öyle hiv I 
zamanda 16 yaşındaki de, 40 yaşındaki de, 50 
yaşındaki de cephane taşır. Aradan tanı 37 se
ne geçmiştir. 37 seneden beri aranmıyan bir 
hak, 37 sene sonra aranılırsa ve bunlara hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsis edersek, 
o aam'an bu memleket halkının hepsine maaş 
tahsis etmek icabeder. Arkadaşlar bir hâdise 
bundan evvelki sene Dilekçe Komisyonuna gel
mişti: Bir kadın sırtında cephane taşırken ya
ralanmış, fakat bunu ispat edemediği için ne 
malulen, ne de hidematı vataniye tertibinden 
bir para alamamıştır. Şimdi Mustafa Zeren ar
kadaşımız; 6 ncı dereceden malûl olmuş, bu 
maluliyetini Divanı Muhasebat reddetmiştir, di
yor. Malûl addedilmesi için şerait lââzımdır. 
Yaralandığı zaman bulunduğu hastaneden ra* 
por alması lâzımdır, o raporun da dereceye gir
mesi şarttır. Sonradan alınmış olan raporların 
kıymeti yoktur. Bu defa da hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi için Meclise gelerek 
bu zata maaş tahsisini istemektedir. Maaş tah
sis etmek bilmem ki ne dereceye kadar doğru
dur. Bu genç hidematı vataniye tertibinden 
maaşa müstehak olsaydı, 36 seneden beri mut
lak olarak bu parayı alacaktı. Demek ki ihti
yarlamış. 36 sene geçince 16 daha 60 yaşına 
gelmiş demektir. Bundan sonra ona maaş tah
sisi için Mecliste kanun teklif etmek, o kanunu I 
da ihtisas encümeninin vermiş olduğu karar 
dâhilinde kabul etmek, Meclisin temayülüne 
uygun olmaz. Çünkü ihtisas komisyonundaki 
arkadaşlarınızın hepsi askerdir, hepsi bu gibi 
işlerde çalışanları himaye ile mükelleftir. Bun
lar, bu vatandaşa hidematı vataniye tertibin
den maaş verilip verilemiyeceğini tetkik etmiş
ler ve buna imkân olmadığına karar vermişler
dir. Esasen bu yolda karar alabilmek için elde 
mevcut kanun vardır. Bu ana kanun hilâfına 
bir kanun çıkarmak teamüle uygun değildir. 
Binaenaleyh Millî Savunma Komisyonu raporu
nun kabul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim; 

Sinan Tekelioğlu arkadaşım demin huzurunuzda 
konuşurken, bunun malûl olduğunu ve raporla
rının tasdik edilmiş bulunduğunu söylediği halde, 
bu mevzu Encümende tetkik edilirken böyle bir I 
şeyin mevcut olmadığını söylediler ki, nasıl ifa- I 
de edeyim bilmem. Şu halde Sinan Tekelioğlu | 
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arkadaşım Millî Savunma Encümeninde ne dos
yayı, ne raporu tetkik etmiş ve ne de görmüştür. 
Sinan Tekelioğlu arkadaşım eğer bu dosyayı alıp 
da, Emekli Sandığından gelen raporu da görmüş 
olsaydı bu şekilde söylemezdi. Hatırımda kaldı
ğı üzere, Vali Tahsin Üzer'in harb senelerinde 
bu kabîl kimselerden faydalandığını, cepheye 
cephane, kıtaata erzak taşıttırdığını bunun bun
lar arasında bulunduğu kanaatinde olduğunu 
söylemiştir. Esasen bizim de iddiamız buradadır. 
Biz o zamanki bir kaydı resmiye dayanmış olsay
dık bunu milis gönüllü addedeceklerdi. Gönüllü 
addedilince do 408 sayılı Kanuna göre kendisine 
maaş tahsis edilecek ve yüksek huzurunuza gel-
miyecektik. 

Sinan Tekelioğlu bir kanun teklifi yapmıştı. 
Bu teklif İçişleri Komisyonunda müzakere edi
lirken 1336 senesinde Millî Mücadeleye gönüllü 
olarak gelen kimselere hidematı vataniye terti
binden arazi verilmesini teklif ediyor. 

Şimdi bu vaziyette sapa sağlam ve hayatlarını 
kazanabilecek kimselere hidematı vataniye 'terti
binden arazi verilmesini teklif ediyor da, hiçbir 
mükellefiyeti yok iken, ve hiçbif mecburiyeti ka-
nııniyesi yok iken, sırf valinin verdiği emre ve 
mahallî âdetlere uyarak cepheye sırtında arzak 
ve cephane götüren 16 yaşındaki bir vatandaştan 
bunu esirgemesini kendi şiarına yakıştıramadım. 
Çünki onun şiarı bu değildir. Binaenaleyh dosya 
tekaüt şubesinden buraya gelir, didik, didik edi
lir, ben dosyaya istinat ediyorum. Meveut tekaüt 
şubesi yazılarına istinat ediyorum, Divanın yazı
larına nazaran mâruzâtta bulunuyorum. 

Bir nokta daha, Sinan Tekelioğlu arkadaşım, 
60 yaşma girmiş, diyorlar. Harbi Umumide 16 
yaşında olan bir kimse şimdi 60 yaşında olur mu! 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımız hesap meseleleri 
hakkında da bu kadar yanılıyor mu? 1331' de 
16 yaşında olan bir kimse bugün sene 1368 oldu
ğuna göre, 1331 den bugüne 37 sene eder, 16 da
ha, 53 yaş eder. Kaldı ki bu gibi adamlara, yaşı 
ilerlemiş kimselere datya çok yardım etmek insa
ni bir vazifedir de. Sinan Tekelioğlu dosyaların 
dışında konuşmuştur. Dosyalar buraya gelir, me
murları celbedilir, burada birer birer didikler, 
izahat verir mesele daha çok tenevvür eder. Ev
velki mâruzâtımı aynen tekrar ederim, mâruzâ
tım bu kadardır. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Aziz arkadaş
larım, Birinci Cihan Harbinde, milletimizin 
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ölüm, kalım savaşı yaptığı bir devirde Erzurum 
serhaddinde 16 yaşında bir Türk çocuğu yurdu
nu, yuvasını bırakarak, memleketin müdafaasını 
yapan askere, cepheye erzak götürürken, bir ka
za neticesi bacağını kaybediyor, yapılan tedavi 
tesir etmiyor, yıllarca sakat olarak yaşıyor. Çok 
geç kalmışız arkadaşlar, yardım elimizi uzatma
ya. 

Mustafa Zeren arkadaşımız böyle bir hâdise
yi, bu kürsüye, millet kürsüsüne getirmiş oldu
ğundan dolayı kendisini tebrik etmeyi bir vazi
fe addederim. 

Muhterem arkadaşlar, vereceğimiz para ne
dir? Ayda 100, senede nihayet 1 200 lira. Sayın 
Sinan Tekelioğhı arkadaşımız bu zatın 60 yaşın
da olduğundan bahsetti. Arkadaşlar, dâva, yaş 
meselesi değildir. Yarın bu millet için canını, 
kanını feda edecek olanlara numune olacak bir 
hâdisenin kararını vermek mecburiyetindeyiz. 
Rifat Topaloğlu, bu memlekette yaşamış ve bun
dan sonra da yaşamasını arzu ettiğimiz kahra
man Türk çocuklarından birisidir. Keşke bu şe
kilde şurada burada, vatana hizmet etmiş, va
tan için malûl olmuş olanlara da yardım elimi
zi uzatsak. Fakat biz böyle yapmamışız. Bu va
tandaşı senelerce Divanı Muhasebat kapısında, 
Dilekçe Komisyonu kapısında, oyalamışız. Niçin 
arkadaşlar? Gönüllü olmakla beraber, meydan 
muharebesinde yaralanmamış, eşkıya takibine iş
tirak etmemiş diye ve resmî vazifesini yapar
ken bu kaza başına gelmemiş diye bugüne kadar 
bu yardımın yapılmasına mevzuat imkân verme
miş ise bugün fırsat milletvekillerinin huzuru
na gelmiştir. Bu vatandaşa yardım elimizi uzat
mak; bizi buraya gönderen millete karşı vazife
miz, vatan borcumuzdur. Rica ediyorum bu tek
lifi kabul ediniz. *(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) Arkadaş

lar, Mustafa Zeren arkadaşımız, hem askerlik 
bakımından meslekdaşım, hem de hukukçuluk 
bakımından. Fakat kendisi askerî hâkim olduğu 
için teamülü bilmediklerinden dolayı dosyanın 
buraya gefmesmi istediler. Mecliste böyle bir te
amül yoktur.. 

Y&kiız mensup olduğum komisyonda buriu 
tetkik etmiştim, çünkü o komisyonda bendeniz 
3e âza olarak bulunuyortrum, kararın altında be-
nrni de* imzam vardır. Komisyon Reisi de bura
dadır, Safîm Paşa'çrksm lütfen vaziyeti tavzih 
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etsinler, çünkü iş başka bir safhaya dökülmüş
tür. 

Sinan Tekelioğlu, mağdur olan bir vatanda
şın yüksek bir vaziyete getirilmesi lâzımagelen 

| bir vatandaşın aleyhinde konuşmaz. Fakat orta 
: yerde bir haksızlık vardır. Mustafa Zeren in-
i tihap dairesini gezerken bu zatı görmüş. Ben he

sapta yanılmışım, maliyeci değilim, karacüm-
lem belki eksiktir, fakat Mustafa Zeren'in de 
hukukçuluğu noksandır. (Gülüşmeler) 

Binaenaleyh askerî işlerle meşgul olan ko
misyonun vermiş olduğu karar, tahkikat ve tetki-
kata müstenittir, hükmü karakuşi ile verilmiş 
bir karar değildir. Millî Müdafaa Komisyonunca 
tetkikat yapılmadan bu karar verilmişse nasıl 
imza etmişlerdir. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Rapor yok 
mu? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ra
por yok, hiçbir şey yok. Tahsin Bey diyor ki, 
böyle bir emir verdim, belki bu çocuk da vardır, 
diyor. Bununla bir çocuğa maaş bağlıyabilir mi
yiz? Benim Kuvayi Milliyeciler hakkındaki ka
nunumdan bahsediyorlar. Mustafa Zeren arka
daşımız da askerdi. Bu harekâtın nasıl bağla
dığına nasıl sona erdiğini hepimiz kadar bilirler. 
Benim teklif etmiş olduğum kanuna mesnet 
teşkil eden insanların heyeti umumiyesi açtır. 

" Tırnaklariyle siper kazarken, ellerinden kan 
fışkıran insanlardır ki; bugün açtırlar, perişan
dırlar, evvelce bunlara maaş tahsisi için yaptı
ğım kanunumu 100 bin kişilik bir kütleye hitap 
ediyor diye kabul etmediler. Biz öyleyse tarla 
verin diyoruz, reddetmişler. Benim dâvam, mut
lak teşekkül etmiş bir kuvvetin, defterlere ka
yıtlı insanlarının davasıdır. Zatiâlilerinirtki neye 
dayanıyor? Zatiâlinizin dâvasiyle benmki ara
sında fark vardır. Siz bir insan için kanun tek
lifi ediyorsunuz. Ben Türkiye'de, memleket için 
çalışmış feragat ve fedakârlıkla çalışmış bütün 
insanların haklarını Meclisten istemektir, yoksa 
başka bir şey değil. Onun için bendeniz Sayın 
Saim Paşanfn bu kürsüden bu hususta izahat 
vermesini rica ediyorum. Salahiyetlidir, komis-

I yonun reisidir, lütfen kürsüye davet ediyorum, 
i meseleyi izah buyursunlar. 

BAŞKAN — Doğan Köymen. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Muhterem 

I arkkdaşîar; arkadaşımızın getirdiği kanun tek-
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lifi yerindedir. Biz bugün tarihte en çok harb 
yapmış bir milletiz. Fakat bugün, harb malûlü 
olarak, maluliyet derecesine düşmüş insanlara 
yaptığımız yardım pek azdır, bu yardıma hak 
kesbetmiş kimselerin miktarı yedi bin kadar 
tahmin edilmektedir. Küçücük Finlandiya mem
leketinde bugün 50 bin kadar harb malûlü 
vardır ve bunların hepsi de terfih ettirilmiştir. 
Bizdeki 7 bin kadar harb malûlü ise, kanunla
rımızın formalist bir zihniyetle tertip edilmiş ol
masından, harb esnasında cephede veya gönüllü 
yahut silâh kullanırken malûl düşmüş olmasinı 
şart koşmuş olduğu için, malûl miktarı gayet 
&z olarak belirtmektedir. Onun için harb tehli
kesi içinde bulunan ve daima cephe gerilerin
de hizmet etmiş olan insanlar vardır ki, bunlar
da harb malûlü vaziyetindedir. Hattâ çoğu da 
unutulmuş, haklarını alamamışlardır. Haklarını 
tesbit ettirememişlerdir. 

Mustafa Zeren arkadaşımızın getirdiği teklif 
bir başlangıçtır. Yarınki harbler cephe harbi 
değildir, milletçe yapılacak harblerdir. Harb sa
nayiinde gece çalışırken malûl olan bir işçi çı
kacaktır karşınıza. Binaenaleyh bu harb malûl
lüğü meselesini şümullü olarak ele almamız lâ
zımdır. Arkadaşımızın teklifi yerindedir. Harb 
malûlleri bugünkü formaliteler yüzünden mil
letin himayesinden mahrum vaziyettedirler. Bin
lerce hak sahibini tesbit edip onları sefaletten 
kurtarmak vazifesi Yüksek Meclisimize düşmek
tedir, bu lûtfu esirgememenizi rica ederim. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, bu mevzu üzerinde konuşulur
ken ben o sıralarda yedi yaşlarında bulunuyor
dum. Ben 1330 senesinde başlıyan bu harbde çok 
iyi hatırlarım ki, Kuvayı Seferiye denilen bir 
fırka, Araplardan müteşekkil bir fıkra, Erzu
rum istikametinde, Pasinler'den gelmişti, tam kâ
nunusani aylarında idi, bu fırka efradının çoğu
nun, üzerinde caket, pântol denilen elbise yok
tu. Uzun uzun birtakım etekli entariler giyer
lerdi. Birçok araplarm atları açlıktan ölmüş, 
kendileri yaya kalmışlardı. Evlerimize geldik
leri zaman ne var ne yok diye kapıya dayanı
yorlardı. înekl'erimize varıncaya kadar çıkarır 
verirdik, mandalara binerlerdi. Manda, malûm 
yük götürmez, birçok defa yere düşer ve hattâ 
ölenleri dahi olurdu. Ben bunu iyi hatırlıyorum. 

Onun için Sayın Sinan Tekelioğlu'nun buyur
duğu gibi, hakikaten serhat vilâyeti bulunan 
Erzurum, Türkiye'nin her parçası gibi, bir fe
lâketle karşı karşıya kaldığı zaman beşikteki 
çocuğuna varıncaya kadar bu felâkete katıl
dığını size arzedersem bir hakikattir. 

Arkadaşlar, hakikaten bu arkadaş, Rifat 
Topaloğlu geldi, biz Erzurum milletvekillerine 
başvurdu, diğer milletvekili arkadaşlarımıza 
da başvurduğunu zannediyorum. Millî Savun
ma Bakanlığının emekli kısmına gittik, dos
yayı tetkik ettik, üzerinde uzun uzadıya tetki-
kat yaptık. Kendilerine bir maaş bağlanmasına 
dairece imkân bulunamadı. Bize dediler ki; 
bu, ancak bir kanun mevzuudur. 

Arkadaşımın dediği gibi, üzerinden 36 sene 
geçmiş. Bir mürurlük ileri sürüldü. Evet, haki
katen 36 seneden beri ele alınmamış olan bir 
meseleyi bugün Yüksek Meclisin huzuruna ge
tirmek belki de, görüş itibariyle yersiz görüne
bilir. Fakat muhterem arkadaşlar, yüksek ka
naatleriniz hâsıl olabilsin ki ; bu arkadaş mü-
taaddit defalar müracaat etmiştir. 

• Arkadaşlar, yüksek kanaatleriniz hâsıl ola
bilsin; bu arkadaş mütaaddit defa müracaat 
etmiştir. Fakat bu müracaatlar devrin icabı, 
her nedense o zamanki teşkilât 'ele almamış, 
kendisine bu hakkı vermemiştir. Rifat Topal
oğlu gibi binlerce vatandaş aynı şekilde sakat 
olmuş, ayağını, kolunu kaybetmiştir. Az çok 
geçimleri yerinde olan kimseler bu yüz lirayı 
kazanmak için uzun zaman uğraşmak istemiyor
lar. Bu bir evde tek bir baştır. Arkadaşları
mın da belirttiği gibi 45 - 50 yaşma gelmiştir. 
Artık geçimini temin edememekte ve dilenmek
tedir. Geçen sene M'eclise geldiği zaman başka 
vilâyet milletvekili arkadaşlardan da birkaç 
kuruş toplıyarak yolcu ettik. Geçti gitti. Cum
huriyet Halk Partisi devrinde de Meclise baş 
vurmuş, toptan 500 lira para vermişler başla
rından savmışlar. Dosyasında büyük bir raporu 
var. Ben şahsan görmüş bulunuyorum. 

Tahsin Üzer'in vermiş olduğu emrin sureti 
de vardır. Onun için arkadaşımın temas ettiği 
gibi, bu dosya ya iyice incelenmemiş yalhut da 
arkadaşımız kendi görüşünü arzediyor. Bu gibi 
bir hizmete karşılık Meclisin gösterdiği ufak 
bir himmet bu vatandaşı felâketten kurtarmış 
olacaktır. Onun için yüksek himmetinizi ve ka

st 
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nunun kabulünü rica ederim. Hepinizi saygı ile I 
selâmlarım. 

SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Efen
dim, kanun teklifini getiren arkadaşımız Mus
tafa Zeren müdafaasını yaptı. Sinan Tekelioğlu 
arkadaşımız da bu kanun teklifinin aleyhinde 
bulundu. Bu zevatın ikisi de Millî Savunma Ko
misyonunun üyesidir. Ben de orada üye bulun
duğum için dosyayı aşağı yukarı bilmekteyim 
bu itibarla huzurunuzda şahit sıfatiyle konuşa
cağım, o zamanki komisyon başkanı Sayın Pa
şam bu vazifeyi kabul etmedikleri için. 

Arkadaşlar, 16 yaşında olan Rifat Topal 
askere erzak ve cephane taşıdığı sırada bir ara
ba altında kalmak suretiyle Erzurum'un Deve
boynu denilen bir yerinde bacağı kırılmış ve o 
zaman bunu orada bulunan Menzil Hastanesine 
sevketmişler ve Menzil Hastanesinde icabeden 
tedavisi yapılmış ve çıkmıştr. Bu hercümerç 
içinde bu hakkını aramaya imkân olamamıştır. 
Biliyorsunuz ki 20 yaşına geldiği zaman askere 
alırız. O zaman askerlik muayenesinde bunun 
sakat olduğu meydana çıkmış ve şube reisi de 
bir insan olarak bu vatandaşa; mademki bir 
mükellefiyet altında kazaya uğradın, hakkını 
ara demiştir. Bu arkadaşın müracaat tarihine 
nazaran ortada müruruzaman yoktur. Müruru
zaman müessesesi kanunun en belli başlı unsur
larından birisidir. Millî SavunnTa Komisyonun
da gerçi bu uzun uzadıya incelendi. Elimizdeki 
mevzuat bunun maaş almasına müsait değildir. 
Olsaydı Mustafa Zeren arkadaşımız hakkını al
mış olacak ve huzurunuzu işgal etmiyecekti. 
Mevzuat müsait olmasa dahi 16 yaşında ihtiyarı 
haricinde zorla vali tarafından verilen bir emirle 
bir nevi mükellefiyete mâruz bırakılan bu va
tandaşın, askerî işler gördüğü esanda vâki I 
sakatlığından mütevellit hakkının verilmesi ba- I 
his mevzuudur. 

Şimdi sayın arkadaşlar; bu zat tekrar, tek
rar, 3 - 4 defa müracaat etmiştir, ve bunlar dos
yasında mevcuttur. Hattâ Millî Savunma Ba
kanlığının Sıhhat İşleri Dairesi bununla re'sen I 
alâkadar olmuş ve kendisini Cebeci Askerî Has
tanesine sevketmiştir. Orada bunun sakat ol
duğu ve 6 ncı dereceden malûl bulunduğu tes-
bit edilmiştir. Malûmu âliniz arkadaşlar; er
ler için altı maluliyet derecesi vardır. Bu ada
ma bir bacağı sakattır diye maluliyet derece
sini altıncı, olarak tesbit etmiştir. Fakat As- | 
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kerî Hastane sakatlığın vukuu halini tesbit ede
mez* Bu itibarla bu, altıncı dereceden taltif 
edilmesi icabeden bir vatandaştır. Kanunun 
müsaadesizliği yüzünden ne gönüllü sınıfına. 
girdiği, ne de asker olduğu için bundan istifa
de edememektedir. Malûmu âliniz bu sırada 
gönüllü olarak hizmete almıyordu. Maaş Ka
nunu muvacehesinde mâllûliyet maaşı olmakta 
bir hak sahibi oluyorlardı. Fakat bu şekilde 
cephe yakınlarına sevkedilmiş vatandaşlar bun
dan istifade edemiyor. 

Vali Tahsin Üzer'in verdiği vesikaya ge
lince; o zaman Erzurum Valisi bulunan Tah
sin Üzer'in verdiği kâğıt şudur: «Filhakika ben 
Erzurum Valisi bulunduğum sırada, şu sene
ler içinde vatandaşları cephe yakınlarına cep
hane taşımaya icbar ettim. Binaenaleyh o ta
rihlere tevafuk ediyorsa, Rifat Topaloğlu'nun 
da bunlar meyanmda bulunması lâzımgelir» de
miştir. Sonradan mahallinde yapılan tahkikat 
sırasında en yakın komşularının da şahadetiyle 
sabit olmuştur ki bu adamın ayağı sivil işler
de değil, askerî hizmetleri ifa ederken kırıl
mıştır. Dosyasında mevcut olan malûmat bun
lardır. Şimdi bu işde bir atıfet kalıyor. Bu 
memlekete 16 yaşında, namüsait şartlar altın
da, düşman mermisi altrnda hizmet etmiş olan 
bir memleket çocuğunun hakkını vermek kalı
yor ve zatert arkadaşımız da -sizin atıfetinize 
güvenerek bu kanun teklifini buraya getirmiş 
bulunmaktadır. Kendisine verilecek olan küçük 
bir miktar para hakikaten bundan sonra mem
lekete bu şekilde hizmet etmek istiyenler için 
bir teşvik vazifesi görecektir. Esasen diğer 
encümenlerin vermiş oldukları ret kararları 
arasında mucip sebeplerin biri de bunun bir 
misal teşkil etmesidir. 

Sayın arkadaşlar, başında da arzettim, şim
diye kadar bu şekilde müracaat etmişler varsa 
kanuni müddetler içinde müracaat etmişlerse 
elbette Rifat Topal'a yapılan muamele o arka
daşlara da yapılacaktır. Bunlar da bu memle
ketin çocuğudur. Nihayet bunların sürünme
melerini temin etmek de bizim için namus ve 
şeref borcudur, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Mustafa Zeren. Feridun Fikri 
Düşünsel. (Kâfi sesleri, reye sesleri). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, hiçbir tereddüdümüz olmamalıdır. 
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Bu adam orada, harfo içinde sakatlanmış ve as
kerî hastanede tedavi görmüştür, başka delile 
haeet yoktur. Harekât esnasında ayağından ma
lûl olup askerî hastanede tedavi gölrdüğüne gö
re kendisine maaş tahsisi zaruridir. Bu, bir atı
fet, değildir, bir millî borçtur! (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geler var okutuyoruz. 

Başkanlığa 
Rifat Topal'a vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanması hakkında Bütçe Komisyonu raporu
nun reddi ile teklifimin müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Mustafa Zeren 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu raporunun 
reddine taalûk eden kısmı evvelâ reyinize arze-
diyorum. Kafoul edenler ... Etmiyenibr ... Kabul 
edilmiş, hu suretle komisyon, raporu reddedilmiş
tir. Şimdi teklifi kanuninin müzakere edilmesine 
dair olan kısmı reyinize arzetmeden ona tekad-
düm eden Fehmi Açıksöz arkadaşımızın önerge
sini okuyup oyunuza arzedeeeğim. 

Başkanlığa 
Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma

sına ait kanun tasarı ve teklifleri Maliye Ko
misyonundan geçmekte olduğundan, bu kanun 
teklifi ise Maliye Komisyonundan geçmediğin
den Maliye Komisyonuna havalesinin oya kon
masını teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Fehmi Açıksöz 

BAŞKAN — Mustafa Zeren'in kanun tekli
finin Maliye Komisyonundan geçmesini tazam-
mun eden bu önergeyi reye arzediyorum: Ka
bul ederler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Mustafa Zeren arkadaşımızın, « teklifinin 
müzakere edilmesi » şeklindeki tekliflerini reyi 
âlinize koymaya ini/kân yoktur. 

Reddi tazammun eden Bütçe Komisyonu ra
porunun katbul edilmediği hustısunun nazarı 
dikkate alınması kaydiyle, redaksiyonu yakıl
mak üzere, işbu kanun teklifini aynı komisyona 
iade ediyoruz, efendim. 

Gitodeme devam ediyoruz. 
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1. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürhan'ın, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/345) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında öz istiyen yok
tur. Bütçe Komisyonu raporunu oyurruza^ arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ra
por kabul ve Ahmet Gürkan arkadaşımızın tek
lifi reddedilmiştir. 

5. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe 
Komisyonunun 14 . VI . 1950 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki (11) sayılı kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu, (4/48) [2] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
ını? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Tem
yiz Âzasından Hüseyin Kâzım isminde bir arka
daş, bir zat, nüfusunu tashih ettirmiş ve mahke
meden bir ilânı alınıştır. O şekilde tashihat yapıl
dığına göre hakkında tekaüt muamelesinin de o 
tarihe nazaran yapılması talebinde bulunmuştur. 
Adalet Bakanlığı bunu muvafık görmemiş, Mec
lise müracaat etmiş, Meclis Dilekçe Komisyonu 
bundan evvelki talebin doğru olduğuna karar ver
miş. Bunun üzerine bu kararın infazı için Adalet 
Bakanlığına müracaat edilmiş, Adalet Bakanlığı 
da eski noktai nazarını muhafaza etmiş. 

Şimdi bu zat, istihsal etmiş olduğu kararı, 
ilâmın icra edilmemesinden mütevellit hukuki 
vaziyeti Adalet Bakanlığına ifade edince Bakan
lık da «senin gideceğin yer Devlet Şûrasıdır, 
binaenaleyh dileğinizi yapamayız» demiş. Bizim 
Dilekçe Komisyonumuz da eski komisyonun verdi
ği kararı kaldırma kararını vermiş. Burada son 
verilen kararda 5-6 arkadaş muhalefet etmişler. 
Bunlar Konya Milletvekili Abdürrahman. Fahri 
Ağaoğlıı, Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan, Ma-
raş Milletvekili Ralâhaddin Hüdaioğlu ve Kasta-

[İJ 19 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 21 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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monu Milletvekili Muzaffer Âli Mühto'dur. Fa
kat muhalefet şekil ve şeraitini yazmamışlar. Bu 
arkadaşlar neden muhalefet etmişler, bunların 
bizi tenvir etmesinde fayda vardır. 

Arkadaşlar, vatandaşa Anayasa mucibince ta
nınan şikâyet hakkının başlıca hikmetlerinden bir 
tanesi, Devleti murakabe ile mükellef olan T. B. 
M. Meclisine şahsan mâruz kaldığı haksızlığı bil
dirmek ve, bu Mecliste defatla mevzuubahis oldu
ğu gibi, siyasi salâhiyetini kullanmak yolunda 
bir haber vermekten ibarettir. 

Dilekçe Komisyonu arkadaşlarımızın heyeti 
mecmuası itibariyle, hakikaten çok şayanı takdir 
bir şekilde ve şimdiye kadar birçok misalleriyle 
minnetimizi mucip olacak şekilde, kaza müessese
lerinden sâdır olan ilâmata karşı devamlı bir hür
met göstermişlerdir. Bu sefer her nasılsa bu 
prensibe muhalefet edilmiş olması sebebini anlı-
yamamış olduğumu ifade etmek isterim. 

Adamcağız mahkemeye müracaat ediyor, hu
kuku âmme namına Müddeiumuminin de bulun
duğu bir mahkemede, yaşını tashih ettiriyor, ilâm 
alıyor, bu ilâmın Anayasa mucibince infazı ah
kâmına memur olan Bakanlık, şu veya bu esba
bı mantıkiye veya kanuniyeye dayanan mütalâa-
lariyle, «bu hükmü, bu mahkemenin ilâmını esas 
tutarak, bir tashih yoluna gidemem ve size bu 
esas deiresinde maaş veremem» diyor. Ben bu za
tın yerine olsaydım, B. M. Meclisine gelecek 
yerde, mahkemeden sâdır olan bir ilâmı infaz 
etmemekten mütevellit vaziyeti hukukiyeyi şah
san bu ilâmı infaz etmiyen bakana tazminat dâ
vası ikame etmek suretiyle giderir, hakkımı 
istihsal ederdim. (Doğru sesleri) Çünkü ilâm
dan sonrası iradei ilâhiyedir. 

Bendeniz iki noktai nazarın tenvir edilme
sine ihtiyaç hissediyorum. 

Birisi, bu karara varan arkadaşların benim 
noktai nazarımı nasıl cerhedecekleri hususudur. 
İkincisi de muhalefet yapan arkadaşların hangi 
noktadan muhalefet yaptıklarıdır. 

Malûmu âliniz, ilâmlar teşkili tarafeyn ile 
olur. Fakat ne olursa olsun ispatı veraset sene
di, tashihi sin gibi meselelerde aksi sabit olun
caya kadar o senetlerin makbul ve muteber ol
duğunu bizim hukukçu arkadaşlarımız çok iyi 
takdir ederler. 

Binaenaleyh bendeniz bizim Dilekçe Komis
yonunun noktai nazarının doğru olmadığı, bun-
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dan evvelki Dilekçe Komisyonunun kararının 
Anayasaya uygun olduğu kanaatindeyim. Son 

, verilen kararın reddini muhterem heyetten ri-
I ca ederim;. 
. BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
i Komisyon namına m i l 
j MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Komis-
| yon sözcüsü olarak. 
! BAŞKAN — Buyurun. 
| DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAH-
i MUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Efendim, müza-
I kere mevzuu olan karara karşı Refik İnce üsta

dımızın itirazı şu noktaya tevcih edilmiştir. 
Müstedi, yaşının tashihine dair aldığı ilâmı 
Adalet Bakanlığına ibraz etmiş ve infazını iste
miş; fakat Adalet Bakanlığı bu ilâmı infaz et
mem demiş; bu nasıl olur?. 

Üstadımızın itirazı bu noktaya müteveccih
tir. Hâdise zahirde böyle görünmektedir, fakat 
hakikatta hâdise böyle değildir. 

•Müstedi yaşını tashih ettirmiş ve bu tashihe 
göre de 4 yaş küçülmüştür. Bu suretle kendisi-

I nin tekaütlüğü dört sene geriye gidecek, dört 
I sene sonra tekaüt olacaktır. Buna göre hakkın

da muamele yapılmasını talebetmiş durumunda 
bulunuyor. Ancak Adalet Bakanlığı haklı ola
rak tekaütlük işi bakımından mer'i bulunan di
ğer mevzuatı ileri sürmüştür. Bu mevzuat yük
sek heyetinizin bildiği gibi tekaütlük bakımın
dan sonradan yapılan yaş tashihlerinin tekaüt
lüğe esas olamıyacağı hususudur, izin verirse
niz buna ait olan kanunun alâkalı maddesini 
okuyayım. Heyeti muhteremdim malûmu ol
makla beraber bir tahattur kabilinden arzedi-
yorum ki, Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ki. 
1683 sayılıdır, Bu kanunun 65 nci maddesinde 
(tekaüt hakkı başladığı tarihten itibaren bilû
mum askerî, mülki memur ve zabitlerin ve 
maaş bağlandıktan sonra yetimlerin yaptıkları 
yaş tashihleri tekaüt ve yetim muamelesine mü-
eesir değildir.) 

Bu kanunla konmuş olan bu hüküm bu ka
nunu sonradan kaldıran fakait naziri hüküm sev-
keden diğer bir kanunda mevcut ve müeyyittir. 

Onu da Heyeti Muhteremeriize arzedeyim: 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-
ki o kanun 5434 sayılıdır- nun 105 nci madde
sinde arzettiğim hükme mütenazır bir hüküm 

I sevkedilmiştir. 
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İkinci fıkra : 
«Nüfus hüviyet cüzdanlarmdaki doğum ta

rihleriyle nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri 
arasında bir fark varsa, nüfus kayıtlarındaki 
tarih ve birden fazla nüfus kaydı bulunanların. 
bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan 
kayıt; sonraki kayıt idare ve kaza mereilerinden 
verilmiş bir karar ile yapılmış veya düzeltilmiş 
ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz geçirilme
miş olsa bile iştirakçi veya tevdiatçılar için bu 
karar 18 yaşın doldurulmasından evvel alınmış 
olmak şartiyle bu kayıt esas olur.» 

Burada 18 yaşın doldurulmasından sonra 
alınmış bir hüküm, bir ilâm karşısındayız. Şim
di işin hukuki tarafına gelirsek bu yaş tahsisi 
ilâmını, mer'i olan şu hükümler karşısında te
kaütlük muamelesi bakımından nazara almııyan 
Adalet Bakanlığının müstediye vermiş olduğu 
cevap, idari bir tasarruftur. Bu idari tasarruf 
aleyhine müstedinin baş vuracağı yer, Yüksek 
Heyetinizin malûmu olduğu üzere, Devlet Şû
rası idi. Devlet Şûrasına giderek Adalet Bakanlığı
nın, kendi aleyhine olan bu tasarrufu iptal ettir
mesi lâzımgelirdi. Böyle bir kaza merciine müra
caat etmesi gerekirken Büyük Millet Meclisine 
gelmiş ve ilâmın infazını istemiştir. Yüksek He
yetinizin içtihatları ve komisyonun naçiz görüş
lerine göre Yüksek Meclis, bir infaz uzvu vaziye
tinde değildir. Bu hâdisede tamamiyle bir vazife 
meselesi mevzııubahistir. Vazifesi belli olan ve va
zife mercii muayyen olan bir mevzuda Büyük 
Millet Meclisi vazifeyi kendi üzerine alarak yap
ma durumunda değildir. Komisyonun mütalâa
sı budur. Evvelce de bu yolda bir kararınız 
müttehazdır; emrederseniz o kararı da arzede-
bilirim. 

Yine buna benzer bir müracaat, vaktiyle İh
san Kâhya tarafından yüksek komisyona gelmiş 
ve komisyonda görüşüldükten sonra Heyeti Muh-
teremenize intikal etmiş ve Yüksek Heyetiniz
de münakaşalardan sonra neticeye bağlanmıştır. 
Bu kararın özeti şudur; işin esasını arzedeyim: 
(Doğum kaydının 1306 olarak düzeltilmesine da
ir kesinleşmiş olan hukuk mahkemesi ilâmının 
infazı esbabının temin buyurulması 

Gereği düşünüldü: Tetkiki kaza merciine ait 
olan talep hakkında üyeden Tokad Milletvekili 
Alrmet Gürkan'm muhalefetine karşılık komis
yonca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
çoğunlukla karar verildi.) 
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I Şimdi tamamiyle taayyün etmiş bir içtihat 

karşısındayız. Mahalli müracaatı malûm is© bu 
S mahalli müracaattan netice alınmıştır. Karar 
I istihsal edilmek üzere Büyük Millet Meclisine 

gelmiş, Büyük Millet Meclisinde tetkikat yapan 
Dilekçe Komisyonu bu şekilde içtihat etmekte 

I ve bu şekilde karar vermektedir. Mesele vazife 
meselesidir. Bu itibarla komoisyonun görüşü 
doğrudur. Adalet Bakanlığı infaz işini yaş tas
hihi mahiyetinde gördüğünden bunun muamele
ye tesir edemiyeceği merkezinde toplanmaktadır. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Muha
lefet eden arkadaşlardan burada kimse yok mu
dur? 

BAŞKAN — Maalesef dördü de yoklar. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — O hal

de, arkadaşımız muhalefet eden arkadaşların 
noktai nazarları hakkında bizi tenvir edebilMer 
mi? 

DİLEKÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 
GÜıÇmlLMEZ (Devamla) — Emrederler. An
cak arkadaşlarımın fikir ve mütalâalarını lâyı-
kiyle aksettirememekteıı çekiniyor ve tereddüt 
ediyorum. Muhalif arkadaşlardan Ahmet Gür-
kan arkadaşımız evvelki karara da muhalefet 
etmişlerdi ve 'burada muhalefet şerhi mevcut
tur. Bunu okursam fikrini izah etmiş olacağım 
kanaatindeyim. Bu şerh şudur : «Şikâyet, ilâ
mın infaz edilmediğinden olduğuna ve illâmın 
da aynı zamanda tashihi kayıttan ibaret oldu-

I ğuna göre, ilâmın infaz edilmemesine <muhali-
| ifm.» Buna nazaran üstadımızla Aihmet Gür-
j kan arkadaşımız burada, «ilâm infaz edilme-
j liydi, edilmemiş» noktasında birleşiyorlar. 

Komisyonun görüşünü arzettim. İlâm infaz 
edilmemiştir, fakat sebep gösterilmiştir. Ka-

! nun, sonradan yapılan ya$ tashihleri tekaüt
lük muamelesine tesir edemez şeklindedir. O 
halde Bakanlığın bu kararı aleyhine müşteki
nin Devlet Şûrasına gitmesi lâzımigelirdi. Bu
nu yapmamış ve doğrudan doğruya Meclise gel
miştir. Halbuki Büyük Millet 'Meclisi Devlet 
Şûrası vazifesini yapacak bir uzuv değildir. 
Bu itibarla müttehaz kararla huzurunuza çık
mıştır. Takdir Yüksek Heyetindir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Mesele 
tavazzuh etmiş, bence kanaat da tahassül etmiş
tir. Binaenaleyh takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun rapo. 
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runu oyunuza, arzediyorum. Kabul edenler... i 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Düetçe Komisyonunun 14 . V I . 1950 farihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 11 saylılı karar 
kaldırılmıştır. 

Gündeme devam «diyoruz . 

6. — Trabzon Milletvekili Mahmut Ooloğ-
lu'nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/361) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeye de
vam ediyoruz. Söz Cevdet Soydan'ındır. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, Mahmut Goloğlu arkadaşımız, kan 
gütme saikiyle adam öldürenlerin ailelerinin 
sürülmesi hakkındaki teklifi münasebetiyle geçen 
celsede müzakereler devam ederken muhterem ar
kadaşlarımızın sarahatle bu kanunun aslının ve 
istisna teşkil eden maddelerinin Anayasaya 
muhalif olduğundan bahsetmeleri üzerine kendi
leri kanunla kendi tekliflerinin ayrı ayrı mahi
yette bulunduklarından bahsile, müzakerenin 
asıl kanun üzerinde yapıldığından şikâyet etmiş
lerdi. Bendeniz de bunun üzerine ikinci defa 
söz almış ve huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Mahmut Goloğlu'nun 
yaptığı teklif, kan gütme sebebiyle adam öldü
renlerin ailelerinin sürülmesine dair olan Kanu
nun istisna teşkil etmesi itibariyle asıl kanun
dan ayrılması kabil olan bir teklif değildir. Bu 
bakımdan kendilerinin fikrinde isabet olduğuna 
kani değilim. Yine kendileri bu teklif ettikleri 
tasarının tedbir mahiyetinde olduğundan bah
setmişlerdir. Ve bununla bâzı felâketlerin ön-
lenebilceğini izah etmişlerdir. Halbuki haddi za
tında tedbir diye ittihaz edilen kanunun aslı da
hi memleket için büyük bir felâket olmuştur. Bu
nun bir tedbir mahiyetinde izah edilmesi ne hu-
kukan ne de şeklen kabil değildir. 

Şimdi arkadaşlar, kanunun aslında sürgün 
tabiriyle tatbik edilen bu gibi cezaların tedbir 
olarak izah edilmesi, realite ile kabili telif de
ğildir. Çünkü kanunun esbabı mucibesinin bir 
pragrafında, bir tedbir olarak kahsedilmiş olma
sına rağmen madde metninde doğrudan doğruya J 
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sürgün cezası tâyin edilmiş olduğunu görmek
teyiz. Kanun metninde sarahaten sürgün den
mesinin, esbabı mucibesindeki gibi, sürgünün bir 
tedbir şeklinde izahına yol açmasına imkân yok
tur. 

Muhterem arkadaşlar, bu tedbir meselesi ve 
deza mevzuu üzerinde söz açılmış iken arzedeyim 
ki, cezaların bugünkü sistemi bakımından âmme 
vicdanını rencide etmiyecek şekilde olması lâ
zımdır. Bu kanunun eski meclislerce tanzim edil
miş olduğuna bilhassa nazarı dikkatinizi cel-
betmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu husustaki mâruzâ
tımı daha iyi anlatabilmek için Ceza Kanunu
nun tatbikatı hakkında misal ile nazarı dikkati
nizi celbedebilmek üzere bir dakika müsaadeni
zi istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, hepinizin malûmudur ki, İstan
bul'a giden, tedavi veya başka sebeplerle İstan
bul'a giden birçok vatandaş, Haydarpaşa ile 
köprü arasında soyulur. Bu hal, Anadolu içinde 
birçok kimselerin ilgili olmasına binaen, dediko
du yapılmasına, İstanbul'da geniş şekilde hırsız
lık icra edildiğine dair söylentilere mâni teşkil 
eden bir hal değildir. 

Şimdi arkadaşlar, böyle bir vaziyette, tekaüt 
sandıklarından üç aylığını almış olanları soyan 
hırsızların, tedavi için Anadolu'dan gelen va
tandaşları soyan hırsızların, bu kötü halle
rine mâni olmak için, tedbir olsun diye, hırsız
lık yapanların kendilerini veya hısım ve akra
balarını Bayezit Meydanı'nda dövme cezası olur 
mu? Böyle bir tedbire akıl erer mi? Her suçun 
kanunda cezası muayyen olduktan sonra, o zeca-
lar tâyin edildikten ve âmme vicdanında bu ce
zalar muvafık görüldükten sonra bunun haricin
de her hangi bir tedbir icra etmek teşriî meclis
lerin vazifeleri şümulüne dâhil olabilir mi? 
tşte işi bu şekilde kıyas edersek; Ceza Kanu
nunda kendilerine idam cezası tertip edilmesi 
lâzımgelen insanların güya kan gütme saikı 
ile adam öldürmelerinden dolayı hısım ve ak
rabalarının 500 kilometrelik mesafede bir yer
de ikamete mecbur edilmeleri, tıpkı yukarda 
arzettiğim misalle kıyas edilecek kadar âmme 
vicdanına uygun düşmiyecek feci neticeler tev
lit edecek bir ceza sistemidir, tşte bu ceza sis
temi, her ne şekilde olursa olsun, vaktiyle 
tâyin edilmiş olmasından dolayı bugün onun 
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devamına yol açacak her hangi bir sebebin ida
me ettirilmemesi lâzımdir. Ve binnıetice burada 
geçen defaki konuşmalar esnasında muhtelif ar
kadaşlarımızın belirttikleri' şekilde kanun, Ana
yasaya uygun olmadığı gibi sistem bakımından 
da sürgün cezası, âmme vicdanını rahatsız ede
cek iyi ve münasip bir ceza değildir. Bu bakım
dan, bizim ilk tekliflerimizde de arzettiğimiz 
gibi, kan gütme saikı ile adam öldürenlerin 
ailelerinin sürülmesine dair olan kaunnun kal
dırılmasını temin bakımından, keyfiyetin tek
rar burada müzakere konusu olacak şekilde 
bir teklifle huzurunuza gelmek üzere Adalet 
Komisyonuna iadesini arz ve istirham ederim. 

Bununla beraber geqen defa Adalet Baka
nı burada Ceza Kanuunna bâzı maddelerin 
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ilâve edildiğinden bahisle bu .kanunun lüzum 
ve hikmeti olmadığını izah etmek istediği hal
de Bakan, bu kanunun kaldırılmasına dair bir 
teşebbüste bulunduğunu beyan etmemiştir. Bu 
bakımdan Adalet Komisyonunun, yeni tadiller 
ve tekliflerle beraber, bunu tetkik etmesi için 
teklifin, oraya sevkedilmesi her halde lâzımdır. 

BAŞKAN — Kemal Balta. (Yok sesleri). 
REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Efen

dim, bu müzakerenin usule aykırı olduğu hak
kında bir mütalâam vardır. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bendeniz 
takaddüm edeyim. Ekseriyetimiz yoktur. Pa
zartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

^m+ 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — Yazılı sorular 

1. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
Sultansuyu Harasının hangi tarihte kurulduğu
na, zeriyat yapılan kısmı ile mera olarak kulla
nılan kısmının mesahasının neden ibaret oldu
ğuna, bu arazinin ne suretle Hazineye intikal 
ettiğine, 16 yıl önce bir miktar köylüye tevzi 
edilen araziden kaç kişiye ne miktar verildiğine 
dair sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in 
yazılı cevabı (6/836) 

Ankara: 18. XI . 1952 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Teşriî vazifem dıolayısiyle yapacağım çalış
malarda bilinmesine ihtiyaç hâsıl olan aşağıdaki 
sorularınım Tarım Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplanmasına delâlet buyurulmasını say
gı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

1. Malatya Akçadağ İlçesinde bulunan Sul
tansuyu harası adı ile anılan hara hangi tarihte 
ve ne maksatla kurulmuştur? 

Bu hara idaresinin tasarrufunda bulunan 
arazi, mesaha görmüş olduğuna göre, zeriyat ya
pılan kısmı ile mera olarak kullanılan kısmının 
mesahası neden ibarettir? 

3. Haranın kuruluşundan önce bu geniş 
arazi meskûn mu idi? 

Mıntakanın en mümbit arazisi olması hase
biyle meskûn olduğu muhakkak olan bu arazi ne 
suretle Hazineye intikal etmiştir? ? 

4. 16 yıl önce, bu haraya ait araziden bir 
miktarı köylüye tevzi edilmiştir. Bu tevzide, 
gerek tevzi edilen arazinin miktarını ve gerek 
kendilerine arazi tevzi edilen şahısların hukuki 
ve fiilî durumlarını tâyin ve tesbitte kullanılan 
ölçü ne olmuştur? 

5. Bahsi geçen tevzide kaç kişiye ve ne mik
tar arazi tevzi edilmiştir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 4 . XII . 1952 

Vet. t. U. Müdürlüğü 
Genel No. 11 

özel No. D. 759/5,73054 

özü: Sultansuyu Hara
sının arazi durumu h. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
19 . 11 . 1952 günlü ve 6/836/4278/9985 sa

yılı yazılarına karşılıktır : 
Malatya Milletvekili Mehmet Kartal tara-
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fından Sultansuyu Harasının arazi durumu hak
kında verilen yazılı soru önergesi tetkik edildi: 

1. Malatya - Akçadağ ilçesinde bulunan 
Sultansuyu Harası 28 . 7 . 1928 gün ve 6943 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararı ile memleket atçı
lığının ıslahında müslih damızlık elevaj yetiş
tirmek ve aynı zamanda ordu için elverişli hafif 
süvari bineği tipinde at teksir etmek ve safkan 
arap atı üzerinde çalışmak maksadiyle kısmen 
çöl karekterinde olan Malatya Vilâyeti dahi
lindeki o zamanlar Millî Savunma Bakanlığı
nın emrinde bulunan Hamidiye, Aziziye ve Sul
tansuyu Çiftlikâtı Hümayununda Sultansuyu 
Harası adı ile bir hara kurulması der
piş edilerek yukarda arzolunan Bakanlar Ku
rulunun kararma atfen 1929 yılında hara ola
rak tesis ve teşkil edilmiş bulunmaktadır. 

Bilâhara yine Yüksek Bakanlar Kurulunun 
29 . 1 . 1936 günlü ve 2/3931 sayılı kararname
siyle Sultansuyu Harasının seneden seneye in
kişaf eden yetiştiricilik durumu dolayısiyle 
mevcut damızlık at, sığır ve koyun kadrosunun 
fazlalaşmakta ve bu yüzden arazi, mera Ve yay
laların ihtiyaca yetişmemekte olduğundan 6943 
sayılı kararname ile verilen araziye ilâveten 

* Salyurt Yaylası dışında olup da Hazineye ait 
bulunan Keşkaya, Çataloluk, Âlimpınar, Hırsız-
pınar yayla ve meraları da haraya ilâve edil
miş bulunmaktadır. 

2. Haranın halen tasarrufunda bulunan 
arazi merkez kısmında (Ebemendik dâhil) 
16 949 dekar, Yeniköy mevkiinde 30 149 dekar, 
Osmandede Yaylası 26 800 dekar ki, ceman 
73 898 dekardan 23 751 dekar arazi kabili zer 
olup bunun her sene yarısı üzerinde ziraat ya
pılmakta ve yarısı da münavebeye terkedilmek-
tedir. 

Mera olarak merkez kısmında 9 210, Yeni-
köyde 7 660 ve Osmandede Yaylasında 25 000 
dekar ki, ceman 41 870 dekara baliğ olmakta
dır. Mütebaki araziden 4 789 dekar gayrikabili 
istifade arazi, 3 488 dekarı da çayır, yoncalık, 
bağ, bahçe, Orman ağaçlık, su sathı, bataklık, 
bina yerleri ve yollar teşkil etmektedir. 

3. Haranın kuruluşundan önce Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü Tapu Sicil Mü
dürlüğü kayıtlar mahzeninde mevcut malûmata 
göre 2/3598 cildin 2 nci sayfasında yazılı oldu
ğu gibi 9 Ramazan 1265 tarihinde Harput Vilâ-
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j yeti Valisi Mustafa Sabri Paşa, Defterdar Na

zif Bey ve bunların mahdumları ile Malatyalı 
Tütün Gümrüğü memuru Hacı Ahmet Efendi 

ı namına ihale olunmuştur. 
Halen Hara merkezinin bulunmakta olduğu 

raebani ile arazi çiftlik olarak bu şahıslar tara
fından imar ve ihya edilmek maksadiyle kendi
lerine verilmiş olmasına rağmen keyfiyet tama-
miyle berakis olduğu içindir ki tekrar kendi
lerinden istirdat edilerek 1281 senesinde ciheti 
askeriyece teşkil edilen Remont kıtaatı idaresi
ne devrolunmuştur. 

Remont kıtaatının o tarihlerde 3 kışlası, 4 
değirmeni, 14 evi, 1 hamamı ve her birisi 30 ar 
40 ar hane olmak üzere, mütaaddit bağları, muhte
lif bahçeleri ve bu meyanda birçok vakaları ihtiva 
eden 52 köye sahip bulunuyordu. Bunların he
yeti umumiyesinin Sultansuyu Çiftlikâtı Hüma
yunu ismini taşıdığı ve bu çiftlik bu tarzda 
teşekkül ettikten sonra Sivas vilâyetinin Gürün 
Kazası dahilindeki Osmandede ve Salyurt yay
lalarını ihtiva eden Osmandede Çiftliği de bu 
mecmuaya ithal edilmiş ve bilâhara Malatya'da 
bir satış deposu ve satış şubesi tesis ve teşkil 
olunmuştur. 

1324 senesinde yani Meşrutiyetin ilânına ka
dar bu mevcutla idamei hayat eden müessese
nin kuruluşundaki maksat ve gayeye gelince: 

Vaktiyle Akçadağ ve havalisinde sık sık zu
hur ve tekerrür eden karışıklıkları ve eş
kıyalığı ortadan kaldırmak için mütemadiyen 
bu mntakaya askerî kuvvetler gönderilmek su
retiyle tedip ve tenkil harekâtı tamamlandıktan 
sonra bu gibi hâdisatın tekerrürüne meydan 
bırakılmaması ve bu maksatla mühim miktar
daki bir kuvvei askeriyenin devamlı olarak 
burada ikamesi muvafık görülmüş ve Miralay 
Rahmi Bey isminde bir zat eski Harbiye Neza
retine bağlı Çiftlikâtı Hümayun Nezaretine mer
but olmak üzere Sultansuyu'na izafeten evvelce 
tesis edilmiş olan Sultansuyu Çiftlikâtı,Hüma
yunu Nazırlığına getirilmiş ve on sene kadar 
süren çiftlik nazırlığı zamanında müşarünileyh 
halen Haranın merkezi olan Aziziye Kışlası ile 
Hara merkezinden itibaren 40 - 50 metre alçak
tan geçen gür ve mebzul Sultansuyu'na 45 kilo
metre ilerden cereyan kuvveti temin etmek su
retiyle ve sırf şhasi teşebbüsü ile Harkıkebir is
mi verilen buyünkü kanalı inşa ettirmiştir. 

Müşarünileyhin terki hayat etmesiyle yeri-
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ne gönderilen Binbaşı Hacı Nazif Bey isminde J 
bir zat beş sene bu vazifyei ifa etmiş onu Bin- j 
başı Reşit Bey, onu Süvari Binabşısı Çerkeş j 
Osman Bey bir hayli zaman sonra da bu zatın j 
Aşiret süvari alayları kumandanlığına tâyin ı 
edilerek ayrılmış olmasiyle yerini mütaakiben 
Kaymakam olan Baytar Binbaşısı Osman Bey 
istihlâf etmek suretiyle idarei umur etmişlerdir. 

Miralay Rahmi Beyden başlıyarak isimleri 
zikredilen zevat tarafından Meşrutiyetin ilânına 
kadar Harbiye nezareti Çiftlikâtı Hümayun 
Nazırlığına bağlı olarak Remont Tay Deposu 
halinde idare edilen bu müessesenin bağlı bu
lunduğu bir başka makam daha vardır ki o da 
Merkezi Erzincan olan eski Dördüncü Ordudur. 
Bu müessese bunlardan birincisine idareten ve 
malî bakımdan, ikinsisine de talim ve terbiye 
bakımından bağlı idi. 

Ordu ihtiyacı için bu Remont Tay Deposu
nun Meşrutiyetin ilânına kadar merkezini eski 
Dördüncü Ordu merkezi olan Erzincan teşkil 
etmiştir. 

Meşrutiyetin ilânını mütaakıp lâğvedilen ve 
Hazineye devrolunan müessesenin müdürlüğüne j 
o tarihlerde Mamuretülâziz Vilâyetinin bir san- i 
cağını teşkil eden Malatya Mutasarrıflığmca 
Harputlu Faik Hoca isminde birisi getirilmiş ise 
de, mumaileyhin zamanında mevcut hayvanat 
.yok pahasına satılmak suretiyle hemen hemen el
de bir şey bırakılmamıştır. 

Faik Hocayı mütaakıp Sultansuyu Çiftlikâtı 
Hümayunu Müdürlüğüne Baytar Salim Bey is
minde bir zat tâyin olunmuşsa da, bu esnada ar
tık çiftliğin ıslah gayesi ortadan kalkmış ve da
mızlıkları elden çıkmış olduğundan hara arazisi 
dahilindeki köylülere icarei zemin tahakkuk etti
rilmek suretiyle tahsilat yapmaktan ileri gidile
memiştir. 

1331 senesinde hâlen haranın merkezi olan 
Aziziye kışlası ve civarında 50O dekarlık bir ara
zi tefrik edilmek suretiyle bir tay deposu tesis ı 
olunmuş, müdürlüğüne de Malatyalı Batulzade 
Süvari Binbaşısı Halis Bey tâyin çedilerek diğer j 
arazi ve emlâkin Maliye eline bırakılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

1340 senesinde bu tay deposu da lâğvedilerek 
idare olduğu gibi Maliyeye devrolunmuştur. 1340 I 
senesinden 1928 senesine kadar gerek Akçadağ | 
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Kazası dahilindeki Hamidiye kışlasına gerek ha
ranın merkezini teşkil eden Aziziye kışlasına ve 
müştemilâtına bir topçu alayı ikame olunmuştur. 

1928 Ağustosunda Akçadağ Kazasının Hami
diye mevkiinde ve Hamidiye Kışlasında bir ay
gır deposu tesis olunmuş ve 1929 senesinde Sul
tansuyu Harasına inkilâp etmiştir. 

Bu malûmata göre, haranın işgal etmiş ol
duğu arazinin çok eski senelerden beri Hazineye 
ait bulunduğu anlaşılmaktadır. Çok geniş bir 
araziye mâlik olan Çiftlikâtı Hümayun arazisi 
dâhilinde ımurabaacı ve yarıcı olarak çalıştırılan 
birçok vatandaşlar çalıştıkları mevkilerde köyler 
tesis etmek suretiyle 52 köy kurulmuş ve Hazi
neye ait arazi bilâhara kendilerine verilerek müs
takil birer köy teşekkül etmiş ve nihayet Çiftli
kâtı Hümayun arazisinden bugün haranın işgal 
etmiş bulunduğu 73.898 dekar arazi kalmış bu
lunmaktadır. 

4. 16 yıldan beri haradan köylüye tevzi edi
len arazi durumuna gelince: 

a) Çiftlikâtı Hümayundan devredilen 
230.000 dekar arazi Hazineye intikal etmiş ve bu 
araziden yukarda bahsedildiği gibi 52 köy teşkil 
edilmiş ve 1936 yılında Hazineye ait olan bu 
araziler köyler ile meskûn bulunan kısımları ica
rei zemin suretiyle zil yed bulundukları nazara 
alınarak kendilerine borçlandırılmak suretiyle 
tevzi ve tahsis edilmiştir. 

b) 1945 yılında Akçadağ Kazası ile ören-
köyü civarında bulunup örenyazısı ile mâruf 
20.000 dekar arazi tevzi komisyonu tarafından 
civar köylü vatandaşlara aile durumlarına göre 
tevzi edilmiştir. 

c) 1946 yılında Yeniköy mevkiinde 8.685 
dekar tapulu arazi Ilıcak köylülerinden 73 aile
ye tevzi edilmiş ve tapuları toprak tevzi komis
yonu tarafından kendilerine verilmiştir. 

d) întifaı haraya ait Mandul yaylası civar 
köylülere tevzi edilmek üzere Devlet Bakanlığı 
emrine terkedilmiştir. 

e) Hara idaresine ait Salyurt, Keşkaya, 
Alimpmar, Hırsızpmar ve Çatalhöyük yaylaları 
da civar muhtaç köylülere tevzi edilmek üzere 
keza Devlet Bakanlığı emrine bırakılmıştır. Bu 
itibarla 230.000 dekar hara arazisinden 156.102 
dekarı köylülere tevzi edilmiş ve halen haranın 
«linde: 
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Tarla arazisi 
Mera 
Çayır, yonca, bağ, bahçe 
Gayrikabili istifade arazi 
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Dekar 

23.751 
41.870 
3.488 i 
4.789 

Yekûn 73.898 
arazi bulunduğunu saygılarımla arzederim. 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

X'. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Kozlu'daki Tuğla Kiremit Fab
rikası imalât makinalarının nereden, kaç liraya 
mubayaa olunduğuma, bu fabrikanın ahara sa
tılmaması sebebine ve mubayaada yolsuzluk olup 
olmadığına dair sorusuna İşletmeler Bakanı Sıt
kı Yırcalı'nın yazılı cevabı (6/740) 

11 Hazinran 1952 

Konunun özeti : işletme
ler Bakanlığından yazılı 
sorudur. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — Ekli olarak sunulan Zonguldak'ta mün

teşir Küeük Gazetenin son sayfasındaki ilândan 
anlaşılacağı üzere, 

a) Ereğli Kömürleri İşletmesinin Kozlu 
bölgesinde bugün tuğla, kiremit imalinde kulla
nılan modern makinalar ne zaman, hangi ihti-
tiyaç ve nereden kaç liraya mubayaa edilmiş
tir? 

b) Bugüne kadar bu fabrikanın âhara sa
tılmak suretiyle elden çıkarılmaması ve işletme
nin yalnız kömür istihsali ile meşgul olmaması 
ve bu kabîl ve işletme mevzuu ile ilgili olmıyan 
işlerle meşgul olması sebebi nedir"? 

2. Bu makinelerin yüksek fiyatla satmalın-
dığı ve mutavassıt firmanın o zamanın Etibank 
ve Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi idare
cileri tarafından tercih, edilmesi sebebi nedir? 

3. Bu satınalınmada devlet zararını müs-
telzim bir hal var mıdır? Varsa müsebbipleri 
haklarında ne gibi hukuki ve cezai takipler ya
pılmıştır? Yapılmamışsa sebebi nedir? Bugün ta
kibat yapılması düşünülmekte midir? 

Bu yazılı sorumuza Sayın işletmeler Bakanı-
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nın cevap vermesini içtüzük hükümlerine göre 
rica eder gereğinin ifasını saygılarımla dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 
Sorumun 1 nci maddesinde bahsi geçen Zon

guldak'ta münteşir Küçük Gazetenin 9 . VI . 
1952 tarihli nüshasının son sayfasındaki ilân: 

Tuğla ve kiremit satışları Ereğli Kömürleri 
işletmesinden: 

Zonguldak, Kozlu'da kurulmuş olan yeni ve 
modern fabrikamızda imal edilmekte olan dolu 
ve delikli makine, inşaat tuğlası ile Marsilya 
ve mahya kiremidi satışları yapılmaktadır. 

Küçük ve büyük parti husus* siparişler de 
kabul edilir. Satışlar fabrika teslimidir. 

Makine inşaat tuğlasının mukavemeti + 
15 olmak üzere 70 Kg./Cm 2, hususi makine 

tuğlasının ise -t- 15 olmak üzere 100 Kg./Cm 2 
dir. Tuğlalarımız, haricî sıvaya ihtiyaç hisset-
tirmiyecek derecede düzgün ve muntazamdır. 
Fırın zemininde kullanılmaya elverişli hususi 
tuğla da imal edilir. 

Makine inşaat tuğlasının, fabrikamızda tes
lim, 1000 adedi 60,— Türk Lirasıdır. 

Mahya kiremidi 1000 adedi 200,— Türk 
Lirasıdır. 

Marsilya kiremidi 1000 adedi 250,— Türk 
Lirasıdır. 

Hususi imalâtın fiyatı müşteri ile anlaşmaya 
tâbidir. Hususi iseler için lüzumlu künk ve sa
ire gibi malzeme siparişi de kabul edilir. Baş
kaca malûmat Ticaret Müdürlüğümüzden öğ
renilebilir. 

Tuğla, kiremit ve mahya numuneleri: 
istanbul'da : Etibank istanbul Şubesinde ve 

aynı binadaki E. K. I. irtibat Bürosunda. 
Ankara'da : Etibank Genel Müdürlüğünde 

ve Atatürk Bulvarı 267 Çubukçu Ap. Daire 2 
irtibat Büromuzda, 

izmir»'de : Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
Şubesinde, 

Zoguldak'ta « E. K. I. Ticaret Müdürlü
ğünde, 

Bundan başka : Samsun, Sinop, tnebalu, Ci
de,, Karabük, Bolu, Devrek, Ereğli, Akçakoca 
Dİrek bürolarımızda görülebilir 

— 11T — 
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T. C. 

tşletmeler Bakanlığı 5 . XII . 1952 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

Gendr-8215 
S a y i : özel: 3 

özet : Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyaeıgiller 'in 
yazılı sorusu H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

16 . VI . 1952 gün ve 3807/8188/6-740 sayılı 
emirlerinize: 

Kozlu'daki tuğla, kremit fabrikası makineleri
nin nereden kaç liraya mubayaa olunduğu ve bu 
fabrikanın âhara satılmaması sebebi ve mubayaa
da yolsuzluk bulunup bulunmadığı konusunda 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, tarih ve numarası yukrvrda kayıtlı yazını
za ekli yazılı sorusu karşılığım n ilişikte takdim 
kılındığını saygılarımla arzederim. 

tşletmeler Bakanı 
Sıtkı Yırcah 

Zonguldak Milletvekili sayın Abdürrahman 
Boyaeıgiller'in, Kozlu'daki Tuğla, Kiremit 
Fabrikası makinelerinin mubayaasına ve mu
bayaada yolsuzluk olup olmadığına ve âhara sa
tılması sebebine dair yazılı sorusuna tşletmeler 

Bakanının cevabı 
Soru 1. a) Ereğli Kömürleri İşletmesinin 

Kozlu bölgesinde bugün tuğla, kiremit imalin
de kullanılan modern makineler ne zaman, han
gi ihtiyaç için ve nereden, kaç liraya mubayaa 
edilmiştir? 

Cevap 1. a) Bu makineler 1946 yılında 
mubayaa edilmiştir. 1941 yılında Ereğli Kömür
leri İşletmesi umumi amenajman programına 
dâhil kuyuların örülmesi ve sınai inşaat ile sos
yal inşaatın yürütülmesi için çok mühim mik
tarda iyi vasıflı tuğlaya ihtiyaç olacağı tesbit 
edilmiş ve o günkü piyasada mukavemet itiba
riyle düşük kalitede şekil itibariyle de gayri-
muntazam olan ve fazla nispette fire veren âdi 
tuğla ile, muntazam şekilli ve yüksek mukave
metli olmakla beraber fiyat itibariyle fevka
lâde pahalı olan prese tuğladan başka cins 
tuğla mevcut olmadığından bu keyfiyet havza
da üç aded tuğla ve kiremit fabrikası kurulma
sının derpişine sebep teşkil etmiştir. 
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I tik etüdler, killi topraklariyle mâruf ma

haller olmalarına binaen, bu fabrikalardan bi
rinin Cumayanı, ikincisinin Üzülmez (Yenişe-

0 | hir), üçüncüsünün de Kozlu (Kılıç) mevkile
rinde tesis edilebileceğini göstermiştir. Bunun 
üzerine bahis konusu üç aded tuğla ve kire
mit fabrikasının tesisi için dördü Alman ve iki
si İsviçreli olmak üzere altı muhtelif firmadan 
teklif talebinde büluunlmuş ise de bunlardan 
biri Alman, ikisi İsviçreli olmak üzere yalnız 
üçü mevzu ile alâkalanmış ve yapılan tetkik ve 
mukayeseler sonunda Alman Boscher ve Isviç-
i'eli Aebi firmalarının verdiği teklifler üzerin
de durularak 1943 yılı Aralık ayında her iki 
müesseseden komple birer avan proje istenil
miştir. İki avan projenin mukayesesinden son
ra teklifinin fiyat bakımından daha ucuz, tek
nik evsaf bakımından daha üstün, tesisatı da
ha rasyonel mahiyetleriyle daha asri ve teslim 
müddetinin de diğerine nazaran daha kısa ol
ması sebepleriyle siparişin Aebi firmasına ve
rilmesinin uygun bulunacağı neticesine vari'l-
mıştır. 

İlk teklif celbi tarihinde üç fabrikanın te
sisi derpiş edilmişken yeni kuyuların tuğla ye
rine betonarme ile iksasma 1945 yılında karar 
verilmesi üzerine tuğla ihtiyacı azaldığından 
üç fabrika inşasından sarfınazar edilerek yal
nız bir fabrika kurulması kararma varılmış, 
binaenaleyh Kozlu Tuğla Fabrikası 1946 yılın
da birinci kısım 478 612 ve ikinci kısım 105 700 
(ilâve malzeme ve yedekler) İsviçre Frangı ol
mak üzere ceman 584 312 İsviçre Frangı muka
bilinde Aebi firmasına sipariş edilmiştir. 

Yeni tuğla ihtiyacı miktarı aşağıdaki şekilde 
tahmin ve hesap olunmuştur : 

700.000 aded sınai inşaat 
4.650.000 » sosyal inşaat 

150.000 » tesislerin bakımı için olmak 
üzere ceman 

5.500.000 aded tuğlaya ihtiyaç olduğu tes
bit edilmiştir. 

Sosyal inşaat için senelik olarak derpiş edi
len 4.650.000 aded tuğla, amenajman programı
nın o günkü şekline göre yılda 310 ev hesabiy
le 10 senede ceman 3.100 ev inşasının göz önün
de bulundurulmuş olmasından ileri gelmiştir. 
Fabrikanın kapasitesi 3.500.000 tuğladan iba-
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reı olduğuna göre ihtiyacın geri kalan kısmı dı
şardan sağlanacaktı. Fakat 1948 yılında prog
ramda tadiller yapılarak işçi evlerinin inşasın
dan sarfınazar edildiğinden tuğla ihtiyacı 1,5 
milyona tenezzül etmiş ve bu yeni şartlar muva
cehesinde fabrikanın iyi bir randımanla ve asga
ri maliyetle çalışabilmesini temin için de bir 
miktar tuğlanın satışa arzına lüzum hâsıl ol
muştur.. 

Soru 1 - b) Bugüne kadar fabrikanın âha
ra satılmak suretiyle elden çıkarılmaması ve iş
letmenin yalnız kömür istihsali ile meşgul ol
maması ve bu kabîl ve işletme mevzuu ile ilgili 
olmayan işlerle meşgul olması sebebi nedir? 

Cevap 1 - b) Kozlu Tuğla Fabrikası Ereğli 
Kömürleri işletmesi bölgesindeki her türlü tek
nik ve sosyal inşaatta müspet ve ekonomik bir 
rol oynıyan prese tuğla ve kiremitleri imal et
tiği gibi ayrıca da elektrik kablosu yatağı, su 
künkleri, mahya kiremidi ve buna mümasil hu
susi eşkâldeki kiremitleri de imal etmek suretiy
le müessesenin bu çeşit ihtiyaçlarını karşılamak
tadır. 

Yapılan tetkikat, fabrikaca imal edilmekte 
olan prese tuğlanın piyasadan mubayaası İm
linde, maliyetine nazaran iki mislinden fazla bir 
fiyat ödenilmesi gibi cidden mühim bir iktisadi 
mahzurla karşılaşılacağını göstermiştir. 

Diğer taraftan Kozlu Tuğla Fabrikası mües
sesenin faal işletme sahası dâhilinde bilhassa 
Uzunmehmet Kuyusunun pek yakınında tesis 
edilmiş bulunmaktadır.. 

Bahis konusu fabrikanın hususi şahıs veya 
şirketlere devri keyfiyeti, Ereğli Kömürleri Mü
essesesinin vâsi ve mütekâsif hareketlere sahne 
teşkil eden faal işletme sahası dâhilinde, tama
men ayrı bir idari rejime tâbi ikinci bir işletme 
sahasının mütedahil olarak ihdasını tazammun 
eylemektedir. 

Ayrı idari rejim ve organlara tâbi iki faali
yet mevzuunun, ciddî ihtilâflar zuhuruna mahal 
verilmeksizin, aynı saha içinde mütedahilen yü
rütülmesindeki imkânsızlık, Kozlu Tuğla Fab
rikasının hususi şahıs veya şirketlere devrinde
ki bellibaşlı mahzuru teşkil eylemektedir. 

Fabrika, aynı zamanda Havza ocaklarındaki 
lâğımların damar pasajlarında yangına ve taz-
yika karşı dayanıklı kemerlerin inşası için kul
lanılan hususi ebattaki tuğlaları imal etmek su-
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retiyle, işletmeye fevkalâde pahalı olan Mölen 
taşı istihsalini bertaraf etmiş ve bu sayede 500 
kişilik taş ocağı işçisi yerine yalnız 60 kişilik 
bir tuğla fabrikası işçiliğinin ikamesine imkân 
vermiş olduğundan bu keyfiyet de fabrikanın 
işletme mevzuu ile olan ilgisini belirtmektedir. 

Soru 2. Bu makinelerin yüksek fiyatla sa-
tınalındığı ve mutavassıt firmanın o zaman Eti-
bank ve Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 
idarecileri tarafından tercih edilmesi sebebi ne
dir?. 

Cevap 2. Birinci maddenin a bendindeki 
izahtan da anlaşılacağı üzere makineler muh
telif firmalardan alman proje ve fiyatların 
uzunca bir müddet tetkik ve mukayesesi sonun
da sipariş edildiğinden pahalılığı bahis konusu 
değildir. Aşağıdaki mukayeseli cetvelin tetki-
kından da anlaşılacağı veçhile Aebi Firması 
teklifi, daha ucuz ve evsaf ve teslim şartları ba
kımından* da daha müsait bulunmasından dola
yı tercih edilmiştir. 

Soru 3. Bu satınalınmada Devlet zararını 
müstelzim bir hal var mıdır?. Varsa sebepleri 
hakkında ne gibi hukuki ve cezai takipler ya
pılmıştır?. Yapılmamışsa sebebi nedir?. Bugün 
takibat yapılması düşünülmekte midir?. 

Cevap 3. Bahis konusu tuğla fabrikası te
sisatının satmalmmasında zararı ve binnetice 
alâkalılar hakkında ' takibatı mucip bir cihet 
görülememiştir. 

Mukayese 

1. 1944 yılında teklif fiyatı: 

AEBİ 

157 930 T. L. 
Teslim müddeti 6 ay 
File tuğla 
Kiremit 

7 000) Q ^ 
3 0(K)( 8 s a a t t e 

ROSCHER 

237 568 T. L. Bir Türk Lirası üç İsviçre Frangı 
itibariyle 
14 ay. 
Tazyik edilmiş tuğla 3 200/ 0 
Kiremit 6 40o( 8 S a A t t e 

Bunlardan maada Aebi tesisatı daha rasyo
nel mahiyetleriyle daha asridir. 

- 119 -
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2. 1946 yılında sipariş fiyatı 

Fabrika : 478 612 İsviçre Frangı 
Yedek malzeme : 105 700 

1952 O : 1 

584 312 

3. — Trabzon Milletvekili Mahmut Golöğlu'-
nun, Trabzon Verem ve Numune hastaneleri sa-
tınalmalarında vazifelendirilen Belediye üyele
rinin alamadıktan ücretleri hakkındaki sorusu
na Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hay
rı Üstündağ'ın yazılı cevabı (6/846) 

21 . X I . 1952 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığınca cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılar. 
Trabzon Milletvekili 

Mahmut Goloğlu 

1. Trabzon Verem ve Numune hastaneleri 
satınalmalarında vazifelendirilen Belediye üyele
rine ücretleri verilmemekte olduğuna göre sebebi 
nedir? Verilmesi için tedbir alındı mı? Alınan 
tedbir nedir? Bu ücretler verilecek midir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 5 . XI I . 1952 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

1645 

Çok acele 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
* Ankara 

24 . XI . 1952 gün ve 6/846-4310-9550 sayılı 
emirlerine karşılıktır. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu 'nun ya
zılı soru önergesinde bahsettiği hususlar tetkik 
edilmiştir. 

Trabzon Verem ve Numune Hastanesi satm
alına komisyonuna iştirak eden Belediye üyeleri
ne verilmek üzere mahallinden 1950 - 1951 yıl
larında her hangi bir huzur ücreti ödeneği iste
nilmemiş olduğundan gönderilememiştir. Bu üc
retler 1952 malî yılı içinde istenilmiş ise de, ait 
olduğu bölümde tahsisat mevcudu bulunmadığın

dan düyun hesabına kaydedilmiş olup aktarma 
suretiyle Ödenek sağlandığında bu para mahalli
ne derhal yollanacaktır. 

1952 yılma ait huzur ücretlerinin de hastane 
genel giderlerinden tesviyesi hususu Trabzon Va
liliğine yazılmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

4. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ -
lu'nun, üç yıldan beri tahsisat sizlik yüzünden 
natamam bir halde bulurwn Diyarbakır Askerî 
Hastanesinin ikmali inşaatı için ne düşünüldü
ğüne ve bunun için 1953 yılı Bütçes-ine ne mik
tar tahsisat konulduğum dair sorusuna Millî 
Savunma Bakam Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı 
(6/853) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanlı

ğınca yazılı olara'k cevaplandırılmasını saygiyle 
rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Dr. Yusuf Azi'zoğlu 

Beş milyon liradan fazla bir para sarfı su
retiyle Diyarbakır'da yeniden inşa edilen askerî 
hastane üç yıldanberi tahsisat yokluğu yüzün
den natamam bir halde durmaktadır. 

Yarısı ikmal edilmiş, diğer yarısı iskelet ha
linde duran bu binaya, askerî hastane iki sene
den beri taşınmış bulunmaktadır. 

Memleketin ehemmiyetli bir bölgesinde ordu 
Sıhhi hizmetlerini hazar ve bilhassa seferde ki
fayetle görebilmek gibi gayet isabetli bir mak
satla başlanan bu mükemmel hastanenin üç yıl
dan beri böyle natamam bir halde bırakılması 
memleket meseleleriyle alâkalı vatandaşların 
haklı hayret ve teessürünü mucip olmaktadır. 

Bu itibarla; 
a) Bu mesele hakkında Bakanlığınız ne dü

şünmektedir? 
b) Bu binanın noksan kalan inşaatı için 

1953 Bütçesine tahsisat konmuş mudur? 
c) Bu hastanenin ikmali inşaatı ne zinan 

ele alınacaktır, 
Suallerine yazılı olarak cevap verilmesini say

gı ile riea ederim. 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
îs. D. 

tnş. Gr. Bask. XII. Ş. 
Evrak: 376530 

4 . XII . 1952 

özü : Diyarbakır As. 
Hastanesi sorusu H. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28 . XI . 

1952 gün ve 4334/9608 ve 67853 .sayılı soruları 
karşılığıdır. 

1. Diyarbakır Hastanesinin inşasına 1944 
senesinde başlanmış olup her sene bütçeden ay
rılabilen tahsisat ile kısım kısım inşa edilmek 
suretiyle 1948 senesine kadar 1 385 508,63 lira 
sarfedilerek takriben üçte iki kısmının inşası 
ikmal edilmiş ve 1948 senesi Mayıs ayında hasta 
kabulüne başlanmıştır. 

2. Hastane hali hazır vaziyetiyle 300 ya
taklı olup esasen hazari kadrosu da bu kadar
dır. Bu hastane halen bu kadroya göre gerekli 
tekmil tesisi ve ihtiyaçları ihtiva etmektedir. 

1952 O : 1 
Hattâ kolordu bölgesindeki dieğr hastanele
rin malik bulunmadıkları röntgen lâboratuvar 
ve saire gibi ihtiyaçlarını da bu hastane kar
şılamaktadır. 

4 . 12 . 1952 gününde hastanede hasta mev
cudu 256 olup 44 yatak boştur. Ve her zaman 
için boş yatak bulunmaktadır. 

3. Hastanenin bugünkü durumu il> hazar 
ihtiyacını tamamen karşılamakta olması, Millî 
Savunmanın başka yerlerde daha mübrem has
tane ihtiyaçları karşısında bulunması dolayı-
siyle 1948 yılından sonra bu hastanenin ikmal 
inşaatı için tahsisat ayrılamamış 1953 Bütçe
sine de bu maksatla ödenek konulamamıştır. 

Ancak, sefer ihtiyacını karşılamak üzere 
projesi geniş tutulmuş olan bu hastanenin ik
mal inşaatının, hazer ihtiyacını dahi karşıLamı-
yacak durumda olan, diğer hastanelerimizin ik
malinden sonra ele alınabileceğini saygılarımla 
arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

«afr 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 18 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıla
caktır : 

Sayfa Sütün Satır 

3 

3 
3 
o o 

1 

1 
1 
1 

22 

26 
27 

33-34 

Doğru Yanlış 

1327 tarihlli ve 538 sayılı Askerî 11 Ağustos 1325 tarihli Askerî 
İstifa Kanununun Tekaüt ve İstifa Kanununun 
vanati vatani 
nısfet nasfet 
8 Şubat 1327 tarihli ve 538 sa- 11 Ağustos 1325 tarihli Askerî 
yrlı Askerî Tekaüt ve istifa Ka- Tekaüt ve İstifa Kanununun 
nununun 

T. B. M. M. Bastmevi 





S. SAYISI : 18 
Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, Erzurum'un Mehtiefendi 
Mahallesinden Ibrahimoğlu Rifat Topal'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 

Bütçe komisyonları raporları (2 /105) 

' 29. XII. 1950 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Erzurum Mehtiefendi mahallesinden 1331 doğumlu Rifat Topal'a hidemaU vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında tanzim olunn gerekçe ile kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin ifa Duyurulmasına delâletleri saygı ile arzolunur. 
Erzurum Milletvekili 

Mustafa Zeren 

G E R E K Ç E 

Erzurum Mehtiefendi mahallesinden tbrahimoğlu Rifat Topal 1331 senesi Kış aylarında ordu 
Ruslarla çarpışmakta iken 16 yaşında olduğu halde sırtında cepheye erzak taşırken Erzurum civarında 
Deveboynu ile Korucuk Köyü arasında askerî bir araba altında kalarak sağ kalçası kırılmış ve uzunca 
bir müddet memleket hastanesinde tedavi edilmişse de kırıklık izale edilememiş ve o tarihten bugüne 
kadar da bu yüzden sakat kalarak hayatını kazanamaz bir hale gelmiştir. 

Maluliyetini tevsik ejjen dosya Millî Savunma Bakanlığı Emekli Şubesinde 1880 numarayı taşı
maktadır. Bu dosya muhteviyatına göre Erzurum Vilâyetinin 22 . V I I I . 1335 tarihli ve 107 sayılı 
mazbatası Erzurum Hastanesinin 25 Eylül 1335 tarih ve 4309 sayılı raporu Sıhhat îşleri Dairesinin 
19 Şubat 1936 tarih ve 1905 sayılı tasdiki Genel Kurmay Harb Tarihi Encümeninin 3 Temmuz 1938 
tarih ve 637/774 sayılı yazısı ile iddia teyit olunduğu gibi maluliyeti de tasdik edilmekte ise de 1325 
tarihli Kanuna tevfikan maaş tahsisine imkân görülemediği kendisine bildirilmiştir. 

Askerî mükellefiyet sırasında malûl kalan subay ve erlerimize 1325 tarihli Kanuna ve 551 sayılı 
Emraz Cetveline nazaran maaş tahsisi cihetine gidildiği halde hiçbir mükellefiyet tahmili caiz olmıyan 
bir çağda sırf memleketin düşman eline geçmemesini hedef tutan bir gaye ile sırtında cephedekilere 
erzak taşıyan 16 yaşındaki bir çocuğa mâruz kaldığı maluliyetten ötürü kendisine maaş verilmemesi 
hak ve nısfet kaidelerine uymadığından işbu hizmeti ve bu hizmet uğrunda mâruz kaldığı maluliyeti 
nazara alınarak hayatını geçindirebilecek derecede bir maaş tahsisi hakkaniyete uygun düşeceği mü-
lâhazasiyle işbu gerekçe ve kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



_ 2 — 
ERZÜBTJM MİLLETVEKİLİ MUSTAFA 

ZEREN'tN TEKLİFİ 

Erzurum Mehtiefendi mahallesinden ibrahim-
oğlu i 33i doğumlu Rıfat Topal'a Büyük Harb-
deki maluliyetinden ötürü kendisine hidamaM 
vataniye tertibinden, maaş tahsisine dair kamun 

tasarm 

MADDE 1. — Birinci Büyük Harbde Şark 
Cephesinde cepheye sırtında erzak taşırken askerî 
araba altında kalan ve bu yüzden malûl bulunan 
Erzurum Mehtiefendi mahallesi halkından 1b-
rahimoğlu 1331 doğumlu Rifat Topal'a hidematı 

Erzurum'un Mehtiefendi Mahallesinden 
1331 doğumlu Rifat Topal'a hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında Erzurum 
Milletvekili Mustafa Zeren tarafından hazırla
nan gerekçe ile kanun teklifi Komisyonumuza 
havale buyurulmuş olmakla görüşüldü. 

Büyük Harbde erzak taşımakta iken 1331 
senesinde kaza neticesinde malûl olmuş olan 
Rifat Topal'a ait olan ve maluliyetini tevsik 
eden dosya Millî Savunma Bakanlığı Emekli 
Şubesinden celbolunarak bu dosyanın ve ihtiva 
ettiği vesaikin bir kere daha malî mercilerce 
tetkiki 20 . I I . 1951 tarihinde Komisyonumuzca 
karar altına alınmış ve bu karara tevfikan Sa
yıştay Genel Kurulunca Rifat Topal'ın duru
mu yeniden incelenerek neticede kendisine ma
aş bağlanamıyacağma karar verilmiş olduğu an
laşılmıştır. 

Esasen, 1927 senesinde Büyük Millet Meclisi
ne müracaat etmiş olan Rifat Topal hakkında 
maaş tahsisine, imkân görtilemiyerek tahsisatı 

vataniye tertibinden ayda yüz lira maaş verilir. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Sa

vunma Bakanlığı yürütür. 

mestureden 200 lira yardım yapıldığı anlaşıl-
mistir. 

Malî mevzuatımıza göre maluliyet maaşı tah
sisine imkân görülemiyen ve tahsisatı mesture
den kendisine yardım da yapılmış olan Rifat 
Topal'a hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisini gerektirecek mahiyette bir sebep de 
görülemediğinden kanun teklifinin reddine Ko
misyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lar. 
Millî Savunma 
Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Gl, S. önhon Gl. R. Taşkın H. N. Yurdakul 

Bolu Diyarbakır İçel 
Gl. F. Belen Y. K. Aktuğ C. Ramazanoğlu 

İstanbul Kastamonu Kayseri 
S, Yaver Gl G. Deniz Gl. 1. Berkok 

Kütahya Rize 
Gl. B. Besin K. Balta 

Killi Savunma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
MilU Savunma Ko. 2. VII. 1951 

Esas No. 2/İ05 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa; 

( S. Sayısı : 18 ) 



Bütçe Komisyonu mpmm 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/105 
Karar No. 3 

24. XI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, Er
zurum'un Mehtiefendi Mahallesinden İbrahim -
oğlu Rifat Topal'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair olan kanun teklifi Mil
lî Savunma Komisyonu raporu ile birlikte ko
misyonumuza havale olunmakla incelenip gö
rüşüldü. 

Teklif sahibi gerekçesinde (tbrahimoğlu Ri
fat Topal'm, Birinci Cihan Harbinin cereyan 
etmekte olduğu 1331 senesinin kuş aylarında 
Ruslarla çarpışan Ordumuza, cephede sırtında 
erzak taşırken Deveboynu ile Korucak köyü 
arasında askerî bir araJba altında kalarak sağ 
kalçasının kırıldığı, uzunca bir müddet memle
ket hastanesinde tedavi olunmasına rağmen kı
rıklık giderilemediğinden bu yüzden sakat ka
larak hayatını kazanamaz duruma düştüğü, 
1327 tarihli ve 538 sayılı Askerî İstifa Ka
nununun bu gibilere maluliyet aylığı bağ
lanmasına müsait olmadığından vatani bir hiz
met ifası sırasında mâruz kaldığı bu maluli
yetinden dolayı kendisine vanati hizmet terti
binden aylık bağlanmasını hak ve msfet kai
deleri icabı telâkki ettiğini) ifade etmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden ve 
teklifi bidayeten inceliyen raportör arkadaşın 
verdiği izahattan; 

Maluliyet hâdisesinin vukııbulduğu ' tarihte 
hükümleri mer'i bulunan 8 Şubat 1327 tarihli 
ve 538 sayılı Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun (36) ncı maddesine müzeyyel fıkrada (Cfö-
n ü M efrattan meydan muharebesinde veya 
eşkıya müsadematmda yaralanıp sakat olanların 
kendilerine veya aldığı yara veyahut ahvali ha
vaiye ve meşakı fevkalâdei seferiye tesiriyle ve
fat edenlerin veyahut bir vazifei resmiyenin ifa
sından dolayı kazaen vefat edenlerin ailelerine 
efradı nizamiye misillû maaş tahsis olunur) di
ye yazılı olduğundan dolayı kendisine maluliyet 
aylığı bağlanmasına imkân görülmediği anlaşıl

mıştır. 
Birinci Dünya (Savaşında Erzurum ve civarı 

halkının kadm, erkek, çoluk çocuk cephede harb 
eden ordumuza, ellerindeki bütün imkânlarla 
maddi ve mânevi mütenevvi şekillerde yardımda 
bulundukları muhakkaktır. Bu vatanperverane 
çalışmalar esnasında thrahimoğlu Rifat Topal'-
dan başka daha birtakım vatandaşlarımızın ma
lûl kalmış olmaları da mümkündür. Hattâ bunu 
takip eden istiklâl Harbinde dalhi birçok vatan
daşlarımızın yer yer bu yoldaki cansiperane gay
ret ve fedakârlıkları şükranla müşahede edil
miştir. 

Binaenaleyh bunlardan sadece biri hakkında 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması için 
l i r kanun istihsalini muvafık görmiyen komis
yonumuz Millî Savunma Komisyonunun görüşü
ne dayanarak teklifin reddini kabul etmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bu Rapor 
Başkan Başkan V. Sözcüsü 
İstanbul Burdur İstanbul 

E. Adakan F. Çelikbaş H. ffüsman 
Kâtip 
Sivas Ankara Çanakkale 

H. îmre M. Bayramoğlu K. Akmantar 
Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 

7. Azizoğlu M. Ekinci ö. F. Sanaç 
Erzincan Gümüşane İstanbul 

N. 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 Seyfhan Siird 
S. Barı Karara muhalifim B. Erden 

C. Türk 
Trabzon Trabzon 

C. R. Eyüboğlu S. F. Kalayctoğhı 
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S. SAYISI : 19 
Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyon

ları raporları (2/345) 

4. II. 1952 
B. M. B. 

Ankara 

5434 sayılı Kanuna ek kanun teklifimi gerekçesiyle takcjim. ediyorum. 
Alâkalı komisyona şevkiyle kamulaşmasmı arz ve teklif ederim. 

t Tokad Milletvekili 
. . Ahmet Gürhan 

GEREKÇE 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 2941 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
meslekî memuriyet olup Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisi âzalıklarmda bulunmuş olanlara, son
radan memuriyet kabul etmiş olsun olmasm tahsis olunacak tekaüt maaşının hesabında 125 lira esas 
tutulmakta idi. 

Birinci veya ikinci Büyük Millet Meclisi âzalıklarmda bulunduktan sonra memuriyet kabul 
etmiş olanlar için kanunen teessüs etmiş olan bu müktesep hakkın 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe 
giren 5434 sayılı Kanunla kabul edilmemiş olması 31. XI I . 1949 tarihinde tekaütlük müddetlerini 
doldurmuş ve 875 lira üzerinden emekli aylığı almai hakkını iktisap etmiş olanları mağdur duruma 
düşürmüştür. 5434 sayılı Kanunun, prensip bakımından kaldırılmış olan kanunlara göre iktisap 
edilmiş müktesep haklan mahfuz tuttuğuna inanan ve 31. XI I . 1949 tarihinde tekaütlük müddetini 
doldurarak 875 liradan aşağı derecelerde maaş almakta bulunan mahdut sayıdaki bir kısım memur
larımız 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekliliklerini istememişlerdir. Bunların 
memuriyetlerini idame ettirmekte maddi bir kazançları da mevcut bulunmamaktadır. 

Bu itibarla 2941 sayılı Kanunun sağladığı hakkı, 25 fiilî hizmet yılını da doldurmak suretiyle 
iktisap etmiş olanlann, bu mağdur durumlarının izale edilerek müktesep haklarmm tanınması hak 
ve adalet prensipleri bakımından doğru görülmekte olduğundan ilişik kanun teklifi bu maksadı sağla
mak üzere arz ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 
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TOKAD MİLLETVEKİLİ AHMET 

GÜRKAN'IN TEKLÎPÎ 

5434 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Kaldırılan 2941 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi gereğince birinci veya ikinci 
Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde bulunduk
tan sonra 1,. I . 1950 tarihinde iştirakçi duru
munda olup bu tarihte 25 fiilî hizmet yılını 
doldurmuş bulunanların emekli, âdi malûl veya 
vazife malûlü aylığı bağlanmasını gerektiren 
duruma girmelerinde bu aylıklarına 875.— lira 
esas tutulur. 

Şu kadar ki, 1 , 1 . 1950 tarihinden itibaren 
bu gibilerin emekli kesenekleri 875. — lira üze
rinden hesaplanır ve farkı kendileri ve karşı
lıkları da kurumları tarafından Sandığa ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/345 
Karar No. 47 

.9 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek kanun teklifi,. Hükümet temsilcileri huzur
larında teklif sahibinin de iştiraki ile incelenip 
görüşüldü. 

Temsilcilerin mütalâaları alındıktan ve tek
lif sahibi dinlendikten sonra gereği düşünüldü: 

1. Burada müktesep hak mevzuubahis de
ğildir, çünkü müktesep hak ancak haklar ih
lâl edildiği takdirde ileri sürülebilir. Huku
ku âmme, idari kaza ve memur statüsüne ta
allûk eden hususlarda, teklif sahibinin gerek
çesinde iddia ettiği gibi bir müktesep hakkın 
doğamıyacağı; 

2. Bu gibilerin 5434 sayılı Kanunun neş
rinden itibaren geçen altı ay içerisinde tekaüt
lüklerini üşüyebilecekleri halde istememiş ol 
maları dblayısiyle böyle bir hükmüm kabulünün 
hiçbir zaman memurluk statüsü ile kabili telif 
olmıyan ve 5434 sayılı Kanunun kurmaya çalış
tığı prensipleri ortadan kaldıran bir netice do
ğuracağı ; 

3. Esasen kanun teklifi sadece emekliye 
ayrılmak istiyenler hakkında bulunması itiba
riyle, bu vaziyette olup da 1 .1.1950 tarihinden 
sonra emekliye ayrılmış ve emeklilik muamele

si tekemmül etmiş kimselerin de aynı durum
da bulunmaları hasebiyle kanun teklifinin te
min edeceği haklardan istifade etmek istiye-
eekleri ve bunun ise Emekli Sandığı Kanunu
nun kurmuş olduğu sistem ve prensiplere aykırı 
bulunduğundan kabulüne imkân bulunamıya-
eaği; 

Cihetlerini nazara alan komisyonumuz tek
lifin esastan reddine ekseriyetle karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. Başkanı 
Rize 

Muhalifim 
/. Akçdl 

Diyarbakır 
Muhalif 

M. Remzi Bucak 
İmzada bulunamadı 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 
Zonguldak 
Muhalifim 
F. Açıksöz 

Bu R. Sözcüsü 
Siird 

M. D. SvSp 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Yozgad 
H. Taihoğlu 
Zonguldak 

Rifat Sivişoğlu 
İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Muhalefet şerhi 

2941 sayılı Kamımın 2 nci maddesinde bu 
kabîl eşhasın emekli aylığının hesabında 
125 lira asli maaşın esas tutulacağı kabul 
edilmiş ve bu haktan istifade eden birçok 
milletvekilleri 125' lira asli maaş üzerinden 
tekaütlük muamelesini yaptırmış olmalarına 
ve bu tekliften faydalanacak şahısların ade
dinin 15 i geçmiyeceğine ve müktesep hak
ların ihlâli hususunun bu haklara sahip bulu

nan vatandaşların itimadını sarsacağı nssara 
alınarak s&n&ğa külfet de tahmil etmemek 
kaydı ile teklifin kabulünün muvafık olacağı 
rehindeyiz. 

Rize 
!. Akçcd 

Diyarbakır 
II. Remzi Rueak 

İmaada bulunamadı 

Zonguldak 
F, Açıksöz 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/345 
Karar No. 10 

24 . XI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi Maliye Komisyonu raporu ile birlik
te komisyonumuza havale olunmakla Maliye Ba
kanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Teklif; 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanununa ek 2941 sayılı Kanunla, meslekî memu
riyet olup birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi 
âzalıklarında bulunanlara sonradan memuriyet 
kabul etmiş olsun veya olmasın tahsis olunaeak 
tekaüt maaşının hesabında 125 lira asli maaş esas 
tutulmuş ise de ahiren kabul olunan 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuniy
le 2941 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış bu
lunduğundan dolayı 5434 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel emekliliklerini isteme
miş olanların hakları zıyaa uğramış olduğu ci
hetle kanunun meriyete girdiği tarihte 25 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların da emeklilik 
maaşlarının hesabında 125 lira asli maaşın esas 
tutulmasını istihdaf etmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde açık
landığı üzere teklif sahibi, teklifini, 5434 sayılı 
Kanunun, alâkalıların müktesep haklarını ihlâl 
etmiş olduğunu mucip sebebine istinat ettirmek
tedir. 

2941 sayılı Kanundaki hüküm bu gibilerin 
emekli aylıklarının hesabında 125 lira asli maa
şın esas tutulacağı şeklindedir. Binaenaleyh 
emekli aylığı bağlanması hâdisesi husule gelme
dikçe bir müktesep hak mevzuubahis olamaz. Di
ğer taraftan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihte, mezkûr kanunla, 25 fiilî hizmet yılını 
ikmal etmiş olanların 2941 sayılı Kanunun bah
şettiği esaslar dairesinde tekaütlüklerini talep 
edebilecekleri hükmü ve bu durumda bulunanla
rın müracaatları için de altı aylık bir müddet 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh bunlar 5434 sayılı Kanunun 
neşir tarihinden itibaren altı ay içinde bu hük
mü nazarı dikkate alarak tekaütlüklerini istiye-
bilirdi. Ve istemiş olsalardı emekli aylıklarının 
125 lira. aslî maaş üzerinden bağlanması müm
kün idi. Böyle olmasına rağmen emekliliklerini 
istememişlerdir. Sebebi de şüphesiz ki memuri
yetlerinin bir müddet daha devamını sağlamak 
ve bu suretle de bir taraftan daha yüksek hizmet 
müddeti üzerinden emekli aylığı bağlanması di
ğer taraftan da emekli ikramiyesine müstahak 
duruma girmelerini temin eylemektir. 

Bu vaziyet karşısında ortada ihlâl edilmiş bir 
hak mevcut olmadığına göre Maliye Komisyonu
nun, teklifin reddini tazammun eden raporun-

(8: "Sayısı : 19') 
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daki mütalâalan komisyonumuzca da yerinde 
ve uygun görülerek teklifin redjdûıe karar veril
mişti*. 

Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

B. Adakan 
Kâtip 
Sivas 
ff. îmre 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelücbaş 

Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul 

H. Hüsman 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

İstanbul 
8. Oran 

İzmir 
B. Bilgin 
Kırşehir 
R. özdeş 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
B. Erden S. 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
M. Sarol 

İzmir 
T. Gürerk 
Konya 

R. Birand 
Seyhan 
8. Barı 

Sinob 
Somuncuoğlu 

Erzincan 
N. Pekcan 

İstanbul 
F. Saytmer 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. 8. Eti 
Seyhan 

C. Türk 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 

»CKi 

( S. Sayısı : 19 ) 



S. SAYISI 21 
tçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe Komisyonunun 14.VI.19S0 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki (11) sayılı Kararın Kamutay

da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4/48) 

17 .VI . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 14 . VI . 1950 tarih ve 1 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 11 numaralı 
karar 1683 sayılı Kanunun 65 nci ve Emekli Sandığı Kanununun 105 nci maddesinin son fıkrası
na uymadığından umumi heyette görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Şahap Tol 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtiş. No. : 14735 
Düekçe Ko. No.: 13549 

K. K. : 4-48 

20. VI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Yargıtay üyesi Hüseyin Kazım Suda'nın do
ğum tarihinin nüfus siciline (1304) olarak ye
niden kaydı hükmünü mutazammm bulunan 
ilâmın aynen infazı zaruri görüldüğünden bah-
sile, kanuni haklarmm bu yolda tanınmasına 
ve emekli muamelesinde de bu durumun göz 
önüne alınmasına dair selef Dilekçe Komisyo
nunca ittihaz ve 14 . V I . 1950 gün ve 1 sayılı 
Haftalık Cetvelle neşredilen 1 . V I . 1950 tarihli 
ve 11 numaralı karara karşı İçel Milletvekili 
Şahap Tol tarafından süresi içinde itiraz edil
miş olmakla, bu baptaki dosya incelendi. 

Dilekçi, doğum tarihinin 1304 olarak aynı 
mahal ve haneye kaydedilmesi hakkında mah
kemeden istihsal eylediği ilâmı Adalet Bakan
lığına ibrazla bu ilâm hükmünün tekaütlük iş
lemine esas tutulmasını istemiştir. 

Bakanlık, sözü geçen ilâm hükmünün yaş 
tashihi mahiyetinde bulunduğunu ve bu gibi 
tashihlerin ise emeklilik işlemine tesiri olamıya-
cağını beyanla, talebi terviç etmemiştir. 

Bakanlığın bu muamelesi, idari bir tasarruf 

olduğuna göre, ancak Danıştayda iptal tale-
bilye açılacak dâvaya mevzu ittihaz edilmek 
lâzımgelirdi. 

Selef komisyonun âmme intizamiyle ilgili va
zife meselesini ve Büyük Millet Meclisinin bir 
infaz müessesesi olmadığını nazara almaksızın 
yazılı şekilde karar vermiş bulunması, Anayasa 
kümlerine ve İçtüzüğün 53 ncü maddesinin va
zifeye mütaallik 1 nci fıkrasına muhaliftir. 

Binaenaleyh, vâki itirazın bu bakımdan ka
bulü ve taallûk ettiği mezkûr kararın da yukar
da tebarüz ettirilen isabetsizliğine mebni kaldı
rılması icap edeceğinde ittifak hâsıl olmuştur. 

Keyfiyet, bu raporumuzla Kamutayın yüksek 
takdir ve tasvibine arzolunur. 

Dilekçi Ko. Başkanı ve 
bu rapor Sözcüsü 

Maraş 
A. Aytemiz 

Elâzığ 
Cevdet Baybura 

Balıkesir 
A. Fahri İşeri 

Gazianteb 
Y. Z. Turgut 



Grümüşane 
Hâmit Ali Yöney 

Malatya 
A. özbay 

Gazianteb 
6r. Kınoğlu 

Maraş 
M. özsoy 

Trabzon Urfa 
AS'. E. Alperen Ö. Cevheri 

Urfa 
R. K. Timurûğlu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıüşleri No. 14735 
Dilekçe Ko. No. 13549 

K. K. 4 - 48 

Ankara : 25. XI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Selef Dilekçe Komisyonunun hazırlamış ol
duğu işbu raporun aynen kabulüne, Üyeden Kon
ya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu, 
Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan, Maraş Millet
vekili Salâhattin Hüdayioğlu ve Kastamonu Mil
letvekili Muzaffer Âli Mühto'nun muhalefetle
rine karşılık ekseriyetle karar verildi. Keyfiyet 
arzolunur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 

Maraş Bolu 
A. Aytemiz M. Güçbilmez 
Ankara Gümüşane 
Ö. Bilen A. K. Vannm 

Kastamonu 
Muhalifim 

M. Âli Mühto 
Malatya 

N. Okcuoğlu 
Maraş 

Muhalifim 
S. Hüdayioğlu 

Tokad 
Muhalifim 

A. Gürkan 

Y. 
Yozgad 

A. 

•S. 

Karshoğlu 

Konya 
Muhalifim 
F. Ağaoğlu 
Malatya 

A. özbay 
Seyhan 

8. Serçe 

Trabzon 
E. Alperen 
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